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HMK – HANDBOK I MÄT- OCH KARTFRÅGOR

• Trender inom geodata och samhällsbyggnad
• Behov och utmaningar
• Hur HMK kan bidra med stöd för bättre kvalitet



AVBILDNINGAR BLIR MER KOMPLEXA 



INFORMATIONSFLÖDEN BLIR MER KOMPLEXA

https://www.magicad.com/



FASTIGHETSGRÄNSER
I framtiden förväntas vi ha ett 
”livscykelperspektiv” även på koordinater 
och referenssystem.

Aktualitet
Tillförlitlighet
Spårbarhet



DEN ÖNSKADE RIKTNINGEN ÄR TYDLIG
Några citat ut Nationell geodatastrategi 2021-2025 (Geodatarådet)

”… tillgängliga och användbara geodata med hög och känd kvalitet”
”… data som skapas och delas [ska ha] känd kvalitet”
” … öppna, rätt paketerade och kvalitetsbeskrivna geodata”



…MEN FINNS VERKTYGEN OCH PROCESSERNA? 

Många behov/utmaningar inom 
geodataområdet handlar om arbetssätt:
• Teknikanvändning
• Informationshantering
• Kravställning/upphandling
• Kompetensförsörjning



HANDBOK I MÄT- OCH KARTFRÅGOR

En del av Lantmäteriets samordningsansvar för geodataområdet.

• Handböcker publiceras ”digilogt” sedan 2013
• Innehåller allmänna råd och riktlinjer  
• Stöd för yrkesmässig hantering

”…verka för enhetlighet, samordning och kvalitet inom 
mätningsområdet och inom det karttekniska området.”



HMK FINNS PÅ LANTMÄTERIETS WEBBPLATS

lantmateriet.se/hmk Teman:
Digital grundkarta
Flygburen laserskanning
Flygfoto
Fordonsburen laserskanning
Fotogrammetrisk detaljmätning
Geodatakvalitet
Geodetisk infrastruktur
GNSS-baserad detaljmätning
Höjddata
Ortofoto
Stommätning
Terrester detaljmätning
Terrester laserskanning



HMK – GNSS-BASERAD DETALJMÄTNING 2021
Fokus på arbetsprocess och kvalitetsaspekter:
• Kort teknikbeskrivning

• Planering och förberedelser

• Genomförande av mätning

• Dokumentation & leverans

1. Effektiv och tillförlitlig mätning
2. Mätningen ska resultera i en kvalitetsmärkning



Vi har tillgång till modern mätteknik och kan jobba i enhetliga 
referenssystem.

Dvs. goda förutsättningar för toppkvalitet!

Men utförandet varierar…

FINA FÖRUTSÄTTNINGAR

SWEREF 99



”Den här GNSS-tjänsten ger en viss kvalitet”

”Handdatorn visar vilken kvalitet jag får”

”Det blev nog samma kvalitet som förra gången”

”Jag hinner inte kontrollera kvalitet”

KONSTEN ATT SKJUTA FRÅN HÖFTEN



SVÅRTOLKAD KVALITET
Ibland saknas information för att kunna göra en entydig tolkning

Punkt-ID North East Typ Kvalitet
7497 6773824,580 112827,772 rn +/- 0.05
7505 6773778,122 112841,412 rn +/- 0.05
7506 6773792,476 112855,661 rn +/- 0.05
7508 6773811,563 112874,661 rn +/- 0.05
7498 6773841,059 112847,834 rn +/- 0.05
7514 6773896,843 112811,154 rn +/- 0.05



SCHABLONBEDÖMD KVALITET
Ibland görs en gissning – bra eller dålig…



EN MER ROBUST BEDÖMNING
Schablonbedömningar kan vara helt okej, men då inom ramen för 
en kontrollprocedur. 

Exempel från GNSS-handboken:

Förväntad mätosäkerhet… 

…kan användas för att definiera 
toleranser vid kontroll



OLIKA KONTROLLER FÖR OLIKA ROLLER

Utföraren Beställaren

Egenkontroller Leveranskontroller

Exempel: Upprepad mätning Exempel: Stickprovskontroll

Fördelar: Fördelar:

 ger möjlighet till 
grovfelskontroll

 kräver ingen detaljkunskap om 
metod

 kontroll med enkla tumregler  statistisk metod – effektiv! 

 bättre skattning av 
mätosäkerhet – man kan 
verifiera en ”gissning”

 mer objektiv bedömning i 
förhållande till krav



RIKTLINJER I HANDBOKEN
• Krav och rekommendationer



GRUNDUTFÖRANDE
• En lista med samtliga 

(hänvisningsbara) krav i handboken
• Utgångspunkt för dialog mellan 

beställare/kravställare och utförare 
• Antagande: Krav motsvarar 

fackmannamässigt utförande 



SAMVERKAN
Referensgrupp & fokusgrupper

Samverkan behövs för att 
• fånga upp behov
• få tillgång till sakkompetens
• göra rätt prioriteringar
• ensa och förankra arbetssätt



”BIM och ingenjörsgeodesi”
”Hantering av 3D och komplexa objekt i en geodetisk verklighet”

FOKUSGRUPP GEODESI

Gruppen tittar bl.a. på behov av 
• metodstöd
• upphandlingsstöd
• informationsspridning 



INTE BARA HANDBÖCKER

Ny webbutbildning

• Publiceras andra veckan i juni
• Vi tar gärna emot synpunkter redan nu!
• Logga in på Lantmäteriets lärplattform så kan vi 

ordna åtkomst

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Utbildningar/


TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

Besök gärna Lantmäteriets monter. 
Där kan vi berätta om HMK, nya Gtrans, SWEPOS, 
pågående riksgränsöversyn m.m.

lantmateriet.se/hmk
hmk@lm.se



WEBBPLATS www.lantmateriet.se

LINKEDIN www.linkedin.com/company/lantmateriet

FACEBOOK www.facebook.com/lantmateriet

INSTAGRAM www.instagram.com/lantmateriet

KONTAKT kundcenter@lm.se

TELEFON 0771-63 63 63

TACK! VI FINNS PÅ…

http://www.lantmateriet.se/
http://www.linkedin.com/company/lantmateriet
http://www.facebook.com/lantmateriet
http://www.instagram.com/lantmateriet
mailto:kundcenter@lm.se
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