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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. 
 

Personal 
(Avser personal per 31/12 2003) 
Alveteg, Mattias, TeknD, vik. universitetsadjunkt 
Berglund, Maria, agronom, doktorand 
Bodlund, Birgit, FD, adjungerad professor 
Börjesson, Pål, agronom, FD, docent, universitetslektor 
Diehl Oltegen, Annika, CI, lärare, universitetsadjunkt; tjänstledig 
Ehn, Ingegerd, FK, ETP, universitetslektor 
Ericsson, Karin, CI, doktorand 
Helby, Peter, M.Soc.Sc., projektledare 
Johansson, Bengt, TeknD, docent, universitetslektor; studierektor FU 
Khan, Jamil, FM, doktorand 
Landqvist, Carin, högskolesekreterare 
Langniss, Ole, M.Sc.Eng., Marie Curie-stipendiat 
Leire, Eva, CI, universitetsadjunkt; avdelningsföreståndare. Prefekt för Institutionen 
för teknik och samhälle 
Malmgren, Charlotte, FD, universitetsadjunkt; studierektor GU 
Modig, Gunnar, CI, industrilicentiand 
Nilsson, Hans, expert 
Nilsson, Lars J, TeknD, professor; ämnesföreträdare  
Nordqvist, Joakim, CI, doktorand 
Olin, Kerstin, FK, högskolesekreterare; tjänstledig 
Oltegen, Johan, teknolog, vik. högskolesekreterare  
Svenningsson, Per, CI, forskningsassistent; studievägledare 
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Söderlund, Susanne, FK, högskolesekreterare 
Takeuchi Waldegren, Linn, EM, doktorand 
Åhman, Max, TeknD, projektledare 
Åstrand, Kerstin, M.Sc., doktorand 
 
Examensförkortningar: 
CI – civilingenjör 
EM– ekonomie magister 
ETP – Excellent Teaching Practice 
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 
 
I början av året lämnade Ingrid Stjernquist IMES för att övergå till Campus 
Helsingborg. Gregor Sieböck, f.d. LUMES-student, hade en sexmånaders 
projektanställning för Lena Neij.  Under våren disputerade Åsa Karlsson och Max 
Åhman. Åsas anställning upphörde därefter. Leif Gustavsson slutade vid IMES för att 
på heltid ägna sig åt sin professur vid Mitthögskolan, Östersund. Bengt Johansson 
erhöll tjänst som universitetslektor vid IMES. Han och Pål Börjesson antogs som 
oavlönade docenter under året. Annika Diehl Oltegen tog tjänstledigt för att prova på 
en heltidstjänst vid Universitetspedagogiskt Centrum vid LU. Som vikarie klev 
Mattias Alveteg från Kemiteknik in under läsåret 2003/04. Kerstin Olin tackade ja till 
ett vikariat vid SLU i Alnarp från sommaren och framåt, och ersättare för henne under 
tiden blev Johan Oltegen. Efter sommaren började Gunnar Modig som industri-
licentiand vid IMES. Lena Neij fick tjänst som universitetslektor vid IMES i maj. Hon 
valde sen att i september påbörja ny tjänst vid Internationella miljöinstitutet vid LU. 
Linn Takeuchi Waldegren, tidigare projektassistent, fick under hösten en 
doktorandtjänst vid IMES . Den siste december slutade Ole Langniss och flyttade med 
familjen hem till Tyskland efter nästan två och ett halvt år vid IMES. 

Personalutveckling 

Ledarutbildning 
Inom LTH:s ledarutbildningsprogram har Pål Börjesson deltagit i kursen Projekt-
ledning, Eva Leire kurserna Arbetsrätt samt Organisation 1, Charlotte Malmgren 
kurserna Ekonomi 1 samt Organisation 1 och Lars J Nilsson kursen Ekonomi 1. 
 

 

Övrig utbildning 
 
Se även under rubriken "Pedagogiskt utvecklingsarbete", punkt 2. Grundutbildning.  
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2. Grundutbildning 
 
Under året har inom avdelningen givits sammanlagt 19 olika kurser i 
energisystemanalys, miljövård, miljösystemanalys och arbetsmiljölära. Elva kurser 
var programkurser för LTH (varav 7 även gavs som fristående kurs), och 8 kurser 
gavs enbart som fristående kurs. Därutöver har avdelningen ansvarat för och 
undervisat inom delmoment i kurser vid LTH (Mark och miljö för 
lantmäteriprogrammet [L]), introduktionskurs för brand och risk, samt föreläsningar 
för bioteknik och kemiteknik i Helsingborg). 

Programkurser 

Energi, miljö och naturresurser, FMI050, 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. 
15 F- och W-teknologer följde kursen och 3 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 

Förnybara energikällor, FMI040, 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 20 F-teknologer och 4 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 

Teknisk miljövetenskap, FMI100, 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. 
16 studenter följde kursen. 
Kursansvarig: Annika Diehl Oltegen 
Examinator: Annika Diehl Oltegen 
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Miljövetenskap med miljökemisk profil, FMI030, 5p, 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. 
81studenter följde kursen. 
Kursansvarig: Annika Diehl 
Examinator: Eva Leire 
 
Vatten och Miljö, VVR150 (totalt 10 poäng), delkurs Miljö, 4 poäng, obligatorisk 
för W 
Vatten och Miljö ges tillsammans med Avdelningen för teknisk vattenresurslära. 
Delkursen i miljö ersätter kursen Miljövetenskap med miljökemisk profil (FMI030), 
som ges sista gången vt 2004. 
96 studenter följde kursen 
Kursansvarig: Mattias Alveteg och Eva Leire 
Examinator: Eva Leire (delkurs Miljö) 

Miljö och management, FMI061,  5 poäng, obligatorisk för W 
Kursen består av två integrerade delar: miljöfrågornas utveckling i modern tid, 
samspel mellan aktörer samt styrmedel och verktyg, deras för- och nackdelar. 
48 W-teknologer läste kursen våren 2003. 
Kursansvarig: Eva Leire 
Examinator: Eva Leire 

Avfallshantering, 10 poäng, FMI090, 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 3 W-
teknologer och 6 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Eva Leire 
Examinator: Eva Leire 

Miljökonsekvensbeskrivning, 10 poäng, FMI080 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 
moment i kursen. Sex W-teknologer följde kursen och 13 studenter läste den som 
fristående kurs.  
Kursansvarig: Ingegerd Ehn 
Examinator: Ingegerd Ehn 
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Miljöledning och miljörevision, FMI110, 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 7 W-teknologer och 19 studenter. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 

Internationell miljövård, tematisk kurs (Environmental Issues, Thematic 
Course), FMI070, 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 11 teknologer samt 2 studenter, varav 2 internationella 
studenter. 
Kursansvarig: Per Svenningsson  
Examinator: Charlotte Malmgren 

Fristående kurser 

Arbetsmiljölära 

Ergonomiska, fysikaliska, kemiska och psykologiska arbetsmiljöfaktorer, 
AML101, 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.  
29 personer var registrerade på kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 

Arbetsmarknaden, arbetsrätt och personaladministration, AML102, 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 
personaladministration – behandlas dels var för sig, dels sammanhållet i en 
seminarieuppsats. 
33 personer deltog i kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
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Energisystemanalys 

Energi, miljö och naturresurser, MIV116, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Förnybara energikällor, MIV126, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Energisystemanalys - Projekt, MIV035, 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 en student. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 
 

Miljövård 

Översiktskurs, MIV001, 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 24 
studenter och under höstterminen med 38 studenter. 
Kursansvarig: Max Åhman (vt), Jamil Khan (ht) 
Examinator: Charlotte Malmgren 

Avfallshantering, MIV011, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Miljökonsekvensbeskrivning, MIV106, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Miljöledning och miljörevision, MIV170, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Tillämpningskurs, MIV060, 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. 4 studenter, alla utbytesstudenter, följde kursen våren 2003; 1 
student, utbytesstudent, hösten 2003. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 
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Miljösystemanalys 

Livscykelanalys, MIV210,  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 1 programstuderande och 4 studenter vid den fristående 
kursen. 
Kursansvarig: Pål Börjesson 
Examinator: Pål Börjesson 

Kurser på engelska 

Environmental Issues, MIV091, 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 5 var utbytesstudenter. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 

Environmental Issues, thematic course, MIV095, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

Övriga kurser 

Föreläsningsserie för Bioteknik och Kemiteknik, LTH Helsingborg 
Våren 2003 genomfördes en serie föreläsningar i miljökunskap inom ramen för 
Ingenjörsteknisk grundkurs för bioteknik och kemiteknik vid LTH Helsingborg. 
 
Introduktionskurs i brand och risk för Brandingenjörsprogrammet (BI) 
Miljöinslag innefattande en föreläsningsserie samt ett projektarbete genomfördes 
inom ramen för Introduktionskursen för brand och risk, med 53 deltagare. 
Ansvariga: Charlotte Malmgren och Per Svenningsson 

Mark och miljö, 18 poäng, obligatorisk för Lantmäteri (L) (VTT090) 
Kursen Mark och miljö, som genomfördes för andra gången våren 2003, 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 40 L-teknologer.   
Ansvariga för miljödelen: Ingegerd Ehn och Eva Leire 
Examinator (hela kursen): Åsa Knutson 
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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 fyra arbeten slutförts: 
 
- Joelsson, Peter, Miljö och ekonomi i symbios? – Erfarenheter av miljöarbete och 
miljöledningssystem från mindre svenska energiföretag (Environment and Economy 
in Symbiosis), 20 poäng, Examensarbete i Teknisk fysik 
Handledare: Lars J Nilsson (IMES), Birgit Bodlund (IMES, Vattenfall AB) och Maria 
Münter (SwedPower AB) 
 
- Evander, Anna, Framtida utformning av CDM, 20 poäng, Examensarbete i 
Ekosystemteknik 
Handledare: Lena Neij (IMES, IIIEE) 
 
- Andersson, Maria, Utvärdering av miljöarbetet på Forsmark relaterat till införandet 
av ett miljöledningssystem – med inriktning mot avfallshatering och upphandling, 20 
poäng, Examensarbete i Ekosystemteknik 
Handledare: Lars J Nilsson (IMES), Vanja Schön (SwedPower AB) och Birgit 
Bodlund (IMES, Vattenfall AB) 
 
- Gustafsson, Linda, Utvärdering av miljöarbetet på Ringhals kärnkraftverk – efter 
införandet av ett certifierat miljöledningssystem, 20 poäng, Examensarbete i 
Ekosystemteknik 
Handledare: Lars J Nilsson (IMES), Maria Münter (SwedPower AB) och Birgit 
Bodlund (IMES, Vattenfall AB) 
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Per Svenningsson går ht 2003 och vt 2004 en pedagogisk inspirationskurs i UCLU:s 
regi. 
 
Jamil Khan har gått Pedagogisk introduktionskurs, 1 poäng. 
 
Karin Ericsson har gått kursen "Introduktion till PBL med speciellt fokus på 
basgruppshandledning" anordnad av UCLU. 
 
Inom de helt PBL-baserade kurserna för V-programmet (FMI030 och VVR150) 
deltog många doktorander och lärare som basgruppshandledare: Karin Ericsson, 
Maria Berglund, Joakim Nordqvist, Per Svenningsson, Eva Leire, Mattias Alveteg, 
Annika Diehl Oltegen, Ingegerd Ehn samt Patrik Wallman (Kemiteknik). 
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Övrig kursverksamhet 

Kursmedverkan 
 
Ingegerd Ehn var ansvarig för det lärarlag som planerade och genomförde det första 
10-poängsblocket, Core Curriculum Courses: Nature, Humans, Society, 5 credits 
samt Sustainable Development, 5 credits inom ramen för LUMES-programmet (Lund 
University Master's Programme in International Environmental Science), där Ingegerd 
Ehn är studierektor. 
 
Ole Langniss var ansvarig för kursen Energy and Environment, 5 credits på LUMES-
programmet under vårterminen 2003, där också flera av avdelningens andra 
energiforskare undervisade: Lena Neij, Lars J Nilsson, Per Svenningsson och Max 
Åhman. 
 
Ole Langniss opponerade på en LUMES-thesis hösten 2003 och handledde ett annat 
arbete. 
 
Jamil Khan opponerade på en LUMES-thesis hösten 2003 och handledde ett annat 
arbete. 
 
Kerstin Åstrand opponerade på en LUMES-thesis hösten 2003. 
 
Charlotte Malmgren undervisade inom kursen Konsumtion, identitet och 
kommunikation 10 poäng, med 190 studenter samt inom program- och fristående 
kurser i Turismkunskap vid institutionen för Service Management vid Campus 
Helsingborg.  
 
Per Svenningsson hade en dags undervisning för blivande naturvårdsingenjörer vid 
Högskolan i Kristianstad. 
 
Per Svenningsson och Charlotte Malmgren har undervisat inom ramen för 
magisterprogrammet i Miljöstrategi vid Campus Helsingborg (vt och ht). 
 
Lars J Nilsson var inbjuden föreläsare (en dag) för mastersstudenter på Roskilde 
Universitetscenter (RUC), Danmark. 
 

3. Forskarutbildning 

Handledare 

Följande forskare anställda vid avdelningen har verkat som handledare/biträdande 
handledare: 
Adjungerad professor Birgit Bodlund 
Universitetslektor Pål Börjesson 
Universitetslektor Leif Gustavsson 
Universitetslektor Bengt Johansson 
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Universitetslektor Lena Neij 
Professor Lars J Nilsson 

Forskarstuderande 

Under året hade avdelningen åtta forskarstuderande på forskarutbildningen i miljö- 
och energisystem.  
 

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. 
 

Forskarkurser 

Klassiker inom miljö- och energiområdet, 2 poäng 
 
I kursen har varje deltagare läst två valfria klassiker inom miljö- och energiområdet. 
Böckerna har diskuterats vid fyra seminarier. Inför seminarierna har deltagaren skrivit 
ett kortare referat/recension av den bok de läst. Seminarierna har inkluderat en kortare 
presentation av böckerna, varefter en allmän diskussion förts. Seminarierna har 
avslutats med en diskussion om hur böckerna/teorierna förhåller sig till 
forskningen/undervisningen vid IMES. 
Kursen gavs under 2003 och 6 deltagare, samtliga från IMES, genomförde kursen 
med godkänt resultat. 
Kursledare: Lena Neij 
Examinator: Lars J Nilsson 
 
Kurs på forskarutbildningsnivå organiserad av IMES för polska deltagare: Course 
and workshop on Salix, 20-24 oktober 2003 
 

Kurser vid andra avdelningar/institutioner 
 
Maria Berglund har följt den LTH-gemensamma forskarutbildningskursen: 
- Technical Writing for Publication, 4 poäng  
- Kvalitativa metoder, 5poäng, Institutionen för teknik och samhälle (ej IMES). (Ännu 
ej examinerad.) 
 
Karin Ericsson har följt de LTH-gemensamma forskarutbildningskurserna:  
- Technical Writing, 4 poäng 
- Kommunikationsteknik, 3 poäng 
- Kvalitativa metoder, 5poäng, Institutionen för teknik och samhälle (ej IMES). (Ännu 
ej examinerad.) 
Gunnar Modig har följt forskarutbildningskursen: 
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- Kvalitativa metoder, 5poäng, Institutionen för teknik och samhälle (ej IMES). (Ännu 
ej examinerad.) 
 
Joakim Nordqvist har följt forskarutbildningskurserna:  
- Comparative Politics of Institutions and Policymaking, 1 poäng, vid "Oslo Summer 
School in Comparative Social Science Studies 2003", Oslo Universitet. 
- Kvalitativa metoder, 5poäng, Institutionen för teknik och samhälle (ej IMES). (Ännu 
ej examinerad.) 
 
Kerstin Åstrand har följt kurserna: 
- Technical Writing for Publication, 4 poäng. LTH-gemensam kurs 
- Retorik, 3 poäng, Avdelningen för media och kommunikation, Sociologiska 
institutionen, LU 
- Kvalitativa metoder, 5poäng, Institutionen för teknik och samhälle (ej IMES). (Ännu 
ej examinerad.) 
 
Max Åhman har följt kursen: 
- Miljömanagement, forskarutbildningskurs vid KTH 

 

Doktorsavhandlingar 

Två doktorsavhandlingar har lagts fram vid IMES under året: 
 
- Åsa Karlsson: Comparative Assessment of Fuel-Based Systems for Space Heating. 
Opponent: Professor Thore Berntsson, Chalmers, Göteborg 
 
- Max Åhman: Cars in Transition – An Assessment of Future Vehicle Technologies. 
Opponent: Professor Kornelis Blok, Utrecht University 
 
Vidare disputerade Ole Langniss, Marie Curie-stipendiat vid IMES, i Stuttgart, 
Tyskland, på en avhandling med titeln: Governance Structures for Promoting 
Renewable Energy Sources. 
 

4. Forskning 
 
Avdelningen för miljö- och energisystem bedriver forskning kring samspelet mellan 
energi, naturresurser, teknik, människa och miljö. Forskningen omfattar 
systeminriktade 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. 
• Analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av 

energisystemen. 
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• 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 

2003 deltog Miljö- och energisystem i 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 ställa samman en ansökan till MISTRA om 
forskningsmedel. I arbetet deltog från IMES Lars J Nilsson, Lena Neij och Joakim 
Nordqvist. 
 

Forskningsprojekt   

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

Påbörjade projekt 
 
Environmental systems analysis and implementation strategies of green 
chemicals (delprojekt inom MISTRA-programmet Speciality Chemicals from 
Renewable Resources – GREENCHEM) 
Projektledare: Pål Börjesson och Lars J Nilsson 
Medarbetare: Linda Gustafsson 
 
Kostnadseffektiv biomassaproduktion och internationell bioenergihandel – en 
analys av två strategier för kostnadseffektiv introduktion av alternativa bränslen 
i Sveriges transportsektor 
Projektledare: Göran Berndes, Fysisk resursteori, Chalmers, Göteborg 
Medarbetare: Pål Börjesson och Lena Neij 
 



Verksamhetsberättelse 2003  Miljö- och energisystem 
 
 
 

15

 
Efter Kyoto – fallstudie Kina 
Projektledare: Joakim Nordqvist 
 
Elcertifikatsystem – Framtidens styrmedel 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Kerstin Åstrand, Lena Neij och Evert Vedung 
 

Pågående projekt 
 
The potential of multifunctional bioenergy systems – the case of perennial energy 
crops in Sweden: Part II 
Projektledare: Göran Berndes, Fysisk resursteori, Chalmers, Göteborg 
Medarbetare Pål Börjesson 
 
Åtgärders och styrmedels funktion inom ramen för de flexibla mekanismerna 
Projektledare: Bengt Johansson 
Medarbetare: Lars J Nilsson, Linn Takeuchi Waldegren 
 
An active role for Sweden in the IEA DSM implementing agreement 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Hans Nilsson 

Lokal implementering av förnybar energi 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Jamil Khan och Peter Helby 
 
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 
 
 
Decoupling – understanding key drivers for freight transport growth in Sweden 
Projektledare: Max Åhman 
 

Projekt avslutade under året 
 
Hur kan kostnader, miljöbelastning och resursutnyttjande minimeras vid 
användandet av bioenergi? 
Projektledare: Leif Gustavsson 
Medarbetare: Åsa Karlsson 
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Energi- och miljösystemanalys av biogassystem 
Projektledare: Pål Börjesson 
Medarbetare: Maria Berglund 

Market Development for Sustainable Bioenergy Systems in Sweden 
(BIOMARK) 
Projektledare: Pål Börjesson, Peter Helby 
Medarbetare: Håkan Rosenqvist, Linn Takeuchi Waldegren, Anders Christian Hansen 

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 
 
Effektiva styrmedelsinsatser inom energiområdet 
Projektledare: Lena Neij 
Medarbetare: Kerstin Åstrand 
 
Wind power in Sweden – an analysis of market actors (Vindkraft i Sverige – en 
branschanalys) (VINDBRANSCH) 
Projektledare: Peter Helby 
Medarbetare: Petter Rönnborg, Linn Takeuchi Waldegren 
 
The Clean Development Mechanism, CDM, för spridning och utveckling av 
teknik för effektivare energianvändning 
Projektledare: Lena Neij 
Medarbetare: Gregor Sieböck 
 
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  Se även 5. Konferenser och seminarier; nationella 
konferenser, etc. 

Påbörjade EU-projekt 
 
FAVORES. Favouring the Convergence of the Renewable Energy Support after 
the Directive 01/77/EC. ALTENER project no. 2002-082 
Projektledare: Peter Helby 
 
RE-XPANSION. Acceleration of European RES-E grid integration by ensuring 
an attractive business environment for key stakeholders realising RES-E. 
ALTENER project no. 2002-054 
Projektledare: Peter Helby 
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Pågående EU-projekt 
 
--- 

EU-projekt avslutade under året 
 
Bringing Energy Services to the Liberalised Markets (EU-SAVE-projekt) 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Projektet koordinerat av Wuppertal Institute. 
 

The Forgotten Dimension: Transaction Costs of Regulations to Foster 
Renewable Energies in the Electricity Sector 
Projektledare: Ole Langniss (Marie-Curie Fellow) 
 

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 2003 
 
Energiodlingar och synergier med andra samhällsmål  
Pål Börjesson 
 
Internationell handel med biobränsle – en studie över den svenska importen  
Karin Ericsson 
 
Energiplanering, demokrati och medborgardeltagande  
Jamil Khan 
 
Elcertifikatsystemet i ett internationellt perspektiv  
Ole Langniss 
 
Globala perspektiv på klimat: Industriell energianvändning i Kina  
Joakim Nordqvist 
 
Värmepumpsmarknaden i Sverige – fiaskot som kom av sig?  
Joakim Nordqvist 
 
Styrmedel – Erfarenheter från styrmedelsinsatser riktade mot vindkraft  
Kerstin Åstrand 
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Kerstin Åstrand var paneldeltagare i "Hur får vi mer förnybar el?" 

Övriga nationella konferenser 
 
Analys av biogassystem. Biogas för fordon – Var står forskningen idag?  
Mars 2003, Göteborg. Maria Berglund 
 
Biogas – ett effektivt medel i Miljömålsarbetet 
Biogasseminarium, augusti 2003, Lund. Pål Börjesson 
 
Biogas – energi- och miljöanalys 
Fordonsgasseminarium, december 2003, Malmö. Pål Börjesson 
 
AES vid IMES  
Presentation på AES programkonferens, 28-29 oktober 2003, Lidingö. Lars J Nilsson 
 
 Marknaden för Energieffektivisering   
Workshop organiserad under EU-SAVE- projektet "Bringing Energy Services to the 
Liberalised Market". Ca 40 deltagare. Organiserade och presenterade vid svensk 
workshop, januari 2003, Stockholm. Lars J Nilsson. 
 
Public Benefits and Power Sector Reform  
Organiserade och presenterade vid internationell workshop, maj 2003, Stockholm, 
(workshop i samarbete med SEI and IEI). Ca 30 deltagare. Lars J Nilsson 
 
Global perspectives on climate: Chinese cement production  
Konferens "Fattiga och rika: Aktuell utvecklingsforskning och dess villkor i Sverige" 
i regi av Lunds universitet, med stöd av Sida, januari 2003, Lund. Joakim Nordqvist 
 
Rural industry in China  
"U-landsforskningens dag"  i regi av Miljövetenskapligt centrum vid Lunds 
universitet, september 2003. Joakim Nordqvist 
 
Presentation av egen forskning samt diskussioner med andra forskare och 
doktorander med Asien-fokuserad verksamhet på "SSAAPS Summer School on 
Globalisation and Localisation in the Asia-Pacific", Stockholm, juni 2003, i regi av 
nätverket Swedish School of Advanced Asia-Pacific Studies (SSAAPS). Joakim 
Nordqvist 
 

Föredrag vid internationella konferenser och seminarier 

Wastewater treatment in multifunctional bioenergy systems 
XI World Water Congress, Madrid, oktober 2003. Pål Börjesson och Göran Berndes 
(Chalmers) 
 
How much market do market-based instruments create? (P) 
ECEEE Summer Study 2003, St. Raphaël, Frankrike, juni 2003. Ole Langniss 
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A Regulation to Foster Bulk Electricity Generation from Renewable Energies in 
South Africa (P) 
ISES Solar World Congress, Göteborg, juni 2003. Ole Langniss 
 
Energy policy assessment in the context of international learning. The case of 
wind power (P) 
ENER Forum 5, Bukarest, Rumänien, oktober 2003. Ole Langniss 
 
Regulations to award concessions for offshore windpower plants 
4th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and 
Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Billund, Danmark, oktober 2003. 
Ole Langniss 
 
Rings on the water from the Cement Sustainability Inititative?  
”ENER Forum 4: Evoking Business Responses to Climate Change”, i regi av 
Stockholm Environment Institute – Tallinn och IMES, Tallinn, Estland, 2003. 
Presentation: Baserad på publikationen Nordqvist, Boyd och Klee (2002) ”Three Big 
Cs: Climate, Cement and China”, Greener Management International nr 39 (även 
presenterad i Söul 2002, se detta års verksamhetsberättelse). Joakim Nordqvist 
 
Perspectives on performance and policy in industry – environmental and quality 
concerns to enhance energy efficiency (P) 
ECEEE Summer Study 2003; " Time to turn down energy demand”, St. Raphaël, 
Frankrike, juni 2003. Joakim Nordqvist 
 
Tardiness of Wind Technology & Market Development in Sweden  
European Wind Energy Conference and Exhibition (EWEC), Madrid, Spanien. 
Kerstin Åstrand 
 
Methods for Evaluation of Market Introduction and Diffusion of Wind Power 
Technologies 
International Energy Program Evaluation Conference, Seattle, USA. Kerstin Åstrand 
 

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 
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• 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 

Börjesson, Pål 
• Ledamot i betygsnämnden för Tor Gunnar Jantschs doktorsavhandling i 

bioteknik och biogasproduktion 
 
Ehn, Ingegerd 

• Ledamot i utbildningsnämnden för Ekosystemteknik vid LTH 

Helby, Peter 
• Ledamot i styrgruppen för forskningsprogrammet "Värmegles fjärrvärme", 

utsedd av Energimyndigheten 
• Peer-reviewer för Energy Journal och Journal of Cleaner Production 
• Extern examinator på Handelshøjskolen i København, Danmark 
• Extern examinator på TEK-SAM-utbildningen, Roskilde universitetscenter, 

Danmark 
 
Leire, Eva  

• Ordförande i utbildningsnämnden för fristående kurser och 
uppdragsutbildning vid LTH 

• Ledamot i referensgrupp för Ledarutbildning inom LTH 
 
Nilsson, Lars J 

• Ledamot i styrgruppen för Energimyndighetens klimatpolitiska 
forskningsprogram 

• Ledamot i styrgruppen för RECEPOL Center of Excellence vid EC-Baltic 
Renewable Energy Center i Warzsawa 
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• Granskare av (stor) ansökan till: UK Natural Environment Research Council 
(NERC). "UK Research Councils have a new programme called 'Towards a 
Sustainable Energy  Economy' and one of its main objectives will be to 
establish a UK Energy Research Centre (UKERC), with funding of up to 12 
million GB pounds..." 

• Remissvar tillsammans med Mats Benner (FPI) på SOU 2003:80,  EFUD en 
del i omställningen av energisystemet. 

 
Svenningsson, Per 

• Ledamot i utbildningsnämnden för magisterutbildningen i Miljöstrategi, 
Campus Helsingborg  

 

Övriga uppdrag 

Börjesson, Pål 
• Medförfattare till utredningen "Uppdrag att utvärdera förutsättningarna för 

fortsatt marknadsintroduktion av energiskogsodling", 
Näringsdepartementet/STEM  

 
Ehn, Ingegerd 

• Ledamot i Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor vid LTH t.o.m. vt 2003 
• Suppleant i styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds 

universitet, Gerdahallen 
 
Langniss, Ole 

• Peer-reviewer för Journal for Energy Policy 
• Guest editor för Journal for Energy and Environment 
• Scientific coordinator of ENER Forum 4 "Evoking Business Responses to 

Climate Change", Tallinn, Estland, april 2003 
 

8. Forskningsinformation/"tredje uppgiften" 
 
IMES deltog som vanligt i "Teknikens dag", ett LTH-arrangemang riktat mot 
allmänheten, oktober 2003. 
 
Pål Börjesson skrev debattartikel i Dagens Miljö (november) kring Biogas som 
fordonsbränsle. 
 
Pål Börjesson och Maria Berglund skrev en artikel i Nytt om Biogas (# 3) kring 
Biogas och miljömålsarbete. 
 
Pål Börjesson och Maria Berglund skrev en artikel i RVF-Nytt (# 5) kring Biogas 
och miljö. 
 
Lars Nilsson och Bengt Johansson var intervjuade och citerade i Energivärlden 
(Energimyndighetens tidning) i en artikel om energisystem. 
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9. Publikationer 
Se egen rubrik på IMES hemsida www.miljo.lth.se. 


