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Jenny Kjellqvist 
E-post: jenny.kjellqvist@stockholm.se 
Tel: 08- 508 28118 

Objektsammanställning Tätortskarta Stockholms län 

1.1 Omfattning 
Denna objektsammanställning omfattar alla objekt som ingår i Tätortskartan Stockholms Län.  

1.2 Förändringsdata 
För ajourhållningen av Tätortskartan ska alla samverkande kommuner minst en gång om året påtala alla förändringar inom 
kommunen som berör Tätortskartan. Information inom samtliga områden lager som beskriv i detta dokument ska redovisas. 

1.3 Korrekturläsning 
Samverkande kommuner har även ett åtagande att regelbundet korrekturläsa Tätortskartan! Det är de samverkande 
kommunernas ansvar att information som visas i Tätortskartan är korrekt, korrekturläsning bör ske löpande under hela året.  

Korrekturläsningen ska innefatta både nyss redigerad information och Tätortskartans innehåll som helhet över den egna 
kommunen. 

1.4 Kvalitetskrav 
Tätortskartan är en översiktskarta och innehållet har generaliserats m a p form och läge. Vi önskar dock de att data ni levererar 
till Stockholm har exakt läge för att kvalitén i kartan ska bli jämn över hela länet. Vi följer era lägesanvisningar så långt det är 
möjligt! 

1.5 Ersättning enligt ABT-avtalet 
Stockholms stadsbyggnadskontor skickar varje år förändringsdata ur Tätortskartan till Lantmäteriet. Omfattningen på leveransen 
följer ABT-avtalet för Övrig topografi (Anläggning, Kommunikation, Ortsnamn) och samtliga kommuner i Stockholms län 
omfattas. Leveransen uppfyller samverkansnivå 3, men det är Er kommuns avtal med Lantmäteriet som avgör vilken ersättning 
Ni får! Varje kommun har ett eget ansvar att information enligt ABT-avtalets T-del (övrig topografi) rapporteras till Tätortskartan 
så att informationen kan vidarebefordras till Lantmäteriet. 

Om Ni vill höja er samverkansnivå med Lantmäteriet (S1 respektive S2 till S3) kan det göras genom att Ni gör en ny 
”golvläggning” av er kommun, dvs. korrekturläsning av innehållet. Kontakta Karin Ericsson (karin.ericsson@lm.se) eller Kristina 
Ribacke (kristina.ribacke@lm.se) på Lantmäteriet om ni vill veta mer om det! 
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1.6 Innehåll 

1.6.1 Allmänt 

Nedan nämns några lager vi gärna ser att ni kikar lite extra på! 

1.6.2 Vägnät 
För närvarande används inte data från NVDB för att ajourhålla Tätortskartan. Samtliga förändringar och fel i vägnätet i 
Tätortskartan måste påtalas! Vägnätets indelning i Tätortskartan kan närmast beskrivas m a p vägbredd, det följer m a o INTE 
vägnätet med företeelser såsom de lagras i NVDB. 

NOTERA att aktualiteten i Tätortskartans vägnät är särskilt viktig eftersom det bl. a. används av räddningstjänsten. 

1.6.3 Adressnummer 

Adressiffrorna i Tätortskartan är endast Textgeometrier, deplaceras manuellt i varje kvartershörn. Vi får INTE adressuppgifter 
från Lantmäteriet. NI måste således själva korrekturläsa adresserna så att siffrorna stämmer. Om ny ska läggas in, vänligen hjälp 
oss att genom att ENDAST skicka siffror som ska ändras i Tätortskartan (förändringsdata); i hörnen på varje kvarter. 

1.6.4 Byggnader 

Byggnaders klassificering beskrivs nedan, BÅDE objekttyp och undertyp ska anges (Exempelvis Verksamhetsbyggnad - Handel). 

1.6.5 Naturreservat och Nationalparker 

Naturreservat och Nationalparker ingår i Tätortskartan. Upplys oss om något ska justeras och skicka en geometri i 
vektordataformat. Data att ladda ner finns hos Länsstyrelsen; http://www.gis.lst.se/lstgis/lstsverige/ 

1.6.6 Kraftledningar 

Se gärna över kraftledningarna i Er kommun i Tätortskartan, de har inte uppdaterats på många år. Om ni går in på Svenska 
Kraftnäts hemsida hittar ni information om både stamnätet (spänning över 220 kV) och lokala nätdistributörer. 

1.6.7 Färjeleder 

Tätortskartan saknar flera av länets färjeleder. De ska läggas in eftersom de är en del av det allmänna vägnätet. Via Trafikverkets 
hemsida hittar ni information om Färjerederiet och länets färjeleder. Se även beskrivning nedan. 

1.6.8 Leverans till Lantmäteriet enligt ABT-avtalet för Övrig Topografi 

Objekt som ska levereras enligt ABT-T avtalet för övrig topografi inkluderas i Tätortskartan.  De lager som ingår i ABT-T i 
Tätortskartan tydliggörs i beskrivningen nedan (det står ABT-T efter lagernamnet). Om ni följer Tätortskartans 
objektspecifikation kommer ABT-avtalets T-del att uppfyllas. Stockholm stad levererar i september varje år data för alla 
kommuner i länet. Om ni vill läsa igenom ABT-avtalets handbok för övrig topografi finns den på Lantmäteriets hemsida.  

År 2014 har flera nya lager lagts till i Tätortkartan, främst inom anläggningar som ska levereras enligt ABT-T. Denna förändring 
är gjord för att vi bättre skall kunna följa avtal. 

1.7 Lathund leverans 
En liten lathund inför leverans till Stockholm stad för ajour i Tätortskartan. 

 Skicka endast förändringsdata. 

 Alla förändringsdata ska skickas i vektordataformat. 

 Följ väldigt gärna datamodellen som beskrivs nedan. Ange BÅDE objekttyp och undertyp. 

 (dpMap-användare… Lathund för dpMap kommer!) 

 Använd gärna attributfält (eller tags) för att 

o Kommentera förändringsdata (ny, ändrad, ta bort) 

o Ange Objekttyp respektive undertyp 

 Skicka förändringsdata i ETT dataformat (dvs. tab., shape, dgn. eller dwg.) 

 Om ni vill, komplettera vektordataleveransen med en bild (skärmdump) över komplexa områden. 

 Specificera leverans; nämn antal filer samt era kontaktuppgifter i ett mail till jenny.kjellqvist@stockholm.se 

 Tag gärna eget aktivt ansvar i att följa upp revideringsarbetet, korrekturläs så tidigt det går (om möjligt senast maj). 

 Fråga, fråga, fråga om något är oklart?? 

http://www.gis.lst.se/lstgis/lstsverige/
mailto:jenny.kjellqvist@stockholm.se
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2 SAMMANFATTNING: 

ANGE ALLA UNDERSTRYKNA OBJEKTTYPER. LÄS GÄRNA BESKRIVNINGEN I DOKUMENTATIONEN: 

Byggnad (yta) Markanvändning (yta) Anläggningsområde (yta) 

OBS: Byggnadens huvudsakliga 
användning avses! 

Bostadsbyggnad  
Endast enbostadshus på landsbygd. 

Flerbostadshus generaliseras alltid till 
bebyggelseområden. 

Verksamhetsbyggnad. 

Ange: Handel, Hotell, Kontor, Parkeringshus, 
Ospec. verksamhetsbyggnad 

Samhällsfunktionsbyggnad 

Ange: Allmän byggnad, Idrott, Vårdbyggnad 

Samfundsbyggnad 

Ospec samfundsbyggnad 

Servicebyggnad 

Vattentorn 

Industribyggnad 

Ospecificerad byggnad 

Övrig byggnad 

Ekonomibyggnad 

 

BEBYGGELSE 

Alla: inkl. Upplysningstext/namn 

Bostadsområde  
inkl. Upplysningstext/namn 

Centrumområde 

Ex Farsta Centrum, Täby Centrum etc. 

Handelsområde 
Ex Kungens kurva rep. Arninge 

Industriområde  
 

NATUR OCH SJÖ 

Alla: inkl. Upplysningstext/namn 

Grönområde (f d Park) 
(All öppen mark) 

Jordbruksmark 

Skogsmark 

Sankmark normal 

Sjö 

 

IDROTTSANLÄGGNING 

Ange: 

Idrottsplats  

Fotbollsplan  

Trav- & Galoppbana  

Motorbana  

Skjutbana  

Bassängbad  

Campingplats  

Kolonistugeområde  

 

MARKANLÄGGNING 

Ange: 

Torg  

Begravningsplats 

Nöjesanläggning 

Djurpark 
 

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 

Ange: 

Flygbana  

Parkeringsplats  
Infartsparkeringar och andra större 

parkeringar. Ca 25* 25 m. 

Brygga 
Yta för större brygga av varaktig 

beskaffenhet. 

Pir 

Bilskrotsanläggning  
  

Administrativ gräns (yta) Infrastruktur (linje) 

Kommungräns  
Ny yta vid ändrad kommungräns 

Nationalpark  
Naturreservat 

 

Vägnät (OBS! se spec.) 

Vandringsled 

Elljusspår 

Gång- och cykelväg 

Stig 

Spårnät (OBS! Se spec.) 

Färjeförbindelse  

Elnät 

Bro 

Broillustration  

Tunnel 

Traktorväg 

Vattendrag 

Strandlinje 

Övrig upplysningstext (text) Bytesplats och knutpunkt 
(symbol) 

OBS: EJ kommentarer till andra objekt här! 

Administrativ text 

Adressnummer 

Golfbana 

Gästhamn 

Ortnamn och Platsnamn 

Strandbad 

Återvinningscentral 

Önamn 
 

Spårnätstation  

Trafikplats (inkl. Namn) 

Länsväg 

Övrig länsväg 

Europaväg 
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3 BYGGNAD  

3.1 Byggnad 

Samtliga byggnader läggs in enligt nedan oberoende av vilket bebyggelseområde eller naturområde som 
finns under. 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Bostadsbyggnad 

 (huvudsakligt ändamål, 
d.v.s. >50%) 

 

 

 Enbostadshus (text: ABT-T) 

Bostadsbyggnad med enbostad på  
landsbygd. 

 

Yta  

Schablon för en eller flera friliggande 
byggnader. 

Ytan generaliseras till min 22*22m. 
eller större. 

Läggs endast in på naturområden 
(skog, jordbruk, grönområde) 

Text 

Namn (gårdsnamn) redovisas alltid. 

Gårdsnamn beskrivning: 
Respektive namn på byggnad enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

Övrigt 

Flerbostadshus, kvarter och större 
områden där samtliga byggnader är 
avsedda för bostad generaliseras till 
”Bebyggelseområden –
bostadsbebyggelse”.  

Inga bostadsbyggnader redovisas där 
bostadsbebyggelse visas. 
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Verksamhetsbyggnad 
(Rörelseidkning) 

(huvudsakligen d.v.s. >50%) 

 

Ex Hotell 

 

 

Ex Ospecificerad 
verksamhetsbyggnad: 

 

 

 

 

 

 Handel 

Byggnad avsedd för handel exv. byggnad för 
butik/varuhus. 

Se generaliseringsregler under ”Övrigt”. 

Ingående byggnadstyper (respektive 
byggnadstyp redovisas ej). 

o Restaurangbyggnad 
Byggnad där huvudsakliga användningen 
är restaurang.  

o Lagerbyggnad för handel  
T ex Hyreshuset, K-Rauta, Byggmax etc. 

 Kontor  

Byggnad avsedd för kontorsverksamhet. 

Se generaliseringsregler under ”Övrigt”. 

 Hotell 

Byggnad till sin helhet avsedd för 
hotellverksamhet. 

Se generaliseringsregler under ”Övrigt”. 

 Parkeringshus 

Byggnad ovan mark avsedd för parkering. 

Se generaliseringsregler under ”Övrigt”. 

 Ospecificerad verksamhetsbyggnad  

Redovisas alltid. 

Ingående byggnadstyper (respektive 
byggnadstyp redovisas ej). 

o Daghem/förskola 

o Äldreboende  

o Gruppboende  

o Vårdcentral 

o Scoutstuga 

Yta 

Min. area 10*22 m. 

Samtliga undertyper läggs in på 
samtliga bebyggelseområden 
(bostad, industri, handel, centrum) 
eller naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Text 

Redovisas ej 

Övrigt 

I tätbebyggda områden där 
Tätortskartans allmänna regler ej 
kan hållas: 

 Hela kvarter med 
verksamhetsbyggnader som 
är Handel, Kontor, Hotell 
eller Parkeringshus 
generaliseras och redovisas 
som ”bebyggelseområde – 
handelsområde”. De 
enskilda byggnaderna 
redovisas då ej. 

 Undantaget denna regel är 
Ospec. 
verksamhetsbyggnad som 
alltid ska redovisas. Text för 
dessa redovisas aldrig. 
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Samhällsfunktionsbyggnad 

 

 Allmän byggnad:  

Alla förekomster redovisas alltid. 

o Kommunala förvaltningar  

o Statliga verk 

o Myndigheter 

o Kulturhistoriska byggnader med stor 
reservation (t.ex. Riddarhuset) 

o Museer 

o Skolor 

o Rättsinstans 

o Tingshus 

o Polis i egen byggnad 

o Brandstationer  

o Bibliotek i egen byggnad 

o Slott 

o Försvarsbyggnader 

o Operan 

o Djursjukhus 

o Evenemangsbyggnad (T ex Tele 2 Arena) 

o Kriminalvårdsmyndighetens anstalter 

Yta  

Min. area 22*22 m. 

Samtliga undertyper läggs in på 
samtliga bebyggelseområden 
(bostad, industri, handel) eller 
naturområden (skog, jordbruk, 
grönområde) 

Min. area 22*22 m. 

Text 

Text ska alltid redovisas, namn 
respektive beskrivning verksamhet. 

  Idrott 

Alla förekomster redovisas alltid. 

o Friliggande idrottshallar 

o Sporthall 

o Ishallar 

o Fotbollsarena 

o Idrottsanläggningars expeditioner och 
omklädningsrum 

o Offentliga badhallar 

o Bassäng- och friluftsbadens 
omklädningsrum 

o Ridhus 

o Byggnader inom ridanläggning som inte 
är stall 

(Stall lagras som Övrig byggnad – 
Ekonomibyggnad) 

 Vårdbyggnad 

Alla förekomster redovisas alltid. 

o Sjukhus 

o Sjukhem 
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Samfundsbyggnad 

 

 Ospecificerad samfundsbyggnad 

(text: ABT-T) 

Byggnad för religiös verksamhet tillhörande 
svenska kyrkan eller andra trossamfund. 

Alla förekomster redovisas alltid. 

o Kyrka 

o Frikyrka 

o Synagoga 

o Moské 

o Tempel 

o Krematorium 

o Kloster 

o Församlingshem 

o Kapell 

Yta  

Min area 22*22 m 

Samtliga undertyper läggs in på 
samtliga bebyggelseområden 
(bostad, industri, handel) eller 
naturområden (skog, jordbruk, 
grönområde) 

Text 

Text ska alltid redovisas.  

Namn på byggnad för religiös 
verksamhet ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T) 
anges.  

Industri 

 

 Industribyggnad  

Byggnad eller anläggning för/i: 

o Industri eller verkstad. 

o Distributionsbyggnad för produktion av 
gas, värme, el eller vatten 
(t.ex. vattenkraftverk, kärnkraftverk, 
kondenskraftverk, vindkraftverk, 
kraftvärmeverk, fjärrvärmeverk eller 
gasturbinanläggning) 

o Reningsverk  

(Kommunala avloppsreningsverk) 

Yta  

Objekt större än min 22*22 m2 
redovisas. 

Industri läggs endast in på 
bebyggelseområden, objekttypen 
för bebyggelseområdet måste vara 
industri. 

Text 

Text redovisas ej för 
industribyggnader. 

Övrigt 

Not: Texter kopplas till 
bebyggelseområde-industri, aldrig 
till en industribyggnad. 

Övrig byggnad 

 

 Ekonomibyggnad (för lantbruk)  

Alla förekomster redovisas alltid. 

Byggnad eller anläggning för/i: 

o Byggnad avsedd för jord-, trädgårds- och 
skogsbruk t ex.  

o Djurstall 

o Växthus 

o Maskinhall 

o Magasinlada 

o Silo 

o Loge 

o 4H-gård 
 

Yta  

Objekt större än min 22*22 m. 
redovisas. 

Ekonomibyggnad äggs in på 
samtliga bebyggelseområden 
(bostad, industri, centrum) eller 
naturområden (skog, jordbruk, 
park). 

Text 

Namn redovisas om sådan finns. 
Upplysningstext ska redovisas för 
4H gård. 

  



 9 (20) 

 

Servicebyggnad 

 

 Vattentorn 

Läggs in på samtliga bebyggelseområden 
(bostad, industri, centrum) eller 
naturområden (skog, jordbruk, park) 

o Vattenreservoar 

Yta  

Alla förekomster redovisas. 

Text 

Text redovisas ej. 

 

Ospecificerad byggnad 

 

 Ospecificerad byggnad 

o Järnvägsstation  
UNDANTAG: Centralstationen i 
Stockholm är en 
”Samhällsfunktionsbyggnad - Allmän 
byggnad” 

o Busstation  
UNDANTAG: Bussterminalen vid 
centralen i Stockholm är en 
”Samhällsfunktionsbyggnad - Allmän 
byggnad”. 

o Friluftsgård & Motionsgård 

o Hembygdsgård 

o Byggnader inom nöjesanläggningar 

 

Yta  

Byggnad eller schablon redovisas 
alltid. 

Min area 22 *22 m. 

Läggs in på samtliga 
bebyggelseområden (bostad, 
handelsområde, industri, centrum) 
eller naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Text 

Namn redovisas alltid när sådant 
finns.  

Namn, upplysningstext eller 
beskrivning verksamhet redovisas 
om sådant finns och om 
Tätortskartans allmänna 
generaliseringsregler medger text.  

 

4 MARKANVÄNDNING  

4.1 Bebyggelse 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Bostadsområde 

 

 Bostadsområde (text: ABT-T) 

Större sammanhängande yta som används 
för bostadsbebyggelse. 

o Flerbostad 

o Enbostadshus inom en avgränsad 
sammanhängande yta 

Yta 

Ligger ovanpå naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Läggs alltid i anslutning till 
väggeometri. 

Text  

Namn på bebyggelse eller del av 
bebyggelse ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  
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Handelsområde 

Ny klass 2014 

 

 Handelsområde (text: ABT-T) 

Markområde avsedd för handel exempelvis 
Barkarby, Kungens Kurva, Arninge m fl. 

Yta 

Ligger ovanpå naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Läggs alltid i anslutning till 
väggeometri. 

Text. 

Namn på handelsområde 
(köpcentrum) ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

Industriområde 

 

 Industriområde (text: ABT-T) 

Större sammanhängande markområde 
avsedd. Industri. 

 

Yta 

Ligger ovanpå naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Läggs alltid i anslutning till 
väggeometri. 

Text 

Namn på handelsområde 
(köpcentrum) ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

Centrumområde 

 

 Centrumområde (text: ABT-T) 

Markområde avsett för centrumområde 
med både köpcentrum och 
medborgarservice, exempelvis Vallentuna 
Centrum, Täby centrum, Farsta centrum 
eller Haninge centrum 

Yta 

Ligger ovanpå naturområden (skog, 
jordbruk, grönområde) 

Läggs alltid i anslutning till 
väggeometri. 

Text. 

Namn på centrumsområde 
(köpcentrum) ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

 

4.2 Natur & Sjö 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Jordbruksmark 

 

 Jordbruksmark (text: ABT-T) 

Jordbruksmark avser mark som används, 
eller nyligen använts för jordbruk, främst 
åkermark och betesmark, men även 
ängsbruk. 

Verklig markanvändning, ej planlagd 
markanvändning. 

Yta 

Marktäckande lager. 

Text 

Text redovisas ej. 

Yta 

Marktäckande lager. 

Text 

Text redovisas ej 
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Grönområde 

Nytt namn för parkmark 
2014 

 

 Grönområde (text: ABT-T) 

Grönområde avser öppen eller öppenmark 
med inslag av vegetation.  

Verklig markanvändning, ej planlagd 
markanvändning. 

 

Yta 

Marktäckande lager. 

Text 

Text redovisas när sådan finns 

Namn på allmän plats (område, del 
av område), natur- och 
terrängföreteelser, t.ex. berg, ås, dal. 
ska anges enl. värdemängd för 
ortsnamn (ABT-T).  

Skogsmark 

 

 Skogsmark (text: ABT-T) 

Skogsmark avser större trädbevuxna 
områden. 

Verklig markanvändning, ej planlagd 
markanvändning. 

 

Yta  

Marktäckande lager.  

Text 

Text redovisas när sådan finns  

Namn på allmän plats (område, del 
av område), natur- och 
terrängföreteelser, t.ex. berg, ås, dal. 
ska anges enl. värdemängd för 
ortsnamn (ABT-T).  

Sankmark, normal 
Ex manér dpMap: 

 

Ex manér Mapinfo tab & ESRI: 

 

 Sankmark (text: ABT-T) 

Mark där vatten till stor del av året finns 
nära under, i eller strax över markytan samt 
vegetationstäckta vattenområden. 

 

Yta  

Sankmark ligger ovanpå naturlagren 
(skog, grönområde, jordbruksmark). 

Text  

Namn på våtmarker ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

Sjö 

 

 

 Sjö (text: ABT-T) 

Strandlinjen är gränsen mellan sjö och land 
och tydliggörs genom sjöytornas rand.  

Om endast del av strandlinjen ska justeras 
(och angränsande ytor till denna) 
rapporteras den ändrade strandlinjen Inder 
Infrastruktur, se nedan) 

 

Yta  

Marktäckande lagren. 

Text 

Sjönamn redovisas alltid 

Namn på sjö, hav eller dela av sjö 
eller hav ska anges enl. värdemängd 
för ortsnamn (ABT-T). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jord_(mark)
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5 ANLÄGGNINGSOMRÅDE 

5.1 Anläggningar 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Idrottsanläggning 

Ex manér Idrottsplats 

 

Ex manér bassängbad 

 

 Idrottsplats (ABT-T) 

o Bandyplan 

o Tennisbanor 

o Ishockeyrink 

 Fotbollsplan (ABT-T) 

Plan iordningställd för fotboll. Alla planer 
där det bedrivs organiserad 
fotbollsverksamhet 

Min area ca 25* 50 m. 

 Bassängbad(ABT-T) 

Bassängbad utomhus. 

 Motorbana (ABT-T) 

Bana iordningställd för motorsport, t.ex. 
speedway, motocross, racing 

 Skjutbana (ABT-T)  

Anläggning iordningställd för träning eller 
tävling i skytte.  

 Trav och Galoppbana (ABT-T) 

Bana iordningställd för galopp- eller 
travtävlingar. Se 
http://www.svenskgalopp.se. 

 Campingplats (ABT-T) 

Område iordningställt för övernattningar i 
husvagn eller i tält med tillhörande service. 

 Kolonistugeområde (ABT-T) 

Område som upplåtits för 
odlingsverksamhet i forma av kolonilotter. 
EN kolonilott får bebyggas med kolonistuga 
eller enklare växthus. 

Yta 

Plan, bana eller rink där 
idrottsaktiviteter utövas. Om det ej 
framgår av namnet, ange vilken typ 
av anläggning ytan avser. 

Text (namn) 

Upplysningstext och/eller Namn ska 
redovisas om sådant finns. 

 

Markanläggning 

Ex manér Torg 

 

 Torg 

Öppna ytor inom bebyggelseområden som 
inte innefattas av vägyta. Se även 
trafikanläggning ->Parkeringsplats 

 Begravningsplats (ABT-T) 

Begravningsplats, griftegård, eller på 
finlandssvenska gravgård, är en plats där 
man begraver döda personer. Även 
kyrkogårdar (område i direkt anslutning till 
kyrka). 

 Djurpark (ABT-T) 

T ex Skansen. 

 Nöjesanläggning (ABT-T) 

Ett område med fasta nöjesattraktioner och 
scener. 

Yta 

Yta ska alltid redovisas. 

Text 

Torg: Namn ska redovisas om 
torgnamn finns, anges enligt s enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T). 

Begravningsplats: Namn och ska 
alltid redovisas. 

Djurpark: Namn ska alltid redovisas: 

Nöjesanläggning: Namn ska alltid 
redovisas. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Begravning
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Övriga anläggningar 

Ex manér Flygbana 

 

Ex manér Parkeringsplats 

 

 Flygbana (ABT-T) 

Flygbana som drivs av Luftfartsverket (se 
www.lfv.se) eller mindre flygplats (flygfält) 
som ej drivs av Luftfartsverket 

Alla förekomster redovisas, endast start- och 
landningsbanor. 

Flygbanans namn ska redovisas. 

 Parkeringsplats 

Ny 2013.  

Parkeringsplatser utomhus. Till  

Endast större parkeringsplatser redovisas, ca 
50 * 50 m.  

Infartsparkeringar ska alltid redovisas. 

 Bilskrotsanläggning (ABT-T) 

Anläggning där bilar och andra motorfordon 
demonteras och återvinns. 

 Brygga (ABT-T) 

Yta för större brygga av varaktig 
beskaffenhet för gästhamn, färjetrafik eller 
varaktig, större brygga för båtlinjetrafik. 

Om bryggan är en Gästhamn ska detta 
redovisas under Övriga textobjekt, se nedan. 

(Min mått: 20 m räknat från kanten.) 

 Pir (ABT-T) 

Varaktig pir eller vågbrytare 
(betongfundament) till skydd mot hård sjö 

Yta 

Ytgeometri ska alltid redovisas. 

Text 

För Flygbana ska namn redovisas. 

För Bilskrotsanläggning ska 
upplysningstext redovisas. 

För Brygga ska namn alltid redovisas 
om sådant finns. Observera att om 
Bryggan är en Gästhamn ska detta 
redovisas som textobjekt, se ”Övrig 
text” nedan. 

För Parkeringsplats ska 
upplysningstext redovisas om 
Parkeringsplatsen är en 
infartsparkering. 

Dammanläggning 

Utgår2014 

Dammanläggning vars syfte är att reglera ett vattendrag eller sjösystem (Se def. av 11 kap. 
2 § miljöbalken.) redovisas ej i Tätortskartan. Utgår f o m 2014-01-01 med hänvisning till 
att informationen ägs av Länsstyrelsen och att de ej kan redovisa uppdaterad data för 
dammar i länet. Överenskommet med Lantmäteriet ht 2013 att Stockholms län ej ska 
redovisa dammar i ABT-T-leveranserna. 

6 ADMINISTRATIVGRÄNS 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Kommun 

 

Gräns för kommun. Yta 

Redovisa hela kommunytan om del 
av gräns ändras. 

Text 

Text behöver ej redovisas. 

  

http://www.lfv.se/
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Nationalpark 

 

 Nationalpark (ABT-T) 

Samtliga. Geometrier finns att hämta på 
Länsstyrelsens hemsida. 

Yta 

Ny yta för hela området ska 
redovisas även om endast del av 
gränsen för nationalparken justerats. 

Text 

Namn på nationalpark ska anges enl. 
värdemängd för ortsnamn (ABT-T).  

Naturreservat och 
naturvårdsområde 

 

 Naturreservat (ABT-T) 

Samtliga. Geometrier finns att hämta på 
Länsstyrelsens hemsida. 

 

Yta 

Ny yta för hela området ska 
redovisas även om endast del av 
gränsen för naturreservatet 
justerats. 

 

Text 

Namn på naturreservat ska anges 
enl. för ortsnamn (ABT-T).  

 

7 INFRASTRUKTUR 

7.1 Trafik och kraftnät 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Bro 

 

Markerar vägutbredningen vid bro. 

Alla förekomster redovisas, ange nedanstående 
undertyper. 

o Synlig 

o Skymd  
(T ex bro under bro vid komplexa 
brokonstruktioner. Se t ex Norra 
stationsområdet i Stockholm) 

 

Linje 

Mittlinje för väg över bro 
redovisas. 

Text 

Namn för bro ska redovisas om 
sådant finns, namnet lagras som 
gatunamn. 

Broillustration 

 

Illustration för att markera körbana i komplexa broar, t 
ex Lilla Essingen eller området vid Norra station. 

Linje 

Ange avgränsningsförslag för 
respektive del av 
brokonstruktionen där alla delar 
tillsammans utgör hela 
brokonstruktionen 
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Färjeförbindelse 

 

Allmän färjeleder som är del av det allmänna vägnätet. 
De allmänna färjelederna trafikeras med färjor från 
Färjerederiet som ingår i Trafikverket och därmed är en 
statlig affärsenhet. 

I Tätortskartan skall även färjeleder där en mindre 
avgifts tas ut läggas in. 

Nedanstående leder finns i Stockholms län, kontrollera 
att de finns i Tätortskartan: 

Linje 

Redovisa mittlinje. 

Text 

Färjeledens namn ska redovisas. 
Färjeläget (bryggan) ska redovisas 
med upplysningstext. 

 Furusundsleden 

 Blidöleden 

 Ljusteröleden 

 Vaxholmsleden 

 Oxdjupsleden 

 

 Tynningöleden 

 Tyska bottenleden 

 Adelsöleden 

 Ekeröleden 

 Skanssundsleden 

Se Trafikeverkets hemsida: 

http://www.trafikverket.se/Farja/F
arjeleder/Farjeleder-i-ditt-
lan/Farjeleder-i-Stockholm213/ 

Tunnel 

 

Tunnel för av motorfordon trafikerad väg. Linje 

Mittlinje redovisas. 

Text 

Tunnelnamnet ska alltid redovisas. 
De sparas i klassen för gatunamn. 

Elnät 

 

o Kraftledning, stam 

Det svenska stamnätet ägs av staten och 
förvaltas och drivs av Affärsverket Svenska 
kraftnät. Spänningen är 220kV eller mer (se 
Ellagen 1997:857).  Regionala distributörer 
kan ansluta sig till stamnätet mot en avgift. 

o Kraftledning, region 

De regionala kraftledningsnäten ansluter till 
stamnätet för el. I den svenska ellagen 
definieras en regionledning som en ledning 
som omfattas av en nätkoncession för linje 
och där spänningen understiger 220 kV. 

Se Ellagen: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag
/19970857.htm 

 

Se Svenska kraftnät (stamnäten): 

http://www.svk.se/ 

 

Se lokala nätägare i Er kommun 
(regionala nät): 

http://www.natomraden.se/ 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4n_v%C3%A4g
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Stockholm213/
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Stockholm213/
http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Stockholm213/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Kraftn%C3%A4t
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Kraftn%C3%A4t
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stamn%C3%A4t_(el)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tkoncession
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm
http://www.svk.se/
http://www.natomraden.se/
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Vägnät 

Ex manér Bussgata 

 

Ex manér Småväg 

 

Ex manér Gränd 

 

Ex manér Gata 

 

Ex manér Genomfartsgata 

 

Ex manér Genomfartsgata 

 

 

 Bussgata 

Väg endast avsedd för busstrafik. 

 Småväg 

Mindre väg, enskild väg och skogsbilväg 
som allmänt kan användas för trafik med 
motorfordon. Vägen klassas därmed ej 
som terräng (som t ex Traktorväg). 

En stor andel av de enskilda vägarna är 
skogsbilvägar som i många fall inte är 
öppna för allmän motorfordonstrafik. 
Sådana vägar är trots det att anse som 
vägar. Enskild väg eller skogsbilväg som 
är oplogad, räknas också som väg. 

5 -8 m bred i TK 

 Gränd 

16 m bred i TK 

 Gata 

22 m i TK. 

 Genomfartsgata 

32 m bred i TK. 

 På/Avfart 

På/Avfart till motorväg eller 
motortrafikled. 

 Motorväg 

Motorväg och motortrafikled.  

42 m bred i TK. 

 Gågata 

Gata där man inte får köra bil utan 
tillstånd. 

 

Linje 

Ange för alla undertyper: 

o Skymd 

o Synlig 

Leverera mittlinje, samtliga körbara 
vägar inkl. på- och avfarter ska 
redovisas. Ange Objekttyp och subtyp 
respektive synlig eller skymd.  

Observera att INGA data hämtas från 
Trafikverket. 

Text 

Gatunamn ska alltid redovisas 

 
Ex manér På-/Avfart 

 

Ex manér Motorväg

 

Ex manér Gågata 
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7.2 Spårnät 
Järnväg, industrispår, museijärnvägar samt tunnelbanor eller spårvägar som är i bruk. Samtliga dubbelspår (mittlinje), samtliga 
enkelspår (mittlinje), fjärrtåg och pendeltåg. 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Spårnät 

Ex manér Industrispår 

 

 
Ex manér Pendeltåg 

 

 

Ex manér SJ Normalspår 

 

 

 Industrispår (ABT-T) 

o Synlig 

o Skymd 

 Pendeltåg (ABT-T) 

o Synlig 

o Skymd 

 SJ Normalspår 

o Synlig 

o Skymd 

 Spårvagnsspår (ABT-T) 

Även järnväg som inte ingår i det 
reguljära järnvägsnätet såsom smalspårig 
järnväg, förortsbana, museijärnväg. 

o Synlig 

o Skymd 

 Tunnelbanespår (ABT-T) 

o Synlig 

o Skymd 

 

Linje 

Leverera mittlinje, samtliga spårnät ska 
redovisas. Ange Objekttyp och subtyp 
respektive synlig eller skymd.  

Observera att INGA data hämtas från 
Trafikverket. 

Text 

Namn på spårnät ska redovisas om 
sådant finns. 

 

Ex manér SJ Spårvagnsspår 

 

Ex manér Tunnelbanespår 

 

 

7.3 GC-väg, stig & övrigt 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Vattendrag 

 

 Vattendrag (text: ABT-T) 

Större diken och alla åar ska redovisas i 
Tätortskartan 

Mindre vattendrag t ex större dike och 
mindre åar redovisas med mittlinje. 
Större åar redovisas med sjöyta. 

. 

Linje 

Bäckar och mindre åar ska redovisas 
som linjeobjekt. 

Text 

Namn på vattendrag redovisas om 
sådant finns enl. värdemängd för 
ortsnamn (ABT-T).  

  



 18 (20) 

 

Strandlinje 

 

 Strandlinje  

Strandlinjen utgörs av gränsen mellan 
sjöyta och marklagren (skog, jordbruk, 
grönområde). Rapportera ändrad 
strandlinje om endast del av strandlinjen 
ska justeras. 

Om hel sjöyta ska justeras rapporteras 
detta under sjö, se ovan. 

Linje 

Ändrad strandlinje redovisas som linje. 
Hel sjöyta redovisas som sju under 
markanvändning. 

Text 

Text redovisas ej. 

Elljusspår 

 

 Elljusspår (ABT-T) 

Varaktigt iordningställt elbelyst 
motionsspår på stig eller bana. 

Linje 

Elljusspår redovisas med mittlinje. 

Alla förekomster ska redovisas 

Text 

Text om namn finns. 

Gång- och cykelväg 

 

 

 

 Gång- och Cykelväg 

Cykelväg eller cykelbana är en väg som 
cykel och moped klass II ska köra på. 
Övriga fordon får ej köra här om inget 
mer anges. 

 Till trafiknätet kompletterande. 

Ange: 

o Bro (över mark) 

o Synlig 

o Skymd (ex under viadukt) 

Linje 

GC-väg redovisas med mittlinje. Alla 
förekomster ska redovisas. 

Text 

Text redovisas ej. 

 

 

                

Stig 

 

 Stig 

En gångstig, vardagligt kallad stig, är ett 
litet förflyttningsstråk för i första hand 
fotgängare. 

o Synlig 

o Skymd 

Linje 

Kända förekomster stig redovisas med 
mittlinje. 

Text 

Text redovisas ej. 
 

Traktorväg 

 

 Traktorväg (ABT-T) 

En traktorväg eller hjulspår i terrängen 
som skapats av körning med t.ex. traktor 
eller motorredskap är inte att betrakta 
som väg eftersom den inte kan sägas 
användas allmänt för trafik med 
motorfordon. Se även Småväg ovan 
under vägnät. 

Linje 

Kända förekomster traktorväg redovisas 
med mittlinje. 

Text 

Text redovisas ej. 

Vandringsled 

 

 Vandringsled (ABT-T) 

Markerad led i terräng, längs väg eller 
stig avsedd för vandring eller skidåkning. 

o Synlig 

o Skymd 

Linje 

Alla förekomster vandringsled redovisas 
med mittlinje. 

Text 

Text (namn) ska alltid redovisas. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moped_klass_II
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fordon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotg%C3%A4ngare
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_6_3.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_3_6_2_(Swedish_road_sign).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_3_6_41_(Swedish_road_sign).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_3_6_1_(Swedish_road_sign).svg
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7.4 Bytesplats och Knutpunkt  

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Europaväg 

 

Av Trafikverket fastställt nummer. Symbol med nummer 

Länsväg 

 

Av Trafikverket fastställt nummer. Symbol med nummer 

Övrig länsväg 

 

Av Trafikverket fastställt nummer. Symbol med nummer 

Trafikplats

 

Av Trafikverket fastställt namn och nummer. Symbol, namn, nr 

Spårnätsstation 

 

Stationer med persontrafik eller där gods 
expedieras till fjärrtåg. 

Ange: 

o Järnvägsstation  

o Pendeltågsstation 

o Spårvägsstation 

o Tunnelbanestation 

 

Symbol och text  
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8 ÖVRIG UPPLYSNINGSTEXT 

Objekttyp (redovisas) Undertyper (redovisa objektets undertyp) Representation 

Övrig upplysningstext 

Ex manér Strandbad 

 

 Administrativ text 

 Adressnummer 

Adressnummer placeras i hörnen av 
bebyggelseområdens kvarter eller 
däremellan vid behov. 

 Golfbana (ABT-T) 

Anläggning iordningställd för golf. 
Niohålsbana eller större. 

 Gästhamn (ABT-T) 

Mindre hamn (marina) iordningställd för 
angöring av fritidsbåtar med båtplatser 
upplåtna mot avgift för tillfälligt besökande 
fritidsbåtar. 

 Ortsnamn och Platsnamn (ABT-T) 

I Tätortskartan lagras dessa huvudsakligen 
som Geografiska namn alternativt som 
textobjekt till markanvändningslagren. 

Bebyggelsenamn: 
Namn på bebyggt område 
Naturnamn: 
Namn på natur- eller terrängföreteelse. 
Platsnamn: 
Exempelvis namn på torg, park, 
friluftsområde, öppen plats, rondell mm 

 Strandbad (ABT-T) 

Etablerade strandbad vid sjö. 

o Friluftsbad 

o Strandbad 

 Återvinningscentral (ABT-T) 

En bemannad stationär insamlingsfacilitet 
för uppdelad insamling av grovsopor, t ex 
möbler, träavfall, trädgårdsavfall, 
metallskrot och farligt avfall, elavfall, mindre 
mängder byggavfall, förpackningar i plast, 
papper och plåt m.m. 

T ex Hagby i Täby kommun 

 Önamn (ABT-T) 

 

Text 

Namn och/eller upplysningstext ska 
alltid redovisas. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grovavfall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Farligt_avfall

