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1. Inledning 
Detta dokument ligger till grund för upprättande och uppdatering av FORTV GIS. 

Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt och kan anpassas med utgångspunkt från 
uppdraget att gälla endast vissa teknikområden. Det är av yttersta vikt att dokumentet 
följs avseende metod och regelverk utan avsteg.  

Det är inte tillåtet att på något sätt ändra i datamodell eller frångå typkodlistan. 

Där dokumentet, datamodell, övriga underbilagor eller annan dokumentation inte täcker 
behovet skall ändringar och tillägg göras efter överenskommelse med 
Fortifikationsverket GIS-ansvarig och dokumenteras. 

Till detta dokument hör även underbilagor för datamodell, typkodlista och 
beställningsblanketter. 
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2. Beskrivning av FORTV GIS 
Data som beskrivs i dokumentet avser Fortifikationsverket ägd och producerat data.  

Förklaring av termer i FORTV GIS finns i kapitel 9. 

2.1 Geodatabasens uppbyggnad 
Kartdata i FORTV GIS benämns geodata. Geodata lagras i tabeller och indelas i 
teknikområden, se 2.1.1.  

Till geodata kopplas egenskapsdata s.k. attribut, se 2.2. 
Geodata lagras i en samlad rikstäckande databas.  

Data till och från geodabasen administreras med programvara från ESRI. 

2.1.1 Geodata 
Geodatabasen är uppdelad i teknikområden enligt följande: 

 

GK grundkarta 

VA dagvatten, spillvatten och vatten 

KLIMAT värme och kyla 

EL el och tele mm 

ÖTF övrig teknisk försörjning (olja, drivmedel mm) 
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2.1.2 Datalagring i geodatabasen 
Geodata lagras i tabeller enligt följande: 

 

GK Exempel - typkod, beskrivning 

GK_AdmLinje SBM, Gräns skyddsområde statligt byggnadsminne 

GK_AdmPunkt GRÄ, Gränspunkt 

GK_AdmYta SBM, Skyddsområde statligt byggnadsminne 

GK_Marklinje STÄ, Stängsel 

GK_Markpunkt BUS, Buske 

GK_Markyta ASF, Asfalt 

GK_Mätpunkt POL, Polygonpunkt 

GK_nivålinje H1, Höjdkurva 1m 

GK_Nivåpunkt N, Nivåpunkt 

GK_Objekt FV, Fortifikationsverket byggnad 

GK_Objekt_linje CIV, Byggnad annan ägare 

 

VA  

VA_Delsträcka DV, Dagvatten 

VA_Punkt DB, Brunn 

VA_Yta DY, DV Yta 

 
KLIMAT  

KL_Delsträcka VF, Värme 

KL_Punkt VFNB, Värme nedstigningsbrunn 

KL_Yta VFK, VF Kammare 
  

EL  

EL_Delsträcka L, Lågspänning kabel 

EL_Punkt KS, Lågspänning kabelskåp 

 

ÖTF 

ÖT_Delsträcka ODL, Olja/drivmedel 

ÖT_punkt ODB, Olja/Drivmedel Brunn 
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Geodatabasens detaljerade uppbyggnad framgår av underbilaga 1, Datamodell. 

 

Datalager och typkoder framgår av underbilaga 2 Typkodlista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagringsstruktur visande tabellnamn i geodatabasen 
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2.2 Attribut 

2.2.1 Attribut i geodatabasen 
I geodatabasen lagras endast ett fåtal attribut, främst nyckelattribut. Följande attribut är 
nyckelattribut och skall vara ifyllda. Där Id saknas lämnas fältet blankt. 

 

Etab Etablissemangsnummer 

Typ Typkod enligt typkodslista 

Id Objektets identitet t.ex. byggnadsnummer, brunns och-  

 ledningsnummer 

 
 

Nycklelattributen används för koppling till andra IT-system inom Fortifikationsverket 
vilket innebär att det är nödvändigt att följa given struktur och namnsättning. 

2.2.2 Attributdata i andra IT-system inom Fortifikationsverket 
Attributdata finns för byggnader, yttre teknisk försörjning och lagras i separata 
fristående databaser.  

Attribut kopplas genom nyckelattribut till geodatabasen. 
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3. Produktionsunderlag från Fortifikationsverket 
3.1 Databaser 

3.1.1 Geodatabas 
Geodata som skall uppdateras levereras som utcheckad personlig geodatabas enligt 
fastställd datamodell, se underbilaga 1. 

Geodatabaser innehåller geometrier med nyckelattribut och används för upprättande och 
uppdatering av geodata. 

En projektfil levereras och skall användas för arbete mot utcheckad geodatabas. 

3.1.2 Attributdatabas 
Fortifikationsverket tillhandahåller attributdatabaser enligt fastställd datamodell (VA, 
KLIMAT, EL samt ÖTF), se underbilaga 3. Attributdatabaser innehåller egenskapsdata 
för objekt i geodatabasen och används för upprättande och uppdatering av attributdata. 

3.1.3 Beställning av geo- och attributdatabas 
Data beställs av Fortifikationsverket med blankett enligt underbilaga 4. Fyll i databehov 
enligt uppdrag och skicka in blanketten via e-post till: ritningar@fortv.se alternativt 
skickas blanketten till: 

Fortifikationsverket  

Ritningsarkivet  

631 89 Eskilstuna. 

Kopia av beställning skall skickas till Fortifikationsverkets projektledare. 

3.1.4 Leverans av databaser till producent 
Fortifikationsverket levererar geodatabaser med tillhörande projektfiler, 
attributdatabaser, datamodell, typkodlista mm enligt beställning. 

  

mailto:ritningar@fortv.se�
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4. Inventering 
4.1 Ritningar och arkiv 

Fortifikationsverket tillhandahåller tillgängligt underlag enligt projektets omfattning.  

4.2 Fältinventering 

4.2.1 Samråd med Fortifikationsverket 
Konsulten skall i samråd med Fortifikationsverkets projektledare fastställa lämplig tid 
för inventeringsarbetets genomförande. 

4.2.2 Hjälp från lokal organisationsenhet 
Konsulten skall ta kontakt med av projektledaren angiven personal innan 
fältinventering. 

4.3 Arbeten vid fältinventering 
Inventerad attributdata lagras i Fortifikationsverket attributdatabaser, se underbilaga 3. 

4.3.1 GK 
Objekt som skall inventeras är enligt Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1, 
och i den omfattning som anges i uppdraget. 

Objekts identitet (t.ex. byggnadsnummer) säkerställs vid inventeringen. 

4.3.2 VA, KLIMAT 
Objekt som skall inventeras är enligt Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1 
och i den omfattning som anges i uppdraget. 

Objekts identitet (t.ex. brunnsnummer) säkerställs vid inventeringen. 

Brunnsförteckning kan finnas och skall då användas i första hand. 

4.3.3 EL 
Objekt som skall inventeras är enligt Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1 
och i den omfattning som anges i uppdraget. 

Objekts identitet (t.ex. kabelnummer) säkerställs vid inventeringen. 

4.3.4 ÖTF 
Objekt som skall inventeras är enligt Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1 
och i den omfattning som anges i uppdraget. 

Objekts identitet (t.ex. brunnsnummer) säkerställs vid inventeringen. 

4.3.5 Utökat data 
Objekt som är utöver Fortifikationsverket datamodell skall inventeras enligt uppdragets 
omfattning. 
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5. Referenssystem 
5.1 Plan- och höjdsystem 

5.1.1 Plansystem 
Fortifikationsverket geodata lagras i SWEREF 99TM.  

5.1.2 Höjdsystem 
Höjdsystem ansluts till den utcheckade geodatabasens höjdssystem. Kontrollera 
gällande höjdsystem med Fortifikationsverket. 
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6. Detaljmätning och datafångstmetoder 
6.1 Detaljmätning 

- Inmätning i plan och höjd skall göras från av Fortifikationsverket anvisat stomnät. 

- Toleranser för detaljmätning se HMK-Ge:D bilaga F. 

- Inmätning av objekt skall ske enligt Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 
1. 

- Om transformation av inmätt data sker skall använda transformationsparametrar 
bifogas leveransen. 

6.2 Datafångstmetoder 
Datafångst kan t.ex. ske genom digitalisering, inpassning av ritningar, terrester 
inmätning, fotogrammetri, laserskanning eller GPS. Metodval för datafångst bestäms i 
samråd med Fortifikationsverkets projektledare för varje enskilt uppdrag. 

6.3 Inpassning av ritningar direkt mot skärm 
Inpassning av inskannade ritningar kan göras direkt mot skärmen. Inpassning av 
kartbladen skall göras med minst fyra inpassningspunkter och affin transformation skall 
användas. Inpassningspunkterna skall vara hörn- kartkryssen om sådana finns alternativt 
distinkta objekt i kartan som kan passas mot inmätta punkter. 

6.4 Terrester inmätning 
Vid terrester inmätning skall Handbok till Mätningskungörelsen, Geodesi del 
Detaljmätning (HMK-Ge:D) beaktas. 

6.5 Inmätning med GPS 
Vid inmätning med GPS skall Handbok till Mätningskungörelsen, Geodesi, del GPS 
(HMK-Ge:GPS) beaktas. 

6.6 Digitalisering av analoga kartor 
Vid digitalisering skall Handbok för Mätningskungörelsen del Digitalisering beaktas. 

Inpassning av kartbladen på digitaliseringsbord skall göras med minst fyra 
inpassningspunkter och affin transformation skall användas. Inpassningspunkterna skall 
vara hörn- kartkryssen om sådana finns alternativt distinkta objekt i kartan som kan 
passas mot inmätta punkter. 
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7. Upprättande och uppdatering 
7.1 Fortifikationsverket geodata 

7.1.1 Geodatabas 
Objekt som skapas lagras i avsedd tabell enligt datamodell och med typkod enligt 
angiven typkodlista, se underbilaga 1 och 2. Övriga nyckelattribut skall anges. Attributet 
Id skall vara unikt så att koppling kan ske till attributdatabaser. 
 
För objekt där datamodell saknas skall data redovisas som utökat data. Data lagras i 
separat geodatabas eller som filer efter samråd med Fortifikationsverkets projektledare. 
Användning för utökat data dokumenteras noggrant. 

7.1.2 Attributdatabas 
Objekt som skapas skall ha nyckelattribut motsvarande de i geodatabasen. Kopplingar 
mellan geodatabasen och attributsdata skall säkerställas. 
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7.2 Grundkarta 
Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1, skall användas. 

 
Exempel på Grundkarta  från FORTV GIS 
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7.2.1 Ytbildning 
 

 
 
För byggnader gäller att ytbildningen skall göras så att endast en yta för byggnaden 
skapas. Linjemarkering skall dock finnas mellan huskropparna. 

 

 

  
 

För vägytor gäller att de skall begränsas i vägskälen. 

 

  
För ytbildning där ytan innehåller ett ”hål” (tex en grusyta med en byggnad) gäller att 
arean för den bildade grusytan är exklusive ”hålet” – i exemplet byggnadens utbredning. 

 

  

Byggnad

Tillbyggnad

vägyta

Begränsningslinjer

Grusyta Byggnad

Gap

Överlapp
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För samtliga ytor gäller att gap eller överlapp mellan ytor inte får förekomma. 

 
Ytorna delas upp och avgränsas vid naturliga skiljelinjer eller efter överenskommelse 
med Fortifikationsverket projektledare. 

  

Vägyta

Gräsyta

Skog

Äng

Beståndsgränser

Vägkantslinjer
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7.3 VA 
Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1, skall användas. 

Läget för ledningar och brunnar redovisas exakt. 

Dimension, material och anläggningsår mm avseende ledningar tas ur befintligt register, 
där detta finns. 

Vid kartering och ledningsuppbyggnad gäller följande: 

- Ledningar skall anslutas till ett anslutningsobjekt. 
- Ledningar som ansluter till byggnader skall kopplas till anslutningspunkt vid fasad. 

7.3.1 Vatten 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på VA (vatten) från FORTV GIS 

7.3.2 Spill- och dagvatten 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på VA (spill- och dagvatten) från FORTV GIS 
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7.4 KLIMAT 
Fortifikationsverket datamodell skall användas. 

Läget för ledningar och brunnar redovisas exakt. 

Inmätning av kulvertkammare med avseende på bredd, längd, invändig höjd och betäck-
nings läge utförs. 

Avstånd mellan överkant betäckning och golv i kammare samt mellan överkant 
betäckning och centrum på anslutande kulvertledningar mäts in och noteras. 

Vid kartering och ledningsuppbyggnad gäller följande: 

- Ledningar skall anslutas till ett anslutningsobjekt. 
- Ledningar som ansluter till byggnader skall kopplas till anslutningspunkt vid fasad 

7.4.1 Värme 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på KLIMAT (värme) från FORTV GIS 

7.4.2 Kyla 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på KLIMAT (kyla) från FORTV GIS 
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7.5 EL 
Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1, skall användas. 

Vid kartering och ledningsuppbyggnad gäller följande: 

- Läget på kablar redovisas schematiskt så dessa håller ett minimalt avstånd på 1 mm 
vid skala 1:1  000. 

- Kablar skall digitaliseras så att dessa ansluter till anslutningsobjektens 
insättningspunkt. 

- Kablar skall anslutas till ett anslutningsobjekt. 

7.5.1 El och Tele 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på EL (lågspänning) från FORTV GIS 

7.5.2 Kanalisation 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

- Om inmätt underlag finns för kanalisation skall detta nyttjas annars redovisas 
kanalisationen schematiskt. 

 
Exempel på EL (kanalisation) från FORTV GIS 
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7.6 ÖTF 
Fortifikationsverket datamodell, se underbilaga 1, skall användas. 

Läget för ledningar och brunnar redovisas exakt. 

Dimension, material och anläggningsår mm avseende ledningar tas ur befintligt register, 
där detta finns. 

Vid kartering och ledningsuppbyggnad gäller följande: 

- Ledningar skall anslutas till ett anslutningsobjekt. 
- Ledningar som ansluter till byggnader skall kopplas till anslutningspunkt vid fasad. 

7.6.1 Drivmedel, olja, tryckluft mm 
Samtliga objekt lokaliseras och numreras. 

 
Exempel på Övrig Teknisk Försörjning  (drivmedelsledningar) från FORTV GIS 
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7.7 Attributdata 
Attributdata lagras för respektive objekt och skall följa numreringsstandard samt tillåtna 
värden enligt underbilaga 2, Typkodlista. 

7.7.1 Attributdata i geodatabasen 
I geodatabasen lagras ett fåtal attribut, följande är nyckelattribut och skall vara ifyllda: 

 

Etab Etablissementsnummer - obligatorisk 

Typ Typkod enligt typkodslista - obligatorisk 

Id Objektets identitet t.ex. byggnadsnummer, brunns och-  

 ledningsnummer 

 
Övriga attribut framgår av datamodellen. 

7.7.2 Attributdata i attributdatabaser 
I attributdatabaserna lagras egenskapsdata för objekt som kopplas till geodatabasen. 

Information som skall tillföras beskrivs i specifikation för den gällande databasen, se 
underbilaga 3. 

För koppling mot geodatabasen krävs att nyckelattribut är korrekt angivna. 
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8. Leverans 
Filnamn på den utcheckade geodatabasen får inte ändras. 

Projektfil kopplat till utcheckad geodatabas skall medfölja leveransen. 

Dokumentation av leverans av uppdrag utförs enligt underbilaga 5. 

8.1 Egenkontroll 
Vid leverans skall data enligt uppdragets omfattning vara kontrollerat. 

8.2 Redovisning 
All dokumentation i uppdraget skall sammanställas i underkatalog leveransdokument 
och skall finnas i levererat underlag. 

Följande skall redovisas: 

- Allmän redovisning 

- Dokumentation av de problem som uppstått under arbetet och som bör beaktas. 

- För utökade data redovisas lagringsstruktur, lagernamn samt kort beskrivning. 

- Fortifikationsverket projektledare beslutar i varje uppdrag om utskrift för granskning 
skall tas fram. 

8.3 Granskning av Fortifikationsverket 
Vid felaktigheter skall konsulten snarast åtgärda detta. 

8.4 Publicering av projekt 
Efter godkänd leverans skall konsulten vid behov vara behjälplig när publicering av 
projektet sker. 
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9. Termer i FORTV GIS 
Term Förklaring 
Affin 
transformation 

Transformationsmetod som inom matematik är en sammansättning av en linjär 
avbildning och en translation. Geometriskt utgör de affina avbildningarna alla 
operationer som bevarar räta linjer. 

Attribut Ett attribut är en variabel eller konstant som beskriver en egenskap hos ett objekt. 
Datamodell Beskrivning av datastruktur och uppbyggnad av den digitala geodatabasen. 
Digitalisering Digital kartering av karta, underlaget kan vara i analogt eller digitalt format. 
ESRI Environmental Systems Research Institute, programutvecklings- och 

forskningsföretag inom GIS (Geografiska InformationsSystem) . 
Etab Förkortning av Fortifikationsverket etablissementsnummer t.ex., K0043 

(Linköpings garnison, Malmen). 
FORTV GIS Den samlade benämningen för Fortifikationsverket geografiska datasystem. 
Fotogrammetri Datafångst genom att göra mätningar av tre-dimensionella positioner hos objekt 

utifrån två eller flera fotografiska eller digitala bilder. 
Geodata Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Geodata kan vara 

uppmätta, beräknade eller på annat sätt konstaterade. 
GPS Global Positioning System, är ett system för satellitnavigering och drivs av det 

amerikanska försvarsdepartementet. 
HMK Handbok till mätningskungörelsen 
Id Förkortning av identitet på objekt i FORTV GIS t.ex. byggnadsnummer, punkt- 

eller ledningsnummer. 
Inpassning Empirisk (bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten) bestämning 

av sambandet (till exempel skala, translation och vridning) mellan två 
koordinatsystem. 
Sambandet bestäms i en minsta-kvadratutjämning varvid man minimerar 
avvikelserna i ett antal punkter med koordinater kända i båda systemen. 

Inskanning Inläsning av analog bild och skapar en digital bild som kan användas för 
skärmdigitalisering. 

Laserskanning Mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avstånd i syfte att mäta 
avståndet mellan mätinstrumentet och ett mätobjekt. Laserstrålen skannar eller 
sveper över ett förbestämt område och kan därigenom mäta avståndet till ett stort 
antal punkter i området. 

Nyckelattribut Attribut som tillsammans ger en enskilt unik nyckel som används för koppling till 
attributdata. Se även förklaring för attribut. 

Personlig 
geodatabas 

Filbaserad databas med geodata. 

Projektfil Fil som anpassats för geodatabas innehållande lager, manér mm. Projektfilen är 
avsedd för programvaran ArcGIS från ESRI. 

Stomnät Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form 
av beräkning på mätningar av vinklar, höjdskillnader och numera även avstånd, 
mellan punkterna. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid mätning 
och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och hus. 

SWEREF 
99TM 

SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) är ett projicerat 
koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige. Koordinatsystemet 
är baserat på det geodetiska datumet (eller referenssystemet) SWEREF 99, samt 
samma kartprojektion som används för UTM zon 33N, men utvidgad till hela 
Sveriges bredd. 

Terrester 
inmätning 

Inmätning med olika typer av markbaserade mätinstrument t.ex. totalstation. 

Typkodlista Lista med fastställda typkoder för objekt i geodatabas för FORTV GIS. 
 


	1. Inledning
	2. Beskrivning av FORTV GIS
	2.1 Geodatabasens uppbyggnad
	2.1.1 Geodata
	2.1.2 Datalagring i geodatabasen

	2.2 Attribut
	2.2.1 Attribut i geodatabasen
	2.2.2 Attributdata i andra IT-system inom Fortifikationsverket


	3. Produktionsunderlag från Fortifikationsverket
	3.1 Databaser
	3.1.1 Geodatabas
	3.1.2 Attributdatabas
	3.1.3 Beställning av geo- och attributdatabas
	3.1.4 Leverans av databaser till producent


	4. Inventering
	4.1 Ritningar och arkiv
	4.2 Fältinventering
	4.2.1 Samråd med Fortifikationsverket
	4.2.2 Hjälp från lokal organisationsenhet

	4.3 Arbeten vid fältinventering
	4.3.1 GK
	4.3.2 VA, KLIMAT
	4.3.3 EL
	4.3.4 ÖTF
	4.3.5 Utökat data


	5. Referenssystem
	5.1 Plan- och höjdsystem
	5.1.1 Plansystem
	5.1.2 Höjdsystem


	6. Detaljmätning och datafångstmetoder
	6.1 Detaljmätning
	6.2 Datafångstmetoder
	6.3 Inpassning av ritningar direkt mot skärm
	6.4 Terrester inmätning
	6.5 Inmätning med GPS
	6.6 Digitalisering av analoga kartor

	7. Upprättande och uppdatering
	7.1 Fortifikationsverket geodata
	7.1.1 Geodatabas
	7.1.2 Attributdatabas

	7.2 Grundkarta
	7.2.1 Ytbildning

	7.3 VA
	7.3.1 Vatten
	7.3.2 Spill- och dagvatten

	7.4 KLIMAT
	7.4.1 Värme
	7.4.2 Kyla

	7.5 EL
	7.5.1 El och Tele
	7.5.2 Kanalisation

	7.6 ÖTF
	7.6.1 Drivmedel, olja, tryckluft mm

	7.7 Attributdata
	7.7.1 Attributdata i geodatabasen
	7.7.2 Attributdata i attributdatabaser


	8. Leverans
	8.1 Egenkontroll
	8.2 Redovisning
	8.3 Granskning av Fortifikationsverket
	8.4 Publicering av projekt

	9. Termer i FORTV GIS

