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LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Riskhanteringsprogrammet 300 hp
Läsåret 2019/20 Kull H19

2015-06

Studenter som har läst på Brandingenjörsutbildningen på LTH följer en annan studieordning.

Studenter som läser på riskhanteringsprogrammet kan välja valfria kurser från både 
riskhanteringsprogrammet och moderprogrammet förutsatt att moderprogrammet är från LTH. Studenterna 
kan också välja specialiseringskurser från moderprogrammet. Valfria kurser är de kurser som ges utanför 
grundblocket på moderprogrammet.

För kompletta examenskrav se aktuell utbildningsplan för Civilingenjör i Riskhantering. 

Kursnivå

Obligatorisk G2

Obligatorisk A

Valfri  

Förkunskapskrav

ϒ

ψ

*

Åk 
4

MAMN45 Människa, teknik, 
organisation och hantering av 

risker 7.5 hp
ψ FMSF60 Statistiska metoder 

för säkerhetsanalys 7.5 hp ϒ
MAMN35 Riskanalysmetoder 
för hälsa- och miljöområdet 

7,5 hp
ψ VBRN50 

Riskhanteringsprocessen        
15 hp

ψ

VRSN05 Riskanalysens och 
riskhanteringens grunder  7,5 

hp
ψ VRSN25 Riskanalys inom 

säkerhetsområdet 7,5 hp ψ Valfri kurs 7.5 hp *

Åk 
5 Valfria kurser 30 hp * Examensarbete 30 hp

För att få börja examensarbetet se särskilda förkunskapskrav i aktuell kursplan
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				Lp1																														Lp2																														Lp3																														Lp4																																				Kull 16

		Åk 4		FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys 7.5 hp																										¡				MAM090 Människa, teknik, organi- sation och hantering av risker 7.5 hp																										y				    TEK070 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö 7.5 hp																										¡				VBRN50 Riskhanteringsprocessen        15 hp																										y

				VBR180 Riskanalysmetoder 15 hp																																																								y				Valfri kurs 7.5 hp																										*



		Åk 5		Valfria kurser 30 hp																																																								*				Examensarbete 30 hp																																																								y



				VALFRIA KURSER

				    MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs 6 hp																														    MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs 6 hp																														    MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs 9 hp																														EXTA31 Offentlig organisation och administration 6 hp																																VALFRIA KURSER KANSKE EJ STÄMMER

				FMIF15 Teknisk miljövetenskap 7.5 hp																																																												FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor 7.5 hp

				   VBR110 Samhällsplanering 7.5 hp																														VBRN35 Kapacitetsutveckling 7.5 hp																														VBRN40 Beredskap och planering 7.5 hp																														VBRN10 Människors beteende vid  brand 8 hp

				   VRSN01 Samhällssäkerhet och resiliens 7.5 hp																																																												VBRF16 Simulering av rumsbrand (CDF) 9 hp

																																																																KTE131 Processriskanalys 7.5 hp

																																																																VBRA10 Konsekvensberäkningar 7.5 hp









































final

				Brandingenjörsprogrammet 210 hp, läsåret 2016/17

														Kull H 16





				Lp1																														Lp2																														Lp3																														Lp4																														Sommar

				Obligatoriska kurser 



		åk 1		FMAA05 Endimensionell analys 15 hp																																																												    FAFA30 Fysik- elektricitetslära, gaser och vätskor 8 hp																														KOOA50 Allmän kemi 8 hp																														VBR240 Brandmanna-utbildning 4.5 hp

				VBFA05 Husbyggnadsteknik 4 hp																														VBMA25 Byggnadsmaterial 5 hp																														FMA420 Linjär algebra 6 hp																														VSMA15 Mekanik 8 hp

				       VBRA06 Introduktion till brandteknik 6 hp

		åk 2

				VBKF10 Konstruktionsteknik 6 hp																																																								¡				VBRF10 Branddynamik 15 hp																																																								¡

				FMA430 Flerdimensionell analys 6 hp																														VBRF20 Brandkemi - värmetransport 13 hp																										¡				EXTA60 Statistik 7.5 hp																														VBRN45 Riskanalys inom brandteknik 7.5 hp																										¡

				    MMVA01 Termodynamik med strömningslära 5 hp



		åk 3		Brandskyddssystem - Aktiva och passiva system 15 hp																										y				Riskanalys inom säkerhet 7.5 hp																										y				VBR110 Samhällsplanering 7.5 hp																										y				VTGF05 Geoteknologi 6 hp																										¡

																																		Projektkurs - Industribrandskydd 7.5 hp																										y				VBRN10 Människors beteende vid brand, 9 hp																										y				Projektkurs - Personbrandskydd 7.5 hp																										y



		åk 4		VBRM01 Examensarbete i brandteknik 22.5 hp																																																								y

				Valfri kurs 7.5 hp																										*





				Valfria kurser årskurs 1



				VBR240 Brandmannautbildning 4.5 hp																																OBS! Sommarkurs



				Valfria kurser årskurs 3



				MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs, 6hp																														MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs, 6hp																														MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs, 9hp																														VBRN10 Människors beteende vid brand, 8hp																																VALFRIA KURSER KANSKE EJ STÄMMER

				EITA05 Teknikhistoria, 4.5hp																																																												FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor, 7.5hp

				FMIF15 Teknisk miljövetenskap, 7.5hp																																																												VBRF16 Simulering av rumsbrand (CFD), 9hp

																																		MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker, 7.5hp																														TEK070 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, 7.5hp

																																		VBRN35 Kapacitetsutveckling, 7.5hp																														VBRA10 Konsekvensberäkningar, 7.5hp



				GEMA70 Japanska för tekniker, 15hp

				GEMA60 Juridik för tekniker, 7.5hp																																																												GEMA60 Juridik för tekniker, 7.5hp

				GEMA20 Engelska för tekniker, 7.5hp																																																												GEMA20 Engelska för tekniker, 7.5hp

				GEMA25 Tyska för tekniker, 7.5hp																																																												GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs, 7.5hp

																																																																GEMA65 Kinesiska för tekniker, 7.5hp

																																																																GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5hp



				Valfria kurser årskurs 4



																																		VRSN01 Samhällssäkerhet och resiliens, 7.5hp																														VBRN40 Beredskap och planering, 7.5hp																																																														VALFRIA KURSER KANSKE EJ STÄMMER



				GEMA45 Förståelse och lärande, 3hp, G1 och GEMA55 Medicin för tekniker, 6hp, G1, ges vartannat läsår, nästa gång 2015/16

																																																																																																																										2014-09-05/E-B Grönberg







Blad3

		EITA05		4.5		4.5		G1		Teknikhistoria		EITA05 Teknikhistoria, 4.5hp		G1

		FMI040		7.5		7.5		A		Energisystemanalys: Förnybara energikällor		FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor, 7.5hp		A

		FMIF15		7.5		7.5		G2		Teknisk miljövetenskap		FMIF15 Teknisk miljövetenskap, 7.5hp		G2

		GEMA01		7.5		7.5		G1		Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs		GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs, 7.5hp		G1

		GEMA20		7.5		7.5		G1		Engelska för tekniker		GEMA20 Engelska för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA20		7.5		7.5		G1		Engelska för tekniker		GEMA20 Engelska för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA25		7.5		7.5		G1		Tyska för tekniker		GEMA25 Tyska för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA40		7.5		7.5		G1		Entreprenörskap och affärsutveckling		GEMA40 Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5hp		G1

		GEMA45		3		3		G1		Förståelse och lärande		GEMA45 Förståelse och lärande, 3hp		G1

		GEMA55		6		6		G1		Medicin för tekniker		GEMA55 Medicin för tekniker, 6hp		G1

		GEMA60		7.5		7.5		G1		Juridik för tekniker		GEMA60 Juridik för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA60		7.5		7.5		G1		Juridik för tekniker		GEMA60 Juridik för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA65		7.5		7.5		G1		Kinesiska för tekniker		GEMA65 Kinesiska för tekniker, 7.5hp		G1

		GEMA70		15		15		G1		Japanska för tekniker		GEMA70 Japanska för tekniker, 15hp		G1

		MAM090		7.5		7.5		A		Människa, teknik, organisation och hantering av risker		MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker, 7.5hp		A

		MIO012		6		6		G1		Industriell ekonomi, allmän kurs		MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs, 6hp		G1

		MIO012		6		6		G1		Industriell ekonomi, allmän kurs		MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs, 6hp		G1

		MIOA01		9		9		G1		Industriell ekonomi, allmän kurs		MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs, 9hp		G1

		TEK070		7.5		7.5		G2		Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö		TEK070 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, 7.5hp		G2

		VBR240		4.5		4.5		G1		Brandmannautbildning		VBR240 Brandmannautbildning, 4.5hp		G1

		VBRA10		7.5		7.5		G1		Konsekvensberäkningar		VBRA10 Konsekvensberäkningar, 7.5hp		G1

		VBRF16		9		9		G2		Simulering av rumsbrand (CFD)		VBRF16 Simulering av rumsbrand (CFD), 9hp		G2

		VBRN10		8		8		A		Människors beteende vid brand		VBRN10 Människors beteende vid brand, 8hp		A

		VBRN35		7.5		7.5		A		Kapacitetsutveckling		VBRN35 Kapacitetsutveckling, 7.5hp		A

		VBRN40		7.5		7.5		A		Beredskap och planering		VBRN40 Beredskap och planering, 7.5hp		A

		VRSN01		7.5		7.5		A		Samhällssäkerhet och resiliens		VRSN01 Samhällssäkerhet och resiliens, 7.5hp		A
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				Obligatorisk G2										Valfri 







																										Obligatorisk G1
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																																						Kursnivå

																																						G1						 A				\



																																						G2		∞				Valfri 				*





				Obligatorisk G1										Obligatorisk A



				Obligatorisk G2										Valfri 																								G1						 A



				Förkunskapskrav till kurs																																		G2						Valfri 				*





				Obligatorisk G1										Obligatorisk A



				Obligatorisk G2										Valfri 



				Ny kurs - kursnivå ej satt 2015



																																																												Kursnivå

																																																												Obligatorisk G1												Kursnivå



																																																												Obligatorisk G2		¡										Obligatorisk G2		¡



																																																												Obligatorisk A		y										Obligatorisk A		y



																																																												Valfri 		*										Valfri 		*

																																																												Förkunskapskrav												Förkunskapskrav









																																																												Kursnivå

																																																												Obligatorisk G2		¡



																																																												Obligatorisk A		y



																																																												Valfri 		*





nya brand
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				Lp1																														Lp2																														Lp3																														Lp4																														Sommar

		Åk 1		FMAA05 Endimensionell analys 15 hp																																																												    FAFA30 Fysik- elektricitetslära, gaser och vätskor 8 hp																														KOOA50 Allmän kemi 8 hp																														VBR240 Brandmanna-utbildning 4.5 hp																										*

				VBFA05 Husbyggnadsteknik 4 hp																														VBMA25 Byggnadsmaterial 5 hp																														FMA420 Linjär algebra 6 hp																														VSMA15 Mekanik 8 hp

				       VBRA06 Introduktion till brandteknik 6 hp



		Åk 2		Konstruktionsteknik 6 hp																																																								¡				VBRF10 Branddynamik 15 hp																																																								¡

				FMA430 Flerdimensionell analys 6 hp																														Brandkemi - explosioner 13 hp																										¡				Statistik med beslutsteori 7.5 hp																														Riskanalys för brandteknisk dimensionering 7.5 hp																										¡

				    MMVA01 Termodynamik med strömningslära 5 hp



		Åk 3		Brandskyddssystem - Aktiva och passiva system 15 hp																										y				Riskanalys inom säkerhet 7.5 hp																										y				VBR110 Samhällsplanering 7.5 hp																										y				VTGF05 Geoteknologi 6 hp																										¡

																																		Projektkurs - Industribrandskydd 7.5 hp																										y				VBRN10 Människors beteende vid brand, 9 hp																										y				Projektkurs - Personbrandskydd 7.5 hp																										y



		Åk 4		VBRM01 Examensarbete i brandteknik 22.5 hp																																																								y

				Valfri kurs 7.5 hp																										*
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