
KURSPLAN

Kurskod: FDG400

Fastighetsutredning, digital grundkarta, 2,5 hp
Cadastral Survey, land owner, -right, digital map for detailed planning, 2,5 HE credits 
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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• grundkartans funktion och ingående delar som grund för digital detaljplan.
• processen att framställa grundkarta.
• fastighetsförteckningens funktion och ingående delar som grund för digital 

detaljplan.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• analysera och tolka olika typer av underlagsmaterial från lantmäteriakter för 

framställning av grundkarta och fastighetsförteckning.
• framställa fastighetsförteckning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över kvalitet på ingående data i grundkarta och fastighetsförteckning som 

grund för en digital detaljplan inom ramen för digital samhällsbyggnadsprocess.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
FHR203-Fastighetsrätt och
KAD200-Kartografins digitalisering eller
 GOP400-Gestaltning och planering eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig rapport i grupp. Skriftlig individuell rapport.

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar:
• Grundkartans innehåll
• Grundkartans roll och tillämpning som grund för digital detaljplan
• Fastighetsförteckningens innehåll
• Fastighetsförteckningens roll och tillämpning som grund för digital detaljplan
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• Fastighetsgränser i fält
• Äldre lantmäteriakters innehåll och relevans för digital detaljplan
• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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