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Bakgrund HMK
HMK – Handbok till Mätningskungörelsen 

– gavs ut 1993-1995 

Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling 

av mättjänster                                    

9 delar

HMK-Geodesi, Stommätning

HMK-Geodesi, Detaljmätning 

HMK-Geodesi, Markering

HMK-Geodesi, GPS

HMK-Fotogrammetri

HMK-Digitalisering

HMK-Databaser

HMK-Kartografi

HMK-Juridik

 Teknikutvecklingen m.m.

har gjort handböckerna helt 

eller delvis inaktuella

 Mätningskungörelsen är

upphävd 

Ny vägledning behövs!

C



Vi vill att HMK ska

 underlätta upphandling och kommunikation

mellan beställare och utförare, men även

fungera för egenregiverksamhet

 bidra till samordning, enhetlighet och 

kostnadseffektivitet

 komplettera – och ligga i linje med – det

formella standardiseringsarbetet inom 

området

HMK:s syfte?



Upphandling

Administrativa

bestämmelser

Utvärderingsgrund

Krav på

leverantören

Kommersiella

villkor

Teknisk

specifikation



För vem? 
0. Global kartläggning/nationell kartläggning

1. Nationell/regional kartläggning 

för översiktlig planering och dokumentation 

2. Kartläggning av tätort 

för kommunal detaljplanering och dokumentation

3. Projektinriktad kartläggning 

för bl.a. projektering, byggande och förvaltning av infrastruktur, 

bebyggelse samt fastighetsbildning ….

HMK hanterar 1-3 som benämns HMK-standardnivåer



Relationen mellan HMK-dokumenten (2015)

- Teknisk specifikation

- Upphandling och 

upphandlingsunderlag

- Sekretess

- mm

Juni 2015

Juni 2015

2015
- Olika referenssystem

- Transformationer

- Val av mätmetod

- Checklistor, mätning 

- mm

- Beställarens upprättande av 

teknisk specifikation

- Utförarens genomförande

- Beställarens kontroll av leverans



2015

Kommande handledningar Geodesi

 
 

 

 



Geodetisk infrastruktur

Inledande dokument

Presenterar dokumenten som ingår i HMK-Geodesi 

Innehåller information om den geodetiska infrastrukturen.

GNSS
Modul med rekommendationer 

för GNSS-mätning.

-RTK
-Statisk GNSS

Metodval
Vägledning för beställare och utförare.

Val av mätteknik och metodnivå baserat på kvalitetskrav. 
Liknar övriga HMK-dokument till strukturen.

- Hänvisningar till moduler

Terrester mätning

Modul med rekommendationer 
för terrester mätning.

-Mätning med totalstation
-Avvägning

Struktur

Slutlig namnsättning är inte fastslagen.

Stommätning

Kommande dokument



Metodval

Följer strukturen i övriga HMK-dokument.

• Teknisk specifikation för beställning.

• Genomförande för vägledning vid val av lämplig 
mätmetod baserat på krav på lägesosäkerhet samt de 
förutsättningar som finns för mätning.

• Hänvisningar till metodbeskrivningarna.

Kommer att kompletteras med:
• Avsnitt om metodval
• Exempel på ifylld teknisk specifikation
• Exempel på val av metod. 



Metodval – Teknisk specifikation

2.1 Allmän beskrivning
2.2 Specifikation av utgångsmaterial
2.3 Specifikation av genomförande

2.3.1 Referenssystem
2.3.2 Lägesosäkerhet
2.3.3 Relativ mätosäkerhet
2.3.4 Särskilda förutsättningar och krav

2.4 Specifikation av leverans
2.4.1 Referenssystem
2.4.2 Leveransformat
2.4.3 Tilläggsspecifikationer av leverans

Prov- och delleveranser
Leveransmedia och katalogstruktur





Dataproduktspecifikation Flygbild/Orto

• är ett dokument med en överenskommelse av 

informationsmodell och krav på geodata

som beskriver Flygbild/ortofoto





2.2 Specifikation av utgångsmateriel





Krav i den tekniska specifikationen



Genomförande Bilddata, Laserdata och Ortofoto



Stödpunkter/Kontrollpunkter







Tekniska rapporter



Osäkerhet
• Tidigare pratade man om mätfel och felanalys istället för 

osäkerhet och osäkerhetsanalys 

• När man pratar om fel innebär detta att man relaterar sina 

värden till motsvarande sanna värden –

problemet är att man aldrig kan hitta dessa sanna värden

• Osäkerhetsbegreppet utgår endast från observerbara data 

(observabler, measurands)

• Mätosäkerheten är en parameter ”som är förbunden med 

mätresultatet och som kännetecknar spridningen av 

värden som rimligen kan tillskrivas mätstorheten”



Fördelar med GUM

•Gemensam terminologi och standardiserade redovisningssätt

•Logiska mått (högre osäkerhet  högre värde på 

osäker-hetsmåtten; för ”noggrannhet” är det tvärtom

•Betonar vikten av och anger metoder för att bestämma 

fördelningar/konfidensnivåer

•Många exempel

•Betonar sunt förnuft



Från verklighet till databas

 Verklighet: Begreppsmodell

 Realisering: Informationsmodell



Objekt vs. geometri

 Objektet är inte geometrin, objektet har geometri

 Delad geometri och multipel geometri kan förekomma

skala, generalisering

LoD = Level of Detail

Geometri AttributAttributAttribut

Det finns inga punktobjekt!

Det finns inga linjeobjekt





Förvaltning

• Support kommer att skötas av Lantmäteriet 

• HMK@lm.se kommer att gälla som postlåda

• Det finns utsedda sakkunniga för att göra årliga uppdateringar

• Under 2016 räknar vi med mindre uppdateringar

mailto:HMK@lm.se

