
Avdelningen för           november 2003
   
Miljö- och energisystem (IMES) 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse år 2002 
___________________________________________________________ 

 

 

 

Innehåll Sid 

 

1.  Miljö- och energisystem (IMES)    2  

2.  Grundutbildning    4 

3.  Forskarutbildning   10  

4.  Forskning   12 

5.  Konferenser och seminarier   16 

6.  Internationellt samarbete   18 

7.  Uppdrag   18 

8.  Forskningsinformation/"tredje uppgiften"   19 

9.  Publikationer:  se www.miljo.lth.se   

 

http://www.miljo.lth.se/


 2

 

1. Miljö- och energisystem (IMES) 

Organisation 

Historik 
Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES) bedriver forskning och utbildning 
kring samspelet mellan energi, naturresurser, teknik, människa och miljö. Avdel-
ningen har sina rötter i Miljövårdsprogrammet (initialt betecknat Miljöforsknings-
programmet), bildat 1968/69 som ämnesövergripande forum för bl.a. miljövårds-
undervisning vid Lunds universitet. Ett riksdagsbeslut 1987 om särskild förstärkning 
av forskningsverksamheten vid Miljövårdsprogrammet ledde fram till bildandet av 
Institutionen för miljö- och energisystem den 1 juli 1988. Därmed kunde den 
tidsbegränsade professuren (för Thomas B Johansson) i energisystemanalys 
permanentas och placeras vid IMES som knöts till LTH. Forskning och 
forskarutbildning i miljö- och energisystem blev därmed formellt möjlig att bedriva, 
med forskningstillhörighet vid sektionen för Teknisk fysik. 
 
Genom institutionsreformen vid LTH blev institutionen från den 1 januari 1999 en 
avdelning vid Institutionen för teknik och samhälle. Övriga avdelningar vid 
institutionen är: Trafikplanering, Trafikteknik, Vägbyggnad, och Fastighetsvetenskap. 
 

Hänt under året 
Högskoleverket (HSV) genomförde under 2002 en nationell utvärdering av 
utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd samt av 
forskning inom miljövetenskap och miljöteknik. Som en del i denna utvärderades 
forskningen, forskarutbildningen och grundutbildningen vid IMES. En självvärdering 
lämnades till HSV i mars 2002 och i oktober hade vi besök av en utvärderargrupp på 
uppdrag av HSV. 
 

Personal 
(Avser personal per 31/12 2002) 
Berglund, Maria, agronom, doktorand 
Bodlund, Birgit, FD, adjungerad professor 
Börjesson, Pål, agronom, FD, universitetslektor 
Diehl Oltegen, Annika, CI, lärare, universitetsadjunkt; tjänstledig 
Ehn, Ingegerd, FK, universitetslektor 
Ericsson, Karin, CI, doktorand 
Gustavsson, Leif, TeknD, docent, universitetslektor 
Helby, Peter, M.Soc.Sc., projektledare 
Johansson, Bengt, TeknD, vik. universitetslektor 
Karlsson, Åsa, FM, doktorand 
Khan, Jamil, FM, doktorand 
Landqvist, Carin, högskolesekreterare 
Langniss, Ole, M.Sc.Eng., Marie Curie-stipendiat 
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Leire, Eva, CI, universitetsadjunkt; avdelningsföreståndare. Prefekt för Institutionen 
för teknik och samhälle 
Malmgren, Charlotte, FD, universitetsadjunkt; studierektor GU 
Neij, Lena, TeknD, forskarassistent, studierektor FU 
Nilsson, Hans, expert 
Nilsson, Lars J, TeknD, professor; ämnesföreträdare  
Nordqvist, Joakim, CI, doktorand 
Olin, Kerstin, FK, högskolesekreterare, studievägledare 
Stjernquist, Ingrid, FD, universitetslektor 
Svenningsson, Per, CI, forskningsassistent; studievägledare 
Söderlund, Susanne, FK, högskolesekreterare 
Takeuchi, Linn, EM, projektassistent 
Åhman, Max, CI, doktorand 
Åstrand, Kerstin, M.Sc., doktorand 
 
Examensförkortningar: 
CI – civilingenjör 
EM– ekonomie magister 
FD – filosofie doktor 
FK – filosofie kandidat 
FM – filosofie magister 
M.Sc.– Master of Science 
M.Sc.Eng. – Master of Science in Engineering 
M.Soc.Sc. – Master of Social Sciences 
TeknD – teknologie doktor 

Personalförändringar 
 
Charlotta Walse slutade i mars för att ta anställning hos Tetra Pak. Hans Nilsson från 
IEA, Paris, anställdes för ett ordförandeuppdrag i en internationell expertgrupp. Pål 
Börjesson fick tjänst som universitetslektor vid IMES. Linn Takeuchi anställdes som 
projektassistent fr.o.m. juni. Under sommaren hade vi två utländska gäststudenter: 
först Suvi Huttunen från Finland och senare Sarina Keller från Tyskland. 
 
Under våren erhöll Lars J Nilsson professors namn och installerades i oktober. 

Ingegerd Ehn erhöll av rektor för LTH utmärkelsen Excellent Teaching Practice 
(ETP), vilken ges till lärare som ”medvetet och systematiskt utvecklat sin 
pedagogiska kompetens och sin undervisning” . Hon är därmed medlem i  den s k 
Pedagogiska akademin vid LTH.  
   

Personalutveckling 
 
Eva Leire och Charlotte Malmgren deltog i april i en tvådagarskurs i 
konflikthantering, organiserad av Lunds universitet. I september deltog Eva Leire och 
Charlotte Malmgren i ett halvdagsseminarium om etik i det administrativa arbetet. 
Eva Leire gick i maj en 5-dagarskurs i ”Värderingar och ledarskap”, arrangerad av 
Grid-metoden AB. 
 
Se även under rubriken "Pedagogiskt utvecklingsarbete", punkt 2. Grundutbildning.  
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2. Grundutbildning 
 
Under året har inom avdelningen givits sammanlagt 17 olika kurser i 
energisystemanalys, miljövård, miljösystemanalys och arbetsmiljölära. 10 kurser var 
programkurser för LTH (varav 7 även gavs som fristående kurs), och 7 kurser gavs 
enbart som fristående kurs. Därutöver har avdelningen ansvarat för och undervisat 
inom delmoment i kurser vid LTH (Mark och miljö för L, Introduktionskurs för brand 
och risk, föreläsningar för bioteknik och kemiteknik i Helsingborg). 

Programkurser 

Energi, miljö och naturresurser, 5 poäng, valfri för F och W; ges även som 
fristående kurs 
Kursen behandlar samspelet mellan ekonomisk utveckling, energi, miljö och 
utnyttjande av naturresurser. Kursen omfattar även val av åtgärder inom 
energiförsörjningens olika delar från utvinning till användning av energi, hur miljön 
påverkas av behovet av naturresurser för energiutvinning. Miljöproblem förknippade 
med olika energikällor och dessa energikällors nuvarande och framtida roll i de 
svenska och globala energisystemen behandlas. Dessutom ingår avsnitt om olika 
strategier för att minska miljöfarliga utsläpp. 
22 F- och W-teknologer följde kursen och 12 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Per Svenningsson 
 

Förnybara energikällor, 5 poäng, valfri för F och W; ges även som fristående 
kurs 
Utnyttjande av förnybara energikällor behandlas från naturvetenskapliga, tekniska, 
ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter i syfte att identifiera och 
beskriva långsiktigt hållbara systemlösningar. Olika system för omvandling behandlas 
med avseende på teknik, ekonomi och miljöeffekter. Vissa generella aspekter på 
förnybar energi behandlas i ett framtidsperspektiv, bl.a. styrmedel, lagstiftning, 
samhällsekonomi och internationalisering.  
Kursen följdes av 12 F-teknologer och 7 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Per Svenningsson 
 

Resurshushållning, 5 poäng, valfri för A och W; ges även som fristående kurs 
Kursen behandlar resurshushållningsfrågor i ett brett perspektiv med tonvikt på hur 
energi- och materialflöden kan minskas i samhället. Olika analysmetoder diskuteras i 
ett kritiskt perspektiv. Kursen genomfördes med 7 teknologer och 2 studenter läste 
den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Per Svenningsson  
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Teknisk miljövetenskap, 5 poäng, valfri för F, E, D, M, V, K, BI, I, A 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha fått en helhetssyn på det moderna 
industrisamhällets inverkan på miljön och hushållningen med naturresurser, samt på 
naturgivna ramar och samhällsmässiga förutsättningar för en varaktigt hållbar framtid. 
Syftet är även att ge insikt om teknikerns roll i och teknikernas ansvar för en 
bärkraftig samhällsutveckling. Kursen bygger på föreläsningar, övningar, studiebesök, 
litteraturuppgifter och projektarbete. 
18 studenter följde kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Miljövetenskap med miljökemisk profil, obligatorisk för V 
Kursen, som ges enligt PBL-pedagogik, behandlar dels allmän miljövetenskap, 
exempelvis ekologiska system, naturresurser och naturresursutnyttjande samt lagar, 
regler och administrativa strukturer inom miljöområdet, dels miljövetenskap anpassad 
för väg- och vattenbyggare, såsom kemiska processer i luft, mark och vatten, 
industrins miljöproblem, miljökonsekvenser av markanvändning och miljöetik. 
48 studenter följde kursen. 
Kursansvarig: Charlotta Walse 
Examinator: Charlotta Walse 

Miljö, ekonomi och management, 8 poäng, obligatorisk för W 
Kursen består av tre integrerade delar: miljöfrågornas utveckling i modern tid, 
samspel mellan aktörer; introduktion om företag, företagande och företagsekonomi, 
gröna räkenskaper och miljöredovisning; styrmedel och verktyg, deras för- och 
nackdelar. 
48 W-teknologer läste kursen våren 2002. 
Kursansvarig: Eva Leire 
Examinator: Eva Leire 
 

Avfallshantering, 10 poäng, valfri för W; ges även som fristående kurs 
I kursen behandlas bl.a. avfall (typer, sammansättning, mängder, egenskaper), 
avfallsbehandling (separering, återvinning, deponering, förbränning, biologisk 
behandling), lagstiftning, ekonomi, miljöaspekter, förebyggande åtgärder, 
producentansvar, avfall i ett internationellt perspektiv. Kursen genomfördes med två 
W-teknologer och 6 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Eva Leire 
Examinator: Eva Leire 
 

Miljökonsekvensanalys, 10 poäng, valfri för W; ges även som fristående kurs 
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:  
beskriva målsättning, utveckling, omfattning och metoder för miljökonsekvensanalys, 
internationellt och nationellt; diskutera förutsättningarna och formerna för en 
systematisk användning av miljökonsekvensbeskrivningar i det svenska planerings- 
och beslutssystemet; tillämpa de vanliga metoderna för miljökonsekvensanalyser; 
medverka vid genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar. Praktiska övningar i 
miljökonsekvensanalys, simuleringar och projektarbete ingår som obligatoriska 
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moment i kursen. Tre W-teknologer följde kursen och 13 studenter läste den som 
fristående kurs.  
Kursansvarig: Ingegerd Ehn 
Examinator: Ingegerd Ehn 
 

Miljöledning och miljörevision, 5 poäng, valfri för W; ges även som fristående 
kurs 
Målen för kursen är att ge inblick i hur miljövårdsarbete bedrivs inom 
företag/offentlig förvaltning; att ge kunskap om miljöledningssystem och 
miljörevision. Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått inblick i och 
kunskap om ISO 14001/EMAS samt hur miljöledningssystemet kan implementeras 
inom företag. Kursen gavs med 16 W-teknologer och 16 studenter. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren  
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Internationell miljövård, tematisk kurs (Environmental Issues, Thematic 
Course), 5 poäng, valfri för F, M och W; ges även som fristående kurs 
Kursen ges helt på engelska. Kursen är projektorienterad och samtliga moment faller 
inom kursens tema, som kan variera från år till år. Till största delen består den av ett 
självständigt projektarbete. 
Kursen genomfördes med en teknolog samt 7 studenter, varav 4 utbytesstudenter. 
Kursansvarig: Per Svenningsson  
Examinator: Per Svenningsson 
 

Fristående kurser 

Arbetsmiljölära 

Ergonomiska, fysikaliska, kemiska och psykologiska arbetsmiljöfaktorer, 10 
poäng 
Kursen omfattar arbetsfysiologi, arbetsställningar, arbetsrörelser, arbetstyngd; 
fysikaliska och kemiska miljöfaktorer samt deras inverkan på människan; 
psykologiska arbetsmiljöfaktorer, arbetsledarskap, arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse och -motivation, stress, monotoni, främlingskap, skiftarbete, 
varseblivnings- och inlärningspsykologi.  
36 personer var registrerade på kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Arbetsmarknaden, arbetsrätt och personaladministration, 10 poäng 
Kursen beskriver samhällsvetenskapliga, juridiska och administrativa förutsättningar i 
förändringen av arbetsmiljön och följer utvecklingen i arbetsmarknadspolitik, 
arbetsrätt och personaladministrativa insatser i företag, offentlig förvaltning och 
organisationer. Kursens tre delar – arbetsmarknad, arbetsrätt och 
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personaladministration – behandlas dels var för sig, dels sammanhållet i en 
seminarieuppsats. 
38 personer deltog i kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Energisystemanalys 

Energi, miljö och naturresurser, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Förnybara energikällor, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Resurshushållning, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Projekt, 5 poäng 
Kursens mål är att fördjupa kunskaper inom området energisystemanalys och om 
samband mellan olika arbets- och forskningsfält; att ge erfarenhet av utrednings- och 
forskningsmetodik samt träna förmågan till utvärdering, rapportering och 
kommunikation av uppnådda resultat. Kursen skall resultera i en skriven rapport. 
Kursen genomfördes med 8 studenter. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Per Svenningsson 
 

Miljövård 

Översiktskurs, 5 poäng 
Kursen ger en översiktlig orientering om miljöfrågor och miljöproblem samt om 
instrument och metoder för att angripa dessa; här ingår beskrivningar av naturliga 
förutsättningar och processer, hur störningar kan undvikas eller motverkas, hur olika 
verksamheter i samhället inverkar på miljön. Kursen gavs under vårterminen med 29 
studenter och under höstterminen med 27 studenter. 
Kursansvarig: Max Åhman (vt), Jamil Khan (ht) 
Examinator: Max Åhman, Jamil Khan (ht) 
 

Avfallshantering, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Miljökonsekvensanalys, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
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Miljöledning och miljörevision, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Tillämpningskurs, 10 poäng 
Kursen är projektorienterad och riktar sig till studenter med tidigare kunskaper och 
erfarenheter inom miljövårdsområdet. Träning i utredningsmetodik och i utvärdering 
av miljövårdsproblem. Sex studenter, varav 3 utbytesstudenter följde kursen våren 
2002, 4 studenter, varav en utbytesstudent hösten 2002. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Per Svenningsson 

 

Miljösystemanalys 

Livscykelanalys, 5 poäng 
I kursen beskrivs bakgrunden till dagens behov av miljösystemanalys och 
livscykelanalys samt hur dessa utnyttjas i miljöanpassad produktion. Dessutom 
beskriv metodologin för livscykelanalys enligt ISO 14041-43. I övningsuppgifter 
granskas olika livscykelanalyser utifrån hur väl de uppfyller ISO-standardens krav. 
Kursen innefattar även ett projektarbete. 
Kursen genomfördes med 16 studenter. 
Kursansvarig: Pål Börjesson 
Examinator: Pål Börjesson 

 

Kurser på engelska 

Environmental Issues, 5 poäng 
The main objectives are to give basic knowledge concerning the characteristics of 
natural ecosystems, the local, regional and global dimensions of environmental issues 
and the concept of sustainability. It also gives an introduction to the management of 
natural resources, to policy-making and legislation in an international perspective. 
Kursen följdes av 15 studenter, varav 7 var utbytesstudenter. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Environmental Issues, thematic course, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Övriga kurser 

Föreläsningsserie för Bioteknik och Kemiteknik, LTH Helsingborg 
Våren 2002 genomfördes en serie föreläsningar i miljökunskap inom ramen för 
Ingenjörsteknisk grundkurs för bioteknik och kemiteknik vid LTH Helsingborg. 
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Specialkurs, 10 poäng 
En individuell, inresande student genomförde under vårterminen ett uppsatsarbete 
som specialkurs. 
Handledare och examinator: Lars Nilsson. 

Introduktionskurs i brand och risk för BI 
Miljöinslag innefattande en föreläsningsserie samt ett projektarbete genomfördes 
inom ramen för introduktionskursen för brand och risk, med 56 deltagare. 
Ansvariga: Eva Leire och Charlotte Malmgren 

Mark och miljö, 18 poäng, obligatorisk för L 
Kursen, som genomfördes första gången våren 2002, skall integrera de olika 
ämnesområdena, med bland annat miljöperspektiv som grund för analyser av 
förändringar i markanvändningen, principer och metoder för samhällets kontroll över 
miljön.  
Kursen genomfördes med 35 L-teknologer. 
Ansvariga för miljödelen: Ingegerd Ehn och Eva Leire 
Examinator (hela kursen): Klas Ernald Borges 
 

Examensarbete inom civilingenjörsutbildningen 

I civilingenjörsutbildningen ingår att teknologerna skall utföra ett examensarbete på 
någon av programmets institutioner. Arbetet skall omfatta 20 veckors arbetsinsats. 
Under året har ett arbete slutförts: 
Emanuelsson, Nilla och Strömberg, Lotta, Förslag på energisystemlösningar för 
bostäder tillhörande Högestads och Christinehofs Fideikommiss AB, 20 poäng, 
Examensarbete i Ekosystemteknik 
Handledare: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Eva Leire gick en tvådagars PBL-fördjupningskurs: Basgruppshandledning II, 
organiserad av UCLU. Eva Leire och Charlotte Malmgren deltog i UPC:s PBL-forum. 
 
Flera nya kurser gavs under året. Under vårterminen genomfördes kursen Mark och 
miljö, 18 poäng för L, där miljöaspekterna integreras med vägbyggnad, teknisk 
geologi och miljörätt.  Under höstterminen gavs kursen Miljösystemanalys, 
livscykelanalys, 5 poäng för första gången. 
 

Övrig kursverksamhet 

Kursmedverkan 
 
Ingegerd Ehn var ansvarig för det lärarlag, där även Charlotte Malmgren ingick, som 
planerade och genomförde det första 10-poängsblocket, Core Curriculum Courses: 
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Nature, Humans, Society, 5 credits samt Sustainable Development, 5 credits inom 
ramen för LUMES-programmet (Lund University Master's Programme in 
Environmental Science), där Ingegerd Ehn är studierektor. 
 
Per Svenningsson undervisade inom kursen Energy and Environment, 5 credits på 
LUMES-programmet under vårterminen 2002.  
 
Jamil Khan opponerade på en LUMES-thesis hösten 2002 och handledde ett annat 
arbete. 
 
Charlotte Malmgren undervisade inom kursen Turismkunskap, 20p som gavs vid 
institutionen för Service Management vid Campus Helsingborg. Hon deltog även i 
planeringsarbetet för kursen Konsumtion, identitet och kommunikation 10 poäng, som 
ges vårterminen 2003 för programmet Service Management med 190 studenter. 
 
Per Svenningsson ansvarade för en del av kursen "ENE 071 Energiteknik och 
energisystem" (ht02) vid Högskolan i Kristianstad. Föreläste sex timmar. 
 
Per Svenningsson och Charlotte Malmgren har undervisat inom ramen för 
magisterprogrammet i Miljöstrategi vid Campus Helsingborg (vt och ht). 
 

Kvalitetsarbete och miljö för KY i Eslöv 
Under januari och februari genomfördes miljövetenskapsdelen av en kurs i 
Kvalitetsarbete och miljö inom ramen för "Kvalificerad yrkesutbildning" i Eslöv. 
Ansvarig: Charlotte Malmgren  
 
 

3. Forskarutbildning 

Handledare 

Följande forskare anställda vid avdelningen har verkat som handledare/biträdande 
handledare: 
Adj professor Birgit Bodlund 
Univ lektor Pål Börjesson 
Univ lektor Leif Gustavsson 
Projektledare Peter Helby 
Univ lektor Bengt Johansson 
Forskarassistent Lena Neij 
Professor Lars J Nilsson 

Forskarstuderande 

Under året hade avdelningen sju forskarstuderande på forskarutbildningen i miljö- och 
energisystem.  
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Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Lena Neij och Joakim Nordqvist har under läsåret 2002—2003 deltagit i ett 
utvecklingsprojekt, i regi av Socialhögskolan vid Lunds universitet, rörande 
handledning som utbildningsform och pedagogiskt instrument inom 
forskarutbildningen. 
 
Maria Berglund, Jamil Khan och Joakim Nordqvist deltog i tvådagarskursen 
"Handledarrollen i PBL", anordnad av UPC (Universitetspedagogiskt centrum). 

Forskarkurser 

Climate change: science, strategies and politics (5 poäng) 
 
Deltagarna skall efter genomgången kurs ha god kännedom om det klimatvetenskap-
liga kunskapsläget som utgör en grund för den aktuella klimatdiskussionen. Vidare 
behandlas effekter av klimatförändringar, åtgärdsstrategier, strategier för anpassning, 
och sårbarhetsfrågor. Kursen behandlar även de politiska processerna, hur klimat-
frågan hamnade på den politiska agendan, och hur klimatfrågan hanteras i media. Med 
det vetenskapliga kunskapsläget som utgångspunkt skall tyngdpunkten i kursen ligga 
på åtgärdsstrategier, policy, och politiska processer. 
Hög och aktiv närvaro är en förutsättning för godkänt. Vidare består examinationen 
av att deltagarna skriver en detaljerad kursplan, schema, och litteraturlista för en 
grundutbildningskurs om 5 poäng som kan ges vid LTH men som har en bred 
målgrupp, inklusive samhällsvetare. 
Kursen gavs under 2002 och 10 deltagare, varav åtta från IMES, genomförde kursen 
med godkänt resultat. 
Kursledare: Lars J Nilsson 
Examinator: Lars J Nilsson 
 
State of the art in bioenergy 
 
The overall aim is to provide the course participants with an overview of modern 
production and uses of bioenergy. The course will have a Swedish focus but 
international outlooks will also be provided. Key aspects of bioenergy will be 
covered, including: 
 
- Production of forest and agricultural bioenergy 
- Environmental aspects, including ash recycling 
- Conversion technologies 
- Bioenergy systems studies 
- Renewable energy and bioenergy policy 
- Bioenergy R&D in Sweden 
 
A one-week (september 2002) PhD-level overview course was held at the Department 
of Environmental and Energy Systems Studies (IMES), Lund Institute of Technology 
at Lund University. The course was part of a co-operative research programme funded 
by the Swedish National Energy Administration and Vattenfall. 
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Participants: 8-10 Polish researchers/PhD-students from the Technical University of 
Gdansk and the Baltic Renewable Energy Center in Warsaw (and occasionally some 
Swedish participants). 
 

Kurser vid andra institutioner 
 
Maria Berglund har följt de LTH-gemensamma forskarutbildningskurserna: 
Vetenskapsteori och etik, 3 poäng 
Information Management & Reading Skills, 2 poäng  
 
Karin Ericsson har följt kursen: 
Ekonomisk integration, 5 poäng, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet 
 
Åsa Karlsson har följt kurserna: 
Energi- och resurshushållning i bebyggelsen, 5 poäng, vid Avd. för byggnadsfysik, 
LTH. 
Projektledning i FoU-projekt, 3 poäng, vid Avd. för byggnadsekonomi, LTH.  
 
Jamil Khan har följt kursen: 
Makt och deltagande i den representativa demokratin, 5 + 5 poäng, 
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 
 
Joakim Nordqvist har följt kursen:  
Transitionsekonomier i tredje världen – från plan till marknad, GU-kurs B/C-nivå 
(EKH532) tillgodoräknad med 5 poäng, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds 
universitet 
 
Kerstin Åstrand har följt kurserna: 
Sustainable Development and the Environmental, Political, Eonomic and Legal 
Institutions of Society, 3 poäng, ECPR summer school, Luleå tekniska universitet 
 
Projektledning i FoU-projekt, 3 poäng, Avdelningen för byggnadsekonomi, LTH 
 

Doktorsavhandlingar 

Ingen doktorsavhandling har lagts fram under året. 
 

4. Forskning 
 
Avdelningen för miljö- och energisystem bedriver forskning kring samspelet mellan 
energi, naturresurser, teknik, människa och miljö. Forskningen omfattar system-
inriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på: 
 

• Effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från 
naturresurs till energitjänst studeras. 

• Miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser. 
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• Analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av 
energisystemen. 

• Analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av 
energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. 

 
Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ 
utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen knyts till bl.a. 
kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) som innefattar analyser av 
tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang. 
 
Tyngdpunkten i avdelningens forskning har legat på energieffektiva lösningar, 
förnybar energi och analys av olika systemaspekter inom dessa områden. 
Avdelningen har dessutom en stark tradition av studier av miljösystem och forskning 
kring dessa. 
 
Forskare inom avdelningen kommer från flera olika fakulteter. De flesta har teknisk 
grundexamen men det finns även forskare med ekonomi, agronomi, statsvetenskap 
och sociologi i sina grundexamina. Utmärkande för avdelningens forskning är att den 
griper över de enskilda disciplinerna. 
 

Samarbetsprojekt inom Lunds universitet 

2002 deltog Miljö- och energisystem i initieringen av Lund University Integrated 
Climate Change Research Initiative (LUCCI), ett tvärdisciplinärt samarbetsforum vid 
Lunds universitet med syfte att stärka den samlade kapaciteten inom klimatrelaterad 
forskning. Utöver representanter från avdelningar och institutioner  vid universitetets 
olika fakulteter ingår även internationella medlemmar i nätverket. Under året 
inriktades arbetet i gruppen främst åt att, på uppdrag av Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (MISTRA), sammanställa ett underlag om forskningsfrågor av relevans för 
internationella och mellanstatliga överenskommelser om klimatåtgärder. Rapporten 
"Climate Change Mitigation and the International Arena. Proposed Research 
Questions for a Potential MISTRA Research Programme" färdigställdes i oktober. I 
arbetet deltog från Miljö- och energisystem Lars J Nilsson och Joakim Nordqvist. 
 

Forskningsprojekt   

Se även IMES hemsida www.miljo.lth.se för aktuella forskningsprojekt! 

Påbörjade projekt 
 
Information dissemination on energy and environment in developing countries 
kontrakt med SEI om att organisera workshop om Public Benefits and Power Sector 
Reform (12-13 maj 2003) och delta i andra aktiviteter för informationsspridning. 
Ansvarig: Lars J Nilsson 
 
An active role for Sweden in the IEA DSM implementing agreement 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Hans Nilsson 

http://www.miljo.lth.se/
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The Clean Development Mechanism, CDM, för spridning och utveckling av 
teknik för effektivare energianvändning 
Projektledare: Lena Neij 
Medarbetare: Gregor Sieböck 
 
Åtgärders och styrmedels funktion inom ramen för de flexibla mekanismerna 
Projektledare: Bengt Johansson 
Medarbetare: Lars J Nilsson 
 
Wind power in Sweden – an analysis of market actors (Vindkraft i Sverige – en 
branschanalys) (VINDBRANSCH) 
Projektledare: Peter Helby 
Medarbetare: Petter Rönnborg, Linn Takeuchi 
 

Pågående projekt 

Lokal implementering av förnybar energi 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Jamil Khan och Peter Helby 

Planering och lokalisering av biogasanläggningar 
Projektledare: Peter Helby 
Medarbetare: Jamil Khan 
 
Policies for commercialisation and diffusion of alternative powertrains in 
vehicles 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Max Åhman 
 
Sustainable Energy in Poland: The Role of Bioenergy  
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Pål Börjesson, Bengt Johansson, Karin Ericsson, m.fl. 

Technology transfer and sustainable industrial development. The case of China. 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Joakim Nordqvist 
 
Energi- och miljösystemanalys av biogassystem 
Projektledare: Pål Börjesson 
Övriga deltagare: Maria Berglund 

Market Development for Sustainable Bioenergy Systems in Sweden 
(BIOMARK) 
Projektledare: Pål Börjesson, Peter Helby 
Medarbetare: Håkan Rosenqvist, Linn Takeuchi, Anders Christian Hansen 
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Hur kan kostnader, miljöbelastning och resursutnyttjande minimeras vid 
användandet av bioenergi? 
Projektledare: Leif Gustavsson 
Medarbetare: Åsa Karlsson 
 
 
Effektiva styrmedelsinsatser inom energiområdet 
Projektledare: Lena Neij 
Medarbetare: Kerstin Åstrand 
 
Evaluation guidebook on the impact of DSM and EE programmes (IEA project) 
Projektledare: Lena Neij 
 

Projekt avslutade under året 

Flyget, energianvändningen och miljömålen – En förstudie 
Projektledare: Bengt Johansson 
 
Future supply and demand of  biomass in Sweden  
(Ingår i LUSTRA-projektet vid SLU) 
Projektledare: Pål Börjesson 
 
The potential of multifunctional bioenergy systems – the case of perennial energy 
crops in Sweden: Part I  
Projektledare: Pål Börjesson 
Övriga deltagare: Göran Berndes och Tomas Kåberger, Fysisk resursteori, Chalmers, 
Göteborg 
 

Påbörjade EU-projekt 
 
Urban solar hydrogen economy demonstration project (USHER) 
Projektledare: Peter Helby 
Medarbetare: Linn Takeuchi, Deborah Cornland 
 

Pågående EU-projekt 

The Forgotten Dimension: Transaction Costs of Regulations to Foster 
Renewable Energies in the Electricity Sector 
Projektledare: Ole Langniss (Marie-Curie Fellow) 
 
 
Bringing Energy Services to the Liberalised Markets (EU-SAVE-projekt) 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Projektet koordinerat av Wuppertal Institute. 
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EU-projekt avslutade under året 

EXTOOL: Experience curve, a tool for energy policy programmes assessment 
Projektledare: Lena Neij 
Medarbetare: Peter Helby, Kerstin Åstrand 
 

International Network for Energy Demand and Efficiency Analysis of the 
Industrial Sector 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Joakim Nordqvist 
 

5. Konferenser och seminarier 

Föredrag vid nationella konferenser och seminarier 

(P efter titeln innebär att materialet är publicerat. Se under rubriken "Publikationer" 
på vår hemsida.) 

STEM:s Energiting, Eskilstuna, mars 2002 
 
Vindkraftsplanering i tre kommuner, Jamil Khan 
 
Energieffektivisering som verktyg i energi- och klimatpolitiken, Lars J Nilsson 
och Bengt Johansson 
 
Effektiva styrmedel inom energiområdet: metoder för utformning och 
utvärdering, Lena Neij 
 

Övriga nationella konferenser 
 
Skolforum 2002 (utbildningsmässa riktad mot bl.a. grundskollärare) 
Per Svenningsson inbjuden föredragshållare 
 
Samhällsekonomiska vinster med ökad bioenergiproduktion 
SVEBIO:s Bioenergidagar, november 2002, Skellefteå. Pål Börjesson 

Flygets roll i miljömålsarbetet. (P)  
Transportforum 2002. Bengt Johansson 
 
Vindkraftsplanering i tre kommuner 
Plan- och byggdagarna, augusti 2002, Ronneby. Jamil Khan 
 
Vindkraft, kommunal planering och medborgardeltagande 
Vind 2002, november 2002, Malmö. Jamil Khan 
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Föredrag vid internationella konferenser och seminarier 

Multi-functional biomass production systems 
12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, 
Industry and Climate Protection. Amsterdam, Nederländerna. Pål Börjesson och 
Göran Berndes 
 
Reduced CO2 mitigation costs by multi-functional biomass production. 
6th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Kyoto, Japan. 
Pål Börjesson och Göran Berndes. 
 
Local planning for wind power: Experiences from three Swedish municipalities 
The World Wind Energy Conference and Exhibition. Berlin, Tyskland. Jamil Khan 
 
Three Big C's: Climate, Cement, and China. (P) 
INEDIS/ETA International Workshop on Policy Modeling for Industrial Energy Use. 
Söul, Korea. Joakim Nordqvist 
 
Dynamics of energy systems.  
Ecolnnos projektseminarium "Increasing eco-efficiency: An analysis of factors 
generating innovations", Finnish Environment Institute (SYKE). Helsingfors, Finland. 
Kerstin Åstrand och Max Åhman 
 
Safeguarding specific investments under different regulations to foster 
renewable energies in the electricity sector. 
9th Energy Marie Curie Research Fellowship Conference. Stavanger, Norge. Ole 
Langniss 
 
Transaction cost economics of regulations to foster renewable energy sources in 
the electricity sector. (P) 
European Network for Energy Economic Research (ENER), Forum 3 "Successfully 
Promoting Renewable Energy Sources in Europe". Budapest, Ungern. Ole Langniss 
(invited speaker) 
 
Sustainable energy policy concepts. 
World Renewable Energy Congress VII. Köln, Tyskland. Ole Langniss 
 
Renewables portfolio standard vs. minimum price standard: The new 
institutional economics' view. 
World Renewable Energy Congress VII. Köln, Tyskland. Ole Langniss 
 
Regulations to foster renewable energy electricity generation: How do they 
work? What are the experiences? 
Workshop "Sustainable energy policy concepts for South Africa. Measures for 
improving access to energy efficiency and renewable energies". Pretoria, Sydafrika. 
Ole Langniss 
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6. Internationellt samarbete 
 
Avdelningen har ett utbrett nationellt och internationellt kontaktnät i informella och 
formella nätverk. Exempel på de senare är European Network for Energy Economics 
Research (ENER) och International Network for Industrial Energy Demand Analysis 
(INEDIS). Forskare vid avdelningen har deltagit i flera internationella projekt och är 
representerade i kommittéer vid International Energy Agency (IEA). Avdelningens 
medarbetare deltar i ett antal projekt med bidrag från EU-kommissionen. Vi 
samarbetar med bl.a.: 
 

• Amternes og kommunernes forskningsinstitut (AKF), Köpenhamn, Danmark 
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Tyskland 
• Department of Science, Technology and Society, Utrecht University, Holland 
• Systems Analysis Department, Risø National Laboratory, Danmark 
• Wuppertal Institute for Climate, Environment & Energy, Tyskland 
• Institute of Energy Research, Energy Analysis Department, Lawrence 

Berkeley National Laboratory, USA 
• International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, 

Österrike 
• Whitby Bird & Partners. Engineers. London, England 
• Department of Engineering, University of Cambridge, England 
• BP Solar Limited, England 
• Hydrogen Supplies Ltd. (Parent company: Linde AG), England 
• IEFE, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italien 
• EC Baltic Renewable Energy Centre (EC-BREC), Warszawa, Polen 
• Department of Power Plants and Energy Economics, Technical University of 

Gdansk, Polen 
• International Energy Initiative  
• University of Cape Town, Sydafrika 
 

7. Uppdrag 

Akademiska uppdrag 

Ehn, Ingegerd 
• Ledamot i utbildningsnämnden för Ekosystemteknik vid LTH 
• Bedömare i Pedagogiska akademins bedömargrupp vårterminen 2002 för nya 

ansökningar om erhållande av utmärkelsen Excellent Teaching Practice, ETP 

Helby, Peter 
• Extern examinator på Handelshøjskolen i København, Danmark 
• Peer-reviewer för Energy Journal och Journal of Cleaner Production 
• Ledamot i styrgruppen för forskningsprogrammet "Värmegles fjärrvärme", 

utsedd av Energimyndigheten 
• Extern examinator på TEK-SAM-utbildningen, Roskilde universitetscenter, 

Danmark 
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Leire, Eva 
• Ordförande i utbildningsnämnden för fristående kurser och 

uppdragsutbildning vid LTH 
• Ledamot i särskild nämnd för fristående kurser vid Campus Helsingborg 

 
Nilsson, Lars J 

• Ledamot i betygsnämnden för Astrid Kanders avhandling i Ekonomisk 
historia 

• Ledamot i styrgruppen för Energimyndighetens klimatpolitiska 
forskningsprogram 

• Ledamot i styrgruppen för RECEPOL Center of Excellence vid EC-Baltic 
Renewable Energy Center i Warzsawa 

• Extern examinator på Helen Groenenbergs avhandling "Development and 
Convergence" vid Utrecht University 

• Opponent på Magnus Karlssons avhandling i Energisystem vid Linköpings 
universitet 

 
Svenningsson, Per 

• Ledamot i utbildningsnämnden för Miljöstrategi, Campus Helsingborg, fr.o.m. 
våren 2002 

Övriga uppdrag 

Ehn, Ingegerd 
• Ledamot i Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor vid LTH 
• Suppleant i styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds 

universitet, Gerdahallen 
 
Neij, Lena 

• Svensk representant i IEA-samarbetet Evaluation guidebook on the impact of 
DSM on EE programmes. 

8. Forskningsinformation/"tredje uppgiften" 
 
IMES deltog som vanligt i "Teknikens dag", ett LTH-arrangemang riktat mot 
allmänheten, hösten 2002 
 
Nilsson, Lars J skrev debattartikel i Aftonbladet om energieffektivisering, våren 
2002 
 
Åhman, Max 
- var paneldeltagare i "Miljö och infrastruktur" på Skånska utvecklingsdagarna, 
Hässleholm, hösten 2002 
- höll inbjuden föreläsning "Att införa ny teknik" på seminariet Miljöbilar idag och 
imorgon arrangerat av Milöre center, SWEVA och H2 forum, Malmö hösten 2002. 
 

9. Publikationer 
Se egen rubrik på IMES hemsida www.miljo.lth.se. 

http://www.miljo.lth.se/

