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Kursens mål
Studenten ska kunna:
• redogöra för vad energi används till (energitjänster)
• beskriva jordens energibalans, växthuseffekten och klimatförändringar
• exemplifiera inverkan på den nationella elenergibehovet vid övergång från 

fossilenergi till hållbara energislag
• identifiera utmaningar för produktion, transmission och distribution av elenergi med 

100 procent förnybar elproduktion

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
HUV101-Hållbar utveckling och
INR100-Ingenjörsrollen och
EKT200-Elkraftsteknik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
• Individuell salstentamen
• skriftliga inlämningsuppgifter i grupp
• Obligatoriskt deltagande vid seminarium

Omexamination av seminariet sker genom individuell skriftlig inlämning av 
reflektionsrapport.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen är uppdelad i två delar vilka motsvarar cirka 30 % respektive 70 % av den totala 
omfattningen.
Del 1 – energi för hållbar utveckling
Här tas klimatproblematiken och dess utmaningar upp samt de ingenjörsmässiga/
naturvetenskapliga kopplingarna till energianvändning.
Del 2 – utmaningar för ett hållbart elenergisystem
Här behandlas de framtida utmaningarna som uppstår med dels kraftigt ökat elenergibehov, 
dels ökad andel förnybar energi som källa för elproduktion.
Elbehovet ökar vid konvertering av exempelvis transporter och industriverksamhet från 
fosilbaserade till hållbara processer, vilket leder till ökade kapacitetskrav för transmission och 
distribution av elenergi.
Effekten från förnybar energi som vindkraft och solceller är varierande över tid. För att den 
producerade effekten i varje ögonblick ska kunna balanseras med effektbehovet, måste det 
nationella elenergisystemet även innehålla en mix av reglerbar energiproduktion, 
energilagring, laststyrning och möjlighet till energiexport/import.
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