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Tillhandahållande

Gemensam tillhandahållandetjänst

Stompunktsinformation lagras i lokala lager och leveranslager hos kommunen och myndighet  – en gemensam tjänst hämtar med hjälp av kommunens och/eller myndighetens leveranstjänster objekt och sätter 

ihop till en leverans till kund.

Nackdelen är stort beroende att alla lokala tjänster finns tillgängliga.

Fördelen är att kvalitetssäkringen görs på lokalt och på ett ställe- mindre risk för fel. 

Behovsanalys

Exempel villkor och underlag:

SIS-TS 201143 2013

HMK- Geodesi 

TRVK Mät, TRVR Mät

Lokala Stomnätsstrategier

Behovsanalyser

Rekognosering InmätningMarkering

Processen är utarbetad i Svensk geoprocess 2015.
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Teckenförklaring:

Visar vilka aktörer som berörs -                            

Olika färger visar olika alternativ

Visar vilka aktörer som är 

utförare  - Olika färger visar 

olika alternativ

Visar var informationen lagras -                            

Olika färger visar olika alternativ

Visar från vilket lager informationen 

hämtas - Olika färger visar olika 

alternativ
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Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Alt B -objekt hämtas lokalt till ett gemensamt leveranslager

Eventuell fakturahantering

Beslut om etablering av  

stomnät

Behovsanalys

Nyetablering alternativt nybestämning av varaktigt markerad punkt

Tillhandahållande 

Stompunkt

Alt C -objekt levereras direkt till ett gemensamt leveranslager

Alt A -objekt levereras lokalt till respektive organisations lager

Alt B -objekt hämtas lokalt till ett gemensamt leveranslager och skickas sedan därifrån

Alt C -objekt levereras direkt från ett gemensamt leveranslager

Alt A -objekt levereras lokalt från respektive 

organisations lager

Alternativ vid fakturahantering:

1 respektive fakturerande 

organisation hanterar varsin 

faktura

2 tjänsten kontrollerar mot 

respektive organisationsavtal och 

skickar en sammanhållen faktura. 

Inkomsten fördelas senare.

Insamling av 

RINEX-filer
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