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Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande
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bostadsutveckling. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i stadsbyggnad eller
motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För
betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och lärarledda övningar samt
godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa insikterna om hur bebyggelseutformning påverkar
närmiljöns mikroklimat och möjligheterna till hållbar utveckling.

Kursens mål är att utveckla studenternas förmåga att med ändamålsenlig arkitektonisk
metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra uppdrag som inom givna
ramar bidrar till hållbar utveckling av samhället både i Sverige och internationellt.

Kursen avser att etablera förmåga att tillämpa kunskap om klimat i förhållande till
utformning av byggda miljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva hur stadsstrukturen inverkar på vind, solstrålning och●

temperaturförhållandena i urbana rum.
redogöra för hur människor upplever termisk komfort såväl i utomhus- som●

inomhusmiljö.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera hur befintlig bebyggelse inverkar på det urbana mikroklimatet.●

kunna använda vissa verktyg och modeller vid klimatanpassad urban planering och●

utformning av ny gruppbebyggelse samt för förbättring av mikroklimatet i befintlig
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bebyggelse.
kunna tillämpa grundkunskaper i energieffektiv utformning av byggnader varvid även●

passiva metoder såsom solvärme beaktas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara muntligt, skriftligt och i ritning varför och hur man ska beakta de●

rådande klimatförhållandena vid såväl planering och utformning av nya som förbättring
av befintliga urbana områden.

Innehåll
Kursen ger en inblick i hur den byggda miljön påverkar mikroklimat och termisk komfort
i den urbana utemiljön varvid såväl svenska som internationella förhållanden behandlas.
Följande moment ingår:

Hur bebyggelsestrukturen inverkar på det urbana mikroklimatet, framförallt●

vindförhållanden, solstrålning och temperatur. Exempel visas från Sverige samt varma
klimat, bl a Marocko och Sri Lanka.
Hur människor upplever termisk komfort i urbana områden. Exempel visas från Sverige●

och andra europeiska länder samt länder med varma klimat.
En orientering om den urbana strukturens inverkan på luftkvalitet, såväl ur svenskt som●

internationellt perspektiv.
Verktyg och modeller för klimatanpassad planering samt för bedömning av●

bebyggelsens effekt på mikroklimatet.

Kursen behandlar också samspelet mellan den urbana strukturens utformning och
inomhusklimat och energianvändning i byggnader. Följande moment ingår:

Orientering i de senaste rönen vad gäller termisk komfort i byggnader, varvid även●

psykologiska och kulturella aspekter beaktas. Såväl svenska förhållanden som varma
klimat behandlas.
Energieffektiv utformning av byggnader i olika klimat varvid även passiva metoder●

såsom solvärme och naturlig ventilation beaktas.

Kursstrukturen utgår från en teoretisk del med föreläsningar, som ges delvis parallellt med
en övning i form av analys av den existerande bebyggelsemiljön ur klimatsynpunkt samt
planering av nybebyggelse.
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