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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:
• förklara grundläggande mätningstekniska begrepp
• den nationella geodetiska infrastrukturen
• för den mätningstekniska delen vid fastighetsbildning

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• använda vanligt förekommande geodetiska mätinstrument och beprövade metoder 

vid enklare stom- och detaljmätning
• dokumentera och beräkna traditionella mätningstekniska stom- och detaljmätningar
• bestämma areor på koordinatsatta och icke-koordinatsatta figurer, t.ex. fastigheter
• kontrollera och analysera utförda mätningar i enlighet med lämpliga 

mätningstekniska regelverk
• analysera utförda mätningar med avseende på kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• reflektera över mätningsresultatens relevans och tillämpningsområde i 

samhällsbyggnadsprocessen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GEM100-Geodetiska beräkningsmetoder eller
 ALT100-Algebra och trigonometri eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen, individuella praktiska prov samt mät-, fält- och 
dataövningar med skriftliga inlämningsuppgifter i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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

Överlappar annan kurs
GMT100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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KURSENS INNEHÅLL
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Grundläggande mätningsteknik, 7,5 hp
Basic Land Surveying, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursinnehåll
Geodetisk infrastruktur: referenssystem, referensnät, jordmodeller, geoider, kartprojektioner.
• Stort fokus på den nationella geodetiska infrastrukturen och på att den endast är 

internationellt kopplad (inte hur!). Det svenska begreppet geodata (Engelska: SDI) tas 
upp i sin kontext.

Mätinstrument: avvägningsinstrument, totalstation, skanner, mätband.
• Mätinstrumenten förevisas och förklaras. Laserinstrumentens eventuella risker vid 

mätning förklaras. En avvägningsövning kan med fördel genomföras inkluderande 
kontroll av eventuellt kollimationsfel.

Stommätning och detaljmätning (inmätning och utstakning).
• Stomnät (referensnät) i olika skepnader, deras historiska utveckling från passiva 

triangelnät med längdbaser till dagens aktiva referensnät kopplade till satelliter. 
Detaljmätningsberäkningar: avstånd, bäring, polär, ortogonal, fri station, inbindning, 
avskärning, skärbindning och utsättning (n.b. att här varierar förkunskaperna hos 
studenterna). Utstakning (utsättning) vid fastighetsbildning och byggnation 
förklaras, framtidsvisioner vid utsättning, t.ex. förstärkt verklighet (AR) kan nämnas. 
Datorprogramvara för beräkning och redovisning av mätningar demonstreras. DTM: 
fokuseras på framställning och användning.

GNSS: introduktion, uppbyggnad, funktion, absolut och relativ läges¬bestämning, felkällor, 
mätning i SWEPOS med RTK.
• Avsnitt av allmänbildande karaktär. Fokus på, och gärna praktisk övning med, 

nätverks-RTK.
Mätningstekniska regelverk: kontroll, dokumentation och kvalitetssäkring.
• Fokus på HMK för svensk mätningsteknik.

Mätosäkerhet: sammanlagd och utvidgad mätosäkerhet, hypotesprövning, linjär regression. 
Arealberäkningar.
• Grafisk areabestämning med rutpolett (historisk) och planimeter (realitet). Numerisk 

areabeståmning med Gauss areaformel (Ellings metod vid handräkning och 
digitalisering vid oregelbundna geometrier).
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