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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! 
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Vi vill att HMK ska 

  underlätta upphandling och kommunikation 
    mellan beställare och utförare, men även 
    fungera för egenregiverksamhet 

  bidra till samordning, enhetlighet och kostnads- 
    effektivitet 

  komplettera – och ligga i linje med – det 
    formella standardiseringsarbetet inom området 

  

HMK:s syfte? 
  



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 





 
 
 
 

 
 

Nuläge - Gällande dokument  

-  Olika referenssystem 
-  Transformationer 
-  Val av mätmetod 
-  Checklistor, mätning  
-  mm 
 

- Geodatakvalitet 
- Upphandling och 

upphandlingsunderlag 
- Sekretess 
- mm 

 
 

- Beställarens upprättande av teknisk 
specifikation 

- Utförarens genomförande 
- Beställarens kontroll av leverans 

 
 
 

http://lantmateriet.se/Global/Om Lantm%c3%a4teriet/V%c3%a5r samverkan med andra/Handbok m%c3%a4t- och kartfr%c3%a5gor/HMK-Geodatainsamling/HMK-Bilddata_2013.pdf
http://lantmateriet.se/Global/Om Lantm%c3%a4teriet/V%c3%a5r samverkan med andra/Handbok m%c3%a4t- och kartfr%c3%a5gor/Introduktion/HMK-Introduktion.pdf
http://lantmateriet.se/Global/Om Lantm%c3%a4teriet/V%c3%a5r samverkan med andra/Handbok m%c3%a4t- och kartfr%c3%a5gor/Geodesi/HMK-ReGe_2013.pdf
http://lantmateriet.se/Global/Om Lantm%c3%a4teriet/V%c3%a5r samverkan med andra/Handbok m%c3%a4t- och kartfr%c3%a5gor/Introduktion/HMK-Ordlista.pdf


Nuläge - Tekniska rapporter 



Geodatakvalitet 2014  

  HMK-Introduktion 2013 har under året att delas upp i en 
    ”avskalad” HMK-Introduktion och en kraftigt utvidgad HMK- 
    Geodatakvalitet 

  HMK-Geodatakvalitet 2014 har hämtat inspiration från mot- 
    svarande arbete i Norge, och vice versa. Därigenom får  
    aktörerna på den nordiska marknaden mer enhetliga för- 
    hållanden att verka i. 

  Vi anammar aktuella SIS- och ISO-standarder, men kompletterar     
    och konkretiserar dem vid behov. Vi vill gärna utgöra bryggan   
    till den praktiska verksamheten och bidra till en utökad  
    användning av standarder. 

  Vi tar parallellt fram en teknisk rapport: Lithén, Persson, Rost  
    (2014): ”Kontroll av lägesosäkerheten i laserdata”. Den ska 
    stödja skrivningarna i HMK-Laserdata, som nyligen varit ute på 
    remiss, och innefattar bl.a. en analys av NNH. 



Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 

 En mätstorhet uttrycks i ett mätetal och en enhet. Vid mätning 
bestäms mätetalet; den ger ett mätresultat.  

 Det vi normalt benämner (mät)noggrannhet kallas mätosäkerhet.  

 Fel är avvikelsen från det ”sanna” värdet – mätosäkerheten anger 
oskärpan i mätresultatet. 

 Standardosäkerhet (synonymer: standardmätosäkerhet eller 
standardiserad mätosäkerhet) ≈ medelfel (σ).  

 ”Medelvärdets medelfel” kallas standardosäkerheten för 
medelvärdet. 

 Multiplar av standardosäkerheten (medelfelet) kallas 
täckningsfaktor, t.ex 2:an och 3:an i ”2σ” resp. ”3σ”. 

 Införande av täckningsfaktor => utvidgad mätosäkerhet.  

 Konfidensnivån är den (approximativa) täckningsgrad som täck-
ningsfaktorn ger, t.ex. 95%. Denna bör anges. 

 

GUM 

C 



  GUM är resultatet av ett gemensamt internationellt arbete mellan  
   certifierings-, standardiserings- och forskningsorgan – bl.a. ISO.  

  Guiden anger hur mätosäkerhet bör uttryckas och den används inom 
   många olika tillämpningsområden – dock inte (hittills) inom geodesi och 
   hantering av geodata. 

  Men i vår strävan om ”ökad och breddad användning av geodata”  
   kommer med stor sannolikhet nya användare att ha med sig GUM som  
   en naturlig del – och då måste vi åtminstone förstå varandra. 

  Därför har vi bestämt att ”HMK pratar GUM”. 

GUM vs. HMK 
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HMKs standardnivåer 

HMK hanterar nivåerna 1-3, som benämns standardnivåer 

Standardnivå 0 1 2 3 

Exempel på ändamål för 
mätning och kartläggning 

Global/nationell 
bevakning av miljö- 
och naturvård 

Nationell/ regional  
översiktlig planering 

Detaljplanering av 
tätort 

Projektering och byggande av 
infrastruktur och byggnader 

Lägesosäkerhet 
(standardosäkerhet) 

≥1m ≤1m ≤0,1 m ≤0,05m 

Referenssystem WGS84 ≈ 
SWEREF99 

SWEREF 99 TM  
RH2000 

SWEREF 99 regional 
projektionszon, 
RH2000 

Projektanpassat system 
(inpassat på SWEREF99 och 
RH2000) 

Exempel på geodetiska 
mätmetoder 

Absolut positionering 
med GNSS 

dGPS RTK eller Nätverks-
RTK 

Projektanpassad Nätverks-
RTK eller terrester laser-
skanning 

Geometrisk upplösning vid 
mätning i bilddata 

≥0,5m ≤0,5m ≤0,1m ≤0,05m 

Principexempel avseende 
detaljeringsgrad för  
objektet ”byggnad” 

Redovisas som 
höjdsatt punkt 

Redovisas som ”låda” Redovisas med enkel 
takkonstruktion och 
fasad utan detaljer 

Redovisas med detaljerade 
takkonstruktioner, fasader och 
insida 



HMK vs relaterade initiativ 

 HMK arbetar för enhetlig och standardiserad geodata-
insamling, kontroll av geodata och kartografi i form av 
handböcker på internet 

 Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom 
att, i samverkan med kommuner, SKL m.fl.  
- bidra till enhetliga referenssystem 
- ta fram nationella dataproduktspecifikationer 
  (DPS), för grundläggande geografiska teman 
- beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och 
  tillhandahållande ska gå till 

 Geodatasamverkan arbetar för att göra det enkelt att 
hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att ut-
veckla infrastrukturen och driva geodataportalen 
Geodata.se  

 

Leverans 
(enligt 
DPS) 

Insamling 
(enligt HMK) 

Leverans 
(enligt 
DPS) 

Geodata-
portal 

http://www.lantmateriet.se/hmk
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/
http://www.geodata.se/


Dataproduktspecifikationen –  
steg för steg enligt ISO 191 31 

1.  Skapa ett dokument 

2.  Formulera syftet med dataprodukten 

3.  Dokumentera datainnehåll och struktur 

4.  Beskriv dataproduktens tänkta kunder och användning 

 

5.  Beskriv datafångst 

6.  Beskriv dataproduktens underhåll 

7.  Beskriv hur data ska presenteras 

8.  Beskriv hur data tillhandahålls 

 

9.  Beskriv referenssystemen 

10. Beskriv krav på metadata 

11. Identifieringsuppgifter 

12. Ange eventuella delomfattningar av datakvalitetskraven 

 

13. Specificera krav på datakvalitet 

 



 
 
 
 

 
 

- Standardnivå 
- Geometrisk upplösning 
- Lägesosäkerhet 
- Övertäckning 
- Bildkvalitet 
- Skugglängd 
- Fotograferingsperiod 



2015 

• Förvaltning av färdiga dokument 

• Roadshow på flertal platser i landet  

– Introduktion av HMK 

– Grupparbeten 

• Nya HMK-delar 

– ? 

– Förslag? 

 
 

 
 



Anders Grönlund 

026-633563 

hmk@lm.se 

 
 
 
 

 
 


