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Mål

Kursens mål är att ge studenten fördjupade kunskaper om geodetisk mätning och tillämpa
grundläggande mätningsmetoder vid detalj- och kontrollmätning och att ge fördjupade
kunskaper om geodetisk mätningar i samband med projektering och byggande av hus och
anläggningar, kunskaper om de regelverk som styr dessa mätningar, och hantering av
insamlade data i GIS.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara för grundläggande mätningstekniska begrepp och ha kännedom om geodesins
historia
2. använda några på marknaden vanligt förekommande geodetiska instrument (markbundna
och rymdbaserade) och tillämpa grundläggande mätningstekniska metoder vid detalj- och
stommätning
3. utföra grundläggande och avancerade mätningsberäkningar
4. förklara innebörden av den mätningstekniska delen vid en lantmäteriförrättning
5. förklara innebörden av digitala fotogrammetri, obemannade system (UAS)
6. förklara innebörden av detaljmätningstoleranser
7. förklara innebörden av kvalitetssäkring, kontroll och dokumentation, begreppens roll och

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.

ansvaret för hur dessa används i mätningsprocessen.
Kursens innehåll

• Jordellipsoider, geoider, kartprojektioner, koordinatsystem.
• Mätningstekniska regelverk.
• Avvägning: instrumentkännedom, mätmetoder, beräkning.
• Längd- och vinkelmätning: instrumentkännedom, mätmetoder, beräkning.
• Geodetiska beräkning: detaljmätning (polär, skärbindning, fri uppställning), Stommätning
(polygontåg, minska kvadratmetoder).
• Koordinattransformationer (likformiga och affin).
• GNSS: funktion, enkel positionsbestämning, Nätverks-RTK.
• Felteori: mätfel, normal- och rektangulär- fördelning, felfortplantning, minsta
kvadratmetoden.
• Kvalitetssäkring: kontroll och dokumentation.
• Analog och digital fotogrammetri, obemannade system (UAS)

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

Förkunskaper

Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap, 5 hp, eller
motsvarande

Examinationsform

Inlämningsuppgifter (laborationer och övningar), projekt och skriftlig tentamen

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 (laborationer och övningar)
0030 Skriftlig tentamen
0040 Projektarbete

1,5hp

Betyg: UG

2hp

Betyg: AF

1,5hp

Betyg: UG
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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.

