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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• visa kunskap om detaljplanens roll och betydelse i samhällsbyggandet
• visa grundläggande kunskap om och förståelse för detaljplanen och dess innehåll 

enligt Plan- och bygglagen
• visa kunskap om och grundläggande förståelse för detaljplaneprocess
• visa kunskap om och förståelse för övrigt relevant lagstiftning
• visa kunskap om och förståelse för detaljplanens konsekvenser
• visa översiktlig kunskap om plangenomförande (teknik, ekonomi, organisation och 

fastighetsjuridik) 
• visa översiktlig kunskap om bygglovsprocessen fram till slutbesked.

Färdighet och förmåga:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• visa förmåga att framställa detaljplaneunderlag och detaljplanehandlingar
• visa förmåga att analysera detaljplanekarta med bestämmelser
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper
• visa förmåga att muntligt  och skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• värdera planlösningar med avseende på ekologisk, social och ekonomiskt hållbar 

utveckling.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GEO202-Geomatik 2 och
 GIS200-GIS 2 och
 SBT200-Samhällsbyggnadsteknik 1 och
 FBT200-Fastighetsbildningsteknik 1 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
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KURSPLAN

Kurskod: SBT201

Individuell skriftlig saltentamen. Projektarbete redovisas skriftlig och muntligt i grupp.

Tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning 
fastställs skriftligt av examinator och delges studenterna genom kursPM.

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

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

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