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Huvudområde

Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Ämnesgrupp

Fysisk planering

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för vad en detaljplan kan reglera inom ramen för svensk lagstiftning
2. redogöra för kraven på en detaljplans innehåll och process enligt Plan- och Bygglagen
3. redogöra för kopplingen mellan vad en detaljplan juridiskt reglerar och den fysiska miljön
4. skapa en detaljplan för ett begränsat område.

Kursens innehåll

Planeringsprocessen inom ramen för svensk lagstiftning
Detaljplanens praktiska delar och krav på innehåll
Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
Fastighetskonsekvenser och driftfrågor kopplat till detaljplanering
Gestaltning och exploatering i detaljplaner
Teknisk framställning av kartor med lämpliga verktyg
Hållbarhetstänk i planeringsprocessen
Kommunens, statens och den privata sektorns roller inom detaljplanering
Presentationsteknik

Undervisning

Projekthandledning, seminarium och föreläsningar

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinationsform

Inlämningsuppgifter, projektarbete, skriftlig tentamen
Hur lärandemålen examineras framgår av kursens betygskriterier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Inlämningsuppgifter

1 hp

Betyg: UG

0020 Projektarbete

2 hp

Betyg: AF

4,5 hp

Betyg: AF

0030 Skriftlig tentamen

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

