
Placering på kontrollföremålet


Västra delen A

Södra hörnet (utsidan) B

Uppe på C

Mellan D

Krök eller böj E

Nordvästra slutet F

Nordöstra foten G

Östra hörnet (insidan) H

Nordöstra sidan I

Sydöstra kanten J

kontrollskärmen varken är placerad i centrum eller kanten av 
detta område. T ex sankmarken västra kanten. 

     
11.3 
" Västra delen 

Används när föremålet sträcker sig över ett särskilt område 
och när kontrollskärmen inte är placerad i centrum eller någon 
av kanterna. T ex Gropen sydöstra delen.  

 

     

11.4 ¬ 
Östra hörnet 
(insidan) 

Används när: 
a) Föremålets kant kröker mellan 45-135 grader. T ex Öppen 
mark, östra hörnet (insidan), Ruinen, nordvästra hörnet 
(utsidan). 

 

   b) Ett linjeföremål bildar ett hörn. T ex Stängsel, södra hörnet 
(insidan), Stenmur, sydvästra sidan (utsidan)  
 

 

11.5 Ã 
Södra hörnet 
(utsidan) 

Symbolen visar vilken riktning hörnet pekar åt.  
 

     

11.6 ’ 
Sydvästra 
spetsen 

När föremålets kant kröker med en vinkel som är mindre än 45 
grader. T ex Sankmarken sydvästra spetsen.  

 

     

11.7 Â Krök, böj 
När ett linjeföremål förändrar riktning i en jämn böj. T ex 
Stigkröken.  

 

     
11.8 
fl 

Nordvästra 
slutet 

Punkten där ett linjeföremål slutar eller börjar. T ex Dike, 
nordvästra slutet.   

     

11.9 ‡ 
Uppe i / övre 
delen 

När föremålet sträcker sig mellan två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära toppen. T ex Sänkan, övre 
delen. 

 

     

11.10 · 
Nere i / nedre 
delen 

När föremålet sträcker sig över två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära botten. T ex Sänkan, nedre 
delen.  

 

     

11.11 ‚ Uppe på 
När kontrollskärmen är placerad på den högsta delen av 
föremålet och detta inte är den vanliga placeringen. T ex 
Branten, uppe på. 

 

     

11.12  Under 
När kontrollskärmen är placerad under föremålet, T ex  
Rörledningen, under.   

     

11.13 „ 
Foten När kontrollskärmen är placerad vid foten av föremålet. T ex 

Branten, foten.   

     

11.14 , 
Nordöstra 
foten 

Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 

 

     

11.15 ‰ Mellan 
När kontrollskärmen är placerad mellan två föremål. T ex Mellan 
stenarna.  

 

kontrollskärmen varken är placerad i centrum eller kanten av 
detta område. T ex sankmarken västra kanten. 

     
11.3 
" Västra delen 

Används när föremålet sträcker sig över ett särskilt område 
och när kontrollskärmen inte är placerad i centrum eller någon 
av kanterna. T ex Gropen sydöstra delen.  

 

     

11.4 ¬ 
Östra hörnet 
(insidan) 

Används när: 
a) Föremålets kant kröker mellan 45-135 grader. T ex Öppen 
mark, östra hörnet (insidan), Ruinen, nordvästra hörnet 
(utsidan). 

 

   b) Ett linjeföremål bildar ett hörn. T ex Stängsel, södra hörnet 
(insidan), Stenmur, sydvästra sidan (utsidan)  
 

 

11.5 Ã 
Södra hörnet 
(utsidan) 

Symbolen visar vilken riktning hörnet pekar åt.  
 

     

11.6 ’ 
Sydvästra 
spetsen 

När föremålets kant kröker med en vinkel som är mindre än 45 
grader. T ex Sankmarken sydvästra spetsen.  

 

     

11.7 Â Krök, böj 
När ett linjeföremål förändrar riktning i en jämn böj. T ex 
Stigkröken.  

 

     
11.8 
fl 

Nordvästra 
slutet 

Punkten där ett linjeföremål slutar eller börjar. T ex Dike, 
nordvästra slutet.   

     

11.9 ‡ 
Uppe i / övre 
delen 

När föremålet sträcker sig mellan två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära toppen. T ex Sänkan, övre 
delen. 

 

     

11.10 · 
Nere i / nedre 
delen 

När föremålet sträcker sig över två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära botten. T ex Sänkan, nedre 
delen.  
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Branten, foten.   
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Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 
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Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 

 

     

11.15 ‰ Mellan 
När kontrollskärmen är placerad mellan två föremål. T ex Mellan 
stenarna.  
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Sydvästra 
spetsen 

När föremålets kant kröker med en vinkel som är mindre än 45 
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11.7 Â Krök, böj 
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Nordvästra 
slutet 
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11.10 · 
Nere i / nedre 
delen 

När föremålet sträcker sig över två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära botten. T ex Sänkan, nedre 
delen.  
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11.14 , 
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Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 

 

     

11.15 ‰ Mellan 
När kontrollskärmen är placerad mellan två föremål. T ex Mellan 
stenarna.  
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11.8 
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Nordvästra 
slutet 

Punkten där ett linjeföremål slutar eller börjar. T ex Dike, 
nordvästra slutet.   
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spetsen 

När föremålets kant kröker med en vinkel som är mindre än 45 
grader. T ex Sankmarken sydvästra spetsen.  

 

     

11.7 Â Krök, böj 
När ett linjeföremål förändrar riktning i en jämn böj. T ex 
Stigkröken.  

 

     
11.8 
fl 

Nordvästra 
slutet 

Punkten där ett linjeföremål slutar eller börjar. T ex Dike, 
nordvästra slutet.   

     

11.9 ‡ 
Uppe i / övre 
delen 

När föremålet sträcker sig mellan två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära toppen. T ex Sänkan, övre 
delen. 

 

     

11.10 · 
Nere i / nedre 
delen 

När föremålet sträcker sig över två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära botten. T ex Sänkan, nedre 
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11.11 ‚ Uppe på 
När kontrollskärmen är placerad på den högsta delen av 
föremålet och detta inte är den vanliga placeringen. T ex 
Branten, uppe på. 

 

     

11.12  Under 
När kontrollskärmen är placerad under föremålet, T ex  
Rörledningen, under.   

     

11.13 „ 
Foten När kontrollskärmen är placerad vid foten av föremålet. T ex 

Branten, foten.   

     

11.14 , 
Nordöstra 
foten 

Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 

 

     

11.15 ‰ Mellan 
När kontrollskärmen är placerad mellan två föremål. T ex Mellan 
stenarna.  

 

kontrollskärmen varken är placerad i centrum eller kanten av 
detta område. T ex sankmarken västra kanten. 

     
11.3 
" Västra delen 

Används när föremålet sträcker sig över ett särskilt område 
och när kontrollskärmen inte är placerad i centrum eller någon 
av kanterna. T ex Gropen sydöstra delen.  

 

     

11.4 ¬ 
Östra hörnet 
(insidan) 

Används när: 
a) Föremålets kant kröker mellan 45-135 grader. T ex Öppen 
mark, östra hörnet (insidan), Ruinen, nordvästra hörnet 
(utsidan). 

 

   b) Ett linjeföremål bildar ett hörn. T ex Stängsel, södra hörnet 
(insidan), Stenmur, sydvästra sidan (utsidan)  
 

 

11.5 Ã 
Södra hörnet 
(utsidan) 

Symbolen visar vilken riktning hörnet pekar åt.  
 

     

11.6 ’ 
Sydvästra 
spetsen 

När föremålets kant kröker med en vinkel som är mindre än 45 
grader. T ex Sankmarken sydvästra spetsen.  

 

     

11.7 Â Krök, böj 
När ett linjeföremål förändrar riktning i en jämn böj. T ex 
Stigkröken.  

 

     
11.8 
fl 

Nordvästra 
slutet 

Punkten där ett linjeföremål slutar eller börjar. T ex Dike, 
nordvästra slutet.   

     

11.9 ‡ 
Uppe i / övre 
delen 

När föremålet sträcker sig mellan två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära toppen. T ex Sänkan, övre 
delen. 

 

     

11.10 · 
Nere i / nedre 
delen 

När föremålet sträcker sig över två eller flera höjdkurvor och 
kontrollskärmen är placerad nära botten. T ex Sänkan, nedre 
delen.  

 

     

11.11 ‚ Uppe på 
När kontrollskärmen är placerad på den högsta delen av 
föremålet och detta inte är den vanliga placeringen. T ex 
Branten, uppe på. 

 

     

11.12  Under 
När kontrollskärmen är placerad under föremålet, T ex  
Rörledningen, under.   

     

11.13 „ 
Foten När kontrollskärmen är placerad vid foten av föremålet. T ex 

Branten, foten.   

     

11.14 , 
Nordöstra 
foten 

Som ovan, men när föremålet är stort nog för att 
kontrollskärmen ska kunna placeras i mer än en riktning. T ex 
Höjden, nordöstra foten. 

 

     

11.15 ‰ Mellan 
När kontrollskärmen är placerad mellan två föremål. T ex Mellan 
stenarna.  

 

     

9.4 2.0 
3.0 

Höjden på  
två föremål 

Höjden på två föremål när kontrollen är placerad mellan dessa.  

 

Kombinationer 
 

Ref.   Beskrivning   
     

10.1 
ë Korsning Punkt där två linjeföremål korsar varandra. 

 

     
10.2 
í Förgrening Punkt där två linjeföremål möts.  

 

När någon av dessa symboler används i Kolumn F måste de två föremål som antingen möts eller korsar varandra 
markeras i Kolumn D och E. Till exempel: 

D E F   
     

o o ë 
Stigkorsning Punkt där två liknande linjeföremål korsar 

varandra. 
     

p [ ë 
Rågång/ 
Bäckkorsning 

Punkt där två olika linjeföremål korsar 
varandra. 

     

n n í 
Vägförgrening Punkt där två liknade linjeföremål möts. 

     

[ b í 
Bäck/Smal 
sankmark  

Punkt där två olika linjeföremål möts. 

 

Kolumn G – Placering av kontrollskärmen  

OBS: Ingen symbol behöver användas för att beskriva placeringen i relation till kontrollföremålet när kontrollskärmen 
placeras på eller så nära kontrollföremålets centrum som möjligt. 

 
 

Ref.   Beskrivning   
     

11.1 
° Nordöstra 

sidan 

Används när föremålet sträcker sig över marknivån. T ex Sten 
nordöstra sidan.  

 

     
11.2 
´ Syd östra 

kanten 

Används när: 
a) Föremålet sträcker sig under marknivån och när 
kontrollskärmen är placerad i marknivå på kanten. T ex gropen 
sydöstra kanten. 

 

   b) Föremålet sträcker sig över ett större område och  
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Höjden på två föremål när kontrollen är placerad mellan dessa.  

 

Kombinationer 
 

Ref.   Beskrivning   
     

10.1 
ë Korsning Punkt där två linjeföremål korsar varandra. 

 

     
10.2 
í Förgrening Punkt där två linjeföremål möts.  

 

När någon av dessa symboler används i Kolumn F måste de två föremål som antingen möts eller korsar varandra 
markeras i Kolumn D och E. Till exempel: 

D E F   
     

o o ë 
Stigkorsning Punkt där två liknande linjeföremål korsar 

varandra. 
     

p [ ë 
Rågång/ 
Bäckkorsning 

Punkt där två olika linjeföremål korsar 
varandra. 

     

n n í 
Vägförgrening Punkt där två liknade linjeföremål möts. 

     

[ b í 
Bäck/Smal 
sankmark  

Punkt där två olika linjeföremål möts. 

 

Kolumn G – Placering av kontrollskärmen  

OBS: Ingen symbol behöver användas för att beskriva placeringen i relation till kontrollföremålet när kontrollskärmen 
placeras på eller så nära kontrollföremålets centrum som möjligt. 

 
 

Ref.   Beskrivning   
     

11.1 
° Nordöstra 

sidan 

Används när föremålet sträcker sig över marknivån. T ex Sten 
nordöstra sidan.  

 

     
11.2 
´ Syd östra 

kanten 

Används när: 
a) Föremålet sträcker sig under marknivån och när 
kontrollskärmen är placerad i marknivå på kanten. T ex gropen 
sydöstra kanten. 

 

   b) Föremålet sträcker sig över ett större område och  
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