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Målbeskrivning
Kursens mål är:
 att ge kunskap om miljö och naturresursfrågor med tonvikt på energianvändningens roll
samt ge kunskap om klimatforskning och effekterna av ökande koncentra tioner av
växthusgaser i atmosfären
 att ge träning i att formulera och analysera problem, och i att presentera och kritiskt
granska analyser.
 att ge inblick i nationell och internationell forskningsverksamhet inom området, samt i
aktuella internationella politiska och ekonomiska ställningstaganden
Energisystemens utveckling, teknik och ekonomi: begrepp och terminologi; energikällor;
energiomvandlingsteknik; distributionsteknik och teknik för slutlig användning av energi;
kalkylmodeller och kalkylkrav inom olika delar av energisystemet; analysmetoder.
Samhällsutveckling: teknikens roll i ekonomisk utveckling; industriell utveckling och
strukturella förändringar i U-länder och I-länder samt inverkan på energianvändning och
naturresursutnyttjande.
Miljösystem: natursyn; ekologisk komplexitet i relation till antropogen påverkan.
Miljö- och säkerhetsproblem förknippade med naturresursutnyttjande: utsläpp till luft
och vatten; klimatförändringar; effekter på ekologiska system och människan; konflikter
och global säkerhet; kärnvapenspridning.
Strategier för att minska miljöpåverkan av antropogena aktiviteter: miljöteknik;
effektivare teknik för omvandling, distribution och slutlig användning av energi; olika
styrmedel såsom lagstiftning, avgifter och handel med utsläppsrättigheter; konventioner

och institutionella ramverk.
Innehåll
Energisystemens utveckling, teknik och ekonomi: begrepp och terminologi; energikällor;
energiomvandlingsteknik; distributionsteknik och teknik för slutlig användning av energi;
kalkylmodeller och kalkylkrav inom olika delar av energisystemet; analysmetoder.
Samhällsutveckling: teknikens roll i ekonomisk utveckling; industriell utveckling och
strukturella förändringar i U-länder och I-länder samt inverkan på energianvändning och
naturresursutnyttjande.
Miljösystem: natursyn; ekologisk komplexitet i relation till antropogen påverkan.
Miljö- och säkerhetsproblem förknippade med naturresursutnyttjande: utsläpp till luft
och vatten; klimatförändringar; effekter på ekologiska system och människan; konflikter
och global säkerhet; kärnvapenspridning.
Strategier för att minska miljöpåverkan av antropogena aktiviteter: miljöteknik;
effektivare teknik för omvandling, distribution och slutlig användning av energi; olika
styrmedel såsom lagstiftning, avgifter och handel med utsläppsrättigheter; konventioner
och institutionella ramverk.
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