
KURSPLAN

Kurskod: KDI200

Konstruktion och dokumentation av elanläggningar för ingenjörer, 7,5 hp
Design and Documentation of Electrical Systems for engineers, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-03-23
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs:
• självständigt kunna framställa tvådimensionella ritningar med AutoCAD
• utförligt kunna beskriva de vanligaste standardapparaterna, symbolerna och 

dokumenttyperna som ingår i en elanläggning
• kunna förstå en elektrisk anläggnings uppbyggnad och funktion från dess 

dokumentation
• kunna skapa ritningar för distributionsnät och industrinät
• kunna skapa en anläggningsdokumentation med en funktionsbeskrivning som grund
• kunna konstruera enklare automatiseringsanläggningar med relä-/kontaktorstyrning
• visa förmåga att analysera tekniska lösningar samt systematiskt använda och 

skriftligt redovisa kunskap med utgångspunkt i relevant information
• kunna ge konstruktiv kritik på andras skriftliga arbete.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ELE200-Elenergiteknik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Mekanisk ritteknik: skriftlig individuell redovisning av konstruktionsuppgift.
Eldistributionsritningar: skriftlig individuell redovisning av konstruktionsuppgift.
Allmän eldokumentation: skriftlig redovisning av undersökning i grupp, skriftlig individuell 
redovisning av konstruktionsuppgift, skriftlig individuell opponering av annan 
kursdeltagares arbete samt muntlig redovisning av laboration i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller 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 
examinationsform.
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KURSPLAN

Kurskod: KDI200

Överlappar annan kurs
KDE200
7,5 hp motsvarar Konstruktion och dokumentation av elanläggningar, KDE200

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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