
 

 

 

Rättigheter 

Stockholms Stadsbyggnadskontors kartor är upphovsrättsligt skyddade. Som användare 

får du endast bruka kartinformationen för det ändamål som framgår av beställningen. 

Du får inte sprida denna information vidare i någon form. Kartinformationen får dock 

lämnas vidare för att konsult skall kunna utföra uppdrag åt beställaren. Beställaren ska 

då informera uppdragstagaren om att materialet endast får användas för det aktuella 

ändamålet. 

Ansvar 

Stadsbyggnadskontorets ambition är att tillhandahålla korrekt information men vi kan 

inte fullt ut garantera aktualitet, fullständighet eller riktighet. Detaljerna i kartan kan ha 

varierande geometrisk kvalitet. Vid särskilda krav på data eller om data ska användas 

för detaljprojektering, kontakta alltid oss. 

Leveransen innehåller följande filer 

Leveransinfo.pdf Den här filen får inte skiljas från de filer som 

innehåller kartinformation 

Baskarta och registerkarta 

Baskarta_Gröndal.dwg  AutoCad-format 

Baskarta_Gröndal_PDF.pdf  Adobe-format 

Information om Baskarta och registerkarta 

Baskartan är vår mest detaljerade karta. Den täcker hela Stockholms kommun och håller 

högsta noggrannhet. Den innehåller: 

Markdetaljer: Ytbildade byggnader, anläggningar, gator, träd med mera 

Markhöjder:   Punktvisa höjdangivelser samt nivåkurvor 

Natur:   Strandkontur och vattendrag 

Baskartan tillsammans med Registerkartans redovisning av fastighetsgränser och 

administrativa indelningar utgör de en komplett bakgrundskarta. 

 

Leveransen innehåller 3D-gridfiler 2021 

Grid_Gröndal.dwg   AutoCad-format 

Information om 3D-grid 2021 

De koordinatsatta och höjdsatta punkterna i gridfilen är baserade på data från flygburen 

laserskanning över Stockholms stad under perioden 28 april – 8 maj och interpolerat till 
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ett grid med upplösning 1 m. Punkttätheten i originalpunktmolnet är minst 16 

punkter/m2 på marken. 

Punkterna har inte ajourförts sedan de skapades. Det innebär att för områden där marken 

har förändrats sedan skanningstillfället, stämmer inte koordinaterna för punkterna. 

Punkterna i lagret ”Dold mark” visar den interpolerade markhöjden under befintliga 

byggnader. Att höjderna är interpolerade innebär att de är framräknade höjder från 

omkringliggande kända höjder. De kända höjderna är mätta runtom byggnaden. 

Punkterna i lagret ”Dolt vatten” visar den interpolerade vattenhöjden under befintliga 

broar. Att höjderna är interpolerade innebär att de är framräknade höjder från 

omkringliggande kända höjder. De kända höjderna är mätta runtom broarna. 

Gridpunkter för vatten är baserade på höjder och utbredning av vattenytor i baskartan. 

 

Produktspecifikationer för nedan produkter kan hämtas här: 

Baskarta   Allmän-Produktspecifikation_BK_A84.pdf 

Registerkarta  Allmän-Produktspecifikation_RK_A84.pdf  

  

Övriga upplysningar 

Referenssystem i plan:  Sweref99 18 00 

Referenssystem i höjd:  RH2000 

Datum för uttag:  2022-08-09 

Har du synpunkter på innehållet i kartan?  

Skriv gärna till oss: baskarta@stockholm.se     

Öppna data och webkartor 

Sedan 2011 publicerar Stockholms stad vissa öppna data på olika sätt.  

Du hittar dem här: Öppna data och webkartor 

https://kartor.stockholm/produktspecifikationer-for-kartor/
mailto:baskarta@stockholm.se
https://www.stockholm.se/ByggBo/Kartor-och-lantmateri/Kartor-och-geodata/

