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Energisystem – översikt 2015-2016 



Valfria kurser– översikt 2015-2016 



Energisystem - fokusområden 
A. Systemperspektiv på energi och miljö: 
•  Energi, miljö och naturresurser, Förnybara energikällor, Klimat 

som vetenskap o politik, Livscykelanalys, Internationell, 
tematisk kurs. 

B. Energisystemet 
•  Energimarknader, Energianvändning, Energiförsörjning, 

Fjärrvärme o fjärrkyla, Avancerad energihushållning. 

Energiteknik 
•  Kraftverksteknik, Solenergi, Vindkraftsystem. 

Övriga /valfria 
•  Grundläggande förbränning.  
•  Valfria: Intro t förbränningsmotorer, Turbomaskiners teori, 

Elenergiteknik, Solel – grundkurs i solcellsteknik 



Energisystem – tänkbara spår 

A. Systemperspektiv på 
energi och miljö 
•  FMI050 Energi, miljö och 

naturresurser,  
•  FMI040 Förnybara 

energikällor,  
•  FMIN05 Klimat som vetenskap 

och politik,  
•  FMI055 Livscykelanalys, 
•  FMI070 Internationell, tematisk 

kurs (projekt) 

B. Energisystemet 
•  MVKN35 Energimarknader, 
•  MVKN 20 Energianvändning, 
•  MVKN15 Energiförsörjning, 
•  MVKN40 Fjärrvärme o 

fjärrkyla, 
•  MVKN30 Avancerad energi-

hushållning (projekt) 

•  OBS kurserna MVKN15 och 
MVKN20 har visst överlapp 
med FMI050! 

Specialisering W 2015 



Energi, miljö och naturresurser, 7,5 hp 
 
Ges under höstterminen (ht lp 1-2) 

• Samspelet mellan ekonomisk utveckling, energi, miljö och 
utnyttjande av naturresurser.  
• Miljöproblem förknippade med olika energikällor och dessa 
energikällors nuvarande och framtida roll  
• Strategier för uthållighet: mindre energianvändning; mer förnybart; 
mer kärnkraft; mer fossilt (men ”rent”) 
• strategier för att minska miljöfarliga utsläpp, såsom lagstiftning, 
handel med utsläppsrättigheter och miljöavgifter.  

Rekommenderade förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom 
utbildningen. 
 
Föreläsningar, ca ett pass per vecka 
Några inlämningsuppgifter samt (diskussions)seminarier 
Recension av bok inom området 
Tentamen 



Förnybara energikällor, 7,5 hp (FMI 040) 
 

 
Ges under vårterminen (vt lp 1- ca påsk) 
 

• Naturvetenskapliga, tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga 
utgångspunkter 
• Olika system: teknik, ekonomi och miljöeffekter.  
• Vissa generella aspekter i ett framtidsperspektiv, bl a styrmedel, lagstiftning, 
samhällsekonomi och internationalisering.  

Rekommenderade förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom 
utbildningen (samt gärna Energi, miljö och naturresurser (FMI050)) 
 

Föreläsningar ca 2 pass per vecka 
Några inlämningsuppgifter samt seminarier 
Studieresa samt studiebesök 
Hemtentamen 
 



W- specialiseringsinfo 2014 

Klimat som vetenskap och politik 7,5 hp 

•  Sammanhang, forskningsmetoder och 
osäkerheter rörande klimatförändringar 

•  Aktörer och positioner inom internationell 
klimatdebatt och förhandlingar 

•  Analys av samspel mellan vetenskap och politik 
•  Systemperspektiv: analys av samspel mellan 

vetenskap och politik/policy 
 



W- specialiseringsinfo 2015 

Livscykelanalys 7,5 hp 

•  Metodologin enl ISO14 041-43 
•  Kritisk granskning av flera LCA mot standardens 

krav samt av begränsningar med metoden 
•  Självständigt söka data 
•  Självständig genomföra 

 översiktlig LCA inkl  
 analys av osäkerhet o 
 känslighet 



W- specialiseringsinfo 2015 

Environmental issues,  
thematic course 7,5 hp 

•  Projektkurs på engelska 
•  Självständigt formulera genomförbar frågeställning 

inom miljöområdet 
•  Genomföra analys, flerdisciplinär 
•  Presentera arbetet enligt gängse vetenskapliga krav 
•  Gemensamma seminarier 
•  Teman: klimat, biobränsle; sustainable transport, 

fracking 



Solenergi 
•  AEB010 Solenergi 

–  visa hur solvärmesystem kan integreras och 
samverka med byggnadens energisystem 

–  lära sig att använda beräkningsprogram som 
simulerar hur solvärmesystemet växelverkar med 
byggnaden och dess värmebehov 

–  Inlämningsuppgifter, laborationer, 
fördjupningsuppgifter, studiebesök, skriftlig tentamen 

W-info mars 2015 



EIEN10 Vindkraftsystem 

•  nuläget och möjligheterna för vindkraften att 
bidra till energiförsörjningen i Sverige och 
internationellt 

•  på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och 
förklara vindkraftteknik och -system samt deras 
integrering i kraftsystemet 

•  Laborationer, projektuppgifter, studiebesök 
(skriftlig tentamen för betyg >3) 

W specialiseringsinfo 2015 



Valfria kurser 

Som valfria kurser inom programmet räknas alla 
kurser som ingår i övriga specialiseringar samt de 
som listas i Lär- och timplanen (LoT) under 
rubriken valfria kurser. De är tänkta att komplettera 
den valda specialiseringen. 



Valfria kurser med anknytning till 
energisystem 

•  AEB020 Solel 
–  grundläggande kunskaper om hur solceller och solcellssystem 

fungerar i olika applikationer 

•  ESSF15 Elenergiteknik  
–  baskunskaper i elenergiteknik och dess användning i samhället.  
–  Syfte att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och förklara 

teknik och system för generering, överföring och användning av 
elektrisk energi samt modellbyggnad av dessa. 

•  MVKN50 Intro till förbränningsmotorer 
•  MVKN60 Turbomaskiners teori 

Specialiseringsinfo W 2015 



Framtida jobb? 
Arbetsgivare i Sverige och utomlands 

–  Hållbar utveckling Väst (f.d. Energiråd Väst) 
–  Chalmers, LU: doktorand/forskare 
–  Kommuner, Länsstyrelser, Energimyndigheten 
–  Företag: Skanska, Höganäs AB, Siemens 
–  Energiföretag: Vattenfall, Svenska Vindbolaget, 

Jämtkraft, Norrenergi AB, Vestas Wind Systems 
A/S, Eolus Vind, E.on 

–  Konsulter inom miljö- och energiområdet: 
Grontmij AB, Sweco, ClimateWell AB, 
Energikonsulterna i Sverige AB… 

 



Framtida jobb? 
•  Leda projekt f effektivare o förnybar energianvändning i 

kommuner 
•  Rökgaskondensering, beräkning av värmeeffekter 
•  Regionalt program f energieffektiva byggnader 
•  Miljöinspektör 
•  Energikonsult, energicontroller, utvecklingsingenjör 
•  VA-frågor 
•  Miljö- och kvalitetssystem 
•  Chef (affärsområde förnybar energi, kundservice, …) 
 



Alumner 

•  Ingrid Cornander. Hållbarhetskonsult, Hyder 
Consulting, Sydney 

•  Tobias Karmstig, Miljöingenjör, Eolus Vind AB 

•  Många fler… 
 



Energivetenskaper 

Energihushållning 
Kraftverksteknik 

Förbränningsmotorer 
 

Värmeöverföring 
Strömningsteknik 



Några fakta om energibranschen 
•  15 000 Anställda civ.ing. 
•  50 % à 60-65 
•  10 % under 30 
•  -Generationsskifte pågår! 

•  2020 inom EU: 
•     20 % lägre utsläpp 
•     20% lägre energianvändning 
•     20 % (30 %?) förnybara 

energikällor 

•  2050-målen! 

Situa&onen	  på	  
arbetsmarknaden	  

Nödvändig	  
omställning	  
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Energihushållning och -omvandling 

Totalt 33,5 hp på A-nivå: 
Energianvändning, 7,5 hp, åk 4, VT1 
Energiförsörjning, 7,5 hp, åk 4, VT2 

Fjärrvärme- och fjärrkyla, 5 hp, åk 4-5, HT1 
Energimarknader, 6 hp, åk 4-5, HT2 

Avancerad energihushållning, 7,5 hp, åk 5, HT1+2  
Examensarbete, 30 hp, åk 5 
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Energianvändning	  7,5	  hp,	  åk	  4,	  VT1	  

•  Innehåll:	  
–  Hur	  mycket	  energi	  använder	  vi?	  Och	  &ll	  vad?	  
–  Hur	  använder	  vi	  energin,	  egentligen?	  Vad	  kostar	  det?	  	  
–  Går	  det	  aJ	  göra	  energiprognoser?	  Kan	  man	  lita	  på	  dem?	  
–  Energianvändning	  i	  eJ	  hållbart	  samhälle.	  

•  Exempel	  på	  övningar:	  
–  Uppdrag	  –	  energianvändning	  i	  miJ	  hem	  
–  Rollspel	  
–  Industribesök	  –	  arbete	  med	  CSR	  och	  
energieffek&visering	  



Energiförsörjning	  7,5	  hp,	  åk	  4,	  VT2	  

•  Innehåll:	  
–  Vad	  finns	  det	  för	  energiförsörjningssystem?	  	  
–  Hur	  tar	  man	  hänsyn	  &ll	  resurserna?	  Miljön?	  Ekonomin?	  	  
–  De	  tekniska	  och	  ekonomiska	  gränserna	  idag?	  Imorgon?	  	  
–  De	  jäJestora	  systemen	  och	  de	  småskaliga	  alterna&ven?	  
	  

•  Exempel	  på	  övningar:	  
–  Kundmöte	  (uppvärmningsalterna&v)	  
–  Posterseminarium	  –	  vetenskapliga	  ar&klar	  
–  Studiebesök	  på	  kra\värmeverk	  



Fjärrvärme	  och	  ^ärrkyla	  5	  hp,	  åk	  4-‐5,	  HT1	  

Innehåll:	  
–  Fjärrvärmens	  och	  ^ärrkylans	  roll	  i	  energisystemet	  
–  Fjärrvärmens	  och	  ^ärrkylans	  roll	  på	  energimarknaden	  
–  Fjärrvärmens	  och	  ^ärrkylans	  roll	  ur	  eJ	  

samhällsperspek&v	  
–  Tekniker	  för	  produk&on	  och	  distribu&on	  av	  ^ärrvärme	  

och	  ^ärrkyla	  
Exempel	  på	  övningar:	  

–  Replik	  på	  debaJar&kel	  
–  Posterövning	  
–  Mätdataanalys	  –	  aJ	  analysera	  rik&ga	  kunders	  data	  



Energimarknader,	  6	  hp,	  åk	  4-‐5,	  HT2	  

•  Innehåll:	  
–  Energimarknadens	  struktur,	  regler	  och	  funk&on	  -‐	  för	  el,	  
värme,	  drivmedel	  och	  	  

–  Bränslen	  i	  rela&on	  &ll	  energibalansens	  och	  e\erfrågans	  
utveckling	  

•  Exempel	  på	  övningar	  
–  Energitjänster	  
–  Besök	  från	  energiföretag	  
–  Video	  



Avancerad	  energihushållning	  7,5	  hp,	  åk	  5,	  
HT1-‐2	  

Projektkurs:	  
•  Olika	  teman	  för	  varje	  år,	  t.ex.	  Smarta	  elnät,	  
Återvunnen	  energi,	  Energirådgivning	  

•  Uppsatsarbete	  1-‐2	  personer	  under	  handledning	  
•  Bra	  förberedelse	  &ll	  examensarbete:	  

–  Hur	  skriver	  man	  en	  vetenskaplig	  rapport?	  
–  Opponering	  och	  försvar	  



Övningar - former 

Industriella studiebesök  
Energimätningar 

Energianalys 
Video 

Rollspel 
Kundmöten 

Posterutställning 



Välkomna till oss på 
Energivetenskaper! 

Patrik	  Lauenburg,	  lektor	  

Kers&n	  Sernhed,	  bitr.	  lektor	  

Lisa	  Brand,	  doktorand	  (W!)	  

Jurek	  Pyrko,	  professor	  




