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Beskrivning av dokumentet
Dokumentet är en beskrivning av de rutiner och förvaltningsansvar som finns på kartenheten, dokumentet har
två syften, dels att kunna beskriva de olika uppgifterna som åligger enheten och dels även en beskrivning på hur
enhetens uppgifter skall lösas med avseende på fältmätning, arbete inne på kontoret, lagring och distribution.

Ajourhållning primärkarta
Primärkartebasen över Mora/Orsa är den storskaliga kartbas som nyttjas vid detaljplanering, underlag för
nybyggnads och grundkartor. Omfattningen är ca 17 500 hektar.
Underlag
Underlag för att kunna planera ajourhållning är ortofoton, uppgifter från bygglovsystemet, utsättningar,
utbyggnadsplaner för gator, vägar och cykelvägar, inspegling av flygfoto samt egna observationer.
Fastigheter läses från fastighetskartan som ajourhålls en gång per vecka.
Primärkartans fastighetsredovisning är i vissa områden betydligt bättre än fastighetskartans. Dessa
fastighetsutredningar gjordes i samband med tidigare flygfotograferingar. Denna fastighetsredovisning ligger
kvar tills vidare.
Inmätning
Inmätning sker med GPS-instrument och enmanstation. En basstation finns placerad på vattentornet i Noret.
Under vintern skall vi testa och utvärdera ESPA.
Vi kommer inte att använda oss av relationshandlingar för lagring, detta på grund av att dessa handlingar inte
håller tillfredsställande noggrannhet, 2-10 cm beroende på objekttyp. HMK Geodesi, detaljmätning. Bilaga F.
Objekt som ska mätas in:
 Byggnader över 15 kvm
 Vägar, gång- och cykelvägar
 Belysning i nya områden
 I centrala Mora och Noret köpcentrum inmäts även kantsten (nederkant)
 I kartbasen finns fler detaljer sedan tidigare inmätningar/digitaliseringar som t.ex. staket, plank, häckar
m.m. Dessa detaljer uppdateras vid ajourhållning i fält, skriv ut kartunderlag för aktuellt område med
dessa detaljer för ajourföring.
Beräkning
Tömning av minneskort sker med Leicas programvara Leica Geo Office.


Klicka på Projects, högerklicka sedan i nya fönstret, välj New och ange projektnamn (0112_Test) samt ange
Coordinates (SWEREF99 15 00 för Mora och Orsa). Bekräfta med OK. Se bild nedan.
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Högerklicka
här

Bild 1
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Importera från SD-kortet, klicka på Import raw data, öppna aktuellt projekt i SD-kortet under DBXmappen och välj det aktuella arbetet och klicka på Import.

Bild 2



Välj det projekt i fliken General som du namngav (0112_Test) och klicka på Assign. Klicka sedan på
Close och på Nej för lagra/göra backup.
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Klicka sedan på ikonerna Local och Grid. Då får du lokal koordinater (SWEREF99 15 00) och höjd i
RH2000.

Bild 3



Exportera sedan genom att klicka på Export ASCII data och ange var det ska läggas
(G:Stadsbygg/KART/Primärkarta/Mora_ajour resp Orsa_ajour/Ajour_aktuellt år/Mapp för aktuellt
område) och namnge PRN-filen. Klicka på Export. Klart! Stäng ner programmet.

Bild 4

Lagring
Lagring sker via TopoCad.
Arbetsmaterialet lagras vid beräkningen under G:Stadsbygg/KART/Primärkarta/Mora_ajour resp
Orsa_ajour/Ajour_aktuellt år/Mapp för aktuellt område.
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Starta Topocad. Klicka på Arkiv-Nytt-Ritningar.
Klicka på Arkiv-Import-Fil. Importera med generell import aktuell PRN-fil. Välj fil och klicka Öppna.

Bild 5



Nu följer 4 steg för hur filen läses in till Topocad.



Steg 1 ange Avgränsningsfält och klicka på Nästa.



Steg 2 ange Mellanslag och klicka på Nästa.



Steg 3 sätt Z-koord som okänd genom att klicka på Z.koord och välja Okänd som kolumnformat och
klicka på Nästa.
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Steg 4 ange hur du vill ta in filen, med eller utan linjer, finns olika varianter (beror på hur du mätt i fält
och vad du ska göra med den). Oftast är det Punkt Id med avbruten numrering som väljs. Avsluta.

Bild 6



Nu kan du börja redigera din mätning i Topocad.



Redigera i Topocad eller markera allt och exportera till DWG-fil och utför redigeringen i AutoCAD.

Nedan beskrivs hur en färdigredigerad TOP-fil hanteras vid FDO-lagring.


Öppna aktuell TOP-fil.
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Bild 7



Bild 8

Klicka på FDO-Öppna karta, välj Diverse (Baskartan) och Aktuell vy. Jobbar du med en färdigredigerad
TOP-fil är det bara att klicka på OK.
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Nu finns både din TOP-fil och Diverse kartan (Baskarta) i fönstret.

Bild 9



Markera de objekt som du vill ändra lager på, t.ex. markera alla bostäder, högerklicka och välj
egenskaper. Ändra lager från Bf-bostad_1 till Bf-bostad med hjälp av rullistan. Bekräfta med Klar.
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Bild 10

Bf = Byggnad flygfoto, Bm=Byggnad mätt, Bd-Byggnad digitaliserad, Ba=Byggnad administation
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Kontrollera att Attribut-ACAD_LAYER kommit med på de ändrade objekten. Markera en ändrad
byggnad och kontrollera i egenskaper.

Bild 11



För att ändra Attribut-ACAD_LAYER i ett objekt markera aktuellt objekt och ändra i egenskaper.
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Bild 12

Det går även att ändra Attribut-ACAD_LAYER för en eller flera objekt med hjälp av FDO-Redigera
attribut.
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Bild 13

När redigering mot Diverse kartan (Baskartan), ändrat till rätt lager, kontroll av attribut, anslutning av
vägkanter o.s.v. är klar ska data sparas. Klicka på FDO-Spara data. De data som är nya, modifierade eller
borttagna färgas då upp. Kontrollera att allt är OK. Klicka Alla och OK. Klicka på OK i nytt fönster.
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Nu är alla ändringar sparade.

Bild 14



Stäng fönstret utan att spara.



Har redigering gjorts i AutoCAD. Öppna Topocad och importera aktuell DWG-fil.



Klicka på FDO-Öppna karta, välj kartan Diverse i Aktuell vy och bocka i rutan öppna i nytt fönster.
Importera aktuell DWG-fil igen.



Fortsätt sedan enligt tidigare instruktioner för hur färdigredigerad TOP-fil hanteras vid FDO-lagring
när både TOP-fil och Diverse kartan är inläst.



Oavsett hur redigeringen utförts läggs den fil du använt för att uppdatera kartbasen i mappen Infört. Så
alla vet att den är färdig och inte behövs mer. Se bild 15.
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Bild 15

Grundkartor
Grundkarta är en karta som används som underlag för detaljplanering. Planförfattaren bestämmer kvalité och
omfattning.

Underlag
Underlag hämtas i dwg-format via kartbutiken eller TopoCad.
Nivåkurvor genereras med AutoCad Map/Topocad utifrån Grid 2+ höjder som hämtas från databasen via
kartbutiken, höjdsystem RH 2000. Plansystem SWEREF 99 15 00.
Kontroll av fastighetsgränser via förrättningar i Arken.
Endast gröna (xy-fel 0-150) fastighetsgränser får nyttjas inom planområdet. Bedömning om det behövs en
fastighetsbestämning görs i samråd med planförfattaren.
I samråd med planförfattaren sker kontroll och komplettering av gällande plangränser samt tolkning och
inläggning av bestämmelsegränser.
På separata dwg-filer skall befintliga plangränser, VA-, FJV-, och bredbandsledningar redovisas.

Inmätning
I samråd med planförfattaren bestäms vad som skall mätas in utöver baskartenivån (primärkartan).

Beräkning och produktion
Beräkning av fältdata sker på samma sätt som för primärkartan.
Produktion av grundkarta sker med AutoCad Map.
Rutnät läggs in med AddMap tools.
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Kartbeteckningar och textruta med grundkarteinfo finns på G:\Stadsbygg\KART\?????????? Justeras och
infogas.
Ex….

Lagring
Ajourhållning av de data som tillhör primärkartan lagras i kartbasen med hjälp av TopoCad av den som
upprättar grundkartan. Övriga data som enbart tillhör grundkartan lagras enbart i dwg-filen.
Arbetsmaterial lagras under G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört\.......
Grundkarta och dwg:er med VA, FJV, bredband och gällande planer läggs under
G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört\??????????\??????????\Grundk\Grk Leverans
Kopia på mappen skickas till planförfattaren.

Nybyggnadskartor
Underlag
Underlag i dwgformat hämtas från kartbutiken, underlaget skickas till Nodava för erhållande av
inkopplingspunkter och dämningsnivåer efter att enhetens fältmätning är klar.
Kompletteras med höjder på mark och gator, även planerade höjder från projektering eller detaljplan.
Planerad höjd i mot tomtgräns skall alltid anges.
Planområden och bestämmelser läggs in.
Höjder från Grid 2+ skall företrädesvis nyttja på tomtmark.
Kontroll av fastigheter via Arken.
Endast ”gröna” fastighetspunkter får nyttjas. Övriga gränsmarkeringar inmätes i fält.
Adress skall anvisas.
Inmätning
Inmätning med GPS/Totalstation.
Byggfix skall anvisas.
Beräkning
TopoCad/AutoCAD
Lagring
Endast den information som kan hänföras till baskarta lagras. Original i dwgformat.
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx
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Informationskartor
Vi nyttjar de data som idag finns i våra databaser och gör ett manér och textsättning för produkten
informationskarta. Man får på detta vis en karta som ständigt har aktuell information. Man kan även publicera
den på kommunens hemsida eller om man så önskar göra en utveckling för en applikation för Apple/Android.
Olika verksamheter i kommunen kan nyttja den som bakgrundskarta för olika sektoriella kartor t.ex.
brandpostkartor, cykelvägskartor, skolskjutsplanering mm.
Data från ett antal källor skall nyttjas
Kommunernas primärkartebas för kvarter, park och idrott. Ajourhållning sker fortlöpande i TopoCad.
LV/NVDB används för vägar och cykelvägar samt vägnamn. Ajourhållning sker fortlöpande via NVDB,
verktyg Tekis Nätredigerare för geometri samt NVDB på webb för attribut.
GSD-fastighetskartan används för offentliga byggnader, vatten och vattendrag samt text, detta läses från
postgre-basen.
Ajourhållning av bl.a byggnader, upplysningstext sker via ABT-leverans och LINA.
Ex Informationskarta

Lagring
Arbetsmaterial och originalfiler lagras under G:\Stadsbygg\KART\Infokarta\ArcMap
Programvara
ArcMap och Maplex
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Historiska kartor
Kartenheten har tagit del av Anders Romsons utredning angående historiska kartor från 1990 reviderad 2013.
Utredningen är väldigt genomarbetad och vi bör gå vidare med att genomföra en kvalitetssäkring av det
beskrivna materialet (se bilaga). Denna kvalitetssäkring består i genomgång och iordningställande av materialet,
scanning, georeferering (kartor skall placeras med rätta koordinater) och lagring i databas.
En WMS kommer att skapas där de georefererade kartorna kommer att kunna visas.

Historiska kartor
Kartenheten har tagit del av Anders Romsons utredning angående historiska kartor från 1990 reviderad 2013.
Utredningen är väldigt genomarbetad och vi bör gå vidare med att genomföra en kvalitetssäkring av det
beskrivna materialet (se bilaga). Scanning har utförts på vissa kartor medan andra laddats ner från Lantmäteriet
eller tillhandahållits digitalt av Anders Romson. En PDF med de få intressanta kartor som finns har skapats och
kartorna i PDF’en har även georefererats i ArcMap. Eftersom de är georefererade i ArcMap har bilderna tfweller jgwx-filer kopplade till sig. Framöver är det aktuellt med lagring av kartorna i databas.
En WMS kommer att skapas där de georefererade kartorna kommer att kunna visas.
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:\Stadsbygg\KART\Historiska kartor
Kartorna som används i kompendiet och som är georefererade finns som mappgenvägar i undermappen ”1.
Kartor att använda”
PDF med kartmaterial är sparad under mappen ”Kartkompendium och mallar”

Fastighetsförteckningar
Plangräns levereras av planenheten som shape-fil. Planenheten levererar även områdesgräns för fastigheter
utanför detaljplanen som skall vara med i fastighetsförteckningen. Den gränsen levereras som shape eller
analogt.
Data från ett antal källor skall nyttjas
Kommunens primärkartebas för bredband och fjärrvärme. Ajourhållning sker fortlöpande.
GSD-fastighetskartan för fastigheter, samfälligheter, ga-anläggningar, servitut och nyttjanderätter. Ajourhållning
en gång/vecka via leverans från Lantmäteriet.
Mora kommuns Tekniska kontor egna shape-fil med arrenden.
Ex Utdrag ur ArcMap projekt
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Tekis-Webb (FIR- och KID och RiksSök) för ägare, samfällighetsföreningar, ga-anläggningar, servitut och
nyttjanderätter samt övriga inskrivningar. Ajourhållning en gång/vecka via leverans från Lantmäteriet.
Inskrivna servitut och nyttjanderätter som inte kan nås via Arken beställs hos tingsrätterna.
Se lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Bestalla-aldreinskrivningshandlingar eller dokument under G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört\ Beställa äldre
inskrivningshandlingar.docx. Leveranstid upp till 3 veckor.
Saknas adress till dödsbo kontaktas Skattemyndigheten:
https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfragakontaktiarende.4.71004e4c133e23
bf6db8000110925.html?type=Privat&category=4.71004e4c133e23bf6db8000116848
Finns ingen ansvarig för dödsboet skall alla dödsbodelägare tas med i fastighetsförteckningen.
Vid hemlig adress, adressera till Skatteverket: Namn, c/o Skatteverket Mora, Box 410, 792 27 MORA
Adress till bysamfälligheter finns även som excel-fil under G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört.
Uppdateras av både Bygglovsenheten och Kartenheten.
Lagring
Arbetsmaterial för respektive plan lagras under G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört\Mora eller
Orsa\DP och övrigt material under G:\Stadsbygg\KART\Grundkarta Fastfört.
Programvara
ArcMap projekt för lokalisering av bl.a. fjärrvärme, bredband, ga-anläggningar, servitut och nyttjanderätter samt
ett ArcMap projekt för upprättande av registerkarta.
Ex registerkarta
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Leverans
Till Planenheten levereras fastighetsförteckningen som exls, pdf och doc fil samt registerkarta som pdf.

Utsättning byggnader
Utsättning beställs av byggherren eller hans ombud. Underlag för tolkning av koordinater är situationsplan som
hämtas från bygglovsystemet.
Utsättning skall alltid ske tillsammans med någon byggnadsinspektör.
Vi utsättning skall minst fyra flukter sättas ut med uppgift om höjd i relation till sökt sockelhöjd.
Utsättning av planerad höjd i tomtgräns där gata ej är utbyggd och färdigställd
Efter utsättning skall undertecknad skiss med uppgift om utsatt sockelhöjd lämnas till Patrik (Mora) eller
Ulla/Susanne (Orsa) för registrering, även uppgift om vilken inspektör och som deltog skall anges.
Kontroll av fastigheter via Arken.
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx

Utsättning anläggningar
Lagring

Utsättning gränser
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx

Projekteringsunderlag
Kontroll av fastigheter via Arken.
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx
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Volymberäkningar
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx

3 D modeller
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx

Processbeskrivning av inmätning, dokumentation och utvisning av Mora/Orsa
stadsnät

Projekten utförs på uppdrag av Tekniska förvaltningarna i Mora och Orsa kommun vilka är ledningsägare.
I Mora ligger det tills vidare under samma projekt, och där erhålls en överenskommen fast ersättning
baserat på helår. Tid redovisas dock för intern kontroll och där skiljs på inmätning/dokumentation och
administration Ledningskoll/utvisning.
I Orsa är det uppdelat på 2 projekt. Det ena avser inmätning och dokumentation medan andra avser
administration av Ledningskollen samt utvisning. Utförd tid bokförs där separat vid varje tillfälle för
debitering.
För båda kommunerna gäller att utvisning i Lednigskollen som berör egna projekt bokförs som inmätning
då det berör anslutningar av utbyggnad.
Projektnamn och sökvägar:
Mora
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\211060 inm datarör (se vidare struktur).
Orsa
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Orsa\OR101 Inmätning Stadsnät (se vidare struktur).
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Orsa\OR130 Utvisning Stadsnät (se vidare struktur)

Beskrivning av uppdraget
Mora
Inmätning
Pågående projekt initieras av Stadsnätschef, Driftschef alternativt entreprenör. Även projekteringskartor
skall översändas till Kartenheten för planering. Vid större projekt etableras kontakt med lagbas eller dylikt
på plats för regelbunden avstämning om när och var mätning är aktuellt. Det avgörs av typ av arbete om
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det är t.ex. samförläggning med el mellan 2 punkter där mätning kan ske vanligtvis 1 gång/v. Är det en
större trafikerad väg typ E45, RV70 etc. samordnas inmätning med grävning/plöjning då sträckan har
skyltat för nedsatt hastighet och TMA-bil finns på plats (alternativt trafikljusreglering). Överenskommelse
om det här görs med ovan ansvarig lagbas. Här görs bedömning från fall till fall beroende på
omständigheter, årstid, längd m.m. Hänvisning till kurs ”Arbete på väg”.
Vid anslutningsnät med brunnar, släpp och skarvar utmärkta är mätning aktuellt 2-3 gång/v. Här spelar
även avstånd till området in. Vidare tas hänsyn till övriga uppdrag i området för samordning.
Mindre projekt mäts in när allt är färdigt. Det kan gälla t.ex. enstaka anslutningar.
Mätning utförs uteslutande med GNSS och i vissa fall med TPS eller en kombination av dessa. Hur dessa
instrument fungerar beskrivs inte här utan dem informationen inhämtas från programmanual. Arbetet
följer i princip samma process som Ajourföring primärkarta.
Största problemen kan uppstå i områden med dels dålig mottagning av satelitsignaler p.g.a. skog och där
det samtidigt är dålig GSM-mottagning. Huruvida TPS alternativt ”egen referens” skall användas bedöms
från fall till fall beroende av sträckans längd och typ av förläggning (samförläggning alt. anslutningsnät).
Vid inmätning skiljer vi vanligtvis på mark och grav. För dessa finns avsedda lager. Vidare finns ett lager för
styrborrning, ett för fräst och ett för illustrerat. Här pågår förändring till av att ursprunget skall kunna ses i
lagret t.ex. vid samförläggning med el. Vissa samförläggningar finns därför på detta lager. Även fjärrvärme
och övriga samförläggningar berörs av detta.
Fullständig lagerindelning framgår i aktuell DWG över ”Hela nätet”.
Vid mätning vid grav sker mätning på nedlagd slang alternativt om det är tomt mitt i schaktet.
Vid mark sker mätning på markering med färg alternativt mätstickor som entreprenör skall utföra. Är inte
detta gjort mäts mitten av schakt. Är det fyllda schakter brett eller om det av andra orsaker inte går att
avgöra (inom plus minus 0,5m) var kabel är förlagd skall entreprenör kontaktas för utmärkning. Även
brunnar, kuppar, skarvar och släpp som är synliga eller markerade skall mätas in. Detta är speciellt viktigt
vad samförläggningar med el eller VA då speciellt det senare kan bestå av väldigt breda schakt (7-8m) och
att det då är omöjligt att veta var slangen är förlagd.
Vid styrborrning skall punkter vara utmålade vid var 3-5m. Mätning sker på dessa punkter. Till dessa finns
en mätfil där aktuellt djup är registrerat. Det är dock oklart vem dessa filer skickas till.
Om schaktet är fräst, mät det och placera på ett eget lager (se lagerindelning). Djupet är här grunt (20-40
cm) varför kännedom om det är bra vid bl. a. utvisningar.
Är kanalisationen samförlagd med t.ex. el eller fjärrvärme skall även det framgå av inmätningen. Se vidare
under Dokumentation.
Illustrerat lager används endast i ”nödfall” om kabelschakt inte på något sätt kan identifieras. Kan även
förekomma ”gamla” kanalisationer vilka inte blivit inmätta som illustreras. Är de inmätta men kvaliteten
osäker eller dålig (vilket märks med kontrollpunkter då anslutningar görs), läggs de på ett lager ”osäkert
läge”.
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Dokumentation
Efter avslutad inmätning redigeras materialet omgående. Via programmen Leica Geo Office, Topo Cad och
AutoCad erhålls en DWG-fil som slutprodukt. Processerna i de olika programmen beskrivs inte närmare
här. För ytteliggare information om de här programmen hänvisas till processbeskrivning för Ajourföring
primärkarta.
Är projektet mindre och avslutat efter ett tillfälle lagras det direkt (eller snarast möjligt) ner i ”Hela nätet”.
Vid större projekt sparas det i mapp för vidare inmätningar och lagras ned i ”Hela nätet” när det är
avslutat. Kopia på ”Hela nätet” skickas till Stadsnätschef efter uppdatering.
Vid samförläggning med el läggs mätningen på eget lager för samförläggning elnät. Är det samförlagt med
fjärrvärme läggs det på ett lager för detta. Fjärrvärme kan vara Öhrens, Soltimmer eller som oftast E-on.
Fjärrvärmen är vanligtvis inmätt av Kartenheten vilket gör att denna inmätning ligger till grund för
stadsnätet (kopia av aktuell inmätning). Fr.o.m. 2015 mäts fjärrvärme av Skanska så dessa skickar mätfiler
och samförlagt stadsnät får lokaliseras utifrån dessa.
Eventuella avikelser som inte framgår av mätning noteras med kompletterande text. Exempel på det kan
vara dåligt mottagning av satellit eller GSM-uppkoppling. Vidare kan det framgå att det är dåligt utmärkt
vid inmätning eller att det ansluter mot ett befintligt rör som fastighetsägaren grävt själv vilket inte är
inmätt.
Samma sak gäller för nedlagring i Kartbas för distribution till Kartbutik och övriga produkter. Där lagras
dock endast schakt (linjer). Dessa läggs då samtliga på lager LM-DATAROR. Även denna process beskrivs
också i Ajourföring primärkarta och berörs inte mer här.
Ett arbete har påbörjats med att undersöka möjligheten att lagra samtliga attribut i kartbasen och detta
ska då ersätta DWG ”Hela nätet” som slutprodukt för lagringen. Detta är dock ännu ”i sin linda” då båda
kommunerna måste bli involverade och komma överens om lämplig struktur för lagringen. I Mora finns
även ett program (X-opto) där uppgifter om innehåll i kanalisationerna lagras.
Utvisning samt administration av Ledningskollen
Ledningskollens tekniska administration beskrivs på www.ledningskollen.se
Utöver denna diarieförs ärenden i en Excelfil under projektet.
Svar skall lämnas inom 3 arbetsdagar och utvisning i fält skall utföras senast inom 5 arbetsdagar om inget
annat är överenskommet.
Varje ärende kontrolleras manuellt mot ”Hela nätet” och aktuell åtgärd utförs.
Nämns inget annat format skickas kartunderlag i PDF-format med Baskarta alt. Fastighetskartan som
bakgrund.
Telefonkontakt med beställare rekommenderas vid varje utvisning för avstämning om aktuell sträcka,
tidsplan m.m.. Undantag är mindre ärenden i centrala Mora vilka lämpligtvis samordnas så många som
möjligt. Är utvisningen efter en trafikerad större väg (E45, RV70 o. dyl.) samordnas utvisning med
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beställande entreprenörs arbete. Liksom vid inmätning är då hastighet nedsatt och TMA-bil på plats. Även
här görs bedömning från fall till fall med stöd av kurs ”Arbete på väg”.
Vid tveksamma utvisningsfall skickas kartutdrag innan kontakt med beställare.
När kanalisationen är styrborrad alternativt fräst skickas PDF till beställare där det framgår att kabeln är
förlagd djupt alternativt grunt på den aktuella sträckan. Det kan även anges vid tidigare s.k.
övergrävningar/överfräsningar att det kan ligga grunt då dessa inte placerats på särskilt lager, exempelvis
Morkarlby.
Samförläggningar med el behöver inte utvisas i fält. Kartutdrag skickas till beställare med kommentar ett
det är samförlagt med el och att det senare kommer att utvisas av dessa.
När det gäller samförläggningar med fjärrvärme så gäller samma förutsättningar då E-on är ägare av
fjärrvärmenätet. Undantag kan ske om det är en ”blandning” av samförläggning och s.k. egen grävning.
Bedömning får då göras från fall till fall vad som skall visas ut.
Öhrens (Venjan) och Soltimmer (Häradsarvet) har ingen egen utvisning så dessa samförläggningar får vi
utvisa även fortsättningsvis. Det här är två specialfall där vi har mätt och förvaltar ledningsnätet åt
Soltimmer medan Öhrens inte vill ha någon inmätning. Se bif. Bilagor över aktuella områden.
Akuta utvisningar kan förekomma där exempelvis Nodava, Kringdata eller annan entreprenör behöver
utvisning vid vattenläcka eller eventuell störning i ett pågående projekt. Här får överenskommelse göras
efter behov.
Vid utvisning inhämtas koordinater ur ”Hela nätet” genom för aktuell funktion i AutoCad (AddMap tools).
Se även vidare i process för utsättning.
Även karta med aktuella koordinater medtags.
I fält skall kanalisation om möjligt utvisas med max plus minus 0,5 m. Här är samma förutsättningar som vid
inmätning när det gäller områden med olika former med dålig mottagning. Tekniskt är inmätning och
utvisning oftast plus minus 0,5dm. Det som avgör är då utmärkningen av kabel vid inmätning varför den är
viktig. När det gäller illustrerade kablar eller inmätning med ”osäkert läge” skall det framgå av utvisning
eller kontakt med beställare att den endast är preliminär och därför inte fullt tillförlitlig De utvisade
punkterna markeras med färg och även markeringskäppar kompletterat med text ”Stadsnät” och
eventuellt yterliggare information såsom ”Brunn”, ”Skarv” alternativt ”Släpp”.
När det gäller ärenden för projektering (vilka vidarebefordras från Stadsnätschef) skickas endast
kartunderlag i begärt format. Är inget format angivet väljs PDF. Utvisning i fält är inte aktuellt i detta skede.
När det gäller den av Quadracom förvärvade sträckan från Björka fäbodar längs RV70 till avfarten mot
Oxberg och vidare mot Evertsberg så ”överlappas” den av Mora och Älvdalens kommuner. Älvdalen har
vidare en ”egen grävning” från korsningen avfarten mot Oxberg och vidare mot Blyberg-Älvdalen. Vid
ärenden i Ledningskollen som kan beröra båda kommunerna tas kontakt med Älvdalen kommun. Se bif.
kartutdrag. Här är ännu inte exakta ägarförhållanden klarlagt.
Även när det gäller övriga delar av den tidigare s.k. Quadracomkabeln måste hänsyn tas till att ursprung,
mätmetod och kvalitet är mer eller mindre okänt.
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Om möjligt skall denna kabel visas ut med hjälp av s.k. kabelsökare. För att det skall vara möjligt måste den
kopplas på någon av de utsatta kopplingsplintarna (KUP). De flesta är inmätta men det finns ett antal
mellan Fu och Garås som p.g.a. trafikförhållanden inte är inmätta. Dessa skall mätas in vid passande
tillfälle. Avstånd får vara max 1 km. Instruktioner för denna sökare inhämtas i manualen. Koordinater tas
även med som ”back upp” och kontroll i fält. Är det en längre sträcka och tiden medger, kan även den av
kabelsökaren utmärkta sträckan mätas in för att förbättra dokumentation på denna bit. Berörda sträckor
finns på eget lager i kartbutik, och administreras av GIT-ansvarig.
Ärenden för samordning hanteras helt av Stadsnätschef.
Orsa
Följer vid inmätning och dokumentation likadant förfarande som i Mora med undantag:
Hänsyn till inmätningstillfällen får göras då det oftast blir mer körtid. Extra trafikerade vägar att ta hänsyn
till är E 45 och LV 296.
”Hela nätet” skickas vid uppdatering till Stadsnätschef i DWG/Shapeformat.

Vid administration av Ledningskollen samt utvisning gäller fäljande undantag:

Regelbunden avstämning sker(främst vid längre sträckor) med stadsnätschef om vederbörande är på plats.
Även här får det oftast längre avståndet styra för planering/samordning av arbeten. Även här får hänsyn
tas till vägarna E45 och LV 296.
Vid Berget finns det ett antal fräsningar som inte är placerade på det lagret. Via kartutdrag kan det anges
att dessa kan ligga grunt.
När det gäller den tidigare s.k. Quadracomkabeln så äger Orsa kommun sträckningen Skattungbyn-Arvet
vilken delvis är förlagd inom Rättviks kommun. Se bif. kartutdrag (observera att en liten sträcka i
Skattungbyn är inmätt i efterhand med hjälp av utvisning med kabelsökare). Vi har således
utvisningsansvar även för denna sträcka. Reservation för inmätningsmetod, ursprung och kvalitet, vilket
även här gäller för hela f.d. Quadracomnätet liksom i Mora. Även här är komplettering med kabelsökare att
föredra även om det inte är förordrat av Stadsnätschef. Kopplingsplintarna är här inmätta med undantag
för LV 296 mellan Skattungbyn och Arvet. Även dessa skall mätas in när det medges. En sträcka mellan
Lisselhed och Orsa är inte inmätt utan endast illustrerad. Enligt uppgift är den samförlagd med el men
dokumentation på detta saknas. Hur utvisning skall ske på denna sträcka är oklart. Avstämning sker med
Stadsnätschef.
Här hanteras även ärenden för projektering direkt av Stadsnätschef.
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2016-02-26 Mats H

Bil. Kartutdrag över lokala fjärrvärmenätssamförläggningsar i Venjan och Häradsarvet
Kartutdrag över Mora kommuns kanalisation inom Älvdalen kommun
Kartutdrag över Orsa kommuns kanalisation inom Rättviks kommun
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Ajourhållning av vägnäts geometri till NVDB
Programvara
LV NetEdit som öppnas i AutoCadMap2013, Map Classic Workspace.
Underlag
Primärkartans vägnät är kopplat till LV NetEdit.

Manual
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Logga in

Skapa ett jobb

Konstruera mittlinjer med hjälp av programmets verktyg, se manual.
När du är klar validera jobbet och skicka in det till NVDB med verktygen.

Ajourhållning av attribut till vägnät i NVDB
Gå in på sidan, GoogleChrome fungerar bäst.
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket#
Logga in
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Rapportera förändringar t.ex beläggning

Skicka in ärendet. Status visas på inskickade ärenden.
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IT
GIT

GIS
Kartservice
Adressättning
Enheten anvisar adresser inom Mora och Orsa kommuner.
Alla byggnader utom enkla uthus skall adressättas. Adress kan utgöras av vägnamn.
Anvisningar finns i lantmäteriets pdf-dokument handbok_adresser.
Svensk standard SIS-TR33:20:10 kompletterar.
Handbok_adresser finns digitalt i mappen G:Stadsbygg\kart\adresser\Mora resp Orsa.
Svensk standard SIS-TR33:20:10 finns analogt i Anna Wadmans bokhylla.
Beslut om gatunamn
1. Tekniska nämnden beslutar om gatunamn i Mora kommun.
2. Kultur, service och fritidsförvaltningen (uskott) beslutar om gatunamn i Orsa kommun.

34(45)
Namnsättning av byadressområden tas av enheten och delges resp. byggnadsnämnd. Utgår alltid utifrån
lantmäteriets namnsättning. (kalle kollar sid 34 i SISTR33:20:10).
Enhetens rutiner
1. Adressättning utifrån gatunamn.
 Nytt område enligt detaljplan, samråd med planförfattaren. Adresser sätts enligt SIS-TR33:20:10
sidan 35.
 Nytt vägnamn i befintlig bebyggelse, fältinventering och förslag adressättning. Kan kräva
eftertanke, läs mer SIS-TR33:20:10 kap 11.
 Ny byggnad i redan adressatt område med gatunamn, läs mer SIS-TR33:20:10 kap 11-12.
2. Adressättning utifrån bynamn.



Läs mer i SIS:TR 33:2010, kap 12.

Efter att beslut om adress skall uppgifter lagras i Lantmäteriets fastighetsregister adressdel, fastighetsägaren
delges sin adress, här nyttjar vi standardmall i Lina med kartbilaga (skärmklipp från Lina i en tom wordsida), alla
dokument sparas under resp. kommunmapp. Gatunamn skall ajourhållas i NVDB.

Lagring
Arbetsmaterial och delgivningar lagras under G:Stadsbygg\kart\adresser\Mora resp Orsa

ABT
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx

DRK
Lagring
Arbetsmaterial lagras under G:xxxxx
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Mätningsarkiv
Geodatasamverkan
Rådgivning
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Ytinventeringar
Arbetet började med att åka ut och kolla av områden gent emot gamla ytinventeringar från 90-talet och
baskartan för att mäta in de förändringar som skett i verkligheten. Även anteckningar fördes på kartan där
inmätning var onödigt eller för att anteckna ytans typ (gräs, plantering, staket osv). Sedan importerades
inmätningarna via Leica Geo Office till en prn-fil som i sin tur importerades i Topocad och exporterades
därifrån till en dwg med enbart inmätningar. Samtidigt skapades en annan dwg med det mest aktuella materialet
från en gammal ytinventering kompletterat med material från baskartan. Till denna dwg lades inmätnings-dwg’n
till via funktionen ”insert” i Autocad. Detta material redigerades tillsammans med anteckningarna i kartan från
fältmätningen och punkter med typkoder lades till i ytorna i Autocad. Dwg’n kördes sedan i en FME-fil som
Gitcon gjort för att göra ytbildningar i shapeformat tack vare typkoderna.
När shapefilerna från FME var klara skapades ett Arcmap-projekt där lämplig pappersstorlek ställdes in utifrån
områdets area och sparades med ett namn som visar vilken pappersstorlek projektet har.
Om ett ytinventeringsområde är litet till ytan används ett Arcmap-projekt inställt på pappersstorlek A3 och ju
större området är används ett Arcmap-projekt med större pappersstorlek. När ett Arcmap-projekt med lämplig
pappersstorlek öppnas är det enkelt att lägga till shapefilerna (en shape för ytor och en för linjer). Därför är det
möjligt att öppna exempelvis ett och samma Arcmap-projekt för pappersstorlek A3 för mindre områden för att
lägga till nya shapefiler och sedan använda funktionen ”Zoom to layer” för att komma till det nya området. När
projektet är klart för ett nytt område sparas det i sin områdesmapp, därtill exporteras en PDF med samma namn
till samma mapp. Sedan kan Arcmap-projektet användas igen för att lägga till nya områden.
Värt att nämna är att arbetet utvecklats under tidens gång vilket har inneburit att FME-filer, färger och arbetssätt
har förändrats till viss del. Till exempel har nya ytor/typkoder tillkommit vartefter allt mer ovanliga ytor
uppdagats. Vissa områden har uppdaterats en eller flera gånger och utformningen har ändrats ibland vilket gör
att det kan vara en förvirrande mapp- och filstruktur.





Exempel på Arcmap-projekt:
Ytinventering_Sollero_kommunhus_A3_20140310
Ytinventering_Noretskolan_A2_20140225
Ytinventering_Kajen_Morastrand_A1_140311

För att skapa kartan i Arcmap behövs ett antal funktioner utföras:
-

Lägg till baskartans byggnads-, väg- och hydrologi-linjer via databaskoppling via Tekis.
(endast en gång i början för respektive Arcmap-projekts pappersstorlek)
(i början användes baskarteshapefiler utskurna från Kartbutiken, men lösningen ovan är snabbare)
Lägg till shapefilen för ytor respektive linjer
Lägg till de element som ska vara med i kartan: titel, datum, översiktkarta (printscreen från Kartbutiken),
teckenförklaring, nordpil, skalstock, skaltext. Kolla på en färdigställd PDF för att se utformning.
Högerklicka på Ytshapen respektive Linjeshapen i lagerlistan till vänster i Arcmap och välja Properties –
Symbology – Categories – Unique values, many.
I de tre rullgardinerna ”Value Fields” väljer man TYP_POP i den översta gardinen och AREA_TOT i
den mellersta gardinen. Sedan klickar man ur rutan ”all other values” och klickar på knappen ”Add All
Values”, troligen behöver man ändra ” Field Delimiter” under ”Advanced” till ”. ”, alltså en punkt och
ett mellanslag (obs viktigt med mellanslag!). På detta sätt får vi ytans namn och area som vi sedan
använder i kartans teckenförklaring (legend).
Se bilderna nedan:
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-

Snygga till namnen på shapefilerna och ytorna/linjerna i lagerlistan enligt bilden nedan:

-

Vid färgsättning används de som finns i tidigare projekt. Dessa kan sparas i ens egna Arcmap med hjälp
av färgväljaren, ”Symbol selector”, med funktionen ”Save as”, se bild nedan:
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-

Redigera teckenförklaringen så att enbart shapefilerna för ytor respektive linjer finns med och så att
teckenförklaringen visar yt-antal. Klicka i rutan ”show feature count” (se bild nedan).

-

Nu är kartan klar. Spara därför mxd-filen i relevant mapp och exportera PDF-filen med samma namn till
samma mapp. Sedan kan nya shapefiler läggas till och en ny karta kan skapas på ett nytt område som
sedan sparas i det nya områdes mapp.

-

När PDF’en är klar kan kartan skickas till Tekniska förvaltningen tillsammans med ytshapens och
linjeshapens .dbf-filer (dessa kan öppnas i Excel).

Arcmap-projekten lagras under G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventering 2013.
De flesta områdena är numrerade (ex. ”1611 Färnäs skola”), men vissa större eller nytillkomna områden saknar
numrering (ex. ”Canada” och ”Resecentrum”).
Mxd-filerna ligger i respektive områdes undermapp som i regel heter ”Ytbildning”, men i de fall då
ytinventeringen redigerats en eller två gånger kan den mest uppdaterade mxd-filen ligga under ”Ytbildning 2”,
”Ytbildning 3” eller med datum t.ex. ” Ytbildning Nov 2014”.
Delmapparna för de stora områdena i centrala Mora är lagrade under:
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventering 2013\Centrala Mora\Ytbildning
Färdiga PDF’er med .dbf-filer finns under
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventeringar, Skötselytor, Snöröjning
PDF'er\Ytinventeringar
Se bild nedan för exempel på utformning av ytinventeringkarta:
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Skötselytor
Skötselytorna kom från Tekniska förvaltningen i en enda stor shapefil. För att kunna göra kartor och beräkna
areor för respektive område var det nödvändigt att klippa ut mindre shapefiler över respektive beställt område i
Arcmap. Detta gjordes med clipfunktionen i Editorn. Sedan skickades områdenas shapefiler till Gitcon som
genom FME fixade areor. Arcmap-projekten för skötselytorna skapades på samma sätt som för
ytinventeringarna ovan, men med några tillägg.

-

Ytornas areor redovisas i kartbilden i skötselytorna. För att få fram areorna i ytorna högerklickar man på
ytshapen i Arcmap, väljer Properties och sedan Labels och ställer in det enligt bilden nedan:
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Sedan klickar man på Placement Properties ovan och ställer in det enligt bilden nedan:

-

-

Ytinventeringarna ligger som en enkel rödstreckad shape i skötselytskartorna, men här under namnet
”Detaljområde”.
Filerna är datummärkta och lagrade under
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventering 2013\Skötselytor\Detaljområden SHP
Byggnader, vägar, fastighetsgränser och hydrologi visas från Baskartan.
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Arcmap-projekt och PDF-filer lagras i delmappar under :
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventering 2013\Skötselytor\Områden
Mxd-filerna och PDF-filerna har datum i filnamnet som visar senaste version.
Färdiga PDF-filer med .dbf-filer sparas även under:
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventeringar, Skötselytor, Snöröjning PDF'er\Skötselytor
Se bild nedan för exempel på utformning av skötselytskarta:
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Snöröjningskartor
Filerna till snöröjningskartorna lagras under samma områdesmappar som ytinventeringarna ligger i, alltså:
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Mora\Tekniska\Ytinventering 2013.
Filerna ligger under områdena i mappar benämnda ”Snorojning”, ibland ligger de ett steg längre ner i områdets
ytbildningsmapp.
Shapefilen (bara en shape för ytor) kommer från Tekniska förvaltningen. Dessa läggs till i ett Arcmap-projekt
med baskartans byggnads-, väg-, markdetalj- och hydrologilager. Byggnader kan redovisas med svart, vägar med
mörkgrå, markdetaljer med lila och hydrologi med ljusblå.
För att både snöröjning och snöupplag från shapefilen ska visas i kartan måste vi ändra i ”Symbology” precis
som i ytinventeringarna. Högerklicka på Ytshapen i lagerlistan till vänster i Arcmap och välja Properties –
Symbology – Categories – Unique values, many.
I de tre rullgardinerna ”Value Fields” väljer man TYP_POP i den översta gardinen och AREA_TOT i den
mellersta gardinen. Sedan klickar man ur rutan ”all other values” och klickar på knappen ”Add All Values”,
kanske behöver man ändra ” Field Delimiter” under ”Advanced” till ”. ”, alltså en punkt och ett mellanslag (obs
viktigt med mellanslag!). På detta sätt får vi ytans namn och area som vi sedan använder i kartans
teckenförklaring (legend).
Se bild nedan för utformning på en snöröjningskarta:
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Ytinventering för Morastrand i ESPA
Börja med att öppna baskartan (diverse) genom FDO i Topocad över området som ska inventeras. Trimma
sedan bort allt utanför området. Spara kartan och stäng ner den. Öppna sedan en ny ritning och hämta
ytinventeringarna i FDO’n. Importera den trimmade baskartan till ytinventeringsritningen så vi får lagret med de
Yt-centroider som ska användas, dessa har attribut och ska klickas i som punkter i alla ytor.
Starta Espa City och öppna relevanta flygbilder. Klicka sedan på Övrigt-fliken i Topocad och välj anslut till Espa
och Öppna stereo så kopplas Topocad ihop med Espa. Nu är det möjligt att rita i Espa så att materialet hamnar
i Topocad-ritningen, sedan kan man redigera ritningen direkt i Topocad och lägga ut Yt-centroider med attribut i
ytorna. Yt-centroiderna har en rullgardin i egenskaperna i Topocad där man kan välja exempelvis PLY, GRA,
ASF osv.
Vissa områden plågas av ganska långa skuggor i flygbilderna vilket gör att det är svårt att kartera plattor,
planteringar och allt annat som ligger i skugga. I såna lägen får man mäta med GPS på plats. Exempelvis kan
man rita ett frågetecken i Espa där man har svårt att kartera för att snabbt se var man ska mäta med GPS på
plats.
Arbetsmapp:
G:\Stadsbygg\KART\Projekt\Externa\Mora\Morastrand\MS117 Ytinventering
Flygbilderna och ELS-filen ” Område_1b” till Espa är placerade under:
W:\Espa\Mora\bse14008_1b_Mora

Radera tailade bilder
Eftersom geoserver inte känner av när ändringar sker i tex databas, måste man radera bilderna som geoserver
producerar för att det nya datat skall visas.
För att detta skall ske automatisk körs några *.bat skript från moaskarta02, dessa startas med hjälp av
schemaläggaren. På moaskarta02 ligger skripten i denna katalog D:\script_radera_tilade

Dessa schemaläggda åtgärder körs med ett speciellt konto som endast ligger på moaskarta02
User = svc_radera
Lösen = Radera2017
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Läsa in data till Postgis
I schemat shptm,kartenheten i postgisdatabsen ligger det data som producerats med FME. Visst data behöver
uppdateras med olika intervall tex varje månad. I detta dokument står det vilka rutiner som skall uppdateras
G:\Stadsbygg\KART\Dokument\GIT\Manuella_Rutiner.docx.

Hämtninga av KID aviserings fil Mora och Orsa
Aviseringsfilerna för Mora och Orsa hämtas automatiskt varje Onsdag vid ca 04:00 detta är installerat på
servrarna moaskarta01 samt moaskarta02. När man önskar göra ändringar för Etransport skall man vara
inloggad på servern med user = svc_etransport pass = 160170eca9
Konfiguration för Mora:
Server=Moaskarta01
Program: C:\TekisFBAvisering\Etransport2_1\ETransport.exe
Schedule Task:

Konfiguration för Orsa:
Server=Moaskarta02
Program: D:\TekisFBAvisering\Etransport_2.1\ETransport.exe
Schedule Task:

