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EXAMENSARBETE 

 i 

Gränspunkter i Trollhättans Stads databas 

Sammanfattning 

I vårt examensarbete har vi studerat gränspunkter som är skapade genom förrättningar och 

dokumenterade i koordinatsystem som inte längre är aktuella att använda. Vi har studerat 

kedjan från inmätning av befintliga gränspunkter, till att de är transformerade och införda i 

Trollhättans Stads databas. 

Vi har arbetat med tre olika områden i Trollhättan, vilka är Skoftebyn, centrum och 

Kalltorps By. De har tillkommit vid olika tidsperioder, har olika typer av bebyggelse samt är  

redovisade i olika typer av koordinatsystem. Genom vårt arbete har vi sett att olika 

områden i Trollhättan har olika väl bevarade gränsmarkeringar. I de villaområden vi 

studerat har flertalet av gränspunkterna återfunnits, medan de i centrum varit obefintliga, 

sånär som på gränsmarkeringar utvisade med hushörn.  

För att få ett djupare sammanhang har vi gjort en historisk tillbakablick där vi studerat 

gränser ur en allmän synvinkel. Vi har även intervjuat mätchefen i Trollhättans Stad, Roger 

Johansson, för att få information om Trollhättans Stads mäthistorik.  

Förberedelser inför inmätning av gränspunkter gjordes genom att förrättningsakterna 

granskades för att få information om gränsernas sträckning och dess utmärkningssätt. 

Inmätningarna av gränspunkterna utfördes med GPS och fördes därefter in i TopoCad 14. 

Gränspunkterna från förrättningsakten transformerades från det ursprungliga 

förrättningssystemet till Sweref 99 och fördes därefter in i databasen. Vårt tillvägagångssätt 

för koordinattransformationerna och för hur införandet av gränspunkterna i databasen har 

gått tillväga, finns utförligt dokumenterade.   

Jämförelsen mellan de radiella avvikelserna och lantmäteriets gränsvärden på 5cm i 

stadsmiljö och 10 cm på landsbygden visar att mycket noggranna inmätningar kommer att 

krävas för att införa alla gränspunkter i Trollhättans Stads databas för gränspunkter. 
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Border points in the database of Trollhättan Stad 

Summary 

In this thesis, we have studied the boundary points that are created by ordinances and 

documented in the coordinate system that are no longer relevant to use. We have studied 

the chain that includes measuring of the current boundary points, transformation of the 

coordinates into current coordinatesystem and until the boundary points are introduced 

into the database of Trollhattans Stad. 

 We have worked with three different areas in Trollhättan, which are Skoftebyn, the center 

area and Kalltorps By. They are generated at different times areas, there are different types 

of settlements in the different areas, and they are set in different coordinate systems. 

Through our work we have observed that different areas in Trollhättan have variety 

preserved boundary markers. In residential areas that we studied, the majority of the 

markers were found, while in the center area the boundary points were non-existent, except 

for the boundary markers expelled with “house corners”. 

To get a deeper context, we conducted a retrospective, where we studied the property 

boundary in an ordinary way. We have also interviewed Roger Johansson, Trollhattans 

Stad, to obtain information about the measurement history of Trollhattans Stads. 

Preparation for survey of boundary points was done by ordinance acts that was reviewed to 

obtain information on property boundaries and which method of marking that was used. 

Survey of the boundary markers was performed with GPS and then transferred into 

TopoCad 14. 

The border points of ordinance file transformed from the original executor system 

SWEREF 99 and then transferred into the database. The approach for coordinate 

transformations and how the introduction of boundary points in the database was done, 

are fully documented. 

The comparison of the radial deviations and surveying levels of 5cm in urban areas and 10 

cm in rural areas shows that highly accurate entries will be required to include all border 

points in the database of Trollhättan Stad. 

Date: June 28, 2012  
Author: Emma Carlsson, Åsa Almkvist 
Examiner: Ulf Ernstson, Gothenburg University 
Advisor: Elisabeth Roos, Roger Johansson, Andreas Olofsson, Trollhättans Stad 
Programme: Land surveying 
Main field of study: Land surveying Education level: University Diploma 
Credits: 15 HE credits  
Keywords Boundary points, property boundaries, coordinate transformation, comparison, 

settlements, countryside 
Publisher:  University West, Department of Engineering Science, 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 



Gränspunkter i Trollhättans Stads databas 
 

 iii 

 

Förord 

Vi kontaktade Trollhättans Stads kommunala lantmäteri, för att se om de hade något 

uppslag till examensarbete. Vi fick ett förslag om att se djupare på gränspunkter och dess 

införande i databasen. 

Under arbetets gång har vi fått hjälp av många personer med djupare kunskap än vår, för 

att kunna genomföra vårt examensarbete.  

Vi vill tacka våra handledare på Trollhättans Stad, Elisabeth Roos, Roger Johansson och 

Andreas Olofsson för ert stöd. Vi vill även tacka Frida Samuelsson och Lisette Jensen.   

Vi vill också tacka Einar Hunnes vår handledare på Högskolan Väst, för hans engagemang i 

vårt val av examensarbete och för hjälp med litteratur. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator Ulf Ernstsson, för all hjälp och 

engagemang.  
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Nomenklatur 

Byamål - Medeltida jordvärdering som angav ägarens andel i en by (ett skifteslag) men även 

i byns oskiftade samfälligheter 

Databas - En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att 

det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information. Informationen är tillgänglig 

för de som har behörighet. Informationen kan bestå av kartor, vägar, mätpunkter, 

fastigheter 

Filformat - i datorsammanhang representation av information i datorer. Olika program har 

olika format för att lagra data, tex .top används av TopoCad, . tab används av MapInfo  

Hemman - äldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i kronans 

jordeböcker med visst mantalsvärde 

Map Info -Programmet används för att digitalisera, analysera, och se samband mellan 

geografiskt bunden information (GIS) 

TopoCad 14 - är ett CAD-program utvecklat för mätning inom geodesi, lantmäteri, för 

skapande och redigering av kartor och för projektering 

Rb – Rör i betong är ett sätt att markera gränspunkter 

Referenssystem - referenssystem används för att beskriva positioner i ett globalt 

referenssystem 

Rm – Rör i mark är ett sätt att markera gränspunkter 

RT90 – Referenssystem som användes fram till att Sweref 99 infördes 

Sa – Spik i asfalt är ett sätt att markera gränspunkter 

Skiften – Uppdelning av mark mellan olika fastigheter. 

Solen – Tittskåp där användaren visualiserar information som finns i Trollhättans Stads 

databas 

Storskifte – En jordreform som innebar att varje jordbrukare fick större sammanhängande 

mark att bruka 

Sweref 99 – Det referenssystem som används i Trollhättan idag 

Transformation - En omräkning av koordinater från ett referens- och koordinatsystem till 

ett annat referens- och koordinatsystem genom ett känt transformationssamband 

Triangelpunkter – Fixpunkter som är uträknade med triangulering och noga 

koordinatbestämda. De utgörs av första, andra och tredje ordningens punkter vilket anger 

den hierarkiska ordningen  

Ägorättslagen – Äldre lag som ersatts med jordabalken 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund/problembeskrivning 

Gränspunkter är viktiga både ekonomiskt och fastighetsrättsligt. De begränsar en 

fastighets utbredning och används vid arealberäkning. Genom att se till storleken på 

en fastighet, kan fastigheten värderas och belånas vilket ger fastighetsägaren en 

ekonomisk säkerhet. 

Solen är Trollhättans tittskåp som visar innehållet i databasen. Databasen innehåller 

många olika lager med bland annat vägar, fastighetsgränser och servitutsrättigheter. 

Det finns även ett nyuppstartat lager sen hösten 2011, som behandlar gränspunkter. 

Här förs nyutsatta gränspunkter och även outredda gränspunkter in, så de kan bli 

synliga om lagret aktiveras av användare av databasen.  

Äldre gränspunkter finns angivna med koordinater och utmärkningssätt i Tekniska 

Beskrivningen som hör till förrättningsakten och är inte införda i databasen. Om 

gränspunkterna istället finns lätt tillgängliga i databasen kan effektiviteten ökas vid 

utredningar. Då slipper förrättningslantmätaren leta i förrättningsakter efter 

koordinaterna för gränspunkterna.  

Vi ska med vårt projekt studera kedjan från att vi väljer ut en eller fler fastigheter vars 

gränspunkter är angivna i ett annat koordinatsystem än Sweref 99, till dess att de är 

synliga i databasen för användare. Vi ska utreda om koordinater som transformeras 

över till Sweref 99 stämmer överens med koordinaterna för de punkter vi ska mäta in. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt examensarbete behandlar gränsmarkeringar och historiken om hur man 

markerade gränser i Trollhättans Stad. Syftet med arbetet är att studera kedjan från 

inmätt gränspunkt till inlagd punkt i databasen. Vi har studerat kedjan med hjälp av 

gränspunkter i tre olika miljöer, markeringar i central miljö, i villakvarter och i ett 

fritidsområde på landsbygden. Projektet har behandlat gränspunkter utifrån olika 

aspekter. De är följande; 

 

 En historisk uppdatering om hur gränspunkter mäts in och markerats förr 

i tiden och fram till dagens läge. Vi inriktar oss på en allmän synvinkel av 

gränser och även hur Trollhättans Stad har utfört sina mätningar. Hur ser 

de olika områdena ut som vi har valt att inrikta oss på? En historisk 

tillbakablick och i nuläget. 

 Äldre gränspunkter kommer utredas. Samma gränspunkt mäts därefter in 

med hjälp av GPS i Sweref 99. När inmätning är utförd går koordinaterna 

från de äldre systemen att transformera till Sweref 99. Därefter jämför vi 

de inmätta gränspunkterna med de transformerade gränspunkterna. Två 

kvarter i stadsmiljö, ett äldre och ett nyare, samt ett område på 
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landsbygden kommer utredas. Förekommer det att gränsmarkeringar har 

försvunnit i de valda områdena och vad kan orsaken till försvinnandet 

vara? 

 Gränspunkterna införs därefter i databasen. De gränspunkter som finns 

inskrivna i den nya databasen har olika benämningar för samma 

information, t.ex. gränspunkt och punkt har samma betydelse. Hur kan 

hanteringen vid inmatning av punkterna i databasen säkerställas, så 

enhetliga benämningar används. Är den attributdata som idag anges till 

gränspunkterna tillräcklig?  

 Går det att transformera större områden rakt av utan att utföra en 

utredning dessförinnan?    

 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer endast behandla vissa utvalda gränspunkter. Ett totalt införande av alla 

kommunens gränspunkter i databasen kommer inte att ske. Vi har valt att behandla 

tre olika områden i Trollhättan, kvarteren Löjtnantshjärtat, Rosen och Lövkoljan i 

Skoftebyn, kvarteren Jupiter och Apollo i centrum samt ett område på landsbygden, 

Kalltorps by. Gränspunkterna kommer mätas in med hjälp av GPS, då totalstationen 

var upptagen och inte möjlig att boka. 
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1.4 Metod/ tillvägagångssätt 

Historiken om gränspunkters inmätning och markering hämtades genom 

litteraturstudier samt från en intervju av Roger Johansson, mätchef Trollhättans Stad. 

Vi har även skrivit allmänt om gränspunkters historia.   

Vi valde att inrikta oss på tre områden, vilka var Skoftebyn, Centrum och Kalltorps 

By. Områdena valdes med hänsyn till bebyggelse typ, uppförande år och att vi skulle 

ha både område på landsbygden och i stan. Trollhättans Stad tyckte att vi skulle ta lite 

fler områden att arbeta med, men vi bestämde oss för att dessa tre områden räckte. 

Orsaken var att vi inte ansåg att vi skulle klara av att vara färdig i tid. När det praktiska 

arbetet blev färdigt kunde vi se att tid hade funnits till inmätning av fler 

gränsmarkeringar, men detta var inte möjligt i den fasen vi då befann oss i. GPS-

utrustningen var inte längre tillgänglig även om tid funnits för att mäta in fler 

gränspunkter. 

Vi studerade förrättningsakternas kartbilagor i de områden som var aktuella för vårt 

examensarbete. Där fanns information om gränspunkternas koordinater samt hur de 

var markerade.  

Därefter åkte vi till områdena och mätt in gränspunkterna med Leicas GPS-

utrustning, som vi lånade på Högskolan Väst. Vi har valt att använda oss av liknande 

metod som används vid förrättningsarbete det vill säga semi-kinematisk mätning där 

vi går från punkt till punkt och mäter under en kort intervall. Mätningarna och dess 

förberedelse genomfördes under en vecka. Berörda fastighetsägare informerades om 

mätningarna på deras tomter  via brev utskick. Vid den första inmätningen fick vi lite 

problem  med instrumentet. Det gick inte att få kontakt med satelliterna och vi 

försökte själva komma underfund med hur vi skulle gå tillväga. Vi fick i stället 

kontakta Leica-Support, de kunde hjälpa oss med vårt problem. Det var en inställning 

som skulle ändras för att kontakt skulle nås mellan huvudenheten och antennen. 

Nästa problem som vi stötte på, var med GPS-instrumentet i Centrum, där vi inte 

kunde få tillräckligt bra mottagning för att mäta in de punkter vilka vi hittade.  

Då mätningarna hade genomförts förde vi in våra inmätta gränspunkter i en .top fil, så 

att vi kunde bearbeta dem. När punkterna fanns som en fil, började vi att förbereda 

för transformationen. Transformationen genomfördes med hjälp av programmet 

TopoCad 14, vi fick hjälp av Roger Johansson för genomförandet av 

transformationen. Då Roger skulle hjälpa oss med transformationen uppenbarade det 

sig två svårigheter. Den första var att vi inte hade tillgång till vissa data som vi var i 

behov av vid transformationen. Det som fattades var att det inte fanns något 

höjdsystem knutet till vår data. Vi löste det med hjälp av Eva Sandstöm på HV som 

fick den aktuella datafilen tillsänd sig från Leica. Nästa dilema uppenbarade sig då 

transformationen skulle påbörjas. Då det sällan utförs den sortens transformation som 

vi skulle genomföra var det ingen som på Trollhättans Stad  som direkt kom ihåg hur 
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transformationen skulle genomföras. Roger och de andra fick tillslut klurat ut hur 

tillvägagångssättet var och då var det bara för oss att genomföra transformationen.  

Därefter gjordes jämförelser mellan de transformerade och de inmätta 

gränspunkterna. 

Nästa steg efter transformationen var att lagra de inmätta gränspunkterna i 

Trollhättans Stads databas. Då gränspunkterna har blivit lagrade i databasen kan man 

se dem och dess attributdata i Solen. Vi fick hjälp med tillvägagångssättet av Frida 

Samuelsson, GIS ingenjör. Utan Fridas hjälp hade vi inte kunnat genomföra 

införandet, då vi inte hade tillräckligt med kunskap för att utföra det på egen hand. 

Införandet utfördes i flera steg och med hjälp av olika programvaror bland annat 

TopoCad 14 och Map Info, se bilaga E för tillvägagångssättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Studiens genomförande 

Vårt huvudmål är att studera kedjan från inmätt gränspunkt till inlagd punkt i 

databasen. Vi har fyra olika etappmål i vårt projekt. Det första etappmålet är att 

inhämta information och dokumentera historiken kring Trollhättans Stads sätt att 

mäta och Stadens historiska koordinatsystem. En allmän historisk tillbakablick görs 

med avseende på gränser och gränsmarkeringar. Vårt andra etappmål är att utföra 

inmätningar av gränspunkter dels i stadsmiljö och dels i landsbygdsmiljö. Tredje 

etappmålet är att jämföra de nyinmätta punkterna med de transformerade punkterna. 

Det fjärde etappmålet är att sammanställa en ”lathund” över tillvägagångssättet för 

transformationen och för införandet av gränspunkter i databasen. 
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2 Historik, gränser och gränspunkter 

2.1 Allmän historik 

Gränspunkter är brytpunkter i fastighetsgränser. Gränspunkter kan redovisas på olika 

sätt beroende på vilken tidsperiod punkten markerats, vilken sorts markering som 

använts samt vart i landet. Gränser har markerats sedan ca 1200- talet då 

landskapslagarna började gälla. Det har funnits olika sätt att markera gränspunkter 

beroende på om det var i stadsmiljö eller på landsbygden [Andreasson, 2008].  

Gränsreformen som påbörjades år 1933 är den senaste reformen som antagits. Denna 

reform påbörjades då ägorättslagen trädde i kraft. Införandet av denna reform innebar 

att kartor och andra handlingar fick en sämre rätt än gränsmärkena. Ägorättslagen 

ersattes av den nu gällande jordabalken, vilket skedde år 1972.  

Syftet med ägorättslagen var att räta upp skillnaderna mellan gränsmarkeringar och 

gränser på kartan. Det fanns störst behov av att räta upp gränserna på landsbygden. 

Då fastighetsägarna började räta upp sina gränser bildades det kedjeeffekter, vilket 

innebar avvikelser på noggrannheten mellan gränsmarkeringarna och kartan. Före 

ägorättslagen så beslutade byamålet om vart gränsen skulle gå. 

Innebörden med ägorättslagen var att reglera de gränser som hade kommit till stånd 

genom landsbygdslagstiftningen som fanns före 1933. Samtidigt som ägogränslagen 

reglerade dåtidens bestämda gränser, reglerade jorddelningslagen det som hände i 

nutiden. Jorddelningslagen reglerade från 1933 och framåt. 

Reglering av städer skedde inte förrän 1918 då lagen om fastighetsbildning i stad 

började gälla. Från 1933 reglerades gränser på landsbygden men inte gränser i 

städerna.  

Jordabalken infördes 1970 och efterträder jorddelningslagen. Denna lag innefattade 

befintliga och nya gränser, både i städer och på landsbygden. Jordabalken reglerade 

inte bara nytillkomna gränser utan även de gränser vilka redan var bestämda. 

Jorddelningslagen eller ägorättslagen har inte reglerat redan bestämda gränser utan 

bara kunnat reglera de som inte redan var bestämda. [Andreasson, 2008] 

I Jordabalken anges även i vilken hierarkisk ordning gränsmarkeringar är gällande. I 

första hand är det markeringar av gränspunkter på marken som är gällande om de 

”utmärkts på marken i laga ordning”, se 2.1.1. Om gränsen inte kan fastställas på 

grund av att markeringen kommit bort, är det sträckningen som varit avsedd som 

gäller. Genom att granska förrättningskartan och de handlingar som ligger till grund 

för gränsutmärkningen kan fastighetsgränsens läge återskapas. Det samma gäller om 

gränsen aldrig varit markerad. Om en gräns är äldre och inte är lagligen bestämd är det 

ändå markeringarna i marken som avgör var gränsen går. Det kan var råstenar eller rör 

från äldre tider [Jordabalken, 2012-03-27]. 
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Nu för tiden skapar man gränser och dess punkter genom användning av 

fastighetsbildningslagen, som började gälla år 1972. Gränspunkter bildas oftast vid 

fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen, men sker även då andra lagar 

används så som inlösen med ledningsrättslagen eller med plan- och bygglagen, 

expropriation samt legalisering. Legalisering innebär att det sker en 

äganderättsutredning av gamla gränser, för att få dem erkända enligt dagens 

lagstiftning. Fastighetsbestämning kan också ske, vilket innebär bestämning av 

gränser. Denna metod betyder att gränsen blir lagligen bestämd, det uppkommer då 

inte någon ny gräns. För att se vilka som är lagligt bestämda och inte lagligt bestämda 

se bilaga A. [Andreasson, 2008]. 

 

2.1.1 Lagligen bestämda gränser. 

Jordabalken 1:3 talar om gränser och gränsmarkeringar som är fastställda "i laga 

ordning". När man talar om laga ordning menas det att gränserna är bestämda enligt 

vid tidpunkten gällande lagar. På vilket sätt de skapades från början eller om de senare 

varit föremål för en förrättning då gränsen blivit bestämd. Det är inte säkert att 

kvaliteten på lägesnoggrannhet är bättre på en lagligt bestämd gräns än på en som inte 

är lagligt bestämd. Man kan i förarbetena till Jordabalken läsa vilka gränstyper som 

kan räknas till lagligen bestämda [Andreasson, 2008]. Som exempel kan nämnas 

gränser tillkomna vid förrättning enligt FBL, förrättning enligt fastighetslagstiftning 

som gällde innan FBL, avgjord genom framställt storskifte eller avgjord genom 

lagakraftvunnen utstakning enligt 1827 eller 1866 års skiftesstadga. [Andreasson, 2008] 

Om man ser till historiken i gränsers mening kan det var svårt att jämföra dessa med 

vad vi i dag kallar fastighetsgräns. Före Jordabalken beskrevs gränser ur två 

hänseenden. Den ena var det som kallades rågräns som omgärdade en by eller den 

enskildes hemman och var väldigt viktig för byns invånare [Andreasson, 2008].  Den 

andra var skillnadslinjer som definierade gränser mellan skiften, ägostyckningar eller 

om jorddelning skett på annat sätt[Andreasson, 2008]. Redan i de äldre lagarna 

Jorddelningslagen, Skiftesstadga från 1827 och från 1866 finns benämningar som "i 

laga ordning", "behörigen bestämd" och "ostridig". Det är med andra ord gamla 

benämningar som fortfarande är aktuella i dagens lagsystem. 
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2.1.2 Ej lagligen bestämda gränser. 

Alla gränser som finns är inte framkomna "i laga ordning". De kallas Ej lagligen 

bestämda gränser, men är för den sakens skull inte olagliga. Det som syftas är att 

gränsen inte framkommit genom lantmäteriförrättning eller motsvarande i äldre lag. 

Som exempel på ej lagligen bestämda gränser kan nämnas bland andra gränser som 

skapats genom överlåtelse (avsöndring), genom expropriation enligt 

Expropriationslagen (expropriation är en dom) samt inlösen via Väglagen eller 

Anläggningslagen. Avsöndring var en åtgärd som innebar att en del av en fastighet 

avskiljdes och såldes vidare. Det kan liknas vid en förebild till dagens avstyckning. Till 

marken följde automatiskt inte någon rätt till byns gemensamma mark. Någon 

utmärkning av gräsen var inte tvungen att göras utan "var en fråga enbart mellan 

överlåtare och förvärvare".[Ekbäck, 2009] Vid avsöndring är den sträckning som 

säljare och köpare var överens om och som de omtalade och beskrev i 

"fångeshandling, innehav och andra omständigheter" som är den gränsen som gäller. 

Peter Ekbäck hänvisar i sin bok `Fastighetsbildning och fastighetsbestämning` till ett 

rättsfall fastställt vid Hovrätten för Nedre Norrland 1983-01-26,Sö15. I rättsfallet 

framgick av grundhandlingen som var från början av 1800-talet att den som förvärvat 

marken skulle få odla ett fyrkantigt område med begränsade mått i ytterkant. 

Stenmurar uppfördes på tre av fyra sidor då den fjärde sidan begränsades av en strand. 

Då fastighetsbestämning skedde framkom att marken som var odlad var större än de 

angivna måtten. Hovrätten fastställde att även om utvidgning av området skett, är 

syftet överensstämmande med den ursprungliga överlåtelsen. Gränsen fastställdes 

enligt den gamla hävden där stenmurar var den rätta gränsen. [Ekbäck ,2009] 

 

2.1.3 Bestämning av gränser 

Gränser är inte alltid tydliga, gränsmärken kan till exempel försvunnit och ibland kan 

det finnas behov av att veta vart gränsen går. Då kan fastighetsägare eller kommun 

ansöka om fastighetsbestämning, oftast sker detta som en ensam åtgärd. Lantmäteriet 

kan begära att fastighetsbestämning ska ske innan en förrättning ska fortgå. 

Fastighetsägarna kan även ansöka om ”återställande av förekommet eller skadat 

gränsmärke eller gränsutvisning” om det finns bra gränspunktsdata i 

förrättningshandlingarna.  

Nu för tiden ska gränsmarkeringarna först betraktas och sedan ska förrättningsakten. 

Gränspunkterna är inte alltid att lita på så de ska kritiskt granskas, de kan till exempel 

ha förflyttats från sin ursprungliga plats. 

Förr i tiden kunde gränsmarkeringar utgöras av råstenar med en inristad fyrkant på 

sidan eller på toppen, stenrösen, stengärdsgårdar, punkter i berg omringade med en 

triangel eller en ring. På 1900-talet användes järnrör, vilka lätt kunde förväxlas med 
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staket och liknande. Dagens gränsmärken är dubb i berg, rör i mark, hål i berg, rör i 

cement, spik i asfalt med flera se bilaga B. 

 

2.2 Trolllhättans Stads historik 

1920-21 började studenter från Chalmers lägga basen för Trolllhättans Stads stomnät. 

De använde sig av triangelpunkterna vid Idåsen (772800), Lyseberg (781150) och 

Tunhems klint (782401) som var preliminära rikskoordinater. Mätningen utfördes 

genom vinkelmätning och längdmätning och felet blev 3,9 cm per kilometer.  

I Trollhättans huvudstomnät finns triangelpunkter av olika ordningar. Tre stycken är 

av första ordningen och är rikets primärpunkter, Idåsen, Lyseberg och Hunneberg 

högkulle (782410), tolv stycken är av andra ordningen och nio stycken är av tredje 

ordningen. Till det kommer 86 stycken triangelpunkter i lägre ordning som inte ingår i 

huvudstomnätet utan ingår i Trollhättans Lokala7,5 gon Väst 64:0. I samband med att 

KTH hade sina fältövningar i Trollhättan 1949 utökades nätet med ytterligare ca 200 

polygonpunkter. 

Mellan 1967 och 1971 började mätningar göras på triangelnäten i Trollhättan och 

Vänersborg för att möjliggöra jämförelser och klargöra hur stora skalfelen i näten var. 

Under 1982 till 1983 räknades Trollhättans Lokala7,5 gon Väst 64:0 om och ersattes 

med Trollhättans lokala system 1983, kallat Thn-83. I systemet anges X och Y med 

fem heltalssiffror. År 1995 bestod triangelnätet i Trollhättan av ca 6000 mätpunkter. 

Under 1995 togs beslut om utbyggnad till en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg 

och Trollhättan samt en utbyggnad av RV45. Projekten skulle redovisas i RT90. I 

samband med det planerade Trollhättans Stadsingenjörskontor att byta 

koordinatsystem från Thn -83 till RT 90. Banverket, Vägverket, Energibolag och 

andra företag som samarbetade med Trollhättan var positiva till övergången då de 

hade svårigheter i utbyte av information. Vid samma tidpunkt digitaliserades den 

analoga kartan, vilket var ytterligare en orsak för att genomföra bytet av 

koordinatsystem. Trollhättan var tillsammans med Kalmar de första kommunerna i 

Sverige med att digitalisera analoga kartor. 

För att kunna övergå från Thn-83 till RT 90 behövdes omfattande mätningar 

genomföras för att kontrollera triangelnätet. Det utfördes med GPS i cirka 30 utvalda 

punkter tillsammans med Lantmäteriverket. Även 60 nya punkter lades till i 

lättåtkomliga lägen. Därefter följde ytterligare kompletterande beräkningar och 

mätningar för fler punkter. Kontrollmätning av punkter gjordes i gränsområdena i 

samarbete med Vänersborg. Trollhättan skickade sin punktdatabas innehållande 4570 

punkter till Metria för transformation till RT 90. Beslut togs att restfelsmetoden skulle 

användas för att få ett homogent nät, där grundmedelfelet blev 0,031m. 

Koordinatsystemet kom att heta RT90 7,5 gon Väst 0:-15 där X och Y anges med sju 
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heltalssiffror. I och med övergången flyttades Trollhättans koordinater ca 7,5 meter åt 

öster. 

Arbetet med en transformation av det digitala kartverket från Thn-83 till RT90 skedde 

parallellt med byte av referenssystem. När alla analoga kartor var digitaliserade hösten 

1998 var det definitiva bytet till RT90 klart att genomföras. Det fanns inga problem 

med skarvar i kartan som kunde ställa till det. Totalt 39 stycken passpunkter användes 

vid transformationen.  

Mellan 2001 och 2007 användes en referensstation för GPS mätning vilken var 

belägen på kommunhusets tak. År 2007 togs referensstationen ur bruk och en 

övergång till lantmäteriets NRTK skedde. Kommunen fick då förutom de 

Amerikanska satelliterna även tillgång till de Ryska satelliterna i Glonass systemet. 

Tillsammans ger de en noggrannhet på cm nivå i både plan och höjd. 

Nu används inte längre RT90 som referenssystem i Trollhättan utan en övergång har 

skett till Sweref 99. Där anges koordinaterna i X med sju heltal och i Y med sex heltal. 

Ett enhetligt referenssystem som används av många kommuner och företag är att 

föredra. I samband med övergången till Sweref 99 skedde även ett byte av höjdsystem 

från RH00 till RH2000. Dagens koordinatsystem heter Sweref 99 12 00 och RH2000. 

Vid inmätning användes förr geodimeter och måttband för längdmätning och teodolit 

för vinkelmätning. I dag används GPS och totalstationer för inmätning av punkter. 

[Johansson, 2012-04-27] 

 

2.3 De olika områdenas historia 

2.3.1 Kalltorps By 

Kalltorps By är beläget mellan Upphärad och Sjuntorp sydost om Trollhättan vid sjön 

Gravlången. Området upprättades 1965 genom avstyckning då 25 nya fastigheter 

bildades, från vad som tidigare var jordbruksmark.  Vid avstyckningen upprättades ett 

lokalt 1000x1000 system då det inte fanns några fasta referenspunkter att utgå ifrån 

vid utsättningen av gränserna. Bebyggelsen består idag av fritidsbostäder som även 

används till åretruntbostäder. Fastigheterna är belägna cirka 100 meter från 

Gravlången. De flesta bostäderna har samma karaktär som vid uppförandet. Kalltorps 

By valdes då det var ett intressant område att arbeta med, för att få med 

landbygdsmiljö och ett lokalt 1000x1000 system i vår jämförelse mellan inmätta och 

transformerade gränspunkter. Vi har valt att studera gränserna till de åtta fastigheterna 

vilka är belägna närmst sjön med tanke på möjligheten till bra satellitmottagning. 

[Fastighetsregistret, 2012-03-28]  
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2.3.2 Skoftebyn 

Skoftebyn är en av Trollhättans äldsta stadsdelar. Från början tillhörde det inte 

Trollhättan men då Trollhättan fick stadsrättigheter år 1916 var ett av kraven att 

Skoftebyn skulle tas med. Skoftebyn hade vid den tiden ett mindre bra rykte och 

ansågs lite som ett slumområde där ingen riktig struktur fanns på bebyggelse eller 

vägar. Den äldsta kartan från området är från slutet av 1700-talet och då fanns det 

endast två hus i området. Skoftebyn var då ett skogsområde men började bebyggas 

mer och mer då Nohab och Kanalbolaget etablerades i området. Nu är Skoftebyn ett 

av Trollhättans mer attraktiva bostadsområden med mestadels villatomter i den 

kuperade terrängen. Bebyggelsen är blandad med både äldre och nyare villor. [Sjöberg, 

2012-04-30]. 

 

2.3.3 Centrum 

Kvarteret Jupiter inrymmer idag Betty Backs park som  invigdes 1994. Tidigare låg det 

där Trollhättans gamla brandstation och Natanaelskyrka. Parken har fått sitt namn 

efter en gammal dam som bodde där. Stugan hon bodde i flyttades till kvarteret 

Jupiter från området vid Malgöbron och Betty Back bodde på Jupiter ända till sin död, 

då stugan flyttades till Forngården. Betty som egentligen hette Brita kokade knäck 

som hon sålde. Om barnen kom dit och visade sin fullskrivna skolböcker fick de extra 

knäck i sina strutar. [Trollhättans Stad, 2012-04-30]  

Kvarteret Apollo är bebyggt med flervånings bostadshus med butiker i entréplan. 

Bostadshusen som är belägna i kvarteret är relativt nya med undantag för byggnaden i 

hörnet Storgatan/Skolgatan som är den samma som på kartan från tomtmätningen 

som utfördes 1933. [Fastighetsregistret, 2012-03-28] 
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3 Mätning med GPS och totalstation 

När mätningar ska genomföras för att koordinatbestämma gränspunkter finns det två 

tekniker som är vanliga att använda. Det är att använda sig av satellitbaserad mätning 

eller mätning med totalstation.  

3.1 GPS 

GPS (Global Positioning System) är ett Amerikanskt satellitbaserat system, vilket är 

uppbyggt av minst 24 satelliter. GPS systemet är tillgängligt och kan användas dygnet 

runt, i alla väder. Ett GPS-instrument består av en handenhet och en mottagarantenn. 

Mottagaren använder sig av satelliterna för att få positionerings koordinater på 

marken. Det sker genom att instrumentet samlar in data och räknar med hjälp av 

satellitdatan ut tiden som det tar för en signal att färdas från satelliten till mottagaren. 

Med hjälp av tiden räknas höjden, ut till satelliterna. För en positionering krävs 

avstånd till flera satelliter. Olika många satelliter krävs, beroende på om man vill ha en 

2d-position eller en 3d-position. När en position är bestämd kan det bestämmas flera 

olika saker så som, tider, kurs och fart. 

Det finns olika sätt att mäta med GPS, beroende på noggrannhet och förhållanden i 

naturen. De är Abolut- och Relativ mätning samt Kod- och Bärvågsmätning. Vid 

kodmätning utförs mätning på satellitsignalens kod. Mätningen går snabbt  men är 

inte lika noggrann som bärvågsmätning. Vid bärvågsmätning mätes antalet hela och 

antalet delar av våglängder i satellitsignalen. Bärvågsmätning tar längre tid än 

kodmätning men är mer noggrann. Instrumenten som krävs för bärvågsmättning är 

dyrare. Vid absolutmätning beräknas avståndet mellan mottagaren och satelliterna ut 

och läget för mottagaren räknas ut. För att få en tredimensionell koordinatangivelse 

krävs att mätning sker mot minst fyra satelliter. Vid relativ mätning används en eller 

flera fasta mottagare som samlar data från satelliterna. Avståndet bestäms därefter 

mellan de olika mottagarna på marken Vid våra detaljmätningar har vi använt oss av 

RTK-teknik vilket innebär att en realtidsmätning utförs. Under hela mätningen 

bibehålls kontakten med satelliterna och mätningen vid varje detalj, i vårt fall vid varje 

gränspunkt, hålls instrumentet alldeles stilla och mätningen sker på några sekunder.   

GPS-instrumentet kan lagra information som vi mäter och därefter lagras 

informationen på en vanlig dator för att kunna bearbetas i efterhand. Viss information 

vilket lagras i instrumentet kan även bearbetas direkt som till exempel, vad punkterna 

heter och om de ska raderas.  
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3.2 Totalstation 

Totalstation är en integrerad elektronisk vinkel- och längdmätare, som används vid 

olika mätningar. Den är utvecklad så mätdata kan lagras och bearbetas i instrumentet. 

Vid mätning med en totalstation användes inte satelliter för att fastställa instrumentets 

läge. Det sker istället genom att man antingen centrerar över en koordinatbestämd 

punkt eller att man gör en fri stationsetablering. Vid en fri stationsetablering används 

två punkter som är koordinatsatta sen tidigare. Genom att mäta mot prismor som är 

centrerade över dessa kända punkter, som anges som bakåt objekt, räknar 

instrumentet ut sin position. Om inga fasta koordinatbestämda punkter finns i 

närheten kan en stationsetablering utföras med en GPS-mottagare som kommunicerar 

med totalstationen. Mottagaren har även ett prisma integrerat som totalstationen 

mäter mot. När en stationsetablering är genomförd kan mätningar utföras. Man kan 

bland annat utföra inmätningar eller göra utsättningar. För att utföra inmätningar 

används ett prisma som centreras över den nypunkt som ska mätas in och 

koordinatbestämmas. Totalstationen räknar därefter ut positionen på den punkt vilket 

nyss mättes, med hjälp av vinkelmätning och längdmätning. Vid utsättning har man 

redan koordinater på de punkter som ska sättas ut inlagrade i instrumentet. Genom att 

använda handenheten som kommunicerar med huvudenheten guidas man till den 

plats som punkten ska sättas ut på. För att arbeta med en totalstation krävs fri sikt 

mellan huvudenheten och prismat som används.  .  

3.3 Likheter och olikheter mellan instrumenten 

GPS-instrumentet och totalstationen har likadana handenheter. Det som skiljer dem 

åt är att GPS-instrumentet använder sig av satelliter och totalstationen använder sig av 

fasta punkter med kända koordinater. De kända punkterna är framtagna med 

avvägningståg eller med dagens noggranna GPS.  

Fördelarna med användandet av GPS är att det kan mätas då det inte finns tillgängliga 

punkter. Några andra fördelar som en GPS det inte behövs någon stationsetablering, 

vilket leder till en snabbare process samt att det är lättare då ett större område skall 

mätas in eller sättas ut. Om ett stort område skall mätas med totalstation så krävs det 

kanske några förflyttningar av instrumentet för att täcka ett helt område, vilket leder 

till en mer komplicerad process. Nackdelen med att använda GPS är då det ska mätas 

i tät terräng eller då mätning ska ske i tätbebyggelse med många hus. Då kan det 

hända att sikten skyms och att tillräcklig kontakt inte är möjlig, detta leder till att 

mätningar inte kan ske i dessa områden. Vi har kommit fram till att med totalstation 

kan det mätas fler saker i en stad än vad det går att göra med en GPS. 

Totalstationens fördelar är likadan som GPS:ens nackdelar, vilket innebär att när det 

är tät terräng och då det ska mätas i staden är en totalstation att föredra. Den ger det  

bästa resultat eller till och med det enda resultat.  
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4 Förberedelse inför inmätning av gränspunkter 

Inför inmätningen studerade vi först olika områden i Trollhättan och när de byggdes 

för att se vilka områden vi skulle välja. Vi valde i samråd med våra handledare 

Elisabeth Roos, Roger Johansson och Andreas Olofsson ut tre områden som var 

intressanta med hänsyn till belägenhet, ålder och vilket koordinatsystem som använts 

vid fastighetsbildningen. Det var tre kvarter i Skoftebyn, Lövkojan, Rosen och 

Löjtnantshjärtat, två kvarter i centrum, Apollo och Jupiter samt ett fritidshusområde i 

Upphärad, Kalltorps By. Då vi visste vilka områden som skulle mätas in hämtades 

information om de berörda fastigheterna in från fastighetsregistret och från AGS 

Advanced. Informationen som hämtades var förrättningskarta med koordinater och 

markeringssätt för gränspunkterna. Koordinaterna och dess markeringssätt var till 

hjälp för lokalisering och inmätning av gränspunkten. Fastighetsägarna informerades 

om att mätningar skulle ske genom att ett brev lades i deras brevlådor. GPS-

instrument bokades för mätningar vecka 14 på Högskolan Väst.  
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5 Tillvägagångssätt för inmätning av gränspunkter 

5.1 Kalltorps by 

Inmätningarna startades i Kalltorps By. Vi började med att leta upp 

gränsmarkeringarna runt fastigheterna. Av totalt 34 valda gränspunkter återfanns 14 

stycken där samtliga var markerade med rör i mark. Några av gränsmarkeringarna var 

sneda eller dåligt förankrade. Vi hade inte möjlighet att gräva fram gränsmarkeringar 

som inte var visuellt synliga. De som inte återfanns användes inte vid våra 

beräkningar. Då mätningarna skulle påbörjas fick vi inte någon kontakt med 

satelliterna. Problemet uppenbarade sig då vi inte kunde ringa upp Gävle för att få en 

virtuell basstation, vilket krävs för att mätningarna ska kunna påbörjas. Vi kontaktade 

Leica support för att få hjälp med att avhjälpa felet. Det visade sig att en inställning i 

utrustningen inte medgav bluetooth anslutning mellan handenheten och antennen. 

Efter att inställningen ändrats kunde inmätningarna påbörjas. Inmätningen fortgick 

utan problem då vi under förmiddagen redan lokaliserat gränsmarkeringarna i 

området.  
 

 

 

5.2 Skoftebyn 

Nästa område som skulle mätas in var de tre kvarteren i Skoftebyn. Den här gången 

utförde vi inmätningen direkt vid varje gränsmarkering som vi hittade. Det var för att 

slippa beträda fastigheterna fler gånger än nödvändigt.  Mätningarna som vi utförde i 

Skoftebyn resulterade i totalt 32 funna gränspunkter av 65 som fanns angivna i 

förrättningskartor. I kvarteret Rosen återfanns åtta av femton gränsmarkeringar. I 

kvarteret Lövkojan återfanns tretton av tjugo gränsmarkeringar samt i kvarteret 

Löjtnantshjärtat återfanns elva av trettio. Många av gränsmarkeringarna var dolda av 

asfalt eller av uppbyggda murar. Gränsmarkeringarna som fanns var väl synliga och 

bra förankrade, de var markerade som rör i mark, spik i asfalt eller rör i berg. Vi stötte 

inte på några problem i det här området. 

 

5.3 Centrum  

Kvarteren Jupiter, bestående av sex fastigheter, och Apollo, bestående av tre 

fastigheter, är båda lokaliserade i Trollhättans centrum.  

 

Jupiter är utformad som en park med grönytor, buskage, rabatter och gångstråk.  Vi 

kunde inte finna några av de 14 på förrättningskartan angivna gränsmarkeringarna. Då 

parken anlades försvann byggnader och murar som utgjorde gränser och parkens 
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öppna ytor medger idag inga anvisningar om var gränserna går. Vi letade i buskagen 

och försökte mäta oss fram med måttband vart gränsmarkeringarna skulle vara 

belägna men ingen av dem gick att återfinna. Inga mätningar var möjliga att 

genomföra i kvarteret Jupiter. 

 

Apollo är bebyggd med flervåningshus som alla utom ett är uppförda senare än då 

förrättningskartan är uppförd. Då kvarteret är bebyggt till skillnad mot kvarteret 

Jupiter finns två av nio gränsmarkeringar lätt att återfinna. Det är de två som är 

angivna som hushörn i förrättningskartan. Däremot är det osäkert om ytterfasaderna 

på husen är i samma läge som de var då fastighetsbildningen skedde. Ytskikten på 

fasaderna kan vara utbytta och då vi studerade förrättningskartan såg vi att 

byggnaderna inte såg likadana ut på kartan, som de gör i kvarteret idag. Inga andra 

gränsmarkeringar gick att återfinna som markerats med rör i mark, järnrör eller 

borrhål i sten. Vi förmodar att byggnadsarbeten i kvarteret gjort att 

gränsmarkeringarna har försvunnit. 

När mätningarna skulle genomföras fanns det inte tillräckligt med satelliter "synliga" 

för GPS utrustningen och det innebar att fixlösning inte var möjlig att få. Orsaken till 

detta var att husen är för höga och gatorna för trånga så satelliterna befann sig i 

radioskugga. Vi kunde genomföra en inmätning av ett av hushörnen men endast med 

flytlösning. Det gav en stor osäkerhet i mätningen och resultatet används inte.  
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6 Transformation 

Med transformation menar vi att en omräkning sker av gränspunkternas koordinater 

från det referenssystemet som användes vid inmätning av punkten, till ett annat 

referenssystem i vårt fall Sweref 99. Gränspunkterna i Skoftebyn och centrum är 

angivna i Trollhättans lokala system och Kalltorps By är angivna i ett lokalt 

referenssystem.  

Vi började med att ta reda på vilket program som man använder vid transformationen 

av koordinaterna för gränspunkterna. Vi använde oss av TopoCad 14 vid 

transformationen, då det var det systemet som Trollhättans Stad oftast använder och 

där vi kunde få vägledning i arbetet. För att få reda på vilket koordinatsystem som var 

aktuellt vid tidpunkten för förrättningen då gränspunkterna markerades, studerades 

förrättningskartan noga. Olika referenssystem har olika antal heltal, beroende på hur 

många heltal som anges i koordinaterna kan slutsatsen dras av vilket system som 

använts, om det inte redan finns angivet på förrättningskartan. Vilket koordinatsystem 

som användes vid förrättningen är avgörande för vilken väg man ska gå vid 

transformeringen.  

Om "Från" systemet är ett etablerat och använt system som till exempel Trollhättans 

Lokala,  finns transformationsparametrarna redan lagrade i filer i databasen. De 

gränspunkter som skulle transformeras ritades in i en ny ritning i TopoCad 14. De 

fördes in med de koordinater som angavs på förrättningskartan. När alla punkter var 

inskrivna markerades de och transformationsparametrar hämtades in från databasen. 

Transformationen skedde i två steg. Först från Trollhättans lokala system till RT90 

och därefter från RT90 till Sweref 99. I bilaga D finns en utförligare beskrivning av 

tillvägagångssättet där varje steg beskrivs noggrant. 

Om det istället är frågan om ett lokalt 1000x1000 system är tillvägagångssättet lite 

annorlunda. Det finns inga transformationsparametrar för transformationen sparade i 

databasen. Vid varje transformation skapas specifika parametrar genom att de 

gemensamma punkternas koordinater beräknas av programmet som används. De 

gränspunkter som skulle transformeras ritades in i en ny ritning i TopoCad 14. 

Därefter matade vi manuellt in koordinaterna för de punkterna som vi valt till 

passpunkter, det vill säga de punkter som både är inmätta i Sweref 99 och de 

koordinater som finns angivna i förrättningsakten. Vi valde att använda de yttersta 

gränspunkterna i området till passpunkter. Det gjorde vi för att hela området skulle 

vara representerat och för att felen i transformationen skulle bli så små som möjligt. 

Koordinaterna från punkterna som var angivna i förrättningskartan skrevs in som 

koordinater i "Från"-systemet och de inmätta koordinaterna för samma punkter 

skrevs in som koordinater i "Till"-systemet. I bilaga C finns en utförligare beskrivning 

av tillvägagångssättet där varje steg beskrivs noggrant. 
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Roger Johansson hjälpte oss med tillvägagångssättet och visade var 

transformationsparametrarna gick att finna i databasen. Transformationen gick 

smidigt och vi stötte inte på några större problem. Det som tog tid var att förstå hur 

vi skulle gå tillväga vid inknappandet av koordinaterna och vilka val som skulle göras 

vid transformationen av 1000 x 1000 systemet. 

Då transformationen var genomförd kunde jämförelser ske mellan de inmätta och de 

transformerade koordinaterna.  

 

 

 

7 Jämförelse mellan inmätta och transformerade 
gränsmarkeringar 

 
Nästa steg i vårt arbete var att göra jämförelser mellan koordinaterna. För att vi skulle 

kunna jämföra de inmätta koordinaterna med de ursprungliga som transformerats 

använde vi oss av Excel. Vi kopierade in i samtliga koordinater i ett Excel ark och 

skapade formler som räknade ut det radiella felet mellan punkterna. Vi fick fram 

följande avvikelser inom de berörda områdena. Se även bilaga F för en mer exakt 

överblick. 
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7.1 Kalltorps by 

I Kalltorps By fann vi totalt 14 av de 34 gränspunkterna vi valt att utföra mätningar 

på. Jämförelserna efter transformationen visar på avvikelser mellan 0,008 meter till 

0,457 meter, mellan de inmätta och de transformerade gränspunkterna. Det totala 

spannet för avvikelser var att en gränspunkt hade millimeter noggrannhet, nio stycken 

hade centimeter noggrannhet, fyra stycket hade decimeter noggrannhet och en hade 

meter noggrannhet. Vid några av punkterna fann vi stora avvikelser och funderade på 

vad det kunder bero på.  

Vi kom fram till att den inmätta punkten K004 avvek från den transformerade 

punkten med hela 1,079 m vilket är en påtaglig avvikelse. Vi anser att värdet för punkt 

K004 är opålitligt i jämförelsen då satellitmottagningen var väldigt dålig. Det kan ha 

berott på att det fanns ett stort träd precis bredvid gränsröret som kan ha påverkat 

satellitmottagningen. Gränsröret var även väldigt dåligt förankrat i marken och kan ha 

flyttats från sitt ursprungliga läge. Det var så löst att vi kunde lyfta upp det ur marken 

utan svårighet. 

Vi anser även att gränspunkten K014 är osäker. Då vi skulle utföra inmätningen fann 

vi att ett elskåp var monterat i närheten av gränsröret, vilket störde vår inmätning.  

Övriga gränspunkter anser vi är bra att använda för jämförelser i vårt arbete. 
 

 
 
 
 
 
 

Gränspunkt 
K004 

Gränspunkt 
K014 
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7.2 Skoftebyn 

I Skoftebyn fann vi totalt 31 av de 65 gränspunkter som var aktuella för inmätning. 

Här var avvikelsen mellan de transformerade koordinaterna och de inmätta 

koordinaterna mer samlade. Avvikelserna efter transformationen var mellan 0,018 m 

till 0,446m. Det totala spannet för avvikelser var att 15 av gränsmarkeringarna hade 

centimeter noggrannhet och 16 stycken hade decimeternoggrannhet. De 

markeringarna som vi fann var väl synliga och i gott skick.  

Vid inmätning av punkterna H002, H003 och H004 i kvarteret Löjtnantshjärtat har vi 

avvikelser mellan 0,238 meter och 0,446 meter. Det fanns höga träd i kvarteret som 

kan ha påverkat vår inmätning. Gränsröret vid H002 var även snett och delvis dolt av 

en stor sten vilket påverkade inmätningen. Inmätningen av H009 var även den 

påverkad av träd och buskage. 

Inmätningarna i kvarteret Lövkoljan hade lite yttre påverkan vilket medförde att 

avvikelserna vid jämförelsen blev relativt små. De låg mellan 0,018 till 0,184 meter. 

I kvarteret Rosen låg skillnaderna mellan 0,022 till  0,245 meter. Inte heller här var 

mätningarna störda av direkt yttre påverkan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gränspunkt 
H002 

Gränspunkt 
H003 

Gränspunkt 

H004 

Gränspunkt 
H009 



Gränspunkter i Trollhättans Stads databas 
 

 20 

7.3 Centrum 

När inmätningen skulle ske i centrum blev två problem uppenbarade. Det ena var att 

inga gränspunkter markerade med rör i mark, brandmur, borrhål i sten, järndubb eller 

järnrör återfanns på de sätt som redovisades i förrättningsaktens karta. Endast två 

gränsmarkeringar som angetts som hushörn återfanns, däremot är det osäkert om 

byggnaderna har samma form eller ytterväggar som då fastigheterna skapades. Det 

andra var att vi hade stora problem med att få fixlösning med GPS-utrustningen. Det 

beror på höga byggnader som skymmer sikten till satelliterna, vilket innebar att endast 

3 satelliter var tillgängliga och fix inte var möjlig. För att få den bästa möjliga 

mätningen bör satellitkonfigurationen liknas vid en "vid tratt" där volymen är största 

möjliga utan att satelliterna undergår 15 grader över horisonten. Husen i centrum är så 

höga att de skymmer många satelliter. Vid ett av hushörnen i korsningen 

Storgatan/Skolgatan fick vi flytlösning med utrustningen och en mätning kunde 

genomföras, i nästa fall fick vi ingen satellitkontakt alls. Även om mätresultatet är 

osäkert kunde en koordinat transformation genomföras. Resultatet vid transformation 

och den efterföljande jämförelsen blev endast 0,260 meter vilket vi anser är relativt 

bra för en så osäker mätning.   
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8 Införande av punkter i databasen i separat lager 

Gränspunkter som mäts in vid en förrättning sparas som utredda i Trollhättans Stads 

databas och visas i ett lager som heter Gränspunkter. I databasen lagras utredda och 

outredda gränspunkter. De outredda punkterna är punkter som  påträffats och mättes 

in vid andra ärenden. De gränspunkter som vi har behandlat skrev vi inte in i samma 

lager, utan i ett separat som heter "Granspkt". Trollhättans Stad får själva besluta om 

de vill använda sig av våra inmätta punkter i senare skede. 

Vi har tidigare i vårt arbete beskrivit hur vi har matat in och sparat våra inmätta och 

transformerade gränspunkter med hjälp av TopoCad 14. Gränspunkterna sparades då 

i ett filformat av typen .top. För att kunna lägga in dem i databasen krävs att 

gränspunkterna ändras från filformatet .top och sparas om till filformatet .tab.Vi har 

inte funnit något sätt att gå direkt från .top till .tab utan vi har fått utföra ändringen i 

två steg. 

Den väg vi valde att gå var att först göra om .top-filen till en .shp-fil. Det gjorde vi 

genom att exportera filen i TopoCad 14. Därefter öppnade vi .shp-filen i Map Info 

och sparade om den som en .tab-fil.  

Nu kunde vi öppna vår konverterade fil med gränspunkter i Solen. Det som nu 

krävdes var att föra över gränspunkterna till rätt lager i databasen. För att kunna 

kopiera över gränspunkterna från vår fil till lagret "Granspkt" måste "Granspkt" göras 

redigerbart. Då lagret är redigerbart kan punkterna kopieras in.  För en djupare 

beskrivning av hur vi har gått tillväga hänvisar vi till bilaga E. Vi fick hjälp med 

tillvägagångssättet av Frida Samuelsson, GIS ingenjör, Trollhättans Stad.  

 

8.1 Attributdata om gränspunkterna i databasen 

Då lagret "Granspkt" skapades 2011 gjordes en tabell där attributdata till 

gränspunkterna anges. Tanken vid skapandet var att varje punkt skulle få en specifik 

punktkod, ett löpnummer, vilken mätmetod som använts, vilket medelfel mätningen 

hade, med vilken typ av markering som använts, vem som lagrade in gränspunkten 

och vilket datum den skrevs in.  

Med punkt menas vilken sorts punkt som mättes in, i vårt fall noterade vi 

"gränspunkt". Då vi lagrade våra gränspunkter beslöt vi i enighet med våra handledare 

på Trollhättans Stad att specifika löpnummer inte skulle anges, då lagret inte används 

officiellt. Vid ett eventuellt införande av punkterna i det lagret som används av 

Trollhättans Stad, tilldelas gränspunkterna specifika löpnummer i den för lagret 

gällande nummerserien. Metoden vi använt oss av angav vi som "inmätt". Medelfelet 

för varje enskild mätning fördes in under medelfel. Under markering anges vilkens 

sorts markering som vi funnit och mätt in i fält. För de flesta gränspunkterna angavs 
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rör i mark som markering men även dubb i berg, murhörn och kryss i mur har 

använts. Därefter ska det anges vem som lagrade in punkten och vilket datum det 

skedde.  

Om Trollhättans Stad väljer att använda sig av lagret "Granspkt" vid eventuella andra 

tillfällen till exempel då sommarpraktikanter får liknade utredningsuppgifter som vi 

har arbetat med, har vi några synpunkter på hur listan kan ändras.  

De funktioner som skulle vara att föredra så felskrivningar elimineras, kan vara att i de 

redigerbara fälten bara finns förvalda alternativ att välja. Det bör gälla fälten för 

punkt, metod och markering. Löpnummer bör anges då det kan vara lite krångligt att 

hålla reda på många olika gränspunkter och särskilt om information läggs till i 

efterhand. Signatur och datum behöver inga valbara alternativ. För att förhindra att 

någon information uteblir bör en varningsruta uppträda då alla fält inte är ifyllda. 

Även om informationen fylls i senare kan rutan markeras med valfritt tecken under 

tiden som rätt information inhämtas.  

Vi har under vårt arbete kallat punkterna specifika namn efter vilket område vi utfört 

mätningarna i. Rosen har kallats R med efterföljande löpnummer, Lövkoljan har 

kallats L, Löjtnantshjärtat har kallats H och Kalltorps By har kallats K. Det hade varit 

lättare att hålla ordning om dessa namn använts som löpnummer istället för att inte 

ange något nummer alls. Det blev lite rörigt när vi skulle fylla på information i 

efterhand eller om vi granskade punkten vid senare tillfälle. 
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9 Resultat och analys 

För att förtydliga våra resultat har vi fört in våra inmätta och våra transformerade 

gränspunkter i kartorna nedan. Därefter har vi jämfört vår radiella avvikelse med 

lantmäteriets godkända värden, där gränserna är 5 centimeter i stadsmiljö och 10 

centimeter i landsbyggds miljö. Vi har markerat de radiella avvikelser mellan 

punkternas värden som röda eller gröna ringar. De gröna är godkända och de röda 

visar skillnader över 5 centimeter i stadsmiljö och över 10 centimeter på landsbygden. 

Vi har använt oss av gränserna efter samtal med Roger Johansson. Han förklarade att 

det är de felmarginaler som Trollhättans Stad anser som godkända maximala 

avvikelser på inrådan av lantmäteriet. För att se våra framräknade radiella fel hänvisar 

vi till bilaga F. 

Vid jämförelsen av de inmätta och de transformerade koordinaterna fann vi en stor 

spridning av värden. Den ligger mellan 0,008 meter till 0,446 meter. Orsaken till de 

stora spridningarna kan vara olika beroende på terräng och omgivande miljö. En av 

våra teorier är att gränsrör som slogs ned för mellan 40 till 70 år sen har påverkats av 

olika faktorer. Vid markering med rör i mark, slås röret ner fullständigt. Vi har i vårt 

arbete stött på gränsmarkeringar som har varit djupt nedslagna och även 

gränsmarkeringar som har varit väl synliga ovan markytan. Yttre påverkan som 

tjälskjutning eller att man kör på dem med fordon, kan få gränsröret att luta. Ju mer 

gränsröret har förskjutits från sitt ursprungliga läge desto större avvikelse får man när 

inmätningen sker. Hur utsättningen gjorts samt hur noggrann personen som 

markerade gränspunkten var, kan även vara faktorer som påverkar resultatet av vår 

inmätning. Ovanstående faktorer kan ha påverkat vårt resultat vilket ledde till många 

röda ringar.  
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9.1 Kalltorps By 

 

 

Kalltorps By 

 

Orsaken till att vi inte hittade vissa gränspunkter var att en fastighet var obebyggd, en 

fastighet hade en planterad häck i gränsen och vissa hade kraftigt buskage i gränsen. 

De gränsrör som var välbevarade och inte sneda är de som är markerade med gröna 

ringar. Vid de ringar som är röda kunde vi se tecken på yttre påverkan eller att 

mätförhållandena inte var lika bra som vid de gröna ringarna.  

Om de gränsmarkeringarna som vi anser varit påverkade av yttre faktorer, hade varit 

opåverkade, ser vi ingen anledning till att även de skulle fallit inom den godkända 

gränsen. Mätförhållandena som rådde i området var mycket goda. Ytterligare en 

anledning till att resultatet är bra, är att noggrannheten är satt till 0,1 meter. 
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9.2 Skoftebyn 

 

 

 

Skoftebyn med kvarteren Rosen, Lövkojan och Löjtnantshjärtat 

 

Det har inte hänt så mycket med kvarterens karaktär, vilket är en bidragande faktor till 

att en stor del av gränsmarkeringarna är bibehållna. Någon fastighetsgräns är uträtad 

genom fastighetsreglering och i vissa fall har gränsrören ersatts med spik i asfalt då en 

förändring har skett. I övrigt har inget hänt sen avstyckningarna, då fastigheterna 

bildades.  

Vi har uppmärksammat att gränsmarkeringarna mellan två fastigheter ofta är 

bibehållna och lätta att hitta. De gränsmarkeringar vilka gränsar till den allmänna gatan 

är svårare att finna då de inte finns kvar i sitt ursprungliga skick. Det kan bero på att 

gatan har asfalterats om eller justerats. Fastighetsägarna kan har anlagt infarten till 

garage eller entré till ytterdörren där gränsen markerats ursprungligen.  

Vid jämförelsen av den radiella avvikelsen och den tolererade avvikelsegränsen på 0,05 

meter ser vi här att många av gränspunkterna faller utanför toleransen. Det kan bero 

på orsaker vi nämnde i föregående stycke. 



Gränspunkter i Trollhättans Stads databas 
 

 26 

9.3 Centrum 

 

 

Centrum med kvarteren Jupiter och Apollo 

 

Kvarteren Jupiter och Apollo har under årens lopp fått ändrad bebyggelse sen 

tomtmätningarna vars koordinater vi utgått ifrån. Det har varit svårt att finna de 

gränsmarkeringar som angivits i handlingarna. De har troligtvis försvunnit vid 

uppförandet av de nya byggnaderna och inte återskapats efter det.  

Kvarteret Jupiter har gått från ett bebyggt kvarter till ett kvarter som är lummigt och 

grönt där inga fastighetsgränser är synliga. Orsaken till att gränsmarkeringarna inte är 

synliga kan bero på att det är Trollhättans Tomt som äger hela kvarteret. De har 

troligtvis inget behov av att gränserna ska vara synliga.  

Vi fick inget bra resultat då vi inte fick någon fixlösning, samt att vi bara hittade en 

gränspunkt som kunde mätas in. Den gränspunkt som mättes in fick inte så bra 

resultat, då huskropparna är höga vilket skymmer satelliterna. 

Vi anser att för att få ett bra resultat i centrum så krävs det att inmätning sker med 

totalstation, då stationsetablering med hjälp av kända punkter sker. Beroendet av 

satelliter försvinner då man mäter med totalstation. 
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10 Avslutande reflektioner och frågor   

Vi fick uppleva problemet då vi skulle utföra inmätningar med GPS i Centrum i 

Trollhättan. GPS-mottagaren fick inte kontakt med tillräckligt många satelliter för att 

få en bra positionering på punkten som skulle mätas in. Om vi hade använt oss av 

båda GPS och totalstationen i vårt arbete så hade vi antagligen fått ett bättre resultat i 

Centrum men det kan även vara så att resultatet hade sett bättre ut även i Skoftebyn. I 

Kalltorps By hade vi varit tvungna att kombinera GPS med totalstation för att kunna 

utföra en stationsetablering. En integration mellan GPS och totalstationen hade varit 

nödvändig. Det är en sak som kan tänkas på om någon vill utveckla detta 

examensarbete. Det som vi anser är bäst är om det kan användas både totalstation och 

GPS för att få ett bättre underlag, än det vi fått. I ett framtida arbete kan man jämföra 

GPS inmätningar och totalstationens inmätningar för att se vilket av dessa instrument 

som är bäst att använda för en liknande undersökning som i detta examensarbete. 

Efter vår analys och våra slutsatser finns det fortfarande några frågor och funderingar 

som vi vill lyfta fram. Trollhättan består av många stadsdelar varav flertalet av dem 

finns inmätta enligt äldre metoder och dokumenterade med koordinater angivna i 

Trollhättans lokala system eller i lokala 1000 x 1000 system. Då mätkontoret och det 

kommunala lantmäteriet utför inmätningar används SWEREF 99 som är det 

referenssystemet som är allmänt gällande i Sverige. När övergången skedde har de 

tidigare inmätta gränserna fortsatt vara gällande i äldre system. När vi utfört våra 

inmätningar har vi kommit fram till att avvikelser förekommer gällande 

gränsmarkeringarnas läge i förhållande till hur det ser ut i kartredovisningen. Frågan är 

vad som händer om en fastighetsägare vill bygga ut ett garage eller liknande som 

kommer hamna i fastighetsgränsen? Om gränsen inte är där fastighetsägaren trodde 

att den var, hur kommer differensen hanteras? Att räta upp gränserna enligt det 

referenssystemet som är gällande idag kan medföra att fastigheten antingen krymper 

eller sväller ut. Vem ska stå för kostnader som uppstår vid ett upprättande av 

gränserna? Vi ser att så länge inte fastighetsägaren är intresserad av att få 

gränspunkternas transformerade till SWEREF99, kommer Trollhättans Stad inte 

utföra några ändringar heller.  

Efter ett samtal med Roger Johansson fick vi reda på att ungefär 70 % av koordinater 

som är angivna i Trollhättans lokala system är omräknade till RT90. Hur många av de 

som i sin tur är omräknade till SWEREF99 har vi inte fått någon uppgift om. 

En reflektion vi gjort över vårt arbete från början till slut är att det var svårt att veta 

hur lång tid arbetet skulle ta. Vi hade från början planerat att inmätningar och 

transformationer skulle uppta ungefär två veckor av projekttiden. Då vi valde vilka 

områden vi skulle koncentrera oss på, ansåg vi att var tre kvarter i Skoftebyn 

tillräckligt. Om vi istället valt fler kvarter i området hade vi haft en bredare bas för 

våra resultat och för våra analyser. Vi ser i efterhand att det funnits tid till det.  
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En annan reflektion som vi har är angående Kalltorps By. Området är beläget på 

landsbygden och i vår jämförelse har vi använt oss av en mätosäkerhet på 0,1 meter. 

Vi har haft ämnet uppe till diskussion med Roger Johansson vid två tillfällen om det 

verkligen ska vara 0,1 meter och inte 0,05 meter. Det vi grundar våra tankar i är att 

även om området är beläget på landsbygden har en utsättning skett av många 

fastigheter samtidigt, utsättningen och inmätningen har skett under noggranna 

förhållanden, vilket har lett till osäkerheten i mätningen kan anses lika för alla 

mätningarna. Vi anser att osäkerheten mellan fastigheterna inte är större där än i till 

exempel i Skoftebyn.  

Vi har under vårt arbete förundrats över att inmätningar som utförts under början och 

mitten av 1900-talet då tekniken inte var den samma som idag. Det arbete som 

krävdes för att gränser skulle markeras går nästan inte att jämföra med dagens 

teknologi.  Idag kan vi enkelt gå ut i de flesta miljöer och inom några minuter utföra 

inmätningar som är tillräckligt precisa för att använda till att koordinatbestämma 

fastighetsgränser. Markering av gränspunkterna utförs fortfarande manuellt men med 

maskiner om underlaget är hårt. Ser man längre tillbaka i tiden utfördes märkning i 

berg genom att man manuellt knackade in hål i bergshällar och ringar runt hålen för 

att visa var gränsen gick.  
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11 Slutsats 

Genom att studera resultaten av våra mätningar och jämfört dem med de 

transformerade koordinaterna har vi dragit följande slutsats.  

Genom studien har det framkommit att de studerade olika områdena har olika 

karaktär och även att de har förändrats under årens lopp. Kalltorps by och Skoftebyn 

har inte förändrats lika mycket som området i Centrum, då dessa bara har utökats 

med mer bebyggelse. I området i Centrum har byggnader tagits bort samt att andra 

har uppförts.    

Vid inmätningarna framkom att ett flertal av gränsmarkeringarna var borta. Detta kan 

bero på att områdena har förändrats under årens lopp, de kan ha blivit förstörda eller 

över täckta. 

Mätningar med GPS-utrustning är tillräckligt noggrann för att kunna få ett bra 

resultat, dock har vi sett både bra och dåliga resultat. Studien visar att spridningen i 

jämförelsen är för stor, för att man bara ska kunna transformera gränspunkter från 

äldre system och lägg in dem i SWEREF 99. En utredning och inmätning måste ske 

för att säkerställa kvaliteten och detta kan ske med GPS.  

Det har framkommit att resultaten blir bra och att metoden fungerar bra i områden 

som Kalltorps By. Det vill säga områden på landsbygden där det är större toleranser 

vid inmätning. Fastigheterna i den typen av bebyggelse är oftast större än i villa 

områden i stads miljö och därav mindre känsliga för avvikelser. 

Attributdatan som anges då gränspunkterna fördes in i databasen är tillräcklig. Den 

ändring som kan utföras är att tillföra fälten endast kan fyllas i på ett sätt, vilket kan 

förhindrat att det skrivs in felaktig information.  
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Programvaror som använts; 

AGS Advanced -  Förrättningsarkiv där förrättningar finns digitalt 
arkiverade och där man söker efter aktuella 
förrättningsakter.  

Excel -  Ett kalkylbladsprogram som används för att skapa 
tabeller, utföra beräkningar och analysera data. 

Map Info -  Programmet används för att digitalisera, analysera, och se 
samband mellan geografiskt bunden information (GIS). 

Solen Pro -  Det ett tittskåp där användaren visualiserar information 
som finns i Trollhättans Stads databas. 

TopoCad 14 -  Det CAD-program som Trollhättan Stads använder vid 
inmätning och som är utvecklat för mätning inom 
geodesi, lantmäteri, för skapande och redigering av kartor 
och för projektering. 
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Bilaga A:1 

A. Laglig eller ej laglig gräns 

 

 

Hur gränser skapats Lagligt/ej lagligt bestämd 

Inlösen PBL Ej lagligt  

Legalisering, ÄULL Ej lagligt  

Expropriation, ExL Ej lagligt 

Inlösen, AL lagligt 

Fastighetsbildning, FBL Lagligt 

 

Tabellen visar på hur gränser skapats, vilken lag som styr och om de är lagligen bestämda 

eller inte.
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Bilaga B:1 

B. Olika sorters gränsmarkeringar 

  

  

  

En råsten belägen utefter en gammal väg . 

Det kan var en gränspunkt eller en visare. 

Två sidor är kraftigt mossbevuxna medan den tredje fortfarande är rå. 

  

  

  

Råsten.  Råsten 
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Bilaga B:2 

 
 

En fallen gränsstolpe i ek.  

En gång var den rödmålad men färgen har nästan helt 

försvunnit.  

Hål i berg.  

  

  

 

 

Rör i berg Rör i mark 
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Bilaga C:1 

C. Lathund för transformation från ett 1000x1000 
system till Sweref 99  

För att kunna genomföra en transformation måste ett antal kända punkter mätas in i det 

system som är målsystem för transformationen.  

Öppna TopoCad 14  

 Välj ny under ”Arkiv” och välj därefter ritningar 

 Mata in koordinaterna som punkter, ge dem punktkod och skriv in koordinaterna 

välj därefter lägg till. Punkterna blir synliga på ritningen. För att få alla punkter 

synliga på ritningen, välj ”home” på tangentbordet eller välj ikonen för zoom 

maxgräns. Markera alla punkter som ska transformeras från 1000 x 1000 systemet 

till Sweref 99 

 Välj därefter ”Modifiera” i verktygsfältet och välj ”Transformation” 

o I fönstret som kommer upp finns fyra flikar,  

 Metod; Här väljer du vilken sorts transformation du vill utföra samt 

om jämförelsen ska ske mellan nummer eller punkt id. Välj Helmert 

och punkt id 

 Från system; Skriv in punkt id och koordinater angivna i 1000 x 

1000 systemet för de punkter som ska användas vid 

transformationen gärna fyra till fem stycken. Punkterna måste vara 

gemensamma i både från- och tillsystemet. Markera ”Ja” i 

kolumnen ”använd” 

 Till system; Skriv in punkt id och koordinater angivna i Sweref 99 

för de punkter som ska användas vid transformationen. Punkterna 

måste vara gemensamma i både från- och tillsystemet. Markera 

”Ja” i kolumnen ”använd” 

 Parametrar; När du fyllt i punkt id och koordinater i Från- och 

Tillsystemet kommer transformationsparametrarna automatiskt 

finnas ifyllda i rutorna. Kontrollera att grundmedelfelet är 

maximalt 0,200 meter för att du ska kunna godkänna och 

genomföra transformationen. Är det högre välj andra passpunkter 

som beräknas i transformationen för att sänka grundmedelfelet. 

Parametrarna kan sparas för framtida behov. 

 När du fyllt i de fyra flikarna tryck på ”Klar”. De punkter som var synliga på 

ritningen försvinner. Välj åter igen ”home” på tangentbordet eller ikonen för zoom 

maxgräns för att punkterna ska bli synliga igen. Kontrollera att koordinaterna 

transformerats till Sweref 99 genom att markera en punkt och se koordinaterna i 

verktygsfälte
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Bilaga D:1 

D. Lathund för transformation från Trollhättans Lokala 
system till Sweref 99 

 

Öppna TopoCad 14  

 Välj ny under ”Arkiv” och välj därefter ritningar 

 För att mata in gränspunkterna i ritningen aktivera kommandot ”rita punkt”. Vill 

du kunna lägga till fler punkter vid samma tillfälle markera rutan ”Multipler”. Skriv 

därefter in valfri punktkod för punktserien och mata in koordinaterna. Välj lägg till 

efter varje inmatad punkt till alla aktuella punkter är registrerade. Punkterna blir 

synliga på ritningen allt eftersom. När du är färdig och vill avsluta inmatningen välj 

stäng eller escape. För att få alla punkter synliga på ritningen, välj ”home” på 

tangentbordet eller välj ikonen för zoom maxgräns. Markera alla punkter som ska 

transformeras från Trollhättans Lokala systemet till Sweref 99. Transformationen 

sker i två steg. 

 Steg 1. Välj ”Modifiera” i verktygsfältet och ”Transformation” 

o I fönstret som kommer upp finns fyra flikar, välj fliken parametrar 

Välj ”hämta” och välj därefter följande sökväg; 

K: Mappsupport/Koordinatsystem/Lokalt _RT90 

Tryck därefter på ”Klar”. Nu har koordinaterna transformerats från 

Trollhättans Lokala system till RT90. 

 Steg 2. Markera därefter punkterna igen, välj ”Modifiera” i verktygsfältet och 

”Gtransform” 

o Välj Frånsystem RT90. Om RT90 inte är valbart markera sökmappen och 

sök via länken;  

K: Mappsupport/Koordinat Transformation/SWEREF 99/Restfelsmodell 

och välj sedan OK 

Sweref 99 kommer automatiskt upp i rutan för Till System 

o Tryck därefter OK, för att få punkterna transformerade till Sweref 99 

 När du fyllt i Från- och Tillsystemen försvinner punkterna som var synliga på 

ritningen. Välj åter igen ”home” på tangentbordet eller ikonen för zoom maxgräns 

för att punkterna ska bli synliga igen. Kontrollera att koordinaterna transformerats 

till Sweref 99 genom att markera en punkt och se koordinaterna i verktygsfältet. 
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Bilaga E:1 

E. Överföring av gränspunkter från TopoCad 14 till 
databasen för visning i Solen 

 
 

 Steg 1 

 Öppna TopoCad 14 och öppna den aktuella filen som ska ändras till en .tab-fil 

 Välj arkiv i verktygsfältet 

o  Välj export  

o Välj därefter fil  

 Markera punkterna och högerklicka och välj Klar eller F2. 

 Nu kommer en ruta upp ”Spara som” 

o Välj filnamn efter vad som är aktuellt 

o Välj därefter filformat .shp 

o Markera spara i den mapp som är aktuell för arbetet 

 Nu får du upp en ruta ”Export till ESRI Shapefil” 

o Ändra inte på inställningarna som kommer upp utan markera OK 

o Välj fortsätt då meddelandeloggen kommer upp 

o En shapefil är nu skapad. 

 
 

 Steg 2 

 Öppna nu Map Info för att kunna lägga in punkterna i lagret för Gränspunkter 

o Välj Arkiv i verktygsfältet 

o Välj därefter öppna, se att du har filformat .shp 

o Markera filen du vill öppna 

o En ruta ”spara som” kommer upp där du väljer ett filnamn och filformatet 

ska vara .tab. Välj Spara 

o En tabfil är nu skapad 

 Nu uppkommer en ruta ”Information om formfil” där olika val ska göras 

o Välj teckenuppsättning ”Windows, USA och Västeuropeisk (ANSI)” 

o Välj projektion  

 Kategori ”Svenska koordinatsystem” 

 Kategorimedlemmar ”Sweref 99 12 00” 

 Välj OK 

o Välj OK, Punkterna blir nu synliga i Map Info 
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Bilaga E:2 

 Steg 3 

 Öppna nu Solen 

 Välj Arkiv och Öppna skikt (eget) i verktygsfältet. 

o Välj först att öppna Gränspunkter under följande sökväg 

GISDATA(L); Arbeten; Projekt; Granspunkter; Granspkt.tab 

o Välj därefter att öppna din egna .tab-fil med de gränspunkter som är aktuella 

att flytta. Nu blir gränspunkterna synliga. 

 

 Se under fliken ”skikt” att skiktet Granspkt är redigerbart, rutan med pennan är då 

markerad.  

 

 Markera punkten 

o Välj redigera i verktygsfältet, välj kopiera 

o Välj åter igen redigera i verktygsfältet, välj därefter klistra in. Punkten är nu 

kopierad till lagret Granspkt. Den blir synlig i informationsfliken. 

 

 Markera gränspunkt i informationsfliken och öppna attributlistan. 

o Markera symbolen ”redigera värden” och fyll därefter i de aktuella värdena i 

listan.  

o Spara och stäng med krysset i högra hörnet i rutan. 

 
Repetera därefter för varje punkt som är aktuell att förflytta
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Bilaga F:1 

F. Jämförelsetabell 

 

Punkt Id X-Koord Y-Koord 
Transformerad 
X 

Transformerad 
Y Radiellt X Y 

Centrum      

A001 6463244,743 166958,517 6463244,494 166958,443 0,260 

      

Skoftebyn      

H001 6460690,365 165235,543 6460690,442 165235,64 0,124 

H002 6460658,855 165145,647 6460659,280 165145,513 0,446 

H003 6460642,283 165152,373 6460641,858 165152,464 0,435 

H004 6460634,700 165112,592 6460634,57 165112,393 0,238 

H005 6460663,874 165171,915 6460663,868 165171,945 0,031 

H006 6460645,778 165210,827 6460645,677 165210,752 0,126 

H008 6460665,901 165203,424 6460666,003 165203,442 0,104 

H009 6460669,020 165201,956 6460669,115 165202,334 0,390 

H010 6460656,279 165237,864 6460656,388 165237,857 0,109 

H011 6460675,536 165230,168 6460675,629 165230,055 0,146 

      

L001 6460595,789 165217,031 6460595,778 165217,089 0,059 

L002 6460593,029 165215,891 6460593,019 165215,97 0,080 

L003 6460578,219 165185,457 6460578,241 165185,444 0,026 

L004 6460599,92 165175,717 6460599,896 165175,625 0,095 

L005 6460589,05 165153,624 6460589,002 165153,52 0,115 

L007 6460540,995 165108,506 6460541,009 165108,541 0,038 

L008 6460586,887 165082,438 6460586,934 165082,458 0,051 

L009 6460592,373 165084,926 6460592,369 165084,944 0,018 

L010 6460602,251 165117,878 6460602,431 165117,842 0,184 

L011 6460610,179 165142,655 6460610,076 165142,724 0,124 

L012 6460635,606 165199,348 6460635,594 165199,376 0,030 

L013 6460633,285 165204,73 6460633,309 165204,753 0,033 

      

R001 6460623,53 165279,265 6460623,531 165279,243 0,022 

R002 6460597,876 165225,812 6460597,717 165225,94 0,204 

R003 6460618,459 165214,925 6460618,403 165214,951 0,062 

R004 6460625,632 165234,905 6460625,529 165234,767 0,172 

R005 6460653,385 165244,41 6460653,361 165244,417 0,025 

R006 6460661,351 165265,602 6460661,293 165265,582 0,061 

R007 6460667,454 165281,666 6460667,298 165281,627 0,161 

R008 6460667,36 165281,634 6460667,298 165281,627 0,062 

R009 6460669,643 165293,821 6460669,411 165293,9 0,245 
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Bilaga F:2 

Kalltorps By      

K01 6448725,447 163580,034 6448725,43 163580,044 0,020 

K02 6448702,966 163573,568 6448702,971 163573,526 0,042 

K03 6448667,659 163608,212 6448667,667 163608,213 0,008 

K04 6448727,846 163487,347 6448728,326 163488,313 1,079 

K05 6448787,362 163426,026 6448787,396 163426,015 0,036 

K07 6448822,239 163414,141 6448822,269 163414,12 0,037 

K08 6448863,949 163399,903 6448863,925 163399,903 0,024 

K09 6448847,81 163450,29 6448847,854 163450,255 0,056 

K10 6448835,707 163453,017 6448835,761 163453,021 0,054 

K11 6448821,853 163462,669 6448821,642 163462,604 0,221 

K12 6448812,824 163471,997 6448812,721 163472,001 0,103 

K13 6448795,093 163503,088 6448795,245 163503,519 0,457 

K14 6448741,183 163547,392 6448740,99 163547,648 0,321 

K15 6448747,462 163553,851 6448747,52 163553,844 0,058 

  

 

    


