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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för osäkerhetskällor som kan förekomma hos avvägningsinstrument, 

totalstationer och GNSS
• redogöra för fördelar och nackdelar hos olika stomnätstyper.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• bedöma avvägningsinstruments och totalstationers funktion och prestanda
• utföra mätningar med GNSS i nätverks-RTK baserat på forskning och vedertagna 

metoder
• hantera laserinstrument och batterier med hänsyn till natur, miljö och hälsa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• analysera och bedöma mätresultat med hänsyn till både mätinstruments prestanda 

och gällande regelverk.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
MSA170-Matematisk statistik och
GMT200-Grundläggande mätningsteknik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen samt laborationer med skriftliga inlämningsuppgifter i 
grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: 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 
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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

Kurskod: GMT400

Geodetisk mätningsteknik, 7,5 hp
Land Surveying, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Geodesins historia.
• Jordens form: Erathostenes jordmätning ca 340 BC. De franska gradmätningarna i 

Sverige och Peru på 1700-talet. Geodetisk infrastruktur: stomnät.
Stomnät.
• Vidga stomnätsbegreppet till att omfatta fler typer av stomnät – avvägningsnät, 

trigonometriska höjdnät, triangelnät (trilaterationsnät, byggnät), polygonnät, GNSS-
nät. Beräkningar av polygontåg. Förklara nätens användning, speciellt i ett svenskt 
historiskt perspektiv.

Mätningstekniska regelverk: kontroll, dokumentation och kvalitetssäkring.
• Bl.a. introduceras SIS-TS 21143:2016 som komplement till HMK.

Felteori.
• grundläggande felteori (osäkerhetsteori) för geodetisk mätningsteknik, speciellt 

GUM-vokabulären.
• Mätosäkerhet, sammanlagd mätosäkerhet (partiella derivator), utvidgad 

mätosäkerhet. Minsta kvadratmetoden tillämpad på enkla höjdnät.
Mätinstrument.
• klassificering, funktionsprincip, osäkerhetskällor, hantering, kontrollmetoder, 

justering.
Fältmätningar.
• Flera varierande mätningsövningar i denna kurs.

GNSS (absolut och relativ läges-bestämning, felkällor, nätverks-RTK).
• Mer utförligt i denna kurs: Mätning med egen mobiltelefon i WGS 84 (GRS 80), 

transformation till SWEPOS TM (på Lantmäteriets hemsida!) och beräkning av 
mätosäkerhet (precision) och även systematisk avvikelse om nätverks-RTK tillämpas 
samtidigt (noggrannhet).

Trigonometrisk höjdmätning.
• beräkningar och påförande av korrektioner för jordkrökning och refraktion.
• Instrumenthöjd och signalhöjd (och/eller reflektorhöjd) introduceras här om det inte 

redan är gjort. Det svenska begreppet ”signal” för väldefinierat mätobjekt förklaras. 
Momentet behöver ingen praktisk övning i den här kursen.

Datorprogram.
• Geo eller Topocad introduceras.
• Under fältmätningar lagrade detaljmätningar ska beräknas.

Koordinattransformationer (2D): Helmert, unitär och affin.
• Alla tre typerna av transformation behandlas vid föreläsning, och en Helmert 

beräknas gemensamt. Ytterligare beräkningar kan genomföras i valt datorprogram.
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