
BT LAM1012   LANDMÆLINGAR – LANDUPPLÝSINGAKERFI  4 ECTS  
 
Ár:     2. ár.  
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. Kennt í fyrsta sinn á haustönn 2022. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag::    Kennt í 12 vikur: 4 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR).  

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki helstu tæki sem notuð eru til landmælinga og notkunarsvið þeirra. 

• Þekki helstu hnitakerfi og hæðarkerfi sem notuð eru á Íslandi. 

• Þekki helstu skekkjuvalda í mælingum. 

• Þekki til innmælinga- og útsetningaaðferða í mannvirkjagerð. 

• Geti reiknað út skekkjur í mælingum. 

• Hafi þekkingu á kortagerð fyrir mannvirki. 

• Hafi grunn þekkingu á notkun landupplýsingakerfa og fjarkönnunargagna. 
 
Leikni: Að nemandi: 

• Geti notað viðeigandi mælibúnað til mælinga og útsetninga. 

• Geti reiknað út úr hæðarmælingu. 

• Geti reiknað út hnita punkta úr mælingum. 

• Geti reiknað út lengdir og stefnur milli punkta. 

• Geti metið skekkjur í mælingum og útsetningum. 

• Geti sett fram niðurstöður mæling á kort. 
 
Hæfni: Að nemandi: 

• Geti túlkað niðurstöður mælinga. 

• Geti framkvæmt hæðarmælingar með hallamálstæki og laser. 

• Geti sannprófað og leiðrétt hallamálstæki ef á þarf að halda. 

• Geti framkvæmt einfaldar mælingar með GPS-tæki og alstöð. 

• Geti gert einfalda kortagerð og magnreikninga með drónum. 

• Hafi nægilega þekkingu á landmælingum og kortlagningu til að geta greint vandamál á þeim sviðum, 
metið þörf fyrir aðstoð og leitað sérfræðiaðstoðar. 

 
Lýsing: Í námskeiðinu verður fjallað um helstu mælitæki sem notuð eru til landmælinga í dag. Í framhaldinu 

verður farið yfir notkunarsvið þeirra, meðferð, mæliaðferðir og helstu skekkjuvalda. Samhliða þessu 
verður fjallað um hnitakerfi og hæðarkerfi í landmælingum auk úrvinnslu á mælingum og 
skekkjugreiningar. Einnig verður farið í hagnýt atriði varðandi verklag og skipulagningu á mælingum. Í 
verklegum æfingum verður farið í hæðarmælingar með fínhallamælitæki og alstöð, innmælingu og 
útsetningu með alstöð og GNSS tækjum. Þá verður einnig farið í myndkortagerð, líkangerð og magntöku 
með drónum. Að lokum verður farið í framsetningu á gögnum og niðurstöðum í landupplýsingakerfum 
og kortagerð. 

 
Lesefni:  Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkleg kennsla. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
 


