
Sida 1 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. förklara betydelsen av lägesrelaterad information för ett hållbart samhällsbyggande
2. redogöra för svenska aktiva och passiva stomnäts uppbyggnad och underhåll
3. redogöra för förhållandet mellan svenska och internationella referenssystem
 
Färdighet och förmåga
4. genomföra beräkningar på sfärisk och ellipsoidisk jordmodell
5. konstruera och genomföra transformationer mellan olika referenssystem och typer av
koordinater
6. planera och genomföra statisk GNSS-mätning och beräkning för exempelvis
stomnätsuppbyggnad
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. utvärdera kvaliteten för statiska GNSS-mätningar och empiriska
 koordinattransformationer
8. bedöma geodynamisk påverkan på geodetiska referenssystem.
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Kursens innehåll Det hållbara samhällets behov av geodetisk infrastruktur för lägesrelaterade aktiviteter
Stat, kommuner och andra aktörers ansvar för geodetisk infrastruktur
Svenska och internationella geodetiska referenssystem (geodetiska datum) och deras samband
Svenska regelverk för geodetisk infrastruktur, samt EU-direktivet för infrastruktur för geodata
(Inspire)
Tredimensionella koordinattransformationer
Enkel transformation mellan medelmeridianer i SWEREF 99
Statisk GNSS–mätning för stomnät och precise point positioning (PPP)
Stödsystem till GNSS
Sfärisk trigonometri på en sfärisk jordmodell med övergång till ellipsoidisk jordmodell
Astronomiska koordinatsystem
Tidsystem, tidmätning och tidsskalor av betydelse för geodetisk infrastruktur
Jordens rotationsaxels rörelser – precession, nutation och poldrift
Geodynamikens betydelse för geodetiska referenssystem – kontinentaldrift, landhöjning och
tidjord
Tyngdkraft – geoidens och geoidmodellers definition och betydelse för referenssystem i höjd
IERS:s (International Earth Rotation and Reference Systems Service) ansvar för
internationella geodetiska referenssystem

Undervisning Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och projekthandledning

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 180 hp inom Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp,
inklusive Geodetisk mätvärdesbehandling 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och projekt
 
Moment 0010 Skriftlig tentamen, 4 hp, examinerar lärandemål 1-5 och 8, betyg A-F
Moment 0020 Inlämningsuppgifter 1,5 hp, examinerar lärandemål 4-8, betyg U, G
Moment 0030 Projekt 2 hp, examinerar lärandemål 6-8, betyg U, G, VG

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   Skriftlig tentamen 4 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 1,5 hp Betyg: UG

0030   Projekt 2 hp Betyg: UV


