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Nu ru l lar  Aspect  v idare!
Fdde sedagskalasen iStockholm och l \ / la lmd gav en lrev gstartpafdrstaverksamhetsaretoch
nu hal ler du det i redje nunrret av Aspects t  dn ng i  d n hand.

Verksanheten rul  ar al l tsa pa genori  det 1 na ideel la engagemang som f nns fdreningen.
. lu mer engagerade med ernmar, desto bett fe verksarnhet.  El ler som Bi l  Cl inton hade utryckt

det: FrAga inte vad Aspect kan gora fdr d g utan fraga d g sjalv vad du kan g6ra for Aspect. En
enkelgrelsorn al la kan b dra med.1ratt  beta a med ernsavglf ten t ld lDetgerossenbattreeko
nomiochkans ei farmerresursert i l  programutbudetochannanservcei l lmedlemmarna.V
artacksarnmafara lat ipsoch d6er som kan utveck a verksarnheten.

Noteradenl3maj idinkaienderforAspectsfarstaersmotelArsrnotethais 5r Stockholm,
rnen 2010 ska motet fdr aggas t i l  negon annan amp ie stad. Vi  fortsatter al l tsa med tradit io.
nen att  vartannai ar ha arsmbtet uianlar Stockholmsomradet- Det f inns manga goda ska for
detta, et t  aratt  s iarka banden rned de regonala lantmaterforen ngarna. Pa lddelsedagskala
set Stockho m vafnade jae for r sken att Aspect uppfattas sorn en foren ng fdr 08 onrradet.
D;rfor rnaste nlpa andra orter i landet stal la upp som rnan elort  N4a rndochGdteborg. Givetvrs
st6ttarfdreningen f ler regiona a ini t iat  v och akt iv teter.

NLrt i l  en hetannan aspekl avverksamheten, F G kansl let  paminneross omWorkingWee
Eilat  den 4.8 Nlaj .  Det ar et t  bra t i  f ; l  e att  l : i ra och knyta nternat ionel a kontakter.  Fdr oss i
Sverige brukar maj vara packad med sko avs utningar,  fdreningsfesier,  studentexamen, ars
moten etc. Darfor ett stort tack t I dem som anda vckats olanera se att de kan reoresentera
Aspect pa detta mote.

Fortsat t  l iv  i  skarsarden

Skargardsstiftelsen harstor beiyde se firr Stock
ho nrs sk l i rg ; rds lodlevnad.  Nu ly ler  den 50 ar

Dig i ta l  teknik  kr : iver  s tandardiserad deta l jp laner ing

S S- standardfors aglbrdeiallp ar och omradesbestamme
ser har vart ute pa en omlattande rem sssrunda

1 1

Ny hdidmodel l  f6rebygger k l imatef tekter

Nuvarande mode I kan inte afviindas fbrebyg
gande arbete ffort ex oversvamfingar och
andra hotande k inrateliekter

Lyckat  ka las f6r  Aspect

Dei nya ldren fgens tl bl ve se firades med fest
pa hote I C arion Sign Stockho m.

DAr l i t r  behi tver  koordinalsys lem justeras
En ariike son fdrsdkeridrl< ara anvbndn ngen
av koord natsystem pa ett popu arvetenskapl gt
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Skii196rdsstiftelsen 50 ir

Fri lufts I ivet raddar

.r{.

€n. T d gare rade a offent l lg lagdmark
skotts av stadsbor som Lrnder somria
ren gjort  t j ;nst pa oarna.

och rned st f te sens t  komst bega
vades skargarden nu m€d en het ny
lokalyrkeskategof i  synsmannen.

Stdrsla arbelsgivaren

dag . i r  Skarg:rdsst i f ie sen skargar.
dens stofsta afbetsg vare ocirsysse sat
terett  50 talpersoner slargarden som
t syrsm;f och naturvardare. T detta
korimer h!ndratas personer som ,f
!erksamma pa de utarr€nderade
anlagCn ngarna pi  st l f te sens omr:de r.
Det handar om hotel l  vandrarher,r ,

Fr6n en tynande t i l lvaro som avfolkningsbygd ddr bara gaml ngarna fanns kvar har
Stockholms skargard f6t t  nyt t  iv  som naturskydds'  och rekreat ion som rade.  En stor
betydelse har t i  lkomsten av Ski i rgardsst i f te sen haf t .  St i f te sen ar  nu storsta arbets-
givare och agare t i l l  l5  procent av marken.

A!  BEFNDT FEST I !  FOTO BARBRO LARSON

2009 fy Ler Skargardsst fte sen
50 Ar.  St i f te sens b dades lnder

sku eb ettavverktygen. Fr ufts voch
rekreat on hade kornrll t ropet Natur-"n
sku e nie forsta hafd skyddas
mot mann skan utan i  sta et vardas far

Det var Linsstyre sen som fed
nlngsv s sar.  ade ett  anta sk;rsards
a skarde personel,  bi lde forsk;r fe.
t j ;nstern:1n, kutLrrpersonl igheter ocr
po t iker fr in de sr. i  skirsardskommu
nerna for at t  l ;gga fram fdrs ag t i l l  en
skargardssl  f t€lse En sakvarman Over '
ens om, att  nte enb:rt  t  godose fasi
;ndsbefo kningens och b:t fo kets be
hov av fekreat ion ! tan sanri ld gl  ocksa
skafgefdsbornas behov av arbetst fal

en epok da frami den for Stockho ms
skargard sag rnork Lrt .  Befolkningen
hade ha verats lnom loppet av 20 : f .
Fr in 12 000 nvinare vid andra
lar ldskr gets s ui  t i l l  6 000 v d slutet av
50 talet .  Skolor stangdes, but lker s og
igen. Ungdomef drog t  l l  fast and€t d;r
jobbenfanns. Kvarp: oarna blevena t
mer : lderst gen befolkning.

q l :  o a , . l < ( t l l a  < p . <  t i l L ^ m < t  ! : r

noga forberedd a! Lanets tyngsta offent
l iga aktbrer i  Lansstyre sen. Landst inget
och Stocklrolrns stad IVlan v e satsa pA
ati  ge sk:rg;rden ei t  nytt  v.  St i te lsen



vardshus st lgbyar och gasthamnar

Skargardsst ft€ sens fdrsta forvarv.
1963. vaf den a on Stora Ka ho men
nordost onr Tr;skd Stord. De omfattan
' le narkkapen d;refter gjordes de s for
at i  bevara det dppna afdskapei genonr
fortsatt  lordbruksdrf t  och ratLrrv;rd.
dels for at t  det snabbt vaxirnde ror ga
fr i luf ts l ivei  skul le l : r  okad t  gang t i l
skargari len genor,r  nat l rr l ramn.r och
strovomraden med sop och . tr  nhan.
ter ng

En stor lofandr ns intr ; f fade 1998 i
sar iband med att  Siockho rns stad
bestbrnde s g Jdr att  skanka ala s na
sk;rg;rdsomrjdent Sk:rgafdsstf te
sen. Detta nnebar en krai i ig iorstark
I fg av fr ufts vets sta I fe i Siock
ho ms skArgird.

Det sarno kaste a tenral  vet t
g:van hade vart  en utforsal lning och
darmecl pr vat ser ng av dessa m.rker.
St Jte sens mark nnehav korn nu att  for.
dLbblas oclr  gnvaf medfo jde ett  stort

Cnka lAAA byggnadet ttp.C.)t p; sfi
lo/sers omEden. l anEa av.lern al
net ;n hun. lra ar garnla. Ant ik, /atr ! ;k
btg$ad.ivar.l trat .lanot bli,tit.:n rik
ttg uppF:ift.

anta tur stan ;ggn ngar.  Det handlade
bland annat om Gr nda, F fnhamn, Nat
taro och ha von Galo.

Skarsardsst f telsens oar st facker sig
das fr i rn 0rskar Oregrunds skafgerd
ned t i l  Landsort  Under aren har mark
n rehavet success vi  akat och omfattar
nurnera ca 15 procent;v Stockho ms
skargard

Det  dppna landskape l

NatLrrvzirdcn ;r  ef  vktg uppgif t  far
Skargefdsst i f te sen. St f te sens iord
bruksarrendatorer och a a deras fyr
benta v: frer ; r  engagerade denna.
S.tsn ngen pa dei smaska ga skir
g:rdsjordbrukei haf skett  geror i  kdp
av ett  anta ned agda jordbfuksnrarker
spridda over hea skargarden Dessa
gardar arrenderas sedan Lrt  t  manni
skor m€d iordbr!kskunn:nde.

Lantbr!ken dr ivs kornrnersiel  t  men
arrendatorerfa kan dryga ! t  den Aga
onsamheten med de t  dsanstal ln ngar
lros st  f t€lsef som nat!rv:rdare for at i
skapa !ackra och f in.  strovmarker far

En gi  g:mma tradit  oi  afv;nde s g
skarg:rd€ns jordbrukare av betesho
mar. Det ar en trad t  on st  f le sen nL fo .

Jer.  Betesdluren f  y i tas f f i ln hemdn t  l l



Al l t  e i r
natu rreservat
olika srnadar med kofarjor. Detta gdratt
hemijns odl lngsmarker kan anvandas
fdrspannmal och vinterfoder t l  d juref .
Naturbetet pa holmarnas skogar och
strandangar fdder djuren under sorn.

Pa detta vis kan rnan hal la f ler djLr
skargiirden och effekten b ir ett oppna
re landskap. Det .ir nte ovanligt att ett
t iotal  smaaar kan hdra t i l l  en gard.

lv led al l rnarksom genom aren fdrV;r.
vats fdljde ocksa byggnader. Skar.
gardsstlftelsen ager och fdrva tar dver
I  000 hus skArgarden. T l fast ghets.
bestandet horbl .  a.  et t t  otalskargards.
vandrarhern men ocksa vardshus,
sjdkrogar, hotell, butker, fyrar, kvar-
nar, renrngsverk, uts ktstorn, stLgbyar
och ekonomibyggnader,

Byggnaderna har i  s ig * lan var i t
huvudmot vet fdr fOrvzirvet. De har helt
enkelt  fol j t  med rnarken. Vlen de ar ef
vasentlig del av vart kulturarv. Ant kva
risk byggnadsvard har dArf6r blvit en
viktig u ppgift f6r st ftelsen.

I  dag;rdet jnte langre en sensat ion att
fd se en havs6rn avteckna sig mot skyn.
Annat var det under i970 ta et da mi l .
jdgi f terna hade slagi t  ut  nastan hela

Skargardsst f telsen har under mer an
30 ars iid hjalpt till med v nterutford.
rrngar och fagel nventeringar.

Stiftelsens och andras arbete for
havsdrnen, konrb nat on med fdrbu
den mot DDT och PCB, har gett resu -
tat .  Varje arfdds nu mei an 50 60havs.
drnsungar i skargarden.

Sk.irgardsstiftelsens arbete for dlur
och natur sker norn projekt "Levande

skergerdsnatul', dar ocksa tjAnsternan
och iorskare ingar.  Ti l lsynsrrannen har
en huvudroll fiir faltarbetet med inven-
ter ing, r ingmarkning och utsattningar
och forskarna Jor att bearbeta och ana-
lysera resultaten.

Varje ar sarnmanstaller projektei
'Levande skargardsnatur" en lyllig ars.
rapport. Dar behand asvera kustlag ar,

Jot d b I u ksa rre n d ato ter n a ac h de ra s fy t -
benta medhjAlpate gd en stot insats
f,5t aX hdlla stiftelsens market Appna.

rddlistade fjar lar och ett antal sa synta
vaxter. l/1an fdljer ocksa noga melan.
skarvens utbredning, t  standetfar gra-
sal, havsorn och berguv. Far vet under
vattenytan uppmarksarnmas sArskilt
b astangens utbredn ng och nar havs
tLr panerna borjarfzista pa batskroven.

A a Skargardssi  f telsens omraden;r
natufreservat. Det fdrutsatter att man
;r varsarn med djur och natur. f/len i
genga d riskerar man rte att bli bort
kdrd av privata markagare.

St i f telsen arbetarocksafdratt  under.
lat ta fdr m:inn skor med invandrarbak.
grund att  ht ta t  sk. i rearden. Bede
Wa(holmsbolaget och stilte sen har i
ett samarbetsprolekt ockse forbattrat
moj l igheterna fdr funkt ionshndrade
at i  komrna utoch v stas skargarden.

Skargerdsstifte sens budget lieger
pa narrnareS0 m jonerkronor.  Huvud.
f  inansiar ar Stockho ms lans andst ing.
Landst nget svarar f0r cirka halften av
stftelsens intakter. Rester kornmer
fren hyror,  arrenden, fdrval tningsupp.
drag och vanb drag fran privatperso.
ner,  b: tk lubbar med f lera.

Bendt Festin at VD far Skaryerds

De llesta av Skargerdsstiftelsens
itar har en ink€ssant historia att
berata, Ofta finns stritvstigar och
pe ett tiotal av 0arna se.skilt skyl-
tade natuF och kulturstigar. SkeF
gerdsstitlels€n har en w€bbsida
med bra information och tips om
alla vera omreden. Den finns ock-
sA i€n engelsk version,
www.skargardsstiftelsen.se och
www.archipelagoloundation.se
Genom att bli ven i SkArgerdsstif-
telsen kan du stiidja stift€lsens
verksanhet. Omkring 23 000 per-
soner har fegistrerat sig som ven-
ner i stiftelsen. viinbidfaget ar
300 kr,/ar (375 kr fiir familjer)
och de ingar en prakttul lvanbok
pe ett intressant skefgardstema,
Skargardsslift elsens tidning
Srengmarket med 6 nummer per
ar och mtijlighet att f6lja med pa
guidade venresor som ofta gar till
m6l i ytterskargarden. Mer infoF
mation om hur du bl i r  van l inns pa
stiftelsens webbsida.

i s ka i
n?aV



kraver standard iserad deta I i

l"
Digi ta l  teknik

p laner ing
SIS standard iser ingsprojekt for fysisk planering ar en vikt ig del i
arbetet med att  gi f ta ihop den nya digi tala tekniken med regelverk
och organisat ion. Det gal ler at t  " tala samma spri ik" ndr informatio.
nen i i r  digi tal .  Standardfdrslaget om detal jplan och omrAdesbe.
stammelser var nyl igen ute pa en omfattande remissrunda.

\  SIS siandardlorslag angaende
7 aebpan o.h ornradesbestarn
me ser har upprnarksammats runt om
landet, den ny lgen avslutade rem ss
omgangen f ick SIS in svarlrAn ett70 ta
rerniss nstanser och totalt drygt 500
kommentarer.  Ef major i tet  ; r  posi t  v t
en standard som stod idetal jplanearb--
tet, nren detf nns ockse farhegor om att
standarden komrner attstyra for mycket.

Fdrs aget skickades ut t i l l  landets
samt ga kornmuner och ;nsstyrelser
samt t i l  berdrda myndieheter.  En de
foretag och prvatpersoner har ocksa
hi j r t  av sigt  SlSochbesta trerrssen.

Siandardfdrslaget har tagits fram pa
relai ivt  kort t  d och iSlS arbetsgrupp for
deta lplaner pagar nu arbetet med al t  ga
igenom de inkomna komrnentarerna,
rev dera standardlorslaget och fdra d s
kLSsioner med remissinstanser.  Dei
J nns fragor sorn behover v dare utred
n ng och aterkopp ng t i l l  remiss nstan

Standarden for detaljplan och onrra
desbestarnme ser arr eti stort steg pa
vagen mot en utveck ng av et janster
nom planprocessen. Det f nns en stor
potent a i atl ltveckla e tj:nster fdr p a.
ner ng, byggandeoch boende, v ket sf
turstzi l ler krav pa informationen som ska
hanteras. I  fdrslaget f inns beskrvningar
av de skilda typer av bestemmelser som
idrekommer samt reg er for hur bestam
melsernas geometr er ska anges.

lndelnlngen av anV;ndn ngsbest,m.
me ser fd jer prax s inorn omradet, men
fdres ar ocksa att en katalogfdr s: ka a
de anvandningsslag utvecklas. Anvand
n ngss agen ska beskriva en viss anv;nd.
ringav ett geograflskt omr:de, ant ngen

uttryckt som den typ avanlaggn ng som
uppfdrts e er den typ av uiryrnme som
reserverats fdr;ndama et.

Ei t  sarsk t  projektarbetar nu rned att
ta fram katalogen och en forval tn ngs
mode .  Remissen var inte t i l l rack igt
tyd ig om hlr kata ogen ska se ut och
uppdateras, v ket nu ar med fdrb;t t .
r ingsfdrslagen t i  den kornmande stan.

Boverkets bokonr deta lp aner, Boken
om deia lp an och omradesbestarnmel
ser, olta ka ad Grdna Boker e er Tr;d.
boken beskrver p ansystemet och ger
r;d orn hur detaljplaner och omradesbe
stzrmme ser kan utforr.as fbr att uppfyl.
a kraven Plan och Byeglagen (PBL).
ett sarskilt projekt inorn Boverket pag:r
nu ett  arbeie for at t  anpassa Grdna
Boken till den nya agstftn ngen som
beraknas trada kraft  under 2010.
Para el l t  med den jur idiska utveckl ing.
en, hartekn ken fdr at t  ta frarn detal jpla.
ner vasent gen forandrais.

-  |  Grdna Boken beskrvs men ngen
och nreha et en deta jplan, rned
utgangspunkt i  at t  en plan r tas rned
tusch p; enduk. Savardet l00er, t i l ls
datorerna korn n i  planarbetet.  Nuldrt i
den f  nns p anhandl lngen i  en dator och
vi arbetar med lmmateriel l  nforrnat on,
sager Vlarten Dun6r,  enhetschel,
P anenheten, Boverket,

D gital plandata Ar mbl g att ntegre
ra medannan geodatafdratt  pa sav sfa
fram en mer ful lstand g b d av verkl ig
heten. Det dig tala formatet sta erdock
nya krav pe al la ed i  informationsked
jaf.  Det ga er att  " tala samma sprak"
narr informatonen ar digta, och Bo
verketvar darfar rned och tog ini t iat ivet

t  l lat t  ta frarn standarderf6rfysisk pla.
ner rg.

T den:r nu rnogen foratt lorma ise
ra det dlgitala arbetssattet, fortsatter
Marten. Standard ser rgsprojektet fdr
f y s s k p a n e r i n g ; r e n v i k t g d e l i a r b e t e t
rnedattg f ta ihopden nya tekf ken rned
rege verk och organisat on.

I  planarbeietf  f  ns ib and behovavatt
avgransafasi  gheier hajd.ochdjup ed,
sa kallad tred rnens onell fastighetsin
delnine. Det jnnebar att  an aggningar
inom samrna byggnad el ler rnarkomra
de kan ha o ika ,gare e er anvandning,
En stdrre komplextet i  p lafer inger
samt okad konkurrens onr rnarken har
ett til att behoven av att beskriva fas
t ghetertredirrens one tdkar.  De nuva
ran de verktygen fdr deia l jp aner ngsak
nar stor utstre ckn ine stod for 3D efter.
som de utveck ats utifren kravet ait pla-
nen ska beskrivas i2D.

I  s in nuvarande version hanterar stan
dardforslaget nte rner kornp exa figurer
3D, utan detta ldses genom hdjdang

rem ssen sta des en sArskild fraga
kring behovet av att kunna beskriva f igu
rer 3D. Fdrslaget var fr;n bdrjaf en
standard som stddjer 2D farsta hand
dar 3D sku e tas med fdrst en korn.
mande reviderinC. Det visade s g dock
att ntresset och behovei av tredimen.
s onel l  reg er ing var stort ,  och 3D kom.
mer nu at i  arbetas in iden farsta vers o.

Anneli Hagdahl dt ptajel<tledate far
Fysisk planetin1 ach nes pd anne-
li.hagdahl@sis.se.

LAs net an SlSprojektinon geodah pe



Ny htt jdmodel l
fdrebygger kl i mateffekter
Lantmater iet  har fet t  et t  s?lrski l t  anslag for at t  ta fram en ny nat ionel l  hojdmodel l .
Nuvarande model l  kan inte anvandas i  fdrebyggande arbete infdr t  ex d,versvamning'
ar och andra hotande kl imateffekter.

AV GUN NAR LYSELL OCH THOMAS L ITH EN

pa ett helt annat *tt an t digare. Det
behovs mer kunskaperfbr attiarebygga
haFde ser sorn orsakar stora samha
skostnader, t ex overs#rnningar och
skred. De fdftantade effekterna av kLi
matfor;ndr ngarna innebar b.a. at t
Vdstsverige far rner nederbord och att
extrenra vaderforhal landen bl i r  van ga
re. Dessutom akar r isken fdr ras och
skred, lra mst utmed Gata a v, men dven
vid andra vattendrag.

Regeringen har ett sarsk t regLer.
ngsbrev for 2009 gett Lantmziter et
dronmarkia pengar for att pdborja
frarnstalningen av en ny nat ionel lhald
mode nsarn ngen beraknas paga
under perioden 2009.2015. Urder de
inledande Aren Igger fokus pa data n
samling medan projektets senare del
fokuserar pa behovsstyrd finediiering
av laserdata och kval i tetshdjning av
Lantm:iteriets s.k. GSD produkt€r.

lnforrnat ioren den nLrvarande natro-
nel la hdjdmodel len ar lnie t i l rackl iSt
noggrann for at t  anvandas i forebyg
gande nfrastrukturell planer ng. Den
behdver darforforbzrttras fdrait det ska
ga att  beddma exempevis vattenut
bredn ng och r vaer v d oversvarnning
ar och andra effekter av klimatfdrzind
ringar. Vlanga akidrer, seval forn myn
dighetssf:ren som i komrnunerna och
naringsl ivet,  harpapekat att  behovet av
nya h6jddata av god kva it6 ar stort.

Klimai och sarbarhetsutredn ingens s ut.
betankande hdsten 2007 tog upp fre.

l jnder senare ar har m lo.och
kl imatf  ragor Lrppmarksarnrnats

gan och f6res ogatt  Lantmater ietskul le
fa uppdrag att ta fram en ny nat onell
hojdmode av hog kvallt6. Lantm.iteriet
: iskade i  budgetunderaget far 2009.
2011 medel lor at i t i l lmdtesga detta idr.
srae.

Eftersorn projektet beddrndes vara
mycket angelaget och efterfragat sa
besluiade Lantmateriet aven att satta
igang en fdrberedande planef ingspro
cess redar under 2008 for att ntetappa
tempo i #ntar pa eti eventue t ans ag
for nyfrarnstellning av holddata. Detta
har v sat sig vara ett framsynt beslut
eftersorn en stor del av fdrberedelserna
nu ar kara och man har erhal l i t  anslag
fdr 2009. Upphandl ingen av skannlng-
t janster har in et is ibor jan av 2009.

Anvendningav hdjddala

lni t iat ivet t i l l  det nu aktuel la arbetet

med att tafram en nynat ione holdmo
de I kommer a ltsa ur behovet av bra
h6jddata far k matanpassningsetgar
der.  Hdjdinformat on hardocken betyd.
l igt  bredare anvandning. Fdl iande ar
endast nagra exempel:

.  Komrnuner anv:nder hbjddata i  s ln
dpande verksamhet,  t  ex deta jplaner

och bygglov nara vatten, samt i bered.
skapsp anering fdr k l i rnat och mil ja
samt j  r lsk och kr ishanter ing.

,  Myndigeter inorn mi l ja.och r iskom-
radet ar ocksa anvandare, i .ex. Ivyndig
heten fdr samh.illsskydd och beredskap
( f .d.  Raddr ngsverket m.a.) ,  SGU, SG ,
SNrlHl, Naturvardsverket och dnsstyrel.

. F6rsvarsmakten anvander hdjddata
bade fdr planering och fdr dvningar i
"verkl gheten" och for att skapa verklig'
hetsnara s mulatornr lder.

Brc hajddata, tillsamnans med annan infotmatian on tex iadarter etc, 6r en farut'
sattningfot att mininera risken f rcs ach skred. Bilden visat vaEras pe E6 i
Bahusbn 2AA6. Fota: Raddningsvetket/lr'lyndlSheten fbt samhelkskydd och bered'



. Vagverket, Ba nverket oc h Tra nspo rt
styrelsen anvander hdjddata i  p anering
och genomfdrande av infrasirukturpro.
jekt och f6r att dka flygszikerheten.

.  Forsakringsbranschen kan anvanda
hdjdinformation fdr at t  beddnra ol lka
r sker for fdrsakrade objekt.

. Skogsbo aeanvander hdjddata bede
fdr att inventera v rkesvo ymer och for
att  planera awerkningar ikuperade

. Vattenkrafiindustr n anvander hdjd
data fdratt  berakna avr inningsonraden

. Vindkraft ndustrin behijver hdjddata
fdr att  opt imera placerngen av vind.

' [4obiltelefonoperatorer anvander
hdjddata fdr att beddma signalutbred
ningen lran s na sendarmasteroch dar
med fa en opt inralp aceringav dessa.

. Entreprendrer, lordbrukare, trans
portfdretag m.f . kan anvlinda hojddata
for maskinstyrn ng och rLrttplanering.

Passerat bijst liire datum
Dagens holdmode I  ?jr  en model l  av
narken i gr dform med 50 rn ne an
gridpunkternaoch ettmedelfel  hojd pa
ca t2 n. N4odel len ar ursprung gen
frarnsta d enbartf6r intern anvandn ng
inom Lanimarter etfdrautomai sk frarn
stallning av ortofoton (ska riktiga fyg
bilder med kartgeometri). Dessa hdjd.
data ;r frarnsta lda under lane tid och
med eti anta o ka rnetoder, som t,ex,
digita lisering av fotogrammekisk p rofl
natning och d gitalisering av Fastig-
hetskartans hdjdkurvor.

Trots sina uppenbara br sier harden-
na hojdmodel l  under aren komrnit  at t
anvandas en mangd ol ika sarnman
hang eftersom den varit den enda t
gAndiga med nationell tackning. I\,4an
kan dock konstatera ati den nu med god
marg nal har passerat sitt "bast fdre"

Produkter rran Lantmaleriei

Ur insam ade laserdata kommer ett
anta def inierade prodLrkter (GSD-pro.
dukter) at t  tas l ram och t i l  handahal las
av Lantnateriet. De produkter sorn,
prel im nert ,  kommeratt  erbludas ar:

GSD-I arkpunldet: Detta ar nitiat
enbart laserpunkter sonr ligger pa mar-
ken. Senare, nar hojddata uppdaterats

Bilden visat ett industrionrede san m6iligen hade haft en annan lakaliseting am
n a n p I a n e r at utitr e n e n a n a ly s av ov ercv a n n i n gs r i s ke t. Fota : La ntn dter iet.

Ptincipskiss tot laserskanninC. Lasern-
genercrat eget ljus, vilket Car detmoj-
ligt att lasetskanna even pd natten.

z

efter att fbrandringar har konstate.
rats,  kommer denna produkt aven at i
nneha a markpunkier insamlade rned
andra rretoder an aserskann ng.

GSD Haiddak j g/ld: Koordlnatsalta
gr dpunkter som raknas fram ur GSD.
markp!nter. Den tataste grid som Lant
mater iet  planerar att  t i l lhardahal la
kornmerattha ca 2,5 m avstand mel an
gr dpunkterna

Utoverovanstaende kommer
aven obearbetade Laserda.
ta (3D punktrnoln) ait
finnas t gangliga for
bearbetn ng och analys i kundens
egen regi. Laserdaia kommer att till.
handahal las i forrn av ett  georefererat
3D punktrroln, Dessa punkter korrmer
att nnefatta bade punkter som geer
pa marken och sadana sorn ligger p;
t.ex. vegetat on, byggnader, fordon och
arnat.  Purkter som inie igger pd mar.
ken kommer inte att kva tetssakras och
ajourha as pa samrna satt  som mark.

Ajourhal lning av hi i jdmodel len

Fragorna ornkr ing ajourhal lning av den
nya holdmode en konrrner att vara av

vasentlig betyde se fdr dess hallbarhet
dvert d. Ett omfattande a rbete kom m er
att laggas ner pa att utreda behoven av
och metoder fbr ajourhal lning. Detta
arbete inleds under 2009 med maletatt
en fard g process fdr atourhallning av
hojddata ska f lnnas inom ndgra ar.
Fokus alourhal n ngen kornmer att g.
ga pa att h6jdmodellen ska vara sa
akiuell som mdl gt medan punkterna
sorn beskrver ytmode en prel inr lnart
inte komnrer att  ajourhal las.



Til l  anvdndarna ni ista 5r

Produktions- och tidplan

Den tidplan som projektet jusl nu arbe.
tarefter innebaratt :

.  Upphandl ing av skannlngt lanster
genonfors under forsta halvaret 2009,

. Skanning startar efter haLvarsskiftet
2009.

. Skanning kommer att fortga under
snofria de ar av aret under perioden

2009 - 2013 fr i rutsatt  at t  sarskl t  an
slag aven fortsetningsv s bev jas.

. Kva tetsforbattring i klassificerine.
en av markpunkter redan insam ade
data beraknas lortga t i l l  2015 for at t
sedan fb jas av ajourha n ng.

Fdrsta data berakras k!nna evereras
t i l l  s lutanvandare i  bdr jan av 2010.

I ler f format on orn nynat ione hajd.

En diCitalhdjdnadell
(vdnstet bilq er en
digitalbesktivning av
marhltan. En digttal
ytnadell(hdger bild)
visat den hvre ytan pe
vegetattonen. bygg
nader ach andra fdre-

dver natkytan. Metl

ntng Kan man sKapa
bede en h6jdmodell

rnode finns pa www. antmaierlet.se
under KartoDKartor och geografisk
informat on>Geograf ska teman >GSD.
Hojddata

Gunnar Lysel I ar intressentsanotdnare
ach Thonas Lithen et ptagtanledare fdl
Lantnbteriets prcgtam Ny Natianell

sitdertelie
KOmmun

sbdendtk dt svetiss intenatianetta huwdnad ned vdttd sFftta s, she@t ta 2tntsk a(h tu nnrcr ndnqfatd . ad ra rcn pd de$d ohtka
fdtu&nnins at d, en ov va o std6tu utnaninso, nea o.ksa ed tuhtori.k ndj lish d.

Samh:illrbyggnadskontoret rdker en

Fiirrdttningslantmetare ti l l  Lantmeterimyndigheten

vil du veta ner om tjiinsen och hur du sdter ded ei du viu<onnm ir pi var webbplals, se adre$ nedan.

ii

Telos-t5o xo oo, m,$dertalje.se



LAVA 09 od KTH

Anders Hamna, Anna Raas och Eleanarc Lafgten thffade lr'latianne Edlundh ftan

Det arliga arrangernangei LAVA, mafk
nadsdag som S t€knologerna anord
nar.  (LAVA ar en kvar evafran den t  de|
marknadsdagen arrangerades av A,L
och V)

LAVA har vuxt var le ar de senaste
aren och frbn 2008arrangeras det k:r .
huset sa ai t  al la anm;lda far p ats.

N:rgra reflex oner fran de senaste
atta aren:

.  ASPECT anses vara ett  r ikt  gt  bra
grepp och nrdnga drskade att  nasta
steg med samgaende rned V;g och
Vattenbyggarna bl l ren verkl lghet snart .
Vi  stod i  samma rnonier ar ksom de
senaste eren och erbj6d rned emskap
bada f0ren ngarfa for 100 kr per ar

Ett betydande intresse lar var nronter

och rnarga fr:gor.
Er viss kantr ing motfast ghetsjur d k

irz in iast ghetsekonomi,
V hade en utm;rkt  p ats sorn man

nte kunde mlssa om rnan besokte

V hadeutmarkthjalpavtekno ogvar
d nnan som nogv: lerett  L spdr.

G ssningstav ngen ockade m;nga
t i l lmontern

Det hade nte skadat om v hade haft
nagra f ler yngre medlenrmar som kun
de nformera on de fantastiska iobb
man kan lA med L utgangar

89 foretag fanns represenierade
Karhuset.

40
Perni l l  Sjdgren, Kr si ianstad, 2 nrars
Perni l la Carlsson, A vangen, 19 mars
Ann ka Drotz, Talby, 28 mars
Uonica Joon, Huddinge, 2a mars

50
Ulf Ormd, Hudd nge,6 rnars
. lohan Bod6n, Rydeb:ck, 13 mars
Hans Rudhe, Gav e, 19 mars
Torblorn Nugosson, l i / ld ndal,31 mars

60
Roger Wannstrorn, Upp ands V: isby,
13 mars
Gorar Sbderstedt, Alvsjo, 15 mars
Herbert  Falck, Dalby, 16 mars
Bo Lundin, Enskede, 20 mars

80
Hara d Jansson, AlmhL t ,  8 rnars

Lotta Esaiasson, Lantmater el ,  N4a nd

Torbjarn Hakanson
Arv d Bo nrstrand



Torsdag 2 april
Frukostrndten pe 8 o ika orter iSver -
ge-"SFFtar iernpen pa fast gheis.

Onsdag 6 maj
Arsmote Sektionen Jor fastighetsvar
der ng

Torsdag 7 maj
Frukostrndte- sekt ionen lar fast g
hetsfdrva tn ng

Onsdas 13 maj
Arsmate ASPECT

Asa Hedenberg, l lppsa ahern, Uppsa a
Anders Kupsu, Skanska, Solna
Char otte Enjin, Newsec Asset. lv4a md
.lan O of Ohlsson, Vasterfarnebo
Christer Cronho m, Cronho m Kom-
mersiel la,  N,4a mo
Therese Rosberg, Ohr ngs Pricewater
Coopers, Stockho m

Torsdag 3 september
Frukostmdte sekt loner fr j r lv l i l jaratt

17-18 september
Ba t ic Valuat on Cofferefce, Visby

Torsdag l oktober

14-15 oktober
Varderings och lantmater dagarna

Varnya hems da ha er nu paatta
formlArbetet ut fdrs av For tec som t di .
gare arbetat m€d bla SLFs hems da
Funkt oner pA herns dan adderas
dpandeochvihar nu b a fyt tat  hanter.
ingen avmed emsdata t i l lvar nya s da
www.aspect.se. De gamla hemsldorna
(SLF/SFF,/ IREP) kommer att  s lackas
ferefterhafd. Flurg0rjag om lagg drnt
anvzrndarnamn och lOsenord? Ga t i
www.aspect.se. Kl icka pe "G ornt osen
ord uppe t  hoger.  Skr iv in den e
postadress sorn du har reg strerat hos
foren neen sen t id gare. (Losenord kan
av sakerhetsskal endast skickas d t . )
Tryck pA Sk cka.
Efter et i  tagfardu ett  e.postrnedde an
de meddina inloggn ngsuppgfter.
Hurgarlagom jag rte har den ratta e.
posiadressen i reglstret?
lva a kansl et nfo@aspect.se sa sk ck
as in oggningoch osenord t  ld g.

Med lems- Hekan Dahlberg, Fast iehetsstrateg

i n l oggn ing
AB, Stockho m
Katrin Nord6n, Fast gh etsstrategi AB,
Siockho m
Lars Rost,  Hande sbanken, RSK,
Stockho m
Christer Herr iksson, JEFI nvest AB,
Stockho m
Stefan Henriksson, . lEH nvest AB,
Stockho m
lvlarcus Takner,  Vasal len AB, 0rebro
da Sjo ng, DTZ Sweden. Stockholm

Thomas Gr€en, NA Svefa, N,4a md
.Jesper Prytz,  lv lannhe mer Swart ng,
G0teborg
Erik Petersson, Swedes!rvey AB,
Stockholm
It4aria Svanberg, Swedbank Fast ighets
ana ys, Stockho m
Karin Gu strand, Sweco Posit  on AB,
I\4a mo
Bengt Rehn, Lid ngo kommun
Katr ne Aberg NA Svefa, GAvle
Torbjorn Lagrel ius, E.ON Sver se AB,
t\4a md
t!44 |  ngr d Franz6n, Wa in & Pari

l\4ats Sdderberg, Vzirrndd Kommun,

Teknologer
Vlargaretha Tobiassof ,  HTH
.lohan Benjaminsson. LIH
Eleonore Lovgren, KTN
Christ ina Odby, HTH
.lohanna N lsson, KTH
Fredr k Ho gersson, KTH
.lohanna Pettersson. KTH
Hannah Linngard, KTH
Car S!ndblad, KTH
O ov Richardsson. KTF
Dan e Eriksson LTH
O ov R chardsson, KTH

Nordiskt
utb i ldn ings-
semrnanum
Nordrsla ornbudsmannaredet bes uta
de i lmatra fdrra sommaren att inbjuda
t i  et t  sem nar um om uibi ldningssfra.
gor i Norden. l-lern ng E m.strdm sorn
ar ordfbrarde Nofd ska Ombudsman-
naradei skfev ett brev redan i augusti
och efterhorde intresset.

V v lle be ysa Lrtvecklingen pa lanf
matarutb dninearna i  de Nordiska l i in.

tarutb dningen.
Nennlng Elmstrom och underteck

nad inbjdd lantmater i
verken/styre serna och hogskolor till

Gensvaret var posi t  vt  och seminariet
hal ls pa KTH 5 6 februar; .  Det kom de .

tagare fran Lantm;terlei, Lanimaiei-
verket (F), Kort. och lvlairikelstyrelsen,
hagsko orfa iAalborg, Bergen, As, Hel.
s ingfors, Lund och Stockholm sarnt
representanier fdr foreninearna a a
fyra anderna (DdL, NJKF, N4 L och
ASPECT).

Vid serr rar et diskuterades:
.  Behovet av antmata.
relfast ghetsekonomer fu och framle

. Utbi ldn ngens status i  de Nordiska
landerna.

derna och de farhegor som frankorn.
rn t om en nednrstn ng pA manga insti
tut ioner Norden da det ga er lantma-

. Kornpetens agei fu och framledes.

.  EU s l janstedirekt v och andra p:ver

.Mol ghet€rt  okadsamordninginom
!rtb dningssektorn.
.  En nordisk ' lantmaiare",  utop el ler
mol ghet
. Nasta stegll

Sem nar etf  ck del ovordavdemed.
verkandeoch maf varoverensorn att  ta
nasta steg och gdra en kart aggning av
.jget rned en avrapportering v d Nor
d ska Lantrraiarekongressen Aa borg
augusr.



I Fode lsedags-
ka las  for
ASPECT
I  bdr jan p6 februa r i
samlades over hundra
medlemmar och deras
gaster for at t  f i ra att
ASPECT kommit t i l l
vai rden. Ett cocktai .
party med avbrott for
ra pporter fran "fa l tet" .
FOTO BARBRO LARSON

Asa Hedenber+, vd vid uppsatahen
happas pe 2009 san hytesrattens et.

Atganqen vat ead av den ttascha huffen. I t'dtgunden

"Read ny lips " Fastl1hetsaraklet Stellan Lundstro,?s progroser firaade;hdrdrna.



Allvarstyngda ach med finslipsen pe lyssnade ehAt arna pe visdamsotden.

Vice atdfotande Anders Abetg valkomsttalade.

Tidigare SLF atdfiianden Svante Astemo med
hustru Anne njutet av god nat ach sanvaro.

Lamplig plats for ka aset var det
nybyggda C ar on Hotel Sign v d

Norra bantorget. Vi vil e vjsa att
ASPECT var en ny fdren ng och tyckte
da att det var lampligt att ha a till i ett
nyskapat hotel lv id en plais sonr just nu
ha er pa at omvand as for att mdta
frami da tralikkrav. Aven ASPECT har
skapats fdr att rndta r.ed emrnarnas
krav pa nytankande.

ASPECT va kornnade a a med att
bjuda pa vin och t  tugg. Uppefbar -
gen uppskattades detta eftersom sa
manga komoch attatg:ngen pav n och
snittar var sior. Det bldds inte bara pa
fdrtar ng utan ocksa pa trev gt
umgange och god stamning.

Kva lens vard var Afders Aberg, vice
ordfdrande i ASPECT. 0rdfdranden
Peter Wagstrom hade tyvArr insjuknat
nagon dag innan och kunde nte vara
med. Anders beionade sina val .
komstord vlkten av ati foren ngen inte
far upplevas som en foren ng enbart fdr
Stockholm. f / la lrna pagick samt digt
ocksa ett ka as, v ket var ett lysande
exernpe pa att v alla hoppas att fore-
ningensverksarahetska spr da s gdver
landei.  Anders ramnde som exempel
en okad sarnverkan mellan vara regio
nala foren ngar b .a.  coteborg och
G:ivle.

Anders framhdl l  ocksa vikten av att
behbl la den gam a kans an av samho-
rghet inom SFF och SLF. Den meste
idras vidare t ll ASPECT. Far att
ASPECT ska kunna bl en I vaktig fore.
nrng ar det v ikt igt  at t  de : t ta sekt loner.

na n o rn ASP ECT utvecklas och blrakt
va med st mu erande verksamheter.
det sammanhanget far v aldr ig g dm
ma att i: Lrngdomarna sorn ar pa v:ig ut
arbetslivet attfdrsta, hur vardefu tdet

ar att  vara med i  gemensamrna naiverk.
ASPECT ar ett bra exempel pa dessa
nartverk. I  sammanhanget er inrades
ocksa om att vad sarnarbete med SVR
ska I  Ltvecklas. Slut gen passade
Anders pe att  paminna orn att  ASPECT
auktor serar fast ghetsvdrderare. Just i
Ar;r  det i5 ar sedan de fdrsta auktor -
serade va rd era rna kom t l lvar lden.

Efter valkonrstordef frAn Anders
Abergfortsatte nr ngeloch tre ga sam
ta . Da och da avbrdis sorlet av korta
redov sningar av fyra kanda medlern.
mar som berattade om kagor fran
deras respekt ive verksamhetsomra.

den. Asa Heclenborg, VD pa Uppsa a
hem, redov sade hur bo agets verksam.
het lagts upp. Sie an LLrndstrdrn, nybli.
ven dekanus for Skolan 16r arki tektur
och samhailsbyggnad, farsdkte ge ett
svar pA narfast ighetskr isen . i r t i l  anda.
Ulf Sandgren berattade om lantm?ite
riets verksamhet u taffdr Sveriges gran.
ser och slut  gen fck Torn Lindah, VD
for Tenz ng, t i l l f ; l le att  beskrva fdreta
gets verksarnhet sorn ar koppad t  I
r;idg vn rg kansakt oner inorn fast g.
hets och kap ta rnarknaden, samt
dags dget p: Stockho ms fast ghets.
rrarknad. Fyra anforanden sonr v sade
den bredd av o ka verksarnhetsomra
den sorn vara medlemmar arbetar
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De ol ika koord inatsystem somanvands fdr  kartor  och posi t ioner ing t  ex skapar of ta
fc i rv i r r ing hos anvdnda rna.Den har ar t ikeln forsdker fdrk lara det  hela p6 et t  mer
popu lArvetenskapl igt  sdt t ,  som kanske f i i r  in i t ierade
men fdrhoppningsvis skapar stcjrre frjrst6else for vad
gramme.tr iker  m f l  hSl ler  p6 med.

lasare att  ta sig fdr pannan,
vi geodeter, kartografer, foto.

pzivi  ru ar hop ett  p ant papper t i l t  en
cyl inder och stoppar n kutan den. pa
pappret f inns fran borjan ett  ruinat -
koordinatsystemetl Ljus fr:n stear r ju.
set konrmer nu att projlcera kulans kar.
terade detaijer p: papperscytindern,
dar de kan r i tas av. N;rviarfardiga rut
rarv he t  enkelt  ui  cy ndern t i t tet t  ptant
papper igen. Nu har vi  en lArdig karta i
Transversa IVercatorprojekt onl

Tittar v noga pa den s: ser vi probte
met med v:r kartprojektion. Ju rner tuft
det ar mel laf  cy ndern och en detal j  pa
ku an, desto mer fdrstorad bl r detaljef
pa pappret. De lyckligt lottade detatjer
sonr rgger d;r  kulan nuddar cyt indern
rar sarnma ska a pA kulan sorn pa cyl in
dern. Linjen runt cyl inder|  dar den nud.
dar kulan kal las rnedetrneridiar,  och
clen vi l lv helst  ha vera objekt inarheten
av nar vi  skapar v:r  karta. Ratt  skala ar
ju en trevlig kartegenskapl

exempelvia cPS), bl i r  t ; t t  forv rrade av
alla koordlnatsystem, dar begrepp sorn
RT 90, SWEREF 99 och WGS A4 far
genom iui ten, lkornmunata samman.
hafg har det ockse bt iv i t  popu art  at t
prala 0m byte av koord natsystern, och
oe personer som inte:rsa insatta fragar
sig nog garna varfdr det ska vara ndct-
vandiCt.

De kartorsom fanns iSver gefrarn tr l
l700.talet var ofta korsinartjga och
vacKra, men iormer och avstand var
ganska godtyckl iga. bland var de hett
enkelt  en uppskattning fran negof sonr
hade rest I ett visst orrrAde. Vad fanns
d€t da fdr orsak till att skapa noggran.
nare kartor? Dels var fbrsvaret beroende
av bra kartor, framst angs granser och
kust l in jer,  forattkunna p anerasin kr g.
forfg,  de s var noggraft  uppmatta fas.

tigheter ett elfe ktivt verktyg for beskatt
n ng av folket Orn kartorna sku e fdr
battras maste de byega pa et rLtnat
rorm av ett koordinatsystem. f\,4oderna
koord/natangive ser maste ofta stAmma
pa cent imetern e ler bat i re,  t i i lexernpe
for att Banverkets ra s ska fa ratt tage.

V har fdrst den kartografiska stoteste
nen att  man fdrsdker g6ra den tredi
mersronel la jorden t i t t  ef  piat t  karta.
Den gam a liknelsen hur det Car for ett
apels nskal som man fijrsoker p atta ut
besknver ganska val vad vi har gett oss
in p:.  Hur gOr v da den tred mensione
la jorden platt? Ett satt ati ittustrera det
zir att fdresta a sig jordef som en svagt
el l ipt iskt formad kula av gtas sorn vi  har
ntat vara karterade detajer (granser,
vagaretc) pe. Vi tarnu ett  stear int jus och
p acerardet kulans ( jordens) rn t t ,  var

Foik som kommer kontakt med
kador el ler pos t ionering ( t i t l

L



Omvifuvr ider jorden cyl jndernochser
t i l l  at t  medelmeridlanen gar nord sydl igt
och sa mycket m t t  Svergesom mdj
l igt ,  se komrner t i l l  exempel Orebrobor
na att  b g ada da de gger myckei nara
l injen. Haparandaborna t i t tar skracksla-
get pA kartan, eftersonr de ligger se
ldngt i isterom defna l in je som det bara
Ar mdjligt i Sverige. Det nnebar rnassor
med luf t  mel lan cy ndern och kulan, v i l
ket betyder ait allt sorn karterats i den
trakten blir rejaltfdrstorai pa kartan. En
kilometerlangd b ir n.istan tva meterJdr
l ;ng pa kartan jamfdrt  med verk ghe
tenl lv ly ier i ,  ropar Haparandaborna, och
deras motvapen ar m nsann inte blyg.
sanrt .  De vr ider helt  sonika he a lorden
(kulan) inne cyl indern sa att  medel.
merid anen gargenom Haparanda lsta.
et,  och al l t  b l i r  genast fr  d,  f rdjd och
skalenl igt justdar.

Strdmstadsborna, angst vasterut i
Sverlge, har t digare halvsurt konstate
ratatt  de far meterfelpa sin kartk ome
ter,  men rned den rya vr dningen bl i rdei
helsurt  nar de far hela fem meier fe.
SjAlvklartCordeda sin egen vr idning sa
att den egna karian blir r;tt, och sa hal
lerman pa ikommuner jal la delarav lan
det.  Tota anarki  ar det dock r te,  utan
rnar har enats orn 12 olrka vr dnings a.
gen idet senaste systemet SWEREF 99.
Det ger 12 ol ika koordjnatsystem som
ger helt o ka koord nater fdr samrna
plats p; marken. Det har ar bafa borian,
da vi  ocksa har ett  f lertal  ; ldr€ system
fiir hela riket, plus ett anta loka a koor
dinatsystem oLika kornrnuner.

Varje anv;ndbart koordinatsystern
rnesie fnnas representerat form av
koord rnatbestzimda referenspu n kter
utspr;dda detaktue a omredet.  Attska
pa, rnata och ber;kna dessa referens.
punkter (eller stompLnkter som de ock.
s. heter) ar dock inte gort en hand.
vandn ng. Ljnder fdrsta halvan av 1900
talet genomfdrdes vinkelmatningar som
nrynnade ut ldet fdrsta nagor unda riks
t?ickande stomnatet plan (X och Y), vil
ket kom att kallas RT 38.

N:ir langdmaitaren uppfanns I m tten
pa 1900 talet, sa insag Lantmateriet att
de kufde fa annu battre precislon ett
rikst?ickande stomnat dar l;neder maits
rnel lan punkterna. Bara att  bor la om,
al l tsel  De satsade samtidigt pa att  fy l la

gen al  a uckor sa at det fanns punkter

tamnt spr dda over he a andet.  Sla va
main fgarna genornfdrdes rnelan sent
sext otal och t digt attiota , och mynna
de ut i dei nat som ka as RT 90.

N,r man nu n6jt  utade s gt l lbaka efter
avs utat arbete kom p dtsl gt ett chock
artat besked kr ing borjan p:go.talet .
N4atningsbranschen bOrjade mer och
mer anvanda den nya sate tm;tn ngs.
iekniken GPS, och snart  kom rapporter-
na i  strd strom. Den nya tekn ken ar
mycket exakt p: anga str:lckor, och
avslalade fe rned dec meterstorlek pa
mAnga ha i  RT go.naiet.  NIan nsagnu
nar natet prec s varfardigi  at t  man f fas
te borja onr genl

Vad vardet da som hade hant? Fdratt
Ltrdna det sa tar v hja p av spa l6er och
husv:ggar( l )V t :nkerossattensncka.
re f:r I uppgilt ait bygga en stor spa 16
sorn ska sattas upp pa en husvagg.
Snickaren far foggranfa matt ,  och
instrukt ioner onr att  spann ngarna i
tr;p ankorna rnaste vara sa sma sorn
rnbj gt .  Snickaren i  verkar da spal j6n
med hja p av massor rred sma brador
rned grvna rnait ,  som han sp kar ihopt l l
t r iangarsom s t ter ihop. Serbra ut,Un
ker snickaren och kontro erar den f ;rdi .
ga spa l6n. Jode, al l i  kanns stabi l t ,  och
mdtten verkar stamma ocksa.

T I  s ut bl i r  det dags att  satta upp
spa j6n pa husvaggen, som har fdrb€.
redda fastpunkter sonr spal j6n rnaste
passas in pa. Narden reses mot hLrsvag.
gen konstaterar sr ckaren forvafat att
dei nte gar att f; den att passa ijvera 1,
trots ait a i sag s: bra ut nar man t it:

Om man byter ut spa jen mot RT 90
natet och vaggensfiistpunkter mot GPS
inmAtta referenspunkter sa gerdet atfa
en b d avvad som orsakade problemen.
Lokalt  hel ler RT 90 hdg prec sion, men
pa angre strackor fanns det inget som
stagacle upp det nar det beraknades, sa
ratet som he het b ev lrte svajigt. Efter
en fy kraftanstrangr rg skapades ett
nytt rikstackande punktni;t - SWEPOS.
natet som bara bygger p: GPS m;ji
ningar.  Koord natsystemet som an-
vAnds: irdetsom ka asSWEREF99, och
det ar detta system sorn de f esta korn-
rnLnerharbytte erhe er pa att  byta t i l l .

Ar det lardigt nu da?

Nu har vi ett koordinatsystem sorn ar
kopp at till GPS satelliternas eget
systern WGS.84, och som geren h6goch
l.imn kva tet pA det vi rnater med GPS
teknik. Satellitsysternen refererar t
nagot sa stabilt sorn jordens m tt och
polaxeln, sa det borde v:il borga for att
man inte behdver uppdatera sysiemen
pa ett tag. Tyvarr;r nte jorden se stabil
och pa t l ig sonr vi  kan hoppas pa. Ti l l
exempel driver norra Europas kontinen-
talplatia med 2.5 crn per er at nordost
janrfdrt med det amerikanska systemet.
Po axelns lage i jorden ligger nte heller
st ,  utanandrarsigsaatt  Nordpolen ror
sig ien spira pa marken med cirka 15
meters diameter under ett drygt er. Spi.
ra ens m tt fytiar sig med strax under
dec metern per ar. Detta ska inte blan.
das ihop rned att  po cirke n rdrsignorrut
med cirka 15 nr perar,  v i  ketberor pe att
lorden sakta ratar upp s g s n om opps.
bana runt so en- Om vi nu gett oss n pa
att ha koordinatsystern rned sjalva jor
den sorn referens sa rnaste v a tsa upp
datera vdra system regelbundet.

hojdled ?jr det inte mycket ro igare.
Dar har ornfattande metningar ganska
nyllgen avslutats, och v har fati etl
sysiem rned noggrant hojdbestamda
punkier farde ade dver landet i  et t
system ka at RH 2000. Som de flesia
kanner t i l l  sa har inlandsisen st; i t  t i l l
med en andhdln ng som gdr att  landet
utar rner och mer. I ru ;eet hojs norra
Sver ge med upp ti en cent rneter per
ar,  medan Skane fakt iskt s junker med
n:gon m rneter l  A tsa kommer v
sforn tid ait behdva ett uppdaterat

Fdrhoppninesvis kanner s g nu asa
ren inte helt  uppgiven inforden (som det
verkade)enk a uppgif ten att  skapa koor.
dinater el  er kartor.  Kanske kan art ikeln
tl och rned ha ett till en viss fdrstAe se
farvarfdr koord natroran serut som den
gdr.  I  al la fa kan rnan hoppas at i  bud
skapet har gAtt  f ram attverkl igheten har
gjort oss geodeier/kartografer/foto
grammetr iker med f  era t  ei t talnrodigt
s akte.

Ka or: Lantmateriets hernsida och
Sc ent i f icAmerican.

Thamas Dubois* geadesilAtarc pe Kar
tateks matnings ach kattutbildning.



Krishanter ing pa
fast ighetsma rknaden
Aktivitet, tjurrusning och tvar-
nit... Foredragens rubriker
talade sitt tydliga sprak nar
Aspects sektioner fdr fastig,
hetsvarderi ng, f asti g.hetsratt
och rattsekonomi arrangera-
de ett frukostmdte den 5
A V  N G E G E R D  I ] E D M A R K

l/laria Ultuarson Ostlund ber;tta
de 0m de akt iv i teter som just nu

under november 2008 i i l l  en kraft tg
uppgang i  januan,/ februari  2009. . lLst
n! (5 mars) koar speku anterna ut p: l
gatan i visnlngarna. Efiersom nypro
d!kt ionen minskat kraft igt  spar per
ytterligare pr sokn ngar p: "begagnat

Vlagnus Herrnafsson och f ten r ik
Vlatts f  ran Just i t iedepartementet gui .
dade oss genorn de ol ika kap i  en och
de 99 rem ssvar€n p:r expropriaiionsut.
redn ngens bet inkande. Det har vart
ett  bandat mottagarde rned starka
uppfattningar pa de ol ika sidorna, dvs
bade fraf dern som oser in rnark t i t l
denr som representerar de drabbade
iasi ghetsagarna.

Ett  fdrs ag ar att  s lopa presumt ons
rege nt den anvands sa an prakt iken,
rnen en del aktarer menar att  det kan
medfdra en inkonsekvens v d j;mfore se
mecl annan lagst ftf ng och bor dzirfor
behel las fdr v ssa r 6sen sl t lat  oner.
Det har aven varii ett blandat tyckande
orn ait avskaffa nflue|srege n. De stora
aktorerna pd n asens dan. Vagverket,
Banverket och lT bo agen, anser att det
ar or mligt att fa betalt Jor en v.irdeok.
n fg som samha ets akt iv tet  bidragit
t i l loch kan sestora negat iva konsekven
ser av eti slopande av bade presLrm
r onsregein och inf uensrege n. Ett sto
pande av to eransavdraget v;lkomn:s
docl av malor i tetef

Det indiv duel la vardet e er ersatt
ning f0r " fnrstat onsskada", et  pas ag
om 25%. har var t kontrovers e t. Det
tillstyrks av mAnga fastlghetsaeare,
men Zven av KTH och Advokatssarnfun

dei, nren far motsatt reaktiof av Ban.
verket, V.igverkei och lT.bolagen.
[,4anga nrenar ocks:] att det strider mot
cle a manna skadestandsrittsliga prin.
ciperna d;r rnan nte f:r nagra "ptaster

pa sAren" utan ratt och slatt l:r ersett.
n ng for den skada man di toch inget
mer. Dei anses aven ologskt rned en
schabon pA 2570 overa)1, f  al la

N:r det ga er fdrr i t tnlngskostnader.
fa fdres ar ukedningen att  saGgare
ska TA ersattn rg f0r advokatkostnader,
egen uvedn ngoch fstal le lse. Half ten
av de svarande har d rekt avstyrkt det.
ta, medar en minoritet har t styrkt
helt ,  dar ib and ASPECT.

sysse sAtter handl;ggarna pa IV lode
partementet. De 400 remissvaren pa
"Far jag Lov" eder t  l l  s iora rev dertngar
av PBL. S utresu tatet komrner en

Forutom PLB-arbetet ar b a en "havs

prop" pa gang. Hur ska havet p aneras,
sarski l t  infdr komrnande v ndkraftspro.
jekt?

Reglerna i strandskyddet komrner att
i6r;ndras; en skarpning i  v ssa omraden,
lat tnader andra. Kommunerna ska
framtiden is na dvers kts-och detal jpta
ner ange hur och n:r  skand skyddet ska
gal/ : .  Detta leder t  l l  at t  komrnunerna
maste !ppdatera s na dvers ktsplaner
vi lket kanvara brafarde komrnuner sorn
inte gjort det pA manga ar.

Tjurusning pa faslighetsmarknaden?
Per Johnler,  VD pa Fast ghetsbyran, vi Ie
garna fork ara hur fast igheispr iserna
k0mmer at i  utvecklas, men det ar lat te
svari .  De senaste manaderna har var i t
Torvrrrande, fren mycket ag omsatining

De befarade konsekvefserna kan
sammaniattas i att hdgre utgfter fdr
exproprat iof  kan eda t i l l  b!dgetkor-
sekvenser fdr bl  a de stora aktdrerna
Banverkei och Vagverket. Detta l€der
srn t ! r  at t  projekt skluts p: f ramtiden

Konsekvenser av den f  inansiel la oron p:
fastighetsmarknaden tyckte Lars
.lohanssof fran Vasakronan var en a t.
idr am rubrik pa hans Jbredragoch byt.
tegerast utordet oro moi kr is.  De stora
Tastrghetsagarna skrver ner sin fastig.
heisvarden, upp i 40% for fastigheter
i London, medan de svenska fastighets.
bo agen kor att fast gheterna kommer
att  s junka med 5 10% i  Sverige. c/obalt
sett har vardena sjufklt betyd gt mer.
Lars menar ati 'tidvattensvagen inte
nait  s iranden annu" och att  det bl i rvar
re innan det bl i r  bai tre al l t  kommer att
vara b gare orn 12 manaderl

Vars en dkar nu dramatiskt och kom
rner att leda t I rnanga tomma oka er
och dkad vakansgrad. lvlassiva stat iga
rAddn ngspaket med en de tv:ngsJor
s. i l jn ingar bl i r  fol jden, egenanvandare
kommer att  *  la sina fast gheter och
hdga y e der lockar opportunister och

t


