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Grundläggande geodesi och mätteknik, 7,5 hp
Basic Geodesy and Methods for Measuring, 7,5 HE credits 
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för och förklara grundläggande geodetiska och mätningstekniska begrepp 

och hur de används
• redogöra för olika typer av rikstäckande koordinatsystem och den nationella 

geodetiska infrastrukturen i Sverige samt hur de används
• förklara grundläggande statistiska begrepp och deras användning inom mätteknik

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna :
• använda och tillämpa trigonometriska samband i standardmässiga programvaror
• dokumentera och använda statistiskt material utifrån traditionella mätningstekniska 

stom- och detaljmätningar med koppling till GIS
• bestämma areor på koordinatsatta och icke-koordinatsatta figurer, t.ex. fastigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• reflektera kring hur olika geodetiska verktyg kan användas praktiskt och hur olika 

beräkningsmetoder kan tillämpas i samhällsbyggnadsprocessen
• bedöma och diskutera felkällor, mätosäkerhet och andra problem som kan uppstå vid 

en inmätning och vad detta ger för konsekvenser på framställning av kartmaterial
• reflektera kring hur mätteknisk data används och tillämpas inom fastighetsbildning 

och planprocess

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet 
Du behöver också:  Matematik 3b eller Matematik 3c

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Aktivt deltagande i praktiska moment 2 hp.
Individuell skriftlig reflektion kring praktiska moment 2 hp.
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Skriftlig individuell hemtentamen 3,5 hp.

Kursens innehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för den bakomliggande mättekniska processen för 
hur kartmaterial tas fram och används. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur olika 
typer av mätningar kan göras och hur inmätt data kan tillämpas. Olika koordinatsystem, 
infrastrukturer och verktyg presenteras samt grundläggande statistik för att förstå vad 
standardmässiga verktyg bearbetar och analyserar inmätt data.

Kursen beskriver också kopplingen mellan inmätt data och dess tillämpning inom 
planprocess och fastighetsbildning. Fokus är mätning i plan men även sjömätning och 
höjdmätning berörs men enbart till en mindre del.

Geodesins tillämpning i samhällsbyggnadsprocessen förklaras med en kort historisk 
introduktion. Kortfattat beskrivs också geodetisk infrastruktur för att förstå hur plana 
kartesiska och rikstäckande koordinatsystem framställs på en ellipsoidiskt formad jord.

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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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