
Uddannelsen foregår på VIA University Col-
lege, Horsens og KEA, Københavns Er-
hvervsakademi og er en to-årig, kort videre-
gående uddannelse

En kort- og landmålingstekniker arbejder ty-
pisk hos landinspektører, entreprenører, råd-
givende ingeniører, Kort- og matrikelstyrelsen, 
kommuner, vejdirektoratet, forsyningsselska-
ber, museer samt offshore i ind- og udland, - 
kort sagt firmaer, som bruger kort og GIS som 
værktøjer.

Opgaver på kontoret
Der anvendes PC til den videre bearbejdning 
af de indsamlede data og forberedelse af data 
til brug for afsætningsopgaver.

Kartografi og kortteknik: Her arbejdes der 
med landmålingsberegninger, digitale kort, 
kartografiske virkemidler, CAD-programmer til 
kontruktion af kort, Geografiske Informations 
Systemer (GIS), fotogrammetri m.m.

Desuden har kort- og landmålingsteknikeren 
modtaget undervisning i matrikelvæsen og 
jura, dvs. de love, der regulerer anvendelsen 
af fast ejendom og arealforvaltningen i Dan-
mark. Herunder også opslag i de nødvendige 
registre og sagsudarbejdelser.

En kort- og landmålingstekniker har både te-
ori og praksis i rygsækken. Dvs. at man både 
kan udføre opgaver i marken og på kontoret.

Opgaver i marken
Det kan være opmålingsarbejder som f.eks:

•  Situationsplaner 
•  Tvær- og længdeprofiler
•  Ledningsregistrering 
•  Matrikulære ændringer 
•  Deformationsmåling 
•  Hydrografisk måling 
•  3d-scanning
•  Afsætning af skel ved udstykninger 
•  Matrikulære ændringer i forbindelse med
   bygge- og anlægsarbejder 
•  Afsætning af veje, bygninger og ledninger

Arbejdet i marken udføres med totalstation, 
GPS og scannere.

Hvad er en kort- og
landmålingstekniker?

Hvad kan en kort- og
landmålingstekniker?
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Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at få mere at vide om Kort- 
og landmålingsteknikere og måske ønsker at 
ansætte en, står KLF - Kort- og landmålings-
teknikernes Forening - naturligvis gerne til rå-
dighed med hjælp.

Størstedelen af kort- og landmålingstekniker-
ne er organiseret i KLF.

KLF er en partipolitisk neutral og uafhængig 
fagforening med ca. 700 medlemmer. Den har 
overenskomst med landinspektørbranchen, 
stat og kommuner. Desuden er en del med-
lemmer ansat på individuelle kontrakter.

Ønsker man yderligere oplysninger, kan man 
henvende sig til skolerne VIA og KEA eller til 
Kort- og Landmålingstekikernes Forening.

Det er muligt at indrykke en jobannonce i Må-
lebladet eller på KLF´s hjemmeside.
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www.viauc.dk

KLF
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

Anelystparken 37D,
8381 Tilst.

Telefon: 8614 6818

e-mail: klf@kl-f.dk
Hjemmeside: www.kl-f.dk

www.kea.dk

www.kl-f.dk
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