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GML
Exempel:
<SG_Objekt>
<Geometri srsName=”epsg:3006>
<gml:Polygon>
<gml:outerBoundaryIs>
<gml:LinearRing>
<gml:coordinates>0,0 100,0 100,100 0,100 0,0</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</Geometri>
<SG_Objekt>

class BY_ByggnadInformation
+representerarSammaFöreteelse 0..*

+
+
+
+
+

«DataType»
SG_ExternReferens
id: CharacterString

+

«DataType»
BY_NamnByggnad

«DataType»
BY_Byggnadsändamål

«FeatureType»
SG_BasKlass
id: SG_Id [1..2]
+refererar till
beginLifeSpanVersion: DateTime [0..1]
endLifeSpanVersion: DateTime [0..1]
0..*
0..*
externReferens: SG_ExternReferens [0..*]
aktualitet: DateTime

-

Externt
informationssystem

byggnadsändamål: BY_ByggnadsändamålTyp
huvudändamål: Boolean

+
+
+
+

«codeList»
BY_ByggnadsändamålTyp

Byggnadsändamål definieras i
Bilaga D Översiktlig
nivå/Detaljerad nivå

«codeList»
BY_NamnByggnadTyp
+
+
+

-

/fysiskByggnadGeometri

+bestårAvFysiskByggnad

1..*

«FeatureType»
BY_AggregeradByggnad
-

/aggregeradByggnadGeometri

+bestårAvByggnad

1
+tillhör

«FeatureTy...
Enhetsutrymme

byggnadsändamål: BY_Byggnadsändamål [1..*]
namnByggnadObjekt: BY_NamnByggnad [0..*]
status: BY_ByggnadStatus
nybyggnadsår: Date [0..1]
tillbyggnadsår: Date [0..*]
ombyggnadsår: Date [0..*]
rivningsår: Date [0..1]
antalVåningarÖverMark: Integer [0..1]
antalVåningarUnderMark: Integer [0..1]
höjd: BY_ByggnadHöjd [0..*]
höjdÖverMark: BY_HöjdÖverMark [0..*]
heltUnderMark: Boolean [0..1]
boarea: integer [0..1]
taktyp: BY_Taktyp [0..*]

«FeatureType»
BY_Byggnad

0..*

0..*
+berörs av
1
0..*

«FeatureType»
BY_Byggnadsdel

byggnadsnummer: Integer [0..1]
undantagenFrånAdressättning: Boolean [0..1]
knKodOidentifieratOmråde: Integer [0..1]
byggnadskaraktär: BY_Byggnadskaraktär [0..1]
byggnadsarea: Integer [0..1]
ofriGrund: Boolean [0..1]
+hör till
Entré
+har

0..1

+harByggnadsdel 1..* -

+harByggnadstillbehör

1
geometri2D: BY_ByggnadGeometri2D [0..*]
geometri3DLoD1: BY_ByggnadGeometri3DLoD1 [0..1]
geometri3DLoD2: BY_ByggnadGeometri3DLoD2 [0..1]
geometri3DLoD3: BY_ByggnadGeometri3DLoD [0..1] 0..*

0..*

+nås via

+Öppning
-

Lägenhet

«DataType»
BY_ByggnadGeometri2D
geometri: SG_Geometri
planLäge: BY_PlanLägeTyp
höjdLäge: BY_HöjdLägeTyp [0..1]

byggnadstillbehörTyp: BY_ByggnadstillbehörTyp
geometri2D: SG_Geometri [0..*]
0..*
geometri3D: SG_Geometri

geometri3D: SG_Yta

«FeatureType»
BY_Fönster

«FeatureType»
BY_Dörr

-

geometri3D: SG_Yta

«DataType»
BY_ByggnadGeometri3DLoD2

«DataType»
BY_ByggnadGeometri3DLoD1
planLäge: BY_PlanLägeTyp [0..1]
höjdLäge3DTopp: BY_HöjdLägeTyp [0..1]

-

planLäge: BY_PlanLägeTyp [0..1]

«FeatureType»
BY_Bottenyta

«FeatureType»
BY_Takyta

«FeatureType»
BY_Väggyta

«FeatureType»
BY_SkymdGolv yta

«FeatureType»
BY_Stängningsyta

«codeList»
BY_Taktyp

«DataType»
BY_ByggnadGeometri3DLoD
geometriMultiYta: SG_Yta [0..1]
geometriKropp: SG_Kropp [0..1]
terrängskärning: SG_Linje [0..1]
höjdläge3DBotten: BY_HöjdLägeTyp [0..1]

+byggnadstillbehörBegränsasAv
0..*

0..2

«FeatureType»
BY_SkymdTakyta

-

«codeList»
BY_Byggnadskaraktär

«FeatureType»
BY_Byggnadstillbehör
-

-

lågt lutande tak
pulpettak
sadeltak
valmat tak
mansardtak
halvvalmat tak
kägeltak
pyramidtak
kupoltak
bågtak
pent hustak
sågtandtak
tälttak
dubbelkrökt tak

planerad
gällande under utredning
gällande
avregistrerad

cistern/silo
fyr
herrgård
kapell
klockstapel
kyrka
kåta
moské
slott
synagoga
torn
vindkraftverk
vindskydd
väderkvarn
gård
fjällstation/hotell/pensionat
turiststuga/övernattningsstuga
rastskydd/raststuga

-

«FeatureType»
BY_Begränsningsyta

«FeatureType»
BY_Öppning

1

0..*

-

«codeList»
BY_ByggnadStatus
-

altan
balkong
brandmur
carport
förbindelsegång
lastbrygga
mast
skorsten
skärmtak
takfönster
takkupa
transportband
trappa
uterum

+byggnadsdelBegränsasAv
0..*

1

Adressplats

-

Kommun
Lantmäteriet

+
+

«codeList»
BY_ByggnadstillbehörTyp

1..*

+ligger på
«FeatureTy...
Registerenhet

«codeList»
BY_NamnByggnadFastställare

godkänt byggnadsnamn
föreslaget byggnadsnamn
övrigt byggnadsnamn

«FeatureType»
BY_AbstraktByggnad

«FeatureType»
BY_FysiskByggnad
-

namn: CharacterString
namntyp: BY_NamnByggnadTyp
fastställare: BY_NamnByggnadFastställare
huvudnamn: Boolean

«DataType»
BY_ByggnadHöj d
-

höjdläge: BY_HöjdLägeTyp
höjdvärde: DirectPosition

-

höjdvärde: Length
högstaHöjdLäge: BY_HöjdLägeTyp
lägstaHöjdLäge: BY_HöjdLägeTyp

«codeList»
BY_PlanLägeTyp
-

fasad
takkant
illustrativt läge
ospecificerat läge

«DataType»
BY_Höj dÖv erMark

«codeList»
BY_Höj dLägeTyp
-

byggnadens högsta punkt
takets högsta punkt
generell takkant
lägsta takkant
högsta takkant
generell skärning tak/fasad
lägsta skärning tak/fasad
högsta skärning tak/fasad
generell takhöjd medelhöjd
generell takhöjd 2/3
generell takhöjd 1/3
lägsta våning över mark
entrénivå
färdigt golv
sockel
generell markhöjd
byggnadens lägsta punkt
illustrativt läge
ospecificerat läge

Nio frågor som skall besvaras
Vad är Svensk Geoprocess Mätningsanvisningar
Varför skall vi ändra våra rutiner
Vad krävs det för anpassning
Vad göra med befintliga data
Allt på en gång eller
Hur skall vi mäta
Vad skall vi registrera
Vem tjänar på SGP
Måste vi byta programleverantör

??
?

?

?

?

?

Vad är Mätningsanvisningar inom Svensk Geoprocess
Att praktiskt förklara och tydliggöra förutsättningarna inom SGP
Visar vilka data som skall redovisas för att uppnå 3D objekt

Visa hur byggnader kan nå olika LoD nivåer
Viktigast förutsättningarna för utbyte av geodata enligt SGP

Visar vilka data som skall redovisas utan att föreslå mätmetod
Ett dokument som kommer att utvecklas i samband med andra
projekt blir klara bla Smart Built Environment
Ny version av Mätningsanvisningar i (v)år

Vem tjänar på att genomföra SGP
Alla som har stor personalomsättning
Alla som har leveranser till externa användare
Alla som har avtal om utbyte med Lantmäteriet
Alla med leverans från konsulter, Fotogrammetri etc
Ekonomi?
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Mätningsanvisningarna för Byggnad skiljer sig lite åt jämfört med mätningsanvisning- arna
för andra teman. Detta beror i stor utsträckning på större önskemål om att kunna redovisa
byggnader i 3D och att det pågår flera andra initiativ i Sverige kring detta för stunden. I
framtagandet av mätningsanvisningar för Byggnad har Svensk geoprocess fått input från
bland andra:
•

Smart Built Environment, www.smartbuilt.se, en gemensam satsning mellan
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

• CityGML, en datautbytesstandard för 3D-modeller över städer.
• Lantmäteriets egna utredningar kring 3D
• Kommunal erfarenhet av 3D
Strukturen på hur mätningsanvisningarna för Byggnad utgår från LoD-nivåer. LoD står för
Level of Detail och handlar om hur man i olika detaljeringsnivåer kan beskriva en byggnad,
Tabell 4. För mer information om Byggnad och LoD-nivåer se geodatapecifi- kation Byggnad.
Tabell 4. LoD-nivåer för Byggnad
Lod0
Byggnaden är avbildad som en yta dvs. som i en tradi ti onell 2D-karta.
2,5-D (höjdsatt yta) ”flygande tak” (takkant) eller ”fotavtryck” (fasad) på marken.

LoD1

3D-data (volym) i form av en låda. Den horisontella takytan kan avse olika höjder, från
byggnadens högsta punkt till lägsta takkant, bero- ende på ända-mål .

LoD2

3D-data med förenklad tak- och fasadrepresentati on.

LoD3

3D-data med detaljerad tak- och fasadrepresentation där även struk- tur in-går.
Detaljerad beskrivning av exteri ör t.ex. skorstenar, takku- por, fönster och dörrar.

LoD4

3D-data som även beskriver byggnaden invändi gt.
Behandl as ej av Svensk geoprocess.

8.1

Generella synpunkter/råd

Vid produktion av nytt kartmaterial eller ajourhållning, i egen regi eller upphandling, kan det
på sikt vara lönsamt att ta med viss information kring till exempel tak. Lämp- ligt är att
utföra en takkartering som möjliggör användning för LOD 2, detta kan doku- menteras som
flygande tak och dokumenteras som ytor. Detta även om man inte för dagen tänker gå
längre än nivå LOD 0. LOD 0 kan delas i 2,0 och 2,5 där 2,5 kräver höjd. För att se
effekterna av mätningar/dokumentationer redovisas dessa på separat LOD-tabell.
När det gäller byggnadsdelar är det bra att fundera på vilka delar man i framtiden
skulle vilja redovisa med olika höjd då separata byggnadsdelar är viktiga.
Möjligheten finns att skapa fysisk byggnad dvs att slå samman byggnader
(registerbyggnader)inom ett kvarter eller över fastighetsgränser. Detta kan vara
användbart vid visualisering och i 3D-skrivare.
Vid dokumentation av linje eller yta skall Mät/dokumentationsriktning anges om detta
inte sker med automatik. (I Oracle sparas dessa motsols.) Okänd eller felangiven
dokumentationsriktning kan ge bla problem vid ytgenerering.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.1.1 Vad ska man redovisa och mäta på en byggnad
Tabell 5 är en sammanställning av generella råd och synpunkter om var på en bygg- nad
som man ska mäta och vad som redovisas enligt Svensk geoprocess kopplat till olika
”mätklasser”. HMK:s standardnivåer används inte i detta fall då tillämpningsområdena de
baseras på inte stämmer överens med de olika insamlande verksamheterna (Lantmäteri,
Kommuner med flera) tänker sig att mäta in och redovisa byggnader.
Tabell 5. Generella synpunkter och råd om var man ska mäta på en byggnad.
Mätpunkt

Mätklass 1

Mätklass 2

Mätklass 3

Illustration

Byggnads
högsta punkt

_

Punkt/Li n
je

Punkt/Li nj
e Ytterkant

8.3.3

Ytterkant
Överkant

Överkant

Punkt/Li n
je Mi tt

Punkt/Li nj
e Mi tt

Överkant

Överkant

Punkt/Li n

Punkt/Li nj

je

e Ytterkant

Ytterkant

Överkant

Takets högsta
punkt (nock)

_

BHP

Fel! Hittar
nte referenskälla.
8.3.3
THP

Generell takkant

_

Överkant
Lägsta takkant

_

Fel! Hittar
nte referenskälla.
8.3.3
GTK

Punkt/Li n
je

Punkt/Li nj
e Ytterkant

Ytterkant

Överkant

8.4.2
LTK

Överkant
Högsta takkant

Generell

_

_

skärning
tak/fasad

Punkt/Li nj
e Ytterkant

Ytterkant
Överkant
Punkt/Li nje

Överkant
Punkt/Li nje

Fel! Hittar

Innerkant

Innerkant

nte refe-

Skärning

Skärning

renskälla.

(takfot)
Lägsta

8.4.2

Punkt/Li n
je

HTK

8.4
GTF
Punkt/Li n

Punkt/Li nj

8.4.2

skärning
tak/fasad

_

je

e

LTF

Innerkan

Innerkant

(takfot)

t

Skärning

Skärning
Högsta
skärning
tak/fasad
(takfot)

_

Punkt/Li n

Punkt/Li nj

8.4.2

je

e

HTF

Innerkan

Innerkant

t

Skärning

Skärning

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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Generell takhöjd medelhöjd

Punkt
Bedömd /genere- rad

Generell takhöjd 2/3

Punkt

Generell takhöjd 1/3

Punkt
Bedömd /genere- rad

_

Lägsta våning
över mark

_

Punkt

Punkt

Entrénivå

-

Punkt
Över

Punkt
Överka

kant

nt

_

_

8.3.2
8.3.3
GTH_

_

_

Bedömd /genere- rad

8.3.3
GTH2/3_

_

8.3.3
GTH1/3

8.2.6
LVM
8.2.6
E

Färdigt golv

-

Punkt
Överkant/golvyta

Punkt
Överkant/golvyta

8.2.6

Sockel

-

Punkt/Li n
je

Punkt/Li nj
e

8.2.6

Underkant

Punkt/Li nj

Underka
nt
Punkt/Li nje

e Marknivå

Skärning mark/bygg- nad

Generell
markhöjd

_

Marknivå

Verklig markhöjd

-

FG
S

Fel! Hittar
nte referenskälla.
GMH

Punkt/Li nje

Punkt/Li nje

Skärning mark/bygg- nad

Skärning
mark/byggnad

Fel! Hittar
nte referenskälla.

Marknivå

VMH

Punkt/Li n
je Golv

Punkt/Li nj
e Golv

Saknas

Marknivå
Byggnads
lägsta punkt
(källargolv)

-

Yta

Yta

Illustrativt
läge

-

-

-

-

Ospecificerat
läge

-

-

-

-

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Generalliseringar av delar och detaljer på byggnader
Dessa gränsvärden är baserade på emperiska
underssökningar
från några städer i Europa
Vad skall styra. Är det vårt primära behov av bygglov och
fastighetsbildning eller annat?
Storlek på byggnadsdel - LoD0, LoD1 och LoD2
a.
>4 m, 10 m² alternativt >2 m, 4 m² beroende på syfte
a.
Är det rätt att sätta en gräns på 2m eller borde även syftet styra? Ex vis
verksamheter.
Höjdskillnad på tak för att dela in i byggnadsdelar – LoD0, LoD1
b.
och LoD2
a.
>2 m

Behov? Hur avgörs det vid flygburen mätning.
Storlek på taköverhäng – LoD3 (och LoD2 om sådan önskas)
c.
>0,2 m
a.
d.
a.

Storlek på takkupaeller liknande – LoD3 (och LoD2 om sådan önskas)
>2 m, 2 m²

Över taknock? Påverkan vid byggnads hösta punkt.
e.
Höjd på skorsten– LoD3
a.
>1 m
Är det ett behov av att ta bort något? Kommer inte detta att genereras ur BIM
eller snedbilder etc
f.
Storlek på takfönster och fönster – LoD3
a.
>1 m, 1 m²

g.
a.

Storlek på balkong – LoD3
>1 m

Som f
h.
a.

Storlek på fönstersmyg och andra detaljer – LoD3 om så önskas
>0,2 m
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8.1.2 Tak, golv och mark
Detaljer som kan mätas och redovisas för generering av olika LODnivåer.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Här följer 12 exempel på mätning och/eller konstruktion av byggnad i
LoD0 - 2 enligt Svensk geoprocess utbytesmodell i DPS Byggnad.

Exemplen bygger på geodetisk mätning, fotogrammetrisk mätning och/eller konstruktion ur
punktmoln från flygbilder eller flygburen laserskanning. Ytöver dessa exempel finns ett flertal andra
möjligheter att fånga data och nya metoder utvecklas ständigt. Detta förändrar dock inte vikten av
att hålla strukturen i redovisningen och utbytesmodellen.

Geodetisk mätning av byggnadskontur med planläge fasad
ger möjlighet till konstruktion byggnad LoD0

= Möjliga varianter

Geodetisk mätning av byggnadskontur med planläge fasad samt av höjd som attribut ger
möjlighet till konstruktion av byggnad i LoD0 och LoD1
Mätning av takets
högsta respektive
lägsta punkt

= Möjliga varianter

Geodetisk mätning av byggnadskontur med planläge fasad samt av höjd som attribut ger
möjlighet till konstruktion av byggnad i LoD0 och LoD1
Mätning av takets
högsta respektive
lägsta punkt på
varje byggnadsdel

= Möjliga varianter

Geodetisk mätning av byggnadsdelar med planläge fasad och
punktmoln med låg upplösning (<10pkt/kvadratmeter)
ger möjlighet till byggnad LoD0 och LoD1

= Möjliga varianter

Fotogrammetrisk mätning av byggnadskontur med planläge takkant
ger möjlighet till konstruktion av byggnad LoD0 och LoD1 med hjälp av markmodell (DTM)

= Möjliga varianter

Fotogrammetrisk mätning av byggnadskontur med planläge fasad och
punktmoln med låg upplösning (<10pkt/kvadratmeter)
ger möjlighet till byggnad LoD0 samt LoD1med hjälp av markmodell (DTM)

= Möjliga varianter

Fotogrammetrisk mätning av byggnadsdelar med planläge takkant
ger möjlighet till konstruktion av byggnad LoD0 och LoD1 med hjälp av markmodell (DTM)

= Möjliga varianter

Fotogrammetrisk mätning av byggnadsdelar med planläge takkant
punktmoln med låg upplösning (<10pkt/kvadratmeter)
ger möjlighet till konstruktion av byggnad LoD0 och LoD1 med hjälp av markmodell (DTM)

= Möjliga varianter

Fotogrammetrisk mätning av ”flygande tak” med planläge takkant
ger möjlighet till byggnad LoD0, LoD1 och LoD2 med hjälp av markmodell (DTM)

= Möjliga varianter

Geodetisk mätning av byggnadsdelar med planläge fasad och
punktmoln med hög upplösning (>10pkt/kvadratmeter)
ger möjlighet till byggnad LoD0, LoD1 och LoD2 med hjälp av ”standardiserade takutformningar”

= Möjliga varianter

Geodetisk mätning av byggnadsdelar med planläge fasad och
fotogrammetrisk mätning av flygande tak med planläge takkant ger
möjlighet till konstruktion av byggnad LoD0, LoD1 och LoD2

= Möjliga varianter

BIM-modell motsvarande LoD3 eller LoD4 kan
skalas ned till LoD0, LoD1 och LoD2
(med stort besvär bl a beroende på kodning och detaljeringsgrad på BIM-modellen)

= Möjliga varianter
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Mätningsanvisningar Byggnad LoD0

8.2.1 Inmätning och dokumentation av bottenyta, LoD0

Geodetisk detaljmätning
Verklig markhöjd bör redovisas på sådant sätt att data blir användbart för samtliga LOD- nivåer, det
vill säga, med höjd.
Bottenytan redovisas enligt blå linje. Alternativt kan bottenplatta användas. Se färdigt golv.
XXX
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc. Byggnadens
ytterkant enligt röd linje. Kommentar
Registrering av höjdpunkter är inte obligatoriskt for LOD 0. Se även
Tabell 5.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Redovisning av bygnad med fotavtryck
(fotprint) ev används bottenplata.

Redovisning av byggnad med
takkontur ytterkant. Döljer
eventuella företeelser under
takutsprong.

Planritning

Yttre streckad linje redovisa r
takets utbredn ing

Redovisning av byggnad med mätt fotavtryck
(fotprint) på ma rknivå samt registrerad takhöjd från
fotogramm et ri alt. laser. Även
mät taknock, takkant etc ka n ge de nna
redovis n ing.

Redovisning avbyggnad från flygburen mätning
{takkontur} och neddragen mot markytan
(DT M ).

Redovisn ing av byggnad frå n flygburen
mätn ing (takkontur) och neddragen mot
markytan (DTM). Denna redovisning d öljer
objekt som ligger under det
utskjutan de taket. Metoden ger en fikt iv
redovisn ing av fasaden.

Redovisn ing av byggnad med mätt fotavtryck
(fotp rin t) på markn ivå samt registrerat
flyga nd etak från fotogram metri alt. laser.
Genom att använda fotavt rycket och låta
fasaden skä ra geno m taket erhålles en korrekt
fasad redovisn ing.
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Do ku m en t n a m n :

S v e n sk g eo p rocess
Ve rs i o n :

Mätn ingsanvisn ingar

2.0

S i da :
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Oo ku m e nt i de nt i tet :

Ut arb et a d av :
Svensk geoprocess

8 .5

Mätningsanvisn inga r Byggnad, LoD3

8 .5 .1 In mätn ing och dok umentatio n av botte nyta och ta khöjdsko nstru kt ion,
Lo 0 3

X=lndragen balkong
redovisas genom att extra golv
mäts. (Balkonggolv)

För att konstruera byggnader i LoD3 krävs att samtliga brytpunkter registreras. Detta kan ske genom bla
användning av marklaser eller konstruktion från byggnadsritningar. LoD3 kräver korrekta fasadmått.
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8.2.2 Flera Byggnadsdelar, LoD0

Bilderna visar tre byggnadsdelar. Genom att mäta och dokumentera dessa som
separata delar med samma metod vilket anges i exemplen ovan ges en framtida
möjlighet att skapa 3D i LOD 1 och 2 med skilda byggnadshöjder för varje
byggnadsdel.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Flera Byggnadsdelar , LoD I

lod 1,3

Bilderna v isar tre byggnadsdelar . Genom att m äta och dok umentera dessa som
separata dela r, ges m öjligheten at t sk apa 30 i LOD 1 och 2 med sk ilda byggnadshöjder för
v arje byggnadsdel . Lo D l k an ha olik a detalj ri k edom .

Bilderna visar tre byggnadsdelar . Genom att m ät a och registrera dessa som separat a
delar, ges möj ligheten att skapa 3 D . I LOD 2 med skilda byggnadshöjder för varje
byggnadsdel. I LoD2 redovisas även takkonstruk t ionen u tan detaljer som skorstenar .
8 .5 . 2 St a d s m ilj ö , Lo 0 3
För att konstruera byggnader i L o 0 3 krävs att samtliga
brytpunkter registreras. D etta kan ske geno m bla
använd n i ng av marklaser eller konstruktion från
byggnadsritn i nga r. L o 0 3 kräver k o rrt l-.ta fasadmått Olika
me to de r komm m e r a tt utredas i projektet "Smart Built
Enviro nme nt ". de t kan bli aktuell t
Ko m m en ta r
M insta o ch lägsta bygg n adsdel
Förslag
4m 2 o ch 2m eller
101111 o ch 4111
skulle k u n n a skilja mellan Lo D
M insta höjdskillnad på ta k 2m
Vid redovis n in g av taköverh äng, minst 0,2111
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8.2.3 Byggnadstillbehör, LoD0
8.2.3.1 Carport, Skärmtak etc.

Geodetisk detaljmätning
Verklig markhöjd redovisas/mäts på sådant sätt att mätdata blir användbart för
samtliga LOD-nivåer.
Stolpes yttre hörn eller väggs yttersida mäts.
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc. Takkant
redovisas/mäts enligt röd linje
Vid dokumentation av ytan skall dokumentationsriktning anges.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.3.2 Carport med nock

Taknock kan redovisas för senare behov.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

LANTMÄTERIET
D o kumenti den ti tet
:
Utarb e tad av:

Svensk geoprocess

Svensk geoprocess
Dokumentnam n:

Vers i on:

Sid a:

Mätningsanvisningar

2.0

148 (186)

G od känd av:

G il ti g från
:

Styrgruppen

2016-06-30

8.2.3.4 Lastbrygga

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.3.5 Balkong

Geodetisk detaljmätning
Nedre trappsteget redovisas i överkant, ramps nedre del, samt övre trappstegs
överkant, rampens övre kant. Angöringen till byggnad mäts i överkant.
Lastbrygga enligt ovan.
Som alternativ kan balkongens övre kant redovisas (streckad linje). Vid
dokumentationen av objekten skall dessa ansluta till byggnaden.
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc.
Nedre trappsteget mäts/redovisas i markläge???, ramps nedre del, samt övre trappstegs
överkant, rampens övre kant. Angöringen till byggnad mäts/redovissa i överkant.
Lastbrygga enligt ovan.
Som alternativ kan balkongens övre kant mäts/redovisas (streckad linje). Vid
redovisning av objekten skall dessa ansluta till byggnaden.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.3.6 Uterum

Geodetisk detaljmätning
Verklig markhöjd mäts/redovisas på sådant sätt att mätdata blir användbart för
samtliga LOD-nivåer.
Väggens yttre hörn mäts/redovisas. Vid dokumentation ansluts taket mot
byggnadens vägg
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc. Takkant
mäts/redovisas enligt röd linje
Vid dokumentation av ytan skall dokumentationsriktning anges.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.3.7 Förbindelsegång

Geodetisk detaljmätning
Angöringen till byggnad mäts/redovisas på gångytas överkant. Vid
redovisning av objekten skall dessa
Fotogrammetrisk detaljmätning

ansluta

till

byggnaden.

Fotogrammetri, Skanning, etc.
Taket redovisas (röd linje). Vid öppen gång redovisas överkant samt räcke.
Förbindelsegång redovisas som yta. Vid dokumentationen av objekten skall dessa
ansluta till byggnaden.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.3.8 Skorsten

Skorsten kan även vara byggnads hösta del. Objektet på bilden skall behandlas som
objektet skorsten. Övrigt se Markdetaljer.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.4 Radhus, LoD0

Geodetisk detaljmätning
Verklig markhöjd mäts/registreras vid fasaden alternativt används bottenplatan. Takets
högsta punkt registreras. (Prisma lös mätning ex.vis om detta är möjligt) Bottenytan
mäts/registeras enligt blå linje (marknivå). Vid dokumentation av ytan skall dokumentationsriktning anges.
Byggnad delas i fastighetsgräns.
Byggnaden kan utöver detta utbytas som Fysisk byggnad utan uppdelning.
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc.
Takkant mäts/registreras enligt röd linje. Höjddata för kantlinje samt
taknock

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.5 Aggregerad byggnad (slutet kvarter), LoD0

Geodetisk detaljmätning
Verklig markhöjd mäts/registerras vid fasad, alternativt används bottenplatta.
Takets högsta punkt kan registreras för framtida behov. (Prisma lös mätning
exempelvis)
Bottenytan mäts/registreras enligt blå linje (marknivå). Vid dokumentation av ytan
skall doku-mentationsriktning anges.
Byggnad delas i fastighetsgräns eller där annan byggnadsdel har avvikande höjd.
Fotogrammetrisk detaljmätning
Fotogrammetri, Skanning, etc.
Takkant mäts/registreras enligt röd linje. Höjddata för kantlinje samt taknock
registreras för framtida behov.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.
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8.2.6 Färdigt golv, LoD0

Sockelhöjd, Entrénivå = Lägsta våning över mark

Lägsta våning över mark kan mätas / registreras på entrédörrens insteg. Sockel- höjd
= blå linje.

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Häck

Namn objekttyp

Referens/länk/Id

Häck
HMK Standardnivå

Svensk geoprocess/Markdetaljer/2.2
1

2

Geometrityp

Yta > 1 m annars linje

Planläge

Mitt <= 1 m annars ytterkant

Höjdläge

Marknivå

Höjdattribut

Häckens höjd över marknivå

3

Bild

Zeta

Beskrivning

Rad av plantor, vanligtvis av samma sort, som inramar eller avdelar en trädgård, park etc.

Kommentar

Häckar redovisas med mittlinje. Bredare häckar dokumenteras som yta.

Exempel

Geometrityp

Punkt

Punkt < D=0,5m l*b 0,5*0,5m
annars yta

Planläge

Centrum

Centrum/ Ytterkant

Höjdläge

Topp

Basens nivå

Höjdattribut

Höjd topp

Bild
Beskrivning

Zeta
Vanligtvis fristående, vertikal rörformad konstruktion för att leda bort rökgaser.

Kommentar

Med större diameter än 0,5 m. Skorsten skall alltid redovisas med den yta som upptas vid basen samt högsta höjd. Om
möjligt redovisas ytterkant på topp (för 3D). Skorsten finns även som byggnadstillbehör.

Exempel

Terrängtrappa

Namn objekttyp

Referens/länk/Id

Terrängtrappa/Handikappramp
HMK Standardnivå

1

2

Geometrityp

Yta

Planläge

Ytterkant

Höjdläge

Marknivå per avsatts

3

Bild

Jan Wingstedt

Beskrivning

Konstruktion ämnad att underlätta passage mellan två skilda höjdnivåer, ej kopplad till byggnad.

jer/1.5

Kommentar
Exempel

Avsatser och viloplan ingår i trappan. Redovisas i marknivå i över- och nederkant. Trappa finns även under byggnadstillbehör.
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8.2.3.3 Trappa, ramp

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckningen.

Markdetaljer
Däck
Namn objekttyp
Altandäck

Referens/länk/Id

Friståendedäck

Svensk geoprocess/Markdetaljer/1.1.2

HMK Standardnivå

Svensk geoprocess/Markdetaljer/1.1.1

1

2

Geometrityp

Yta

Planläge

Ytterkant

Höjdläge

Överkant yta

3

Bild

Jan Wingstedt

Beskrivning

Golvliknande byggnadsverk

Kommentar

Permanent konstruktion vanligen i trä med anslutning till byggnad men även friliggande. Däck/altan/plattläggning i marknivå
karteras inte på mindre tomter, ex. i radhusområde.
Redovisas så att ytbildning av objektet möjliggörs tillsammans med andra avgränsande objekt, t.ex. husliv.

Exempel

Mur

Namn objekttyp

Referens/länk/Id

Mur
HMK Standardnivå

Svensk geoprocess/Markdetaljer/5.14
1

2

Geometrityp

Yta/Linje

Planläge

Ytterkant/Mitt

Höjdläge

Överkant

3

Bild

Lantmäteriet

Beskrivning

Anläggning byggd av sten eller betong och som används som avgränsning för ett område.

Kommentar

Mur bredare än 0,2 m redovisas med ytterkant, annars mitt- linje. Mur redovisas om höjden är högre än 40 cm.

Exempel

Stödmur

Namn objekttyp

Referens/länk/Id

Stödmur
HMK Standardnivå

Svensk geoprocess/Markdetaljer/5.21
1

2

Geometrityp

Linje

Planläge

Ytterkant

Höjdläge

Överkant

3

Bild

Jan Wingstedt

Beskrivning

Anordning för att stödja jordmassor. Stödmur används ofta för att stoppa jordmassor, ras eller ersätta slänt.

Kommentar

Stödmurens brytpunkter i plan och höjd redovisas för stödmu- rens överkant. Vid mätning av stödmurar, skall som regel
endast en sida av muren mätas. Om stödmur lutar inåt lodas mätpunkten från underkant upp till nivå med överkant, om
stödmur lutar utåt flyttas mätpunkten ut se fig.

Exempel

Parkering
Namn objekttyp

Referens/länk/Id

Parkering

Svensk geoprocess/Markanvändning/2.3

HMK Standardnivå

1

2

Geometrityp

Yta

Planläge

-

Höjdläge

-

3

Bild

Jönköpings kommun

Beskrivning

Ett markerat område avsett för uppställande av fordon.

Kommentar

Standardnivå 2: Denna markanvändningstyp kan ses som en aggregerad typ som avgränsas av andra objekt (oberoende av
specifikation i Svensk geoprocess), t.ex. vägar, diken, bygg- nader mm och sätts samman vid behov.

Exempel

Införande av

Mätningsanvisningar i Borås
Mindre arbetsgrupp (4st) blev 8 går igenom och plockar ut aktuella objekt. Vilka skall bli
”äkta SGP”. Geodataavdelningen Kart Mät Gis-IT
Lägger förslag på bla Ajourhållnings täthet, Mätmetod. Detta skall ligga till grund för
resursbehov av teknik och personal.
Förslaget på objekt skickas till Bygg o Plan samt KLM för synpunkter. Vad skall redovisas i
3D. Behovet.
Parallellt dras förslaget om ingående objekt på APT.
Arbetsgruppen upprättar Handbok
Åter till APT.

Beslut i nämnden.

Om jag inte haft en timma:

Vad är Svensk Geoprocess Mätanvisningar
Kolla!!!
Varför skulle ni ändra era rutiner, fördelar
och nackdelar
Vad krävs det för anpassning
Hur skall vi dokumentera, nya rutiner, ny
teknik

Kontaktpersoner
Jan Wingstedt
Telefon: 070-6749096
Epost:jan@wingstedt.eu
Maria Andersson
Telefon 026-633560
Epost:maria.andersson@lm.se
Jerry Sandin Borås stad Telefon:
070-4558542
Epost:jerry.sandin@boras.se
Epost: svenskgeoprocess@lm.se

www.lantmateriet.se/svenskgeoprocess

