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Mål
Kursen syftar till att fördjupa insikterna om hur bebyggelseutformning påverkar
närmiljöns klimatologiska kvaliteter och möjligheterna till hållbar utveckling.
Kursens mål är att utveckla studenternas förmåga att med adekvat arkitektonisk metod
och syntes kritiskt, själständigt 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 fysikaliska förhållanden och
principer i utformning av byggda miljöer.
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 och litteraturseminarium,
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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