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Sammanfattning 
Detta arbete har utförts under 10 veckor och har resulterat i en gemensam digital karta över 

Falun, Borlänge och Säters kommun. För att lyckas komma fram till resultatet har jag utfört 

en rad analyser av ingående data, och likriktat data så att framställandet av en gemensam karta 

blivit möjligt. Arbetet har varit indelat i två delar, insamling och likriktning av data samt 

kartografisk anpassning av data. Den första delen av examensarbetet har tagit upp den största 

delen av tiden, medan betydligt mindre tid lagts på den kartografiska anpassningen. Data som 

använts har samlats in från kommunernas primärkartor, Lantmäteriets fastighetskarta samt 

Vägverkets Nationella vägdatabas (NVDB). Programvaran FME från Safe Software har varit 

ett mycket bra verktyg för att likrikta data, och har använts i stor omfattning. De rutiner för 

uppdatering av data som föreslagits, har också tagits fram med denna programvara som 

grund. För att studera och kontrollera datas utseende har ArcGIS från ESRI använts. ArcGIS 

har dessutom utnyttjats för den kartografiska anpassningen. Den framtagna kartan gör inga 

som helst anspråk på att vara topologiskt korrekt, även om topologin i vissa avseenden 

beaktats. Fokuseringen har legat på att få fram en tydlig och enkel karta, som efter mindre 

justering skall kunna användas av olika intressenter förutom Räddningstjänsten DalaMitt. 

Exempel på dessa intressenter kan vara andra verksamheter inom kommunen såsom 

gatukontoret, eller externa intressenter som önskar en gemensam karta för sin verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Abstract 
This project has been carried out during 10 weeks, and has resulted in a common digital map 

containing the municipalities of Falun, Borlänge and Säter. To reach the desired result I have 

had to carry out a number of analyses on the ingoing data, and standardize the data to make 

the completion of a common map possible. The project has been divided into two large parts, 

collection and standardization of data, and cartographic adaptation of data. The first part has 

demanded most time, while considerably less time has been spent on the cartographic 

adaptation. Data that has been used was collected from the municipalities’ primary maps, the 

Swedish Land surveying’s parcel map and the Swedish National Road Administration’s 

National road database (NVDB). The software FME from the manufacturer Safe Software has 

been a very helpful tool to standardize data, and has been used in a large scale. The routines 

for updating the data that is suggested, has also been developed with the software. To study 

and control the look of data, the software ArcGIS from ESRI has been used. ArcGIS has also 

been used for the cartographic adaptation. The developed map doesn’t claim to be topological 

correct, even though the topology has been considered in some ways. The focus has been to 

develop a map that is clear and simple, and that after minor adjustments can be used by other 

actors other than the Rescue Service of Dala-central. Example of these actors can be other 

activities within the municipalities, such as the street offices, or external actors who wish to 

use a common map in their activities. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I hela vårt land försöker man få till samverkan över läns- och kommungränserna, för att kunna 

nyttja digitalt kartdata gemensamt. På länsnivå samverkar exempelvis länsstyrelser som 

gränsar till varandra. Samverkan i dessa fall kan baseras på önskemål och intressen att kunna 

använda varandras data för att förbättra sina beslutsunderlag i olika frågor. Mellan kommuner 

finns ofta behov av att kunna upprätta gemensamma kartor. Som ett exempel på detta kan 

nämnas att det i Skåne och Gävle, tidigare utförts liknande studier1,2. Föreningen GIS-

samverkan i Dalarna består av alla kommuner i länet, Lantmäteriet, Vägverket, Banverket, 

Skogsbolag, Energibolag, GIS-konsulter, GIS-leverantörer och Högskolan Dalarna. En av 

föreningens uppgifter är att verka för att utvecklingsprojekt sker i samverkan3. Ett exempel på 

detta är när man tar fram riktlinjer för hur data ska se för att kunna delas mellan flera 

kommuner. För att testa dessa riktlinjer, och se om de går att tillämpa på de data som idag 

finns hos de olika kommunerna, fick författaren till denna rapport i uppgift att undersöka 

detta. Undersökningsområdet omfattar de tre kommunerna Falun, Borlänge och Säter. Arbetet 

kan ses som ett pilotprojekt inom länet, och förhoppningen är att arbetssättet också skall 

kunna tillämpas för andra kommuner i länet.  

 

I ett första skede har Räddningstjänsten Dala Mitt, som är ett kommunalförbund bestående av 

räddningstjänsterna i Borlänge, Falun och Säter, visat intresse för att kunna utnyttja en 

gemensam karta över de tre kommunerna i sitt arbete. I framtiden skall gemensamma kartor 

även kunna tas fram för andra intressenter. Exempel på en sådan intressent i Dalarna skulle 

kunna vara turistnäringen. I Gävleborgs län används den databas som tagits fram av 

bussbolaget X-trafik, Räddningstjänsten, Gästrike återvinnare och Landstinget. I Skåne län är 

polisen, tidningsutdelare och olika reklambolag exempel på olika användare. 

 

Handledare för detta arbete har varit Marie Malmberg på Falu kommun och, vid Karlstads 

universitet på avdelningen för Naturgeografi, Kristina Eresund. Examinator för 

examensarbetet är Rolf Nyberg, också han tillhörande nämnda avdelning.  

                                                 
1 http://gis.gavle.se/lanskartan/ 
2 http://www.geodatacenter.se/ 
3 http://www.geoforum.se/ 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att samla ihop och sammanställa data som ska utgöra grunden för en 

framtida gemensam karttjänst. De digitala kartdata som tas fram skall i ett första skede kunna 

användas av Räddningstjänsten DalaMitt. Vidare syftar arbetet till att utreda hur lång tid 

uppdatering av informationen tar och hur denna ska gå till. 

 

1.3 Målsättningar/Arbetsuppgifter 
För att kunna uppfylla syftet måste följande målsättningar uppfyllas: 

• Insamlade data skall i den grad det är möjligt likriktas, så att det ser lika ut från 

kommunerna och på detta sätt kunna användas i gemensamma kartor. 

• Rutiner för ajourhållning av informationen skall tas fram, och dessa skall kunna 

användas med vägledning av denna rapport.  

• Data från kommunerna ser olika ut, och vissa data från en eller flera kommuner måste 

genomgå större anpassningar. För att kunna redovisa en korrekt bild av den totala 

tidsåtgången för att ta fram gemensamma data, måste tidsåtgången för varje kommun 

uppskattas.   

 

1.4 Avgränsningar 
På grund av den relativt korta tid som arbetet löpt under samt det stora 

undersökningsområdet, har en del avgränsningar gjorts. Dessa avgränsningar gäller sådant 

som borde kontrollerats och tagits i beaktande om mera tid funnits till förfogande. Nedan 

listas några punkter. 

 

• Vid databearbetningen har väldigt lite jobb lagts på att få topologin rätt, och endast i 

de fall där det varit ett krav med korrekt topologi, har detta åtgärdats.  

 

• Data har kontrollerats slumpvis. Det har varit omöjligt att kontrollera all bearbetad 

data, vilket naturligtvis skulle vara önskvärt och ett krav för att vid ett senare tillfälle 

kunna ta fram en gemensam karta för ”skarp” användning. De metoder som använts 

har dock valts ut med omsorg för att indatas kvalitet i största möjliga utsträckning 

skall bibehållas.  
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• Kartografisk anpassning av data går att lägga hur mycket tid som helst på. Jag har 

dock resonerat som så, att det viktiga i denna pilotstudie är att kunna presentera data 

på ett sådant sätt, så att läsaren kan få en uppfattning om vilka möjligheter som finns 

med tillgängliga indata.  
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2 Genomförande 
 

2.1 Metod 
Metoderna för att nå fram till resultatet kan beskrivas av de funktioner i programvarorna 

ArcGIS 9.1 och FME 2006 som använts. Dessa funktioner och användningsområden beskrivs 

i bilaga 1 .  

 

En gemensam objektskatalog har upprättats av kommunerna i Dalarnas län. Objektskatalogen 

används för att klassa in alla objekt för att få en gemensam klassning. 

 

2.2 Programvaror 
 

2.2.1 ArcGIS 9.1, ESRI  
ArcGIS4 är ett av de mest spridda verktygen för hantering av geografisk information. ArcGIS 

är samlingsnamnet för en rad olika program. I arbetet har programmen ArcMap och 

ArcCatalog, och till viss del även ArcToolbox använts.  

 

ArcMap kan sägas vara kärnan i ArcGIS där det mesta av arbetet utförs. I programmet finns 

inbyggt en rad olika funktioner för att hantera kartografi, utföra analyser, editera objekt osv. 

 

ArcCatalog kan liknas med Utforskaren i Windows, och används för filhantering. Vissa 

funktioner som ej kan genomföras i ArcMap, kan istället utföras i ArcCatalog. 

 

ArcToolbox är en verktygslåda med alla verktyg som behövs för att bearbeta och analysera 

data.  

 

2.2.2 FME Workbench 2006, Safe Software 
FME Workbench är ett kraftfullt verktyg för att bygga rutiner för anpassning av data. Indata 

och utdata hanteras som objekt som kan flyttas runt på en arbetsyta. På arbetsytan kan olika 

verktyg infogas som kan kopplas till in- och utdata. Det finns en mängd olika verktyg som 

kan genomföra en rad olika uppgifter, från enklare konverteringar till mer komplicerade 

                                                 
4 http://www.esri.com/ 



 - 5 -   

uppgifter som grannskapsoperationer och generaliseringar. Eftersom man arbetar mot en 

arbetsyta lämpar sig programmet bra då man önskar bygga upp rutiner för databearbetning.  

 

2.3 Indata 
 

2.3.1 Undersökning av levererat material 
Som tidigare nämnts ser data från kommunerna olika ut. Indata måste därför bearbetas och 

anpassas med hjälp av olika programvaror (se vidare 2.2 Programvaror). För att kunna 

avgöra vad som måste göras, krävs en ordentlig genomgång av levererat data. Denna 

genomgång består av att titta på skikten för att sammanställa vilka attribut som finns, 

fastställa vilka data som är relevanta, vilka data från en kommun som motsvarar liknande data 

i en annan kommun osv. Denna genomgång är väldigt viktig för att kunna bygga upp en bra 

strategi för hur man ska angripa problemen med att likrikta data, och mycket tid måste 

avsättas för denna uppgift såvida den som utför arbetet ej sedan tidigare är insatt i hur data ser 

ut och vad det representerar.      

 

Data som används i studien samlas in från primärkartorna i kommunerna, och från 

Lantmäteriets GGD5 Fastighetskarta. Vägdata kommer från ett kommungemensamt uttag från 

NVDB. Data levereras i fyra olika format Shape, Personlig Geodatabas, DWG samt textfiler. 

Formaten Shape, Personlig Geodatabas samt textfiler är relativt enkla att hantera, medan 

DWG-formatet kräver en del handpåläggning för att bli användbart.  

 

Kommunerna använder sig av det lokala koordinatsystemet RT R10 2,5 gon V 0, -1500000. 

Detta är även detta koordinatsystem som skall användas för gemensamma, anpassade data. 

 

2.3.2 Använda indata 
Utseendet på indata beskrivs närmare i bilaga 2. 

 

 

                                                 
5 Geografiska Grunddata 
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2.4 Anpassning och kodning av data 
Om inte annan tabell visas i inledningen i kommande delar under 2.4 Anpassning av data, 

utgörs resultatskikten av de attribut som anges i Tabell 2:1. 
 

Tabell 2:1. Mall för attributuppsättning 

Attributnamn Datatyp Längd Beskrivning 

DETALJTYP Text 10 Detaljtyp enl. GGD eller 

primärkarta 

KOMMUNKOD Text 4 Kommunkod 

ADAT Text 16 Aktualitetsdatum 

OBJEKTTYP Text 25 Objekttyp (enligt 

objektkatalogen) 

 
2.4.1 Adresser 
 
Tabell 2:2. Attribut som  ansetts lämpliga att ta med i adresskiktet som skall användas i den gemensamma 

kartan. 

Attributnamn Datatyp Längd 

ADRESS Text 50 

ADRPLATS Text 5 

KOMMUNKOD Text 4 

 

En viktig egenskap för en digital karta är att användaren kan söka på en adress. För att göra 

detta möjligt måste attributen i det skikt som innehåller adressinformationen, i vissa fall 

anpassas. Ett vanligt utseende på en sökbar adressträng kan vara ”Skog 85 ASPEBODA”. 

Denna adressträng byggs oftast upp av värden från tre olika attribut i fastighetsregistret, 

adressområde, adressplats och kommundel. Se Figur 2.1. 
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Figur 2:1.Här visas ett exempel på en adress i Falu Kommun. Attributet ADRESS är skapat genom att man 

kombinerat attributen ADRESSOMR, ADRPLATS och KOMDEL 

 

Falun 

Efter att ha studerat adresskiktet kan jag konstatera att adresspunkterna i bostäder med flera 

adresser, är placerade vid ingångarna. Detta underlättar vid den senare textsättningen på 

kartan. Figur 2:2 visar tillvägagångsättet i FME. 
 

Figur 2:2. Eftersom adresskiktet från Falun 

redan innehåller ett sökbart attribut (ADRESS), 

räcker det att i FME skapa ett nytt skikt med de 

ovan nämnda attributen. 
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Borlänge 

Till skillnad mot Falun, är adresspunkterna ej placerade vid ingången utan oftast någonstans i 

mitten av byggnaden. Utseende på attribut visas i Figur 2.3. Något användbart sökbart attribut 

finns inte heller, så ett sådant måste skapas. Skapande av detta attribut visas i Figur 2:4. 

 

 
Figur 2:3. Attributet ADRESS saknas, och detta kan byggas upp med hjälp av attributen ADRESSOMR, 

ADRESSPLAT och KOMDEL. 

 

 
Figur 2:4. Funktionen CONCATENATOR i FME kan användas för att kombinera olika attribut (se bilaga 1).  

 

Säter 

I Säter är adresspunkterna inte heller placerade vid ingångar. Adresspunkterna levererades 

som kommaseparerad textfil, och denna användes för att skapa ett punktskikt i ArcGIS. Likt 

som för Borlänges adresskikt användes CONCATENATOR för att skapa attributet ADRESS.  
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2.4.2 Byggnader 
 

Tabell 2:3 Attribut som ansetts lämpliga att ta med i byggnadsskiktet som skall användas i den gemensamma 

kartan. 

Attributnamn Datatyp Längd Beskrivning 

DETALJTYP Text 30 Detaljtyp enl. 

primärkarta eller GGD 

DETALJTYP_2 Text 30 Detaljtyp enl. FIRoch 

BALK (endast Falun) 

KOMMUNKOD Text 4 Kommunkod 

ADAT Text 17 Aktualitetsdatum 

OBJEKTTYP Text 25 Objekttyp (enligt 

objektkatalogen) 

Bostad, Verksamhet, 

Samhällsfunktion, 

Samfund, Industri,  

Övrig byggnad 

URSPRUNG Text 15 Primärkarta eller 

Fastighetskarta (endast 

Borlänge och Säter) 

 

Byggnadsskikten skiljer sig en del åt mellan kommunerna. Falun använder sig av ett 

kombinerat ytskikt med egna inmätta byggnader från primärkartan, och byggnader från 

fastighetskartan. Borlänge och Säter har primärkartans byggnader lagrade för sig som linjer, 

och fastighetskartans byggnader lagrade som ytor. För att i en karta enkelt kunna färgsätta och 

presentera byggnader, måste de vara lagrade som ytskikt. Detta innebär att Borlänge och 

Säters byggnader från primärkartan måste ytbildas. 

 

För att kunna göra en korrekt indelning enligt objektkatalogen, måste det finnas tillräckligt 

med information om vilken typ av byggnad det rör sig om (bostad, industri etc.) 

Objektkatalogen använder sig av FIR6 och BALK7 för sin indelning, och denna information 

                                                 
6 Fastighetsinformationsregistret 
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finns för Falun i byggnadsskiktet. Borlänge och Säter saknar denna information. 

Primärkartans kodning är dock i de flesta fall tillräcklig för att kunna göra en korrekt 

indelning. GGD Fastighetskartan använder sig enbart av två koder (HUS och HUSÖVR), 

vilket gör dessa byggnader svåra att koda. Det bästa man kan göra med dessa byggnader är att 

göra ett antagande, och koda HUS som ”Bostad” och HUSÖVR som ”Övrig Byggnad”.  

 

I FME byggs rutiner upp för de olika kommunerna för att, utifrån information från FIR och 

BALK och detaljtyp, göra en indelning enligt objektkatalogen.  

 

Falun 

I Tabell 2:4 visas hur indelningen utförts. I FME används funktionen TESTER (se bilaga 1) 

för att utifrån givna värden, styra objekten åt olika håll.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
7 BALK-systemet ajourhåller byggnads- och adressdelen i Fastighetsregistret. 



 - 11 -   

Tabell 2:4 

Objekttyp FIR och BALK Detaljtyp (ursprunglig) 

Bostad 100-serien 

200-serien 

320, 321 

BOSTAD.T (Uppgift saknas) 

   

HUS.T, BOSTAD.T (Småhusbyggnad med lågt värde) 

 

HUS.T, BOSTAD.L, BOSTAD.T, HUSÖVR.T, UTHUS.L, 

UTHUS.T (Komplementbyggnad8)  

 

BOSTAD.L, BOSTAD.T, HUS.T, HUSÖVR.T, 

BYGGU.T, BYGGU.L (Småhus) 

 

UTHUS.L, HUSÖVR.T, BYGGU.T, BYGGU.L 

(Hyreshus)  

 

BOSTAD.L, BOSTAD.T, TBOSTAD.L, TBOSTAD.T 

(BTYP_BESKR saknas) 

Verksamhet 300-serien, utom 

320 och 321 

 

Samhällsfunktion 800-serien utom 

827 

OFBYGG.T, OFBYGG.L (Uppgift saknas) 

 

HUSÖVR.T, BYGGU.L, BYGGU.T, INDUST.T, 

UTHUS.T (Specialbyggnad tex vårdbyggnad) 

 

OFBYGG.L, OFBYGG.T,TOFBYGG.L, TOFBYGG.T 

(BTYP_BESKR saknas) 

Samfund 827 KYRKA.L, KYRKA.T (BTYP_BESKR saknas) 

Industri 400-serien INDUST.T, INDUST.L (Uppgift saknas) 

 

HUSÖVR.T, BYGGU.T, UTHUS.T (Industribyggnad) 

INDUST.L, INDUST.T, TINDUST.L, TINDUST.T 

                                                 
8 Ett urval av alla komplementbyggnader visar att de flesta har koder från FIR och BALK som placerar 
byggnaderna under objekttypen ”Bostad”.  Därför klassas de byggnader som saknar dessa koder som ”Bostad”. 
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(BTYP_BESKR saknas) 

Objekttyp FIR och BALK Detaljtyp (ursprunglig) 

Övrig byggnad 100-serien, 700-

serien 

UTHUS.T, UTHUS.L, TRAFO.T, TRAFO.L, SKÄRMT.T, 

HUSÖVR.T, HUS.T, BYGGU.T, BYGGU.L (Uppgift 

saknas) 

 

HUSÖVR.T, BYGGU.T (Ekonomibyggnad) 

 

BET.JORDK, BET.SKÄ.T, BET.UTH.L, BYGGU.T, 

BYGGU.L, HUS.T, BYGG.O, HUSÖVR.T, JORDKÄLL, 

SKÄRMT.T, SKÄRMT.L, TBYGGU.T, TBYGGU.L, 

TSKÄRMT.L, TSKÄRMT.T, TUTHUS.T, TUTHUS.L, 

UTHUS.L, UTHUS.T, LÄGESK, TAKKANT.O, 

BYGG.O, TRAFO.T, TRAFO.L (BTYP_BESKR saknas) 

 

Ett skikt skapas alltid för varje objekttyp, och dessa slås sedan ihop till ett skikt. Hopslagning 

av skikt med olika objekttyper genomförs i alla moment under 2.4 Anpassning av data, så 

därför visas detta endast på detta ställe. Tillvägagångssättet för hopslagning i FME är likadant 

varje gång, och demonstreras i Figur 2:5.  

 

 
Figur 2:5. Två skikt med olika objekttyper som ska höra till samma skikt styrs till det gemensamma skiktet.  
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Borlänge 

Det första som måste göras med linjeskiktet från primärkartan är att filtrera bort 

hussymbolerna, för att möjliggöra den kommande ytbildningen. Figur 2.7 visar hur man 

genom att använda funktionen ATTRIBUTE FILTER (se bilaga 1), kan välja vilka attribut 

som ska följa med till det nya skiktet. I kommande avsnitt kommer inte ATTRIBUTE 

FILTER att nämnas, eftersom det används vid kodningen av samtliga skikt.  

 

Det visar sig dock att, när byggnaderna senare ytbildas och detaljtypsinformation knyts till 

byggnadsytorna, många byggnader blir klassade som BY_SKÄRMTAK. För att komma ifrån 

detta problem, filtreras även BY_SKÄRMTAK från linjeskiktet och kommer att utgöra ett 

tillfälligt eget skikt. Utseendet på byggnaderna med hussymboler och skärmtak visas i Bild 

2:6. 

 

 

Figur 2:6. Hussymbolerna och skärmtak är här rödmarkerade. 

 
Figur 2:7. Filtering av hussymboler och skärmtak i FME. Två skikt skapas, ett med skärmtak och ett utan. 
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Nu finns två färdiga skikt, som kan användas för att skapa byggnadsytor, enl. Figur 2:8. Två 

sådana körningar måste köras, en för byggnadsskiktet utan skärmtak och en för 

byggnadsskiktet med skärmtak. Snappdistansen9 sätts till 0,3 m.  

 

 
Figur 2:8. För att ytbilda används funktionerna SNAPPER och AREABUILDER (se bilaga 1). 

 
Eftersom information om detaljtyp inte överförs till ytorna, måste denna knytas till ytorna (se 

Figur 2:9) genom att använda linjeskiktet och en funktion som heter NEIGHBOUR FINDER 

(se bilaga 1). 

 

 
Figur 2:9. Denna körning räknar ut vilken linje som sammanfaller med en yta, och överför linjeinformation till 

ytan.  

 

De två skikten, med och utan skärmtak kan nu slås tillsammans till ett gemensamt skikt som 

representerar Borlänges byggnader från primärkartan. Eftersom byggnaderna i skiktet enbart 

finns inom primärkartans täckningsområde, måste de kompletteras med byggnader från GGD 

Fastighetskartan. Många byggnader som finns i primärkartan finns även i GGD 

Fastighetskartan, så dessa klipps med fördel bort, enl. Figur 2:10. 

 

                                                 
9 Det avstånd inom vilket brytpunker ska slås ihop. 
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Figur 2:10. Ytskiktet med byggnader från primärkartan används som ”klippform” på byggnaderna från GGD 

Fastighetskartan. Det nya skiktet innehåller byggnader i GGD Fastighetskartan som ej finns i primärkartan. 

  

Det ovan klippta skiktet och skiktet med byggnader från primärkartan slås ihop för ett bilda 

ett kommuntäckande skikt med byggnader från både primärkartan och GGD Fastighetskartan. 

Ett sista steg blir att koda byggnaderna efter de gemensamma koderna i objektkatalogen, 

enligt Tabell 2:5, och därefter slå samman de olika objekttypsskikten till ett skikt.  
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Tabell 2:5. Inledningen för Borlänges byggnader. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Bostad BY_BOSTADSHUS, BY_FLERBOSTADSHUS, HUS, 

BY_SMAHUS (Primärkarta) 

 

HUS (Fastighetskarta) 

Verksamhet BY_KONTOR_HANDEL, BY_KONTOR, 

BY_BOSTAD_KONTOR_HANDEL, 

BY_BENSINSTATION (Primärkarta) 

Samhällsfunktion BY_SPORT_IDROTTSBYGGNAD, BY_FRITIDSGARD, 

BY_OMSORGSLOKAL, BY_SKOLA, 

BY_MILJOSTATION, BY_FORSKOLA, 

BY_KULTURBYGGNAD, 

BY_OFFENTLIG_ALLMANT, BY_SAMLINGSLOKAL, 

BY_BRANDMUR, BY_TELESTATION (Primärkarta) 

Samfund BY_KYRKA (Primärkarta) 

Industri BY_INDUSTRIBYGGNAD (Primärkarta) 

 

KYRKA (Fastighetskarta) 

 

Övrig byggnad BY_TELEFONKIOSK, 

BY_TRANSFORMATORSTATION, 

BY_KOMPLEMENTBYGGNAD, BY_SKARMTAK, 

BY_DOLT_BYGGNADSELEMENT, BY_PELARE, 

BY_TERASS, BY_BYGGNAD_ALLMANT, 

BY_BUSSKUR, BY_VARMECENTRAL, BY_LASTKAJ, 

BY_OVRIG_BYGGNAD, BY_SKORSTEN, 

BY_EKONOMIBYGGNAD, BY_TORN, BY_SILO, 

BY_BYGGNAD_OVAN_MARK, BY_TRAPPA, 

HUSÖVR, BY_VAXTHUS, BY_KAMMARE, 

BY_GRUND, BY_BALKONG, BY_CISTERN, 

BY_PUMPSTATION (Primärkarta) 
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Säter 

Primärkartan för Säter finns samlade i CAD-filerna ExjobbSäter.dwg och 

ExjobbGustavs.dwg. Detaljtypen anges med en sifferkod, och för att kunna få reda på vad 

sifferkoderna representerar måste en lagerbeskrivning användas. I ArcGIS kan funktionen 

JOIN (se bilaga 1) användas, för att koppla en tabell till ett skikt. Lagerbeskrivningen är i 

Excel-format och denna måste sparas om till DBF-format10 för att kunna användas i ArcGIS. 

 

 
Figur 2:11. Lagerkoderna i linjeskiktet översatta till klartext. 

 
Med hjälp av denna beskrivning är det möjligt att göra ett urval av de linjer som utgör 

byggnadslinjer. Enklast görs detta i ArcGIS, där funktionen SELECT BY ATTRIBUTE (se 

bilaga 1) används. Redan i detta steg kan, likt arbetsgången för Borlänges byggnader från 

primärkartan, byggnadssymbolerna väljas bort. 

 

I skiktet TO_SATER.dwg finns det mesta av informationen från GGD Fastighetskartan. I 

skiktet för ytor finns byggnaderna. Dessa benämns med detaljtyperna HUS och 

HUSOVRIGKYRKA. Ytorna väljs ut med SELECT BY ATTRIBUTE, och exporteras till ett 

nytt skikt. 

 

Ytbildning och knytning av detaljtyp till de bildade ytorna, går till på precis samma sätt som 

för Borlänges byggnader. Med anledning av detta finns ingen anledning att beskriva 

arbetsgången ytterliggare en gång. Skillnaden med Säter är att några fler detaljtyper förutom 

skärmtak måste lyftas ut ur skiktet. Dessa detaljtyper är ”Utbyggnad” och ”Uthus/garage”. 

 

 

                                                 
10 Ett tabellformat 
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Topologin för Säters byggnader från primärkartan är inte särskilt bra, och detta får effekter 

vid ytbildningen. Framförallt gäller detta uthus och tillbyggnader på hus, eftersom linjerna är 

ritade ut från huskroppen och inte som en egen sluten linje. Se Figur 2:12. 

 

 
Figur 2:12. Utseende på ej ytbildade byggnader 

 

Tabell 2:6. Indelningen för Säters byggnader. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Bostad Bostadshus digitalt, Bostadshus inmätt (Primärkarta) 

 

HUS (Fastighetskarta) 

 

 

Verksamhet  

Samhällsfunktion Idrottsanläggning, Offentlig byggnad, Skola (Primärkarta) 

Samfund Kyrka (Primärkarta) 

Industri Industri (Primärkart) 

Övrig byggnad Annan byggnad, Jordkällare, Skärmtak, Transformator, 

Utbyggnad,  Uthus/Garage (Primärkarta) 

 

HUSOVRIGKYRKA (Fastighetskarta) 
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2.4.3 Markanvändning, GGD Fastighetskartan 
 

Tabell 2:7. Objekttyper enligt objektkatalogen. 

Objekttyper 

Åker 

Barr- och blandskog 

Lövskog 

Öppen mark,  

Bebyggelse 

 

GGD Fastighetskartan är heltäckande och innehåller markanvändningsytor för kommunerna.  

Ytorna klassas efter objektkatalogens anvisningar. Sank- och vattenytor skall icke tas med. 

Sankmark gör att kartan blir alldeles för plottrig och tar alldeles för lång tid att rita upp. 

Dessutom är denna form av information inte så viktig i sammanhanget. Dessa faktorer ligger 

till grund för varför denna information valts bort. Vattenytorna skall lagras separat (se 2.4.5 

Vattenytor). Detta får till följd att det i det skapade skiktet, förekommer massor med 

håligheter där sank- eller vattenytor tidigare funnits. Genom att vid den senare kartografiska 

anpassningen lägga en kommunyta med samma färg som ”Barr- och blandskog” som 

bakgrund, får man en enkel och smidig lösning på problemet. Vattenytorna placeras i ett eget 

skikt och täcker över hålen. 

 

Falun 
Tabell 2:8 Indelningen för markytor från GGD Fastighetskartan. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Åker ODLÅKER 

Barr- och blandskog SKOGBARR, SKOGHYGGE 

Lövskog SKOGLÖV 

Öppen mark ÖPMARK 

Bebyggelse BEBHÖG, BEBLÅG, BEBIND, BEBSLUT 
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Borlänge 
Tabell 2:9. Indelningen för markytor från GGD Fastighetskartan. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Åker ODLÅKER 

Barr- och blandskog SKOGBARR, SKOGHYGGE 

Lövskog SKOGLÖV 

Öppen mark ÖPMARK, ÖPTORG 

Bebyggelse BEBHÖG, BEBLÅG, BEBIND, BEBSLUT 
 

Säter 
Tabell 2:10. Indelningen för markytor från GGD Fastighetskartan. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Åker ODLADMARK 

Barr- och blandskog SKOG 

Lövskog LOVSKOG 

Öppen mark OPPENMARK 

Bebyggelse BEBYGGELSE 
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2.4.4 Markanvändning, Primärkartan 
 
Tabell 2:11. Attribut som ansetts lämpliga att ta med i markanvändningsskiktet för primärkartan som skall 

användas i den gemensamma kartan. 

Attributnamn Datatyp Längd Beskrivning 

DETALJTYP Text 10 Detaljtyp enl. 

primärkarta 

KOMMUNKOD Text 4 Kommunkod 

ADAT Text 17 Aktualitetsdatum 

OBJEKTTYP Text 25 Objekttyp (enligt 

objektkatalogen) 

Park och 

grönområde, Allmän 

plats, Industri och 

handel, Idrotts- och 

rekreationsområde, 

Bebyggelseområde 

 

NAMN Text 40 Namn på 

industriområden 

(endast i Falun) 

 

Falun och Borlänge har ett markanvändningsskikt i sina primärkartor. Säter saknar dock 

informationen i sin primärkarta, eller också har skiktet inte levererats. Dessa skikt är som den 

övriga information i primärkartan, mer noggrann än den som finns i GGD Fastighetskartan. 

Objektkatalogen har en annan typ av indelning av objekttyperna för primärkartans 

markanvändningsskikt. Primärkartans markanvändningsskikt har ej täckning inom hela 

primärkarteområdet, så vid den kartografiska anpassningen uppnås det bästa resultatet om 

skiktet placeras så att det överlappar skiktet från GGD Fastighetskartan.  
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Falun 

Förutom de detaljtyper som är listade i tabellen nedan, finns flera detaljtyper i primärkartan 

markanvändningsskikt. Y_ODLMARK passar inte in enligt kodningen, och denna 

sammanfaller i de allra flesta fall med GGD Fastighetskartans detaljtyp ODLÅKER. 

Detaljtypen Y_OAR i primärkartan sammanfaller också med detaljtyper i GGD 

Fastighetskartan. Y_SANK kan utelämnas enl. redogörelse i 2.4.3 Markanvändning, GGD 

Fastighetskartan, och Y_VATTEN kan sammanfaller med vattenytor från GGD 

Fastighetskartan.  
 

Tabell 2:12. Indelningen för markytor från primärkartan (turistkartan). 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Park- och grönområde Y_PARK, Y_SKOG 

Allmän plats Y_OPPENYT 

Industri och handel Y_INDUST 

Idrotts- och 

rekreationsområde 

 

Bebyggelseområde Y_KVARTER 

 

Borlänge 
Tabell 2:13. Indelningen för markytor från primärkartan (turistkartan). 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Park- och grönområde PARK, ÖPPEN_MARK 

Allmän plats TORG 

Industri och handel INDUSTRI 

Idrotts- och 

rekreationsområde 

ÖPMARK 

Bebyggelseområde KVARTER 
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2.4.5 Vattenytor 
 
Tabell 2:14. Objekttyper enligt objektkatalogen. 

Objekttyp 

Vattenyta (i ytskiktet) 

Strandlinjer (i 

linjeskiktet) 

 

Som nämnts tidigare under kapitlet rörande markanvändning, ska vattenytor lagras separat 

enligt önskemål från uppdragsgivaren. Vattenytorna som använts är hämtade från GGD 

Fastighetskartans markanvändningsskikt. 

 

Vattenytor ska lagras dels som ytor och dels som strandlinjer. I FME skapas en rutin som 

filtrerar ut vattenytor från de olika skikten för markanvändning. Markanvändningen i 

Fastighetskartan innehåller en rutindelning, och denna måste tas bort för att det ska vara 

möjligt att skapa linjer utifrån vattenytorna. Funktionen DISSOLVE (se bilaga 1) kan 

användas för att ta bort gränser inom samma ytor, och genom att använda denna funktion kan 

rutindelningen tas bort. Därefter kan ett linjeskikt skapas, där objekttypen STRANDLINJER 

används för att beskriva vatten.  

 

2.4.6 Hydrografi 
 

Tabell 2:15 Objetktyper enligt objektkatlalogen 

Objekttyper 

Bäck/Dike 

 

GGD Fastighetskartan Hydrografi innehåller vattendrag smalare än 6 m, lagrade som linjer. 

En enkel hopslagning kan utföras för skikten från de olika kommunerna.  
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2.4.7 Vägar 
 
Tabell 2:16. Objekttyper enligt objektkatalogen. 

Objekttyper 

Riksväg 

Länsväg 

Uppsamlingsgata 

Lokalgata 

Enskild väg 

 

Vägar levereras som ett kommungemensamt uttag från NVDB. Kommuner som har avtal med 

Vägverket att göra uttag, kan även ha tillåtelse att göra uttag för angränsande kommuner. 

Detta förenklar hanteringen vid upprättandet av en gemensam karta. På grund av problem vid 

uttaget, finns för detta arbete vägtyper endast angivna för Falu Kommun. Detta gör att endast 

dessa vägar kan förses med en objekttyp, medan objekttypen för vägarna i Borlänge och Säter 

lämnas tom.  

 

Information om detaljtyp (vägtyp) har fåtts från Vägverket11.  

 

Inte så mycket finns att göra med vägskiktet, förutom att använda ATTRIBUTE FILTER och 

förse vägarna i Falun med en objekttyp. 

 
Tabell 2:17. Denna indelning har använts för vägarna.  

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Riksväg 1,2 

Länsväg 3,4,5 

Uppsamlingsgata 6 

Lokalgata 7 

Enskild väg 8,9 

 
 
 

                                                 
11 Enligt kontakt på Vägverket 
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2.4.8 Järnvägar 
 
Tabell 2:18. Objekttyper enligt objektkatalogen. 

Objekttyper 

Järnväg 

 

Efter att ha jämfört järnvägsskikt från de olika kommunernas primärkartor och 

Fastighetskarta, kan det konstateras att täckningen i Fastighetskartan är så pass god att den 

motsvarar primärkartans. Säter saknar dock järnvägar i sin primärkarta, och detta i samband 

med att täckningen i Fastighetskartan är god, gör att järnvägar från alla kommuner tas ur 

Fastighetskartan. Objektkatalogen gör ingen skillnad på enkel- och dubbelspårig järnväg, utan 

endast en objekttyp, JÄRNVÄG, används.  

 

2.4.9 Cykelvägar 
 
Tabell 2:19 Objekttyper enligt objektkatalogen. 

Objekttyper 

Cykelväg 

 

Information om cykelvägar hämtas från kommunernas primärkartor. Borlänge har ett separat 

skikt med enbart cykelvägar, medan Falun och Säter har kombinerade cykel- och 

gångvägsskikt. Från Borlänge kan således hela skiktet tas med, medan en filtrering med hjälp 

av ATTRIBUTE FILTER i FME måste utföras för Falun och Säter enl. Tabell 2:20 och 2:21. 
 

Tabell 2:20 Utvalda detaljtyper för cykelvägar från Faluns primärkarta. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Cykelväg L_BEFCYK 

Cykelväg L_BLANDGC 

 
Tabell 2:21 Utvalda detaljtyper för cykelvägar från Säters primärkarta. 

Objekttyp Detaljtyp (ursprunglig) 

Cykelväg Gång och cykelbana 
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2.4.10 Texter 

 
Tabell 2:22.  Attribut som ansetts lämpliga att ta med i textskiktet som skall användas i den gemensamma kartan. 

Attributnamn Datatyp Längd Beskrivning 

DETALJTYP Text 10 Detaljtyp enl. NVDB 

KOMMUNKOD Text 4 Kommunkod 

TEXT_ Text 50 Text 

OBJEKTTYP Text 25 Objekttyp (enligt 

objektkatalogen) 

Anläggningsnamn, 

Bebyggelsenamn, 

Kyrkonamn,  Namn 

på del av vatten, 

Namn på sankmark, 

Namn på vattendrag, 

Natur- och 

terrängnamn, 

Sjönamn, 

Tätortsnamn 

 

 

Textsättning och symboler är i princip en nödvändighet för att göra en karta begriplig. Det 

vanligaste sättet att lagra texter är i form av punkter, till vilka ett attribut knyts med 

textsträngen.  

 

För Falun och Borlänge har levererats punktskikt med textpunkter, indelade i olika 

detaljtyper. Säters texter ligger lagrade i DWG-fil lagrade som s.k. annotations, som kan 

sägas vara en form av punkter som enbart lagrar text. Dessa kan inte användas direkt, utan 

måste genomgå en konvertering i ArcGIS där de görs om till ett ”riktigt” punktskikt.  
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2.4.11 Kommunytor 
Skikten Turistkarta_Kommunyta från Falun och Kommunyta_r10 representerar ytorna för de 

båda kommunerna. Säter saknar ett sådant skikt men GGD Fastighetskartans 

markanvändningskikt kan användas för att representera kommungränsen. I FME kan 

funktionen DISSOLVER (se bilaga 1) användas för att ta bort gränserna i 

markanvändningsskiktet, och den yta som blir kvar blir en kommunyta. 

 

De separata ytorna för kommunerna används för att, i de olika skapade skikten, skära bort den 

information som inte ligger inom kommunen. Detta beskrivs närmare i 2.5 Klippning och 

hopslagning av kodade skikt   

 

2.5 Klippning och hopslagning av kodade skikt 
I 2.4 Anpassning av data beskrivs hur skikten kodas enligt objektkatalogen och hur de slås 

samman till ett skikt med olika objekttyper som beskriver samma förekomster inom en 

kommun, exempelvis Byggnader_Falun. Många av skikten sträcker sig dock över 

kommungränserna, och för att utseendet på kartan inte ska bli konstigt måste skikten klippas 

med kommungränsen som ”klippform”.  Detta arbete utförs i FME med funktionen CLIPPER, 

och tillvägagångssättet för klippning beskrivs 2.4.2 Byggnader för byggnader i Borlänge 

Kommun.  

 

När denna klippning är utförd på de skikt där så krävs, kan en slutlig hopslagning utföras för 

att skapa skikt som är gemensamma för alla tre kommunerna. 
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2.6 Sammanställning av de färdiga skikten 
För att på ett enkelt sätt organisera skikten, skapas en Personlig Geodatabas12. Hur data 

organiserats visas i Figur 2:13. 

 

 
Figur 2:13. Utseendet på den Personliga Geodatabasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 ESRI använder sig av Personlig Geodatabas, som i grunden är en komplex relationsdatabas. Geodatabasen 
gör det mycket enkelt att organisera sina data i olika kategorier, beroende på vad skikten representerar.  
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3 Resultat 
För färgkoder och övrig information rörande den kartografiska anpassningen, hänvisas till 

bilaga 3. 



 - 30 -   

3.1 Presentation av skalintervall 1: 100 000-1: 800 000 

 
Figur 3:1. Här ses underökningsområdet såsom det visas i skalintervallet 1: 100 000 -1:800 000 
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Figur 3:2. Samma skalintervall, men textsättningen är inställd så att flera tätortsnamn visas. 
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3.2 Presentation av skalintervall 1: 50 000-1: 100 000 

 
Figur 3:3. Kartans utseende i skalintervallet 1: 50 000-1: 100 000. 
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3.3 Presentation av skalintervall 0-1:12 000 

 
Figur 3:4. Skalintervallet 1:12 000-1: 50 000 innehåller inga större synbara skillnader. Därför visas här istället 

intervallet 0-1:12 000. 
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Figur 3:5. I skala 1:1 000 framträder adresspunkterna. 
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3.4 Rutiner/Uppdatering av data 
De rutiner som används har skapats i FME och kan efter önskemål levereras till 

uppdragsgivaren. Många av rutinerna är relativt enkla och lika, men några skiljer sig åt. Den 

kanske mest komplexa rutinen är den som används för att förse byggnaderna från Falun med 

objekttyp. Denna tar hänsyn till eventuell information från FIR och BALK, och eventuella 

objekt som ej försetts med en objekttyp sorteras till ett eget skikt, som sedan manuellt kan 

kontrolleras. 

  

3.5 Tidsåtgång 
Det är väldigt svårt att försöka göra en kommunspecifik tidsåtgång. Generellt kan sägas att 

mycket tid går att till att organisera data och få en överblick, och att 10 veckor är fullt 

tillräckligt med tid för att ta fram en karta.  

 

Falun och Borlänges data är relativt enkla att förstå sig på, och har man klart för sig från 

början vad som ska göras och hur kodningen skall utföras behöver inte tidsåtgången bli 

särskilt stor. Data från dessa kommuner levereras i Shape- och Geodatabas-format, något som 

underlättar hanteringen. 

 

Mest tid har arbetet med data från Säter tagit. Främsta anledningen till detta är att data 

levererats i DWG-format, och viss kunskap om formatet har tvingats inhämtas.  

 

I Figur 3:6 visas ett diagram över en grovt uppskattad tidsåtgång för databearbetningen för de 

olika kommunerna. 

 
Figur 3:6. Tidsåtgången för Falun och Borlänge uppskattas till 30 % vardera, och motsvarande tid för Säter blir 

återstående 40 %. 
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4 Utvärdering/Diskussion 
Arbetet har utförts under 10 veckor. Av dessa 10 veckor avsattes 8 veckor för 

databearbetningen, och resterande tid för rapportskrivning. Uppdragsgivaren uppskattade att 

70 % av tiden för databearbetningen skulle gå åt till att samla in och likrikta data, men av 

olika anledningar uppskattas den slutliga tidsåtgången för denna del till 90 %. Anledningarna 

till detta är bl.a. att viss data som levererades från början inte var komplett, samt att 

framtagandet av några rutiner tagit längre tid än beräknat. Vissa dataproblem har även 

förekommit.  

 

Metoderna som använts i arbetet har på det stora hela uppfyllt önskemålen, ifråga om 

pålitlighet och effektivitet. I vissa fall har en del arbete påbörjats med en metod, för att vid ett 

senare tillfälle övergå till en annan metod då det konstaterats att den första metoden inte varit 

den bästa.  

 

De problem som uppkommit har främst rört avsaknad av data och oklarheter hur vissa 

detaljtyper ska kodas. När dessa problem uppkommit har kontakt tagits med lämplig person 

på någon av de inblandade kommunerna. Oftast har hjälpen kommit snabbt och arbetet kunna 

fortgå. Ibland har det dock av vissa anledningar dragit ut på tiden, och då har istället andra 

uppgifter lösts.  

 

5 Slutsatser 
Under detta arbete har jag kommit fram till att det, med de använda metoderna som 

hjälpmedel, går att få fram en kommungemensam karta. Förutsättningarna har dock inte varit 

optimala för att på det effektivaste och snabbaste sättet framställa kartan.  

 

En förutsättning för att kunna utföra arbetet är att den som utför arbetet, har kunskaper i FME 

och ArcGIS. Information om vad data representerar i de olika kommunerna måste inhämtas, 

så att arbetet kan struktureras upp på ett bra sätt. 

 

Arbetet med objektkatalogen är en viktig del i kommande samverkansprojekt. Om data vid 

leverans till den som ska framställa den gemensamma kartan, är försedd med gemensamma 

koder, kommer framställningen att förenklas avsevärt.  
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Många moment som utförts och rutiner som byggts upp är tämligen enkla, medan andra är 

svårare. Färdiga rutiner krävs inte för de enklare momenten, eftersom arbetet många gånger 

utförs smidigare om man börjar från början. Vid de svårare momenten kan de framtagna 

rutinerna användas för att underlätta arbetet.  
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6 Rekommendationer 
Vad krävs av kommunerna för att ett liknande arbete skall kunna utföras effektivare? 

• Säter måste kunna leverera shape-filer eller geodatabaser.  

• Borlänge och Säter måste ytbilda sina byggnader. Säter måste även se över topologin 

för sina byggnader. 

• Bättre rutiner vid leverans av data och dokumentation måste finnas, så att data inte 

faller bort eller blir svårtolkat. 

• NVDB-data måste översättas till koder som kan översättas till objektkatalogen. 

• För att data vid hopslagningen inte ska överlappa, bör kommunens olika skikt vara 

klippt med den egna kommungränsen. 

 

7 Tackord 
Jag vill särskilt tacka min handledare Marie Malmberg och Ulf Henriksson på Falu kommun 

som gav mig möjligheten att utföra detta arbete. På Borlänge kommun vill jag tacka Göran 

Olsson, och på Säter kommun Kristina Mellberg. Samtliga personer har hjälp mig med 

dataleveranser, samt de många funderingar som dykt upp under arbetets gång. På 

Räddningstjänsten i Falun vill jag tacka Hans Katrin som i samband med arbetets uppstart 

kom med många bra idéer och tips.  
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Bilaga 1: Funktioner 

 
Attribute Filter (FME)13 
Med hjälp av funktionen kan objekt delas upp utifrån värden från ett attribut. Uppdelningen 

kan göras manuellt genom att användaren skriver in olika värden, eller automatiskt genom att 

programvaran söker upp alla unika värden i ett attribut.  

 

Tester (FME)13 

I funktionen kan olika villkor anges, som utvärderas och samlar de objekt som uppfyller 

villkoren på ett ställe och de som inte gör det på ett annat. 

 
Snapper (FME)13 
Innan exempelvis en ytbildning genomförs kan det vara lämpligt att se till så att topologin är 

rätt. Funktionen Snapper, slår ihop änd- eller brytpunkter som är belägna inom ett av 

användaren definierat avstånd.  

 
AreaBuilder (FME)13 
Area Builder används för att ytbilda linjeobjekt. För att en ytbildning ska kunna genomföras 

måste linjerna vara topologiskt korrekta, något som delvis kan uppnås med hjälp av Snapper-

funktionen. Resultatet av körningen av funktionen är att de nybildade ytorna samlas på ett 

ställe, medan de linjer som ej är topologiskt korrekta samlas för sig. Denna uppdelning kan 

användas för att utvärdera den topologiska kvalitén på de linjer som används som indata.  

 
Neighbor Finder (FME) 13 
Funktionen kan användas för att överföra attribut från ett objekt till ett annat. Vid en 

ytbildning med Area Builder-funktionen bevaras inte attributen från linjeskiktet till ytorna. 

Neighbor Finder är då en mycket bra funktion för att förse ytorna med attribut. Genom att i 

funktionen definiera ytskiktet och linjeskiktet (som bildade ytorna) som indata, kan avståndet 

”0” anges. Resultatet blir då ytor som försetts med attributen från linjeskiktet.  

 
 

                                                 
13 http://www.safe.com 
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Concatenator (FME) 13 

Concatenator används för att på olika sätt hantera och bygga upp textsträngar. En ny 

textsträng kan exempelvis skapas utifrån värden ur två eller flera attribut.  

 
Clipper (FME) 13 

Funktionen används för att klippa i ett skikt med hjälp av en polygon, och resultatet utgörs 

bl.a. av de delar där skikten ej överlappar varandra. En rad olika inställningar för hur 

klippningen ska utföras kan ställas in. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1 Bilaga 1. Beskrivning av funktionen. 

 
Dissolver (FME) 13 
Önskar man upplösa någon form av gräns kan funktionen Dissolver användas. Funktionen tar 

bort gemensamma gränser för att skapa större ytor.  

 
Join data (ArcGIS) 14 

Med funktionen Join data i ArcGIS kan geografiska objekt kopplas till en tabell utan 

geografisk koppling, med hjälp av någon form av unik identifierare såsom exempelvis 

postnummer. Attribut och värden från den icke geografiska tabellen kan föras över till de 

geografiska objekten. 

 

Select by attribute (ArcGIS)14 
Select by attribute använder sig av frågespråket SQL15 för att möjliggöra olika utsökningar i 

tabeller. Användaren kan exempelvis välja att söka ut alla byggnader med en viss detaljtyp. 

                                                 
14 http://webhelp.esri.com 
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Bilaga 2: Indata 

 
Tabell 1 Bilaga 2. Sammanställning av levererade data från Borlänge. 

Borlänge    

Filnamn Grundelement Format Beskrivning 

Primärkartan    

Borlange_Adresser Punkt Shape Adresser 

Byggnader_r10 Linje Shape Byggnader 

markytor_r10 Yta Shape Markanvändning 

vatten_r10 Yta Shape Vattenytor 

Öar_r10 Yta Shape Öar 

Tätort_r10   Primärkartans 

täckningsområde 

Jarnvag_r10   Järnvägar 

Kommun_r10   Kommunyta 

GC_Vag.r10   Gång- och cykelvägar 

Fastighetskartan    

HL_BRLNG_R10 Linje Shape Hydrografi 

ML_BRLNG_R10 Linje Shape Markanvändning 

MY_BRLNG_R10 Yta Shape Markanvändning 

AY_BRLNG_R10 Yta Shape Fastighetsytor 

BY_BRLNG_R10 Yta Shape Byggnader 

VL_BRLNG   Järnvägar 

TX_BRLNG   Texter 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
15 SQL – Structured Query Language 
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Tabell 2 Bilaga 2. Sammanställning av levererade data från Falun. 

Falun    

Filnamn Grundelement Format Beskrivning 

Primärkartan    

Adresser Punkt Geodatabas Adresser 

Byggnadslinje Linje Geodatabas Byggnader 

Turistkartan (baserad på 

primärkartan) 

   

Turistkarta_Markytor Yta Geodatabas Markanvändning 

Turistkarta_Kommunyta Yta Geodatabas Kommunyta 

Turistkarta_Cykel_Gangvag Linje Geodatabas Gång- och cykelväg 

Turistkarta_Byggnader Yta Geodatabas Byggnader 

    

Fastighetskartan    

GGD_Markytor Yta Geodatabas Markanvändning 

GGD_Hydrografi Linje Geodatabas Hydrografi 

GGD_Byggnader Linje Geodatabas Byggnader 

GGD_Naturtexter  Shape Texter 

GGD_Jarnvag  Shape Järnvägar 

Fastighetsytor Yta Geodatabas Fastigheter 

Fastighetsomradesgrans Linje Geodatabas      -  ”  - 

Fastighetsid Punkt Geodatabas      - ”  - 

Primkarteomr Yta Shape Primärkartans 

täckningsområde 
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Tabell 3 Bilaga 2. Sammanställning av levererade data från Säter. 

Säter    

Filnamn Grundelement Format Beskrivning 

Primärkartan    

ExjobbSater.dwg Text, Punk, Linje, Yta DWG Byggnader, Gång- 

cykelbanor mm. 

ExjobbGustavs.dwg Text, Punk, Linje, Yta DWG Byggnader, Gång- 

cykelbanor mm. 

ADRPLL_90B - Text Adresser i 

kolonseparerad 

tabell. 

Lagerlista  XLS Lagerlista i 

Excelformat 

Fastighetskartan    

AD_SATER Text, Punk, Linje, Yta DWG Fastigheter 

OH_SATER Text, Punk, Linje, Yta DWG Höjdkurvor 

AY_SATER Text, Punk, Linje, Yta DWG Fastigheter 

MY_SATER Text, Punk, Linje, Yta DWG Markanvändning 

TO_SATER Text, Punk, Linje, Yta DWG Texter, Byggnader, 

Vägar, Hydrografi, 

Kraftledningar, 

Cykelvägar, 

Järnvägar mm. 
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Bilaga 3: Kartografi  

 
Tabell 1 Bilaga 3. Inställningar för skikt som alltid är synliga. 

Alltid synligt       

    

Kommugrans    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 0,161,0 1,7  

 
Tabell 2 Bilaga 3. Inställningar för skikt som visas i skalintervallet 1:100 000- 1:500 000. 

1:100 000-1:500 000     

    

Vagar_NVDB    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Riksväg 156,156,156 1  

Länsväg 156,156,156 1  

    

Vattenytor_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 172,230,209   

    

Markanvandning_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Bebyggelse 255,217,140   

    

Kommunytor    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 233,255,190   
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Tabell 3 Bilaga 3. Inställningar för skikt som visas i skalintervallet 1:50 000-1:100 000 

1:50 000-1:100 000     

    

Jarnvagar_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 0,0,0 1  

    

Vagar_NVDB    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Länsväg 199,108,91 1,7  

Riksväg 199,108,91 1,7  

Vägar Borlänge/Säter 199,108,91 1  

    

Vattenytor_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 151,219,242   

    

Markanvandning_PK    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Allmän plats 215,158,158   

Bebyggelseområde 237,189,92   

Industri och handel 178,178,178   

Park och grönområden 230,255,186   

    

Markanvandning_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Åker 255,255,69   

Barr- och blandskog 115,178,115   

Lövskog 136,209,142   

Bebyggelse 237,189,92   

Öppen mark 255,219,158   

    



 - 46 -   

 

Kommunytor    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 115,178,115   

 
Tabell 4 Bilaga 3. Inställningar för skikt som visas i skalintervallet 1:12 000-1:50 000 

1:12 000-1:50 000     

    

Jarnvagar_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 0,0,0 1  

    

Vagar_NVDB    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Länsväg 199,108,91 1,7  

Riksväg 199,108,91 1,7  

Vägar Borlänge/Säter 199,108,91 1  

Enskild väg 0,0,0 

1 

(streckad)  

Uppsamlingsgata 0,0,0 1  

Lokal gata 0,0,0 1  

    

Vattenytor_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 151,219,242   

    

Markanvandning_PK    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Allmän plats 215,158,158   

Bebyggelseområde 237,189,92   

Industri och handel 178,178,178   

Park och grönområden 230,255,186   
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Markanvandning_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Åker 255,255,69   

Barr- och blandskog 115,178,115   

Lövskog 136,209,142   

Bebyggelse 237,189,92   

Öppen mark 255,219,158   

    

Kommunytor    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 115,178,115   

 
Tabell 5 Bilaga 3. Inställningar för skikt som visas i skalintervallet 0-1:12 000 

0-1:12 000       

    

Byggnader    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Bostad 242,217,191 1 127,127,127 

Industri 204,204,204 1 127,127,127 

Samfund 217,153,222 1 127,127,127 

Samhälssfunktion 255,204,230 1 127,127,127 

Verksamhet 242,217,191 1 127,127,127 

Övrig byggnad 242,217,191 1 127,127,127 

    

Cykelvagar_PK    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 178,178,178 1,5 (streckad) 

    

 

Jarnvagar_GGD    
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Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 0,0,0 / 255,255,255 

2 

(streckad)  

    

Vagar_NVDB    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Länsväg 199,108,91 1,7  

Riksväg 199,108,91 1,7  

Vägar Borlänge/Säter 199,108,91 1,7  

Enskild väg 0,0,0 1,5 (streckad) 

Uppsamlingsgata 0,0,0 1,5  

Lokal gata 0,0,0 1,5  

    

Vattendrag_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 112,181,204 1  

    

Vattenytor_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 112,181,204   

    

Markanvandning_PK    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Allmän plats 215,158,158   

Bebyggelseområde 237,189,92   

Industri och handel 178,178,178   

Park och grönområden 230,255,186   

    

Markanvandning_GGD    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

Åker 255,255,69   

Barr- och blandskog 115,178,115   
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Lövskog 136,209,142   

Bebyggelse 237,189,92   

Öppen mark 255,219,158   

 

    

Kommunytor    

Typ Färg Bredd Yt-kontur Färg 

- 115,178,115   

 
Tabell 6 Bilaga 3. Inställningar för text. 

Texter_ytor (text)     

Typ Teckensnitt, storlek Färg Visningsskala 

Tätort_Storskalig Verdana, 10, halo 0,0,0 0- 1:400 000 

Tätort_Småskalig Verdana, 10, halo 0,0,0 1: 400 000- 

Sjönamn Arial, 7 kursiv 0,92,230 0- 1:50 000 

Bebyggelsenamn Arial, 8, halo 78,78,78 0- 1:70 000 

Natur och 

terrängnamn Arial 7 kursiv 78,78,78 0- 1:30 000 

Namn på del av 

vatten Arial 7 kursiv 0,92,230 0- 12: 000 

Namn på vattendrag Arial 7 kursiv 0,92,230 0- 12: 000 

Kyrkonamn Arial, 7 255,41,48 0- 12:000 
 

Tabell 7 Bilaga 3. Inställningar för text. 

Texter_Byggnader_Falun (text)     

Typ Teckensnitt, storlek Färg Visningsskala 

 Arial, 7 255,41,48 0- 12:000 

 
Tabell 8 Bilaga 3. Inställningar för presentation av adresspunkterna. 

Adresser (Text)     

Typ Teckensnitt, storlek Färg Visningsskala 

 Arial, 7 fet, halo 0,0,0 0- 1:2000 
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Tabell 9 Bilaga 3. Inställningar för presentation av anläggningsnamn. 
Anläggningsnamn (symbol)     

Typ Teckensnitt, storlek Färg Visningsskala 

- - - 0- 1:30 000 
 
 
Tabell10 Bilaga 3. Inställningar för presentation av anläggningsnamn. 

Anläggningsnamn (text)     

Typ Teckensnitt, storlek Färg Visningsskala 

 Arial, 7 255,41,48 0- 12:000 

 
 


