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Förord 

Detta är en översiktlig studie av dokumentserien HMK – Bygg & anlägg-
ning (HMK – BA) från slutet av 1990-talet. Serien refererar till den HMK-
serie som Lantmäteriet tog fram under åren 1993–94, inte till ”nya” 
HMK som tas fram nu. Så frågan är vilken koppling det finns i dag 
mellan HMK och HMK – BA. Likheten vad gäller akronymen ”HMK” 
kan ju ge sken av att ett samband finns. 

Syftet med denna studie är att komma fram till vilka förtydliganden 
som kan krävas för att missförstånd inte ska uppstå i den gemensamma 
läsekretsen – kanske främst inom bygg- och anläggningssektorn. Jag 
reserverar mig för eventuella brister i mina kunskaper om modern 
bygg- och anläggningsverksamhet. 

Frösön, Gustav Adolfsdagen 2018-11-06 

/Clas-Göran Persson 
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1 Introduktion 

Följande benämningar används på de olika handboksserierna: 

- HMK–BA = Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor för Bygg  
och Anläggning, utgiven 1996–98.  

- Gamla HMK = Handbok till Mätningskungörelsen, utgiven  
1993–94. 

- Nya HMK = Handbok i mät- och kartfrågor, utgiven 2013–. 

Bokserien HMK–BA består av fyra band:  

 HMK-BA1: Byggprocessen (utgiven 1996; 10 kapitel, 5 bilagor, 
111 sidor) 

 HMK-BA2: Planering (utgiven 1996; 7 kapitel, 3 bilagor,  
91 sidor)  

 HMK-BA3: Projektering (utgiven 1998; 8 kapitel, 8 bilagor,  
141 sidor) 

 HMK-BA4: Byggande (utgiven 1998; 16 kapitel, 8 bilagor,  
147 sidor. 

Författandet var ett sam-
arbete mellan olika bransch-
företrädare och branschen 
medverkade även i finansie-
ringen. Projektledare och 
huvudförfattare var Hans 
Holm. 

I flera av banden har, utöver ovanstående arbetsgrupp, ytterligare 
branschföreträdare medverkat. Några av dessa är fortfarande aktiva, 
om man vill veta mer om arbetet. 

Tryckningen finansierades av dåvarande Byggforskningsrådet. Förlag i 
dag är forskningsrådet Formas och återförsäljare inom branschen är 
Svensk Byggtjänst. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/gamla-hmk-serien/
http://www.lantmateriet.se/hmk
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/samhallsplanering/t-1496-hmk-ba1-byggprocessen/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/samhallsplanering/t-2096-hmk-ba2-planering/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/samhallsplanering/t-1398-hmk-ba3-projektering/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/samhallsplanering/t-2398-hmk-ba4-byggande/
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2 Kort presentation av bokserien 

2.1 Utformning/layout 

Böckerna har en snygg layout. Den påminner litet om HMK-layouten 
men innehåller bl.a. fler färger (inte bara blått). Kanske den kan sägas 
vara litet ”retro”. 

Framsida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitlens inledning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagorna är utförliga och pedagogiska. I slutet finns ett komplett sak-
register. 

2.2 Hänvisningar till gamla HMK 

HMK-BA anger följande koppling till den numera utmönstrade mät-
ningskungörelsen (MK) och till gamla HMK från 1993–94: 
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Gamla HMK presenterar HMK-BA på följande sätt:  

Som synes skärper HMK-BA direkt kraven genom att ändra ”bör” till 
”skall”. 

2.3 Hänvisningar till lagar 

Eftersom HMK-BA refererar till gamla HMK så refererar man indirekt 
även till MK – som alltså har upphört att gälla (2010). 

Det finns t.o.m. en direkt hänvisning i HMK-BA till MK:s § 13, den 
paragraf som rör behörighet.  



HMK – Bygg & anläggning 6 (18) 

Den paragrafen upphörde med MK, och idag finns inget sådant lag-
reglerat krav. Grundläggande mätningsteknisk färdighet har av Lantmäte-
riet lanserats som ett förslag till ett motsvarande koncept, som inte är 
bindande men kan användas i kontrakt mellan t.ex. beställare/utförare 
eller arbetsgivare/arbetstagare. (Som synes används även den gamla 
beteckningen Vägverket, liksom Banverket, i stället för Trafikverket.) 

En annan viktig förändring är att lagen om offentlig upphandling (LOU) 
förändrades ganska radikalt 2016, men naturligtvis har även fler för-
ändringar av lagstiftningen gjorts under de två decennier som gått 
sedan HMK-BA lanserades. 

2.4 Hänvisningar till standarder 

Följande anges som ”några i mätsammanhang viktiga standarder”. De 
är dock tämligen gamla: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av naturliga skäl finns det inga spår av t.ex. ISO:s 19100-serie om geo-
grafisk information. ”Nya” HMK refererar bl.a. till: 

- SS-EN ISO 19115–1:2014, Geographic information - Metadata -  
Part 1: Fundamentals (Geografisk information – metadata – Del 1: 
Grunder) 

- SS-EN ISO 19131:2008, Geographic information – Data product  
specifications (Geografisk information – Specifikation av datamäng-
der); engelska originalversionen utkom 2007, revidering pågår 
och en ny version förväntas till 2019 

- SS-EN ISO 19157:2013, Geographic information - Data quality 
(Geografisk information – Datakvalitet) 

- SIS-ISO/TS 19158:2012, Geographic information – Quality  
assurance of data supply (Geografisk information – Kvalitetssäkring 
av dataförsörjning). 

https://www.sis.se/en/produkter/sociology-services-company-organization/quality/general/sseniso1911512014/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/allmant/sseniso191312008/
https://www.sis.se/en/produkter/sociology-services-company-organization/quality/general/sseniso191572013/
https://www.sis.se/produkter/naturvetenskap-och-tillampad-vetenskap/astronomi-geodesi-geografi/sisisots191582012/
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2.5 Hänvisningar till referenssystem 

I huvudsak talas det i HMK–BA om refe-
renssystemen RT 90 (i plan) och RH 70 (i 
höjd). De moderna SWEREF 99 och RH 2000 
finns naturligtvis inte med i bilden. Det blir 
ganska ohanterligt i en tid där fokus ligger 
på enhetliga/gemensamma referenssystem 
och ”allas” övergång till nyss nämnda mo-
derna system.   

Sammanställningen till höger är hämtad 
från HMK–BA2. Det är som synes mycket som är inaktuellt. 

2.6 Kvalitetssäkring 

En positiv detalj som bör lyftas fram är att varje handbok innehåller ett 
kapitel benämnt ”Kvalitetssäkring”. Det ter sig mycket framsynt och 
rimmar bra ihop med att ISO 19100-serien har en standard som heter 
just så (ISO 19157, se ovan). 

2.7 Nätanalys och simulering 

Även de delar i HMK–BA2 som behandlar nätanalys och simulering 
förtjänar att lyftas fram, dvs. avsnitt 2.8.4 samt exemplen i Bilaga A och 
B. De är tidlösa och både den bakomliggande teoribildningen och det 
beskrivna tillvägagångssättet är fortfarande tillämpliga. 
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3 Kommentarer till handböckerna 

Här kommenteras kort respektive handbok. Innehållsförteckningarna 
redovisas i bilaga, som komplement till nedanstående text. 

3.1 HMK-BA1: Byggprocessen  

Kapitel 1 redovisar olika typer av 
planer (regionplan, översiktsplan 
etc.) och Kapitel 2 beskriver bygg-
processen, inkl. hur mät- och kart-
frågorna kommer in i den. Redo-
visningen är mycket ritnings- och 
CAD-orienterad.  

I Kapitel 3 ges en detaljerad be-
skrivning av ”gamla” HMK, doku-
ment för dokument. Där ges även 
beskrivningar av andra dokument 
”som berör mätning vid projek-
tering och byggande”, som i de 
flesta fall bör ha fått senare er-
sättare. 

Kapitel 4 behandlar måttsättning och Kapitel 5 regler för och utform-
ning av ritningar, också det med ritnings- och CAD-touch. I Kapitel 6 
redovisas tänket kring toleranser.  

Kapitel 7–10 refererar till lagar och standarder som till stor del har 
reviderats. T.ex. bygger Kapitel 9: Kvalitetssäkring på den generella stan-
darden ISO 9000, som senare har kompletterats med 19100-serien. 
Kapitel 10: Upphandling baseras i sin tur på LOU, som reviderades 2016.  

I bilagorna beskrivs toleransberäkning och där refereras till diverse fel-
gränser i ”vår” HMK. Dessa beskrivningar är förhållandevis ”tidlösa” 
även om de genomgående relaterar till terrester mätning. 

Referenserna till regelverken är dock ofta inaktuella, och ett extra 
varningstecken för Bilaga E: Exempel på utvärderingsmall vid anbud på 
mät- och karttjänster (kopplat till avsnitt 10.7). 
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3.2 HMK-BA2: Planering 

Det ska direkt sägas att denna 
handbok är mer tidlös än de övriga 
– åtminstone vad gäller terrestra 
mätmetoder. Redovisningen av 
olika referenssystem i kapitel 1 är 
dock föråldrad (se sammanställ-
ningen i avsnitt 2.5 som är hämtad 
därifrån).  

Kapitel 2: Stomnät är riktigt bra. 
Där beskrivs stomnätshierarkier 
(riksnät, anslutningsnät, bruksnät 
samt bygg- och anläggningsnät). 
Även förtätning och renovering av 
stomnät hanteras och kapitlet av-
slutas med en komplett redogörel-
se för gången i ett (terrestert) stom-
nätsprojekt, inkl. rekognoscering, nätanalys/simulering och kvalitets-
kontroll. 

Transformation och överräkning hanteras utförligt i Kapitel 3 och 
Kapitel 4 tar upp Klassning och kvalitetsbedömning av kartor och projekte-
ringsunderlag. Kapitel 5 behandlar inmätning/utsättning men även 
provutstakning och geoteknik. Den viktiga planeringsfasen i ett mät-
ningsuppdrag behandlas i Kapitel 6 och dess kvalitetssäkring i Kapitel 
7. 

Bilagorna ger pedagogiska exempel på simulering och felsökning (A), 
kordinattransformation och inpassningsberäkning (B) samt exempel på ut-
formning av checklista för kvalitetsmärkning av projekteringsunderlag (C). 
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3.3 HMK-BA3: Projektering 

Även denna handbok är i 
många avseenden tidlös och 
gäller i det stora hela fortfar-
ande. Åtminstone vad avser tek-
nikbeskrivningar och liknande – 
referenser till regelverk etc. kan 
naturligtvis vara föråldrade.  

Kapitel 2 ger en beskrivning av 
stomnätshanteringen vid pro-
jektering och Kapitel 3 behand-
lar formatfrågor vid datainsam-
ling; framställningarna är delvis 
föråldrade. 

Kapitel 4: Datainsamling för pro-
jektering och Kapitel 5: Digital 
terrängmodell är tillsammans på 
35 sidor, dvs. de upptar ca. ¼ av handboken. Kapitel 4 är OK beträf-
fande det terrestra och GPS finns med i den tappning som gällde för 20 
år sedan. Beskrivningen av terrängmodeller känns tidlös och helt OK. 

Kapitel 6 (38 sidor) behandlar inmätning och redovisning i samband 
med framtagning av projekteringsunderlag för olika tillämpningar (bo-
städer/lokaler, väg/järnväg, ledningsbyggnad, markbyggnad m.m.). 
Här känns frånvaron av BIM som en stor brist. Kapitel 7 behandlar mått 
och utsättningssystem och Kapitel 8 kvalitetssäkring.  

Bilaga A beskriver kontroll av terrängmodeller mycket utförligt. För 
mig ser det ut som om metoderna är användbara även i dag, men jag 
vet inte exakt hur standarderna om detta är utformade.  

Bilaga B redovisar tre exempel på innehållet i kommunala primärkartor 
och Bilaga C är regelrätta mätningsanvisningar. Man bör kontrollera 
hur dessa rimmar med Svensk geoprocess anvisningar. Det är inte bra 
om det figurerar snarlika – men olika – anvisningar om samma sak. Be-
skrivningarna i denna handboksdel är dock mycket tydligt utformade.  

Bilaga D innehåller toleranser för olika detaljtyper, Bilagorna E-F rör 
specifikt teleledningar, Bilaga G utsättningsritning och Bilaga H volym-
beräkning. 
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3.4 HMK-BA4: Byggande 

Denna handbok handlar inte om 
”byggande” utan om mätning i 
samband med byggande. 

Den första halvan (kapitel 2–11) 
behandlar utsättning, inkl. plan-
tolkning och kontroll. Framställ-
ningen är ganska tidlöst men har 
sitt fokus på terrestra metoder. 

Kapitel 12 behandlar inmätning 
för relationshandlingar, Kapitel 
13 mätning i samband med 
mängdreglering, Kapitel 14 kon-
trollmätning, Kapitel 15 sätt-
ningsövervakning och Kapitel 15 
kvalitetssäkring. 

I Bilaga A redovisas ett exempel 
på stomnätsarbete (planering, mätning, redovisning) inkl. ekonomisk 
uppföljning. Bilaga B tar upp plantolkning kopplat till olika inmät-
nings- och utsättningssituationer; mycket utförligt och pedagogiskt. 

Bilaga C ger ett exempel på beräkning av vertikalkurvor, i Bilaga D görs 
en sammanställning över byggplatstoleranser, Bilaga E hanterar be-
räkning av lutningar och i Bilaga F ges exempel på broritningar. 
Avslutningsvis återfinns diverse Telia-specifika anvisningar i Bilaga  
G-H. 
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4 Analys och förslag 

HMK–BA står för: Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor för Bygg och An-
läggning. Det innebär att vi här har en tredje variant beträffande ut-
tydningen av HMK. De två andra är Handbok till Mätnings-
kungörelsen, vilket efter denna kungörelses avveckling ändrades till 
Handbok i Mät- och Kartfrågor.  

Detta kan vara litet förvillande och man ser ganska ofta även andra 
uttydningar av HMK än de officiella. 

Denna studie har främst varit inriktad på relationen mellan HMK och 
HMK–BA – framför allt vad gäller bakomliggande regelverk. Hur 
HMK–BA fungerar i förhållande till teknikutvecklingen inom mätning 
och kartläggning är naturligtvis också viktigt, t.ex. dess förhållande till 
GNSS och andra större utvecklingssteg.  

Sådana brister bör dock vara mindre allvarliga eftersom den tänkte 
läsaren sannolikt kan göra en sådan bedömning själv. Åtminstone finns 
det i dag bra läromedel och informationsmaterial att tillgå på den 
punkten – och HMK–BA:s beskrivning av den terrestra tekniken är bra, 
för att inte säga mycket bra. Förändringar i regelverken bedöms vara 
svårare för läsaren att känna till och kunna hantera. 

Det kan dock finnas beskrivningar av arbetssättet vad gäller, specifikt, 
den mätningsteknik som tillämpas inom bygg & anläggning som är litet 
otidsenliga. Men det har jag inte kompetens att bedöma – annat än att 
konstatera att BIM lyser med sin totala frånvaro, liksom geografiska 
databaser/GIS. Handboksserien är ritnings-, CAD- och kartorienterad.  

Självklart saknas det koppling mellan HMK–BA och det arbete som nu 
bedrivs inom Svensk geoprocess med att ta fram mätningsanvisningar för 
insamling av olika typer av geodata. Även det kan ge vissa konsek-
venser. 

Förslag 

Det behov man sammantaget kan se är att 

ett tydliggörande görs på hemsidan www.lantmateriet.se/HMK 
vad gäller relationen mellan HMK-BA och ”nya” HMK.  

Informationen på HMK-hemsidan görs förslagsvis i form av en 
”blänkare” i anslutning till att denna tekniska rapport publiceras. Där-
efter kan samma information läggas in i HMK:s Frågor och svar (FAQ, 
Frequently Asked Questions).  

Förslag på FAQ-formulering: 

Fråga: Det finns en handboksserie som heter HMK – Bygg & Anlägg-
ning. Hur förhåller sig de handböckerna till HMK? 

http://www.lantmateriet.se/HMK
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/fragor-och-svar/
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Svar: HMK – Bygg & Anläggning (Handböcker i Mätnings- och Kart-
frågor för Bygg och Anläggning, HMK–BA) togs fram 1996–98. Det är 
ett branschspecifikt komplement till ”gamla” HMK, som hade pub-
licerats några år tidigare (1993–94). HMK–BA har inte reviderats 
sedan dess utan ges fortfarande ut i sin ursprungliga form. Förlag  
i dag är forskningsrådet Formas och återförsäljare i branschen är 
Svensk Byggtjänst.  

Det finns många referenser från HMK–BA till HMK, men de avser 
alltså den äldre HMK-serien och inte den handboksserie som tas 
fram nu (www.lantmateriet.se/HMK). Mellan HMK–BA och ”nya” 
HMK finns inga kopplingar. 

En ”aktualitetsbeskrivning” av HMK – BA återfinns i HMK, Teknisk 
rapport 2018:2. Mycket av innehållet i handböckerna är tidlöst och 
fortfarande giltigt, medan andra delar har blivit något föråldrade. 
Det beror dels på teknikutvecklingen under den senaste 20-års-
perioden, dels på att det som HMK–BA refererar till inte längre 
gäller eller är inaktuellt. Det senare avser till exempel standarder, 
referenssystem, lagstiftning (behörighetsfrågor, upphandlings-
regler m.m.) samt namn på myndigheter. 

Det finns hänvisningar till HMK-BA från AMA (Allmän material- och 
arbetsbeskrivning) och ett antal SIS-standarder rörande bygg & anlägg-
ning. Därför bör HMK-BA finnas kvar tills denna koppling är elimine-
rad. Det förefaller dock rimligt att läsarna under tiden uppmärk-
sammas på de brister som finns i handboksserien, t.ex. genom någon 
form av referens till denna tekniska rapport.  

----------------------------- 

Formas och Svensk Byggtjänst har tidigt informerats om detta initiativ 
rörande HMK-BA. Något besked om hur de tänker hantera handboks-
seriens vara eller inte vara har dock inte gått att få vid tiden för rappor-
tens publicering. 

 

http://www.lantmateriet.se/HMK
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/tekniska-rapporter/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/tekniska-rapporter/
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Bilaga: Innehållsförteckningar  

HMK-BA1:  Byggprocessen 
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HMK-BA2:  Planering 
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HMK-BA3:  Projektering 
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HMK-BA4:  Byggande  
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