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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 2004) 
Berglund, Maria, agronom, doktorand 
Bodlund, Birgit, FD, adjungerad professor 
Börjesson, Pål, agronom, FD, docent, universitetslektor 
Diehl Oltegen, Annika, CI, lärare, universitetsadjunkt; tjänstledig 
Ericsson, Karin, CI, doktorand 
Gustafsson, Linda, CI, projektassistent 
Helby, Peter, M.Soc.Sc., projektledare 
Johansson, Bengt, TeknD, docent, universitetslektor; studierektor FU 
Kellner, Ann-Marie, sjukgymnast, FM Bibl. , högskolesekreterare 
Khan, Jamil, FD, doktorand 
Landqvist, Carin, högskolesekreterare 
Lantz, Mikael, CI, projektassistent 
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 
Svenningsson, Per, CI, forskningsassistent; studievägledare 
Söderlund, Susanne, FK, högskolesekreterare 
Takeuchi Waldegren, Linn, EM, doktorand 
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Åhman, Max, TeknD, projektledare 
Åstrand, Kerstin, M.Sc., doktorand 
 
Examensförkortningar: 
CI – civilingenjör 
EM– ekonomie magister 
FD – filosofie doktor 
FK – filosofie kandidat 
FM Bibl. – filosofie magister i biblioteksvetenskap 
M.Sc.– Master of Science 
M.Soc.Sc. – Master of Social Sciences 
TeknD – teknologie doktor 

Personalförändringar 
 
Linda Gustafsson börjar som projektassistent på Greenchem-projektet i januari. Hon 
söker och får en doktorandtjänst vid IMES med början i januari 2005. Kerstin Olin, 
högskolesekreterare vid IMES sedan 1987, avtackas i februari och går vidare till en ny 
tjänst vid SLU i Alnarp. Vikarierande Johan Oltegen fortsätter hennes arbete till fram 
i augusti, då han får anställning vid Pall Corporation. Strax före höstterminens början 
tillträder Ann-Marie Kellner som ny sekreterare på halvtid efter Kerstin. Ingegerd 
Ehns tjänst som 50% universitetsadjunkt flyttas över till LUMES vid 
Miljövetenskapligt centrum fr.o.m. juli månad. Mattias Alveteg fortsätter sitt 
lärarvikariat in i september innan han återgår till Kemiteknik. I september får Mikael 
Lantz en projektanställning, söker och får en doktorandtjänst vid IMES fr.o.m. januari 
2005. Jamil Khan disputerar i oktober och fortsätter därefter  med forskning och 
undervisning vid IMES. Max Åhman avslutar sin anställning vid IMES i november 
och flyttar utomlands med familjen. 
 

Personalutveckling 

Ledarutbildning 
Inom LTH:s ledarutbildningsprogram har Eva Leire deltagit i Organisation 2. Pål 
Börjesson har deltagit i LTH:s utbildning för forskarhandledare, och Lars J Nilsson 
har gått UCLU:s kurs "Forskarhandledning – ett uppdrag med möjligheter. Charlotte 
Malmgren har deltagit i LU:s "Seminarium om stress och stresshantering för 
arbetsledare". 
 

Övrig utbildning 
 
Se även under rubriken "Pedagogiskt utvecklingsarbete", punkt 2. Grundutbildning.  
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2. Grundutbildning 
 
 
Under året har inom avdelningen givits sammanlagt 20 olika kurser i 
energisystemanalys, miljövård, miljösystemanalys och arbetsmiljölära. Tolv kurser 
var programkurser för LTH (varav 7 även gavs som fristående kurs), och 8 kurser 
gavs enbart som fristående kurs. Två av kurserna erbjöds både vår- och hösttermin. 
Därutöver har avdelningen ansvarat för och undervisat inom delmoment i kurser vid 
LTH (VTT090 Mark och miljö för lantmäteriprogrammet [L]), VBR161 
Introduktionskurs för brand och risk [BI]) och Service Management vid Campus 
Helsingborg. Sammanlagt motsvarar kurserna inom grundutbildningen ca 104 
helårsstudieplatser. 
 

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 8 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 11 F-teknologer och 14 
studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 

Livscykelanalys, FMI055,  5 poäng, valfri för W; ges även, ej identisk, som 
fristående kurs 
I kursen beskrivs bakgrunden till dagens behov av miljösystemanalys och 
livscykelanalys samt hur dessa utnyttjas i miljöanpassad produktion. Metodologin för 
livscykelanalys enligt ISO 14041-43 gås igenom och i övningsuppgifter granskas  
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olika livscykelanalyser utifrån hur väl de uppfyller ISO-standardens krav. Kursen 
innefattar ett projektarbete där en översiktlig livscykelanalys genomförs gruppvis. 
Kursen genomfördes med 8 programstuderande och 12 studenter vid den fristående 
kursen. 
Kursansvarig: Pål Börjesson 
Examinator: Pål Börjesson 

Teknisk miljövetenskap, FMI100, 5 poäng, valfri för A, B, BI, C, D, E, F, I, K, 
M, Pi, RH 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap om det moderna 
industrisamhällets resursanvändning och inverkan på miljö, om samhälleliga ramar 
för näringslivets miljöarbete, om olika tänkbara angreppssätt i miljöarbetet och om 
hur miljövårdsarbete bedrivs inom näringslivet. Han bör även ha insikt om olika 
etiska förhållningssätt i miljöfrågor och ha förvärvat en systemsyn som grund för 
arbete med hållbar utveckling i förvaltning och näringsliv. 15 studenter följde kursen. 
Kursansvarig: Max Åhman 
Examinator: Max Åhman 

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. 
107 studenter följde kursen. Kursen gavs sista gången vt 2004. 
Kursansvarig: Mattias Alveteg 
Examinator: Mattias Alveteg 
 
Vatten och Miljö, VVR150 (totalt 10 poäng), delkurs Miljö, 4 poäng, obligatorisk 
för V 
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. 114 studenter följde kursen 
Kursansvarig: 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. 
50 W-teknologer läste kursen våren 2004. 
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,  
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producentansvar, avfall i ett internationellt perspektiv. Kursen genomfördes med 6 W-
teknologer och 12 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Eva Leire 
Examinator: Eva Leire 

Miljökonsekvensbeskrivning, 10 poäng, FMI085 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. Fyra W-
teknologer följde kursen och 15 studenter läste den som fristående kurs. 
Kursansvarig: Ingegerd Ehn 
Examinator: Ingegerd Ehn 
 

Miljöledning och miljörevision, FMI110, 5 poäng, valfri för W; ges även, ej 
identisk, som fristående kurs  
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förvärvat kunskap om 
miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS, samt hur dessa tolkas; ha kunskap 
om hur ISO 14001 kan implementeras inom företag/organisation; ha kunskap som 
krävs för att införa, driva och revidera av ISO 14001; kunna kritiskt värdera 
möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem som ett verktyg för hållbar 
utveckling. Kursen gavs med 7 W-teknologer och 22 studenter läste den fristående 
kursen. 
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 5 teknologer samt 6 studenter, 
varav 2 internationella studenter. 
Kursansvariga: Per Svenningsson och Mattias Alveteg 
Examinator: Charlotte Malmgren 
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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. 38 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. 56 personer deltog i kursen. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

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 tre studenter. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Lars J Nilsson 
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Klimat som vetenskap och politik, MIV220, 5 poäng 
Kursen består dels av naturvetenskapligt och tekniskt inriktade moment, dels av 
samhällsvetenskapliga moment som berör sammanhanget vetenskap och politik.  
Till de naturvetenskapliga och tekniska momenten hör strålningsbalans och kolbalans, 
atmosfärskunskap och meteorologi, paleoklimatologi och klimatmodellering. Begrepp 
såsom växthusgas, uppvärmningspotential, klimatkänslighet, albedo, kolsänka, 
scenario och kollagring ingår här. Till de samhällsvetenskapliga momenten hör 
internationella relationer och förhandlingar, klimatpolitik och ekonomi. Härunder 
omfattas begrepp såsom policy, bördefördelning, kostnadsuppfattning, 
teknikspridning och styrmedel. Kursen genomfördes med 11 studenter. 
Kursansvariga: Lars J Nilsson och Jamil Khan 
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 höstterminen med 24 
studenter. 
Kursansvariga: Max Åhman och Jamil Khan 
Examinator: Charlotte Malmgren 

Avfallshantering, MIV011, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Miljökonsekvensbeskrivning, MIV230, 10 poäng 
Se ovan under Programkurser. 

Miljöledning och miljörevision, MIV170, 5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
Målen för den fristående kursen är att de studerande ska ha förvärvat kunskap om 
miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS, samt hur dessa tolkas; om hur ISO 
14001 kan implementeras inom företag/organisation; ha kunskap som krävs för att 
införa, driva och revidera av ISO 14001 samt inblick i hur miljövårdsarbete bedrivs 
inom företag/offentlig förvaltning. 

Tillämpningskurs, MIV060, 10 poäng 
Kursens övergripande mål är att ge ökad kunskap och förståelse för viktiga 
miljöproblem samt att de studerande ska tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett 
vetenskapligt arbetssätt. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kompletterat 
och fördjupat kunskaperna inom något av de områden som miljövården omfattar. Den 
studerande skall genom ett självständigt utfört projektarbete ha visat att han/hon kan 
formulera och avgränsa en relevant och genomförbar problemställning inom  
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miljöområdet; genomföra en djupgående analys, som omfattar flera 
perspektiv/discipliner; presentera sitt arbete enligt gängse vetenskapliga krav.  
Tre studenter, varav en utbytesstudent, följde kursen våren 2004; tre studenter, varav 
en utbytesstudent, hösten 2004. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Miljösystemanalys 

Livscykelanalys, MIV210,  5 poäng 
Se ovan under Programkurser. 
 

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 19 studenter, varav 13 var utbytesstudenter. 
Kursansvarig: Charlotte Malmgren 
Examinator: Charlotte Malmgren 

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

Individual course in environmental and energy systems studies, 5 poäng 
Kursen, som är projektinriktad, genomfördes med en utbytesstudent. 
Kursansvarig: Per Svenningsson 
Examinator: Charlotte Malmgren 
 

Övriga kurser 
 
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 56 deltagare. 
Ansvariga: Charlotte Malmgren och Per Svenningsson 

Mark och miljö, 18 poäng, obligatorisk för Lantmäteri (L) (VTT090) 
Kursen Mark och miljö 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 41 L-teknologer.   
Ansvarig för miljödelen: Per Svenningsson 
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: 
 
- Berg, Karl, Energieffektivisering med hjälp av EnergiDirigent på Tetra Pak 
Packaging Material AB, 20 poäng, Examensarbete i Teknisk Fysik 
Handledare: Lars J Nilsson och Sara Granholm, Tetra Pak 
 
- Andersson, Carl-Johan och Löfstrand, Pontus, Pulp Fiction – effects of climate 
control policies on the Swedish pulp and paper industry, 20 poäng, Examensarbete i 
Technology Management 
Handledare: Lars J Nilsson, Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen, och Åsa 
Kling, Vattenfall Utveckling AB 
 
- Björkelund, Clara, Tillsyn över producentasvaret för förpackningar på 
Miljöförvaltningen i Lund, 20 poöng, Examensarbete i kemiteknik 
Handledare: Eva Leire och Stefan Andersson, Miljöförvaltningen i Lunds kommun 
 
- Lantz, Mikael, Gårdsbaserad produktion av biogas för kraftvärme – ekonomi och 
teknik, 20 poäng, Examensarbete i Ekosystemteknik 
Handledare: Pål Börjesson 
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Per Svenningsson har vt 2004 fortsatt en pedagogisk inspirationskurs i UCLU:s regi. 
 
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, 
Liisa Martinson (Kemiteknik). 
 
Mattias Alveteg, Charlotte Malmgren och Eva Leire deltog i LTHs Pedagogiska 
inspirationsdag den 31 maj med en presentation och en workshop: 
PBL för 100 studenter. Problem och möjligheter, Malmgren Charlotte, Alveteg 
Mattias, Leire Eva (2004) (P), och 
Egen formulering, plagiat eller kopia. Hur höjer vi ribban för vad studenten anser vara 
fusk?, Alveteg Mattias, Malmgren Charlotte, Leire Eva (2004)  (P). 
 
Jamil Khan och Joakim Nordqvist deltog i januari i UCLU-seminariet "Fusk och 
plagiat – en utmaning!?" Därefter utarbetade Joakim och Per Svenningsson under 
våren en policy för förebyggande av fusk och plagiat inom grundutbildningen vid 
IMES avsedd att läggas ut på hemsidan. 

http://www.miljo.lth.se/svenska/publikationer/visaInfo.asp?ID=245
http://www.miljo.lth.se/svenska/publikationer/visaInfo.asp?ID=244
http://www.miljo.lth.se/svenska/publikationer/visaInfo.asp?ID=244
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Joakim Nordqvist har under våren gått den LTH-gemensamma kursen "Introduction 
to Teaching in Higher Education", 2 poäng. 
 
Kerstin Åstrand har gått "Pedagogisk introduktionskurs", 1 poäng. 
 
 

Övrig kursverksamhet 

Kursmedverkan 
 
Per Svenningsson och Max Åhman var ansvariga för kursen Energy and Environment, 
5 credits på LUMES-programmet under vårterminen 2004. 
 
Charlotte Malmgren undervisade inom kursen Konsumtion, identitet och 
kommunikation 10 poäng, med 195 studenter samt inom program- och fristående 
kurser i Turismkunskap vid institutionen för Service Management vid Campus 
Helsingborg.  
 
Jamil Khan opponerade på en magisteruppsats vid LUMES samt en vid IIIEE 
(Internationella miljöinstitutet) under hösten 2004. 
 
Pål Börjesson har föreläst på Kemiteknik vid LTH, vid Linköpings universitet och 
Kristianstads Högskola. 
 
Kerstin Åstrand var handledare för en magisteruppsats och opponerade på en annan 
magisteruppsats vid LUMES under hösten 2004. 
 
Lars J Nilsson har varit examinator för examensarbeten vid Technology Management-
programmet, LU. 
 
Bengt Johansson var handledare för en magisteruppsats vid LUMES. 
 
 

3. Forskarutbildning 

Handledare 

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

Under året hade avdelningen 10 forskarstuderande på forskarutbildningen i miljö- och 
energisystem.  
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 

Inget specifikt utvecklingsarbete har bedrivits under året. 
 

Forskarkurser 

Tillämpad miljö- och energiekonomi för icke-ekonomer  (baskurs 3 poäng) 
 
Syftet med kursen var att öka kunskapen om hur ekonomiska frågor hanteras inom 
ramen för ämnet miljö- och energisystem. Efter genomgången kurs skall man ha 
förståelse för hur energiekonomiska och miljöekonomiska beräkningar genomförs, ha 
förutsättningar att föra grundläggande samhällsekonomiska resonemang samt kunna 
utvärdera och bedöma samhällsekonomiska studier.  
Antal deltagare: två från IMES 
Kursledare och examinator: Bengt Johansson. 
 
Kraftsystemet och elmarknaden, 3 poäng 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för elkraftsystemets och 
elmarknadens utveckling och funktion med fokus på Sverige-Norden och delvis EU. 
Kursen behandlar tekniska, ekonomiska, och organisatoriska aspekter.  
Kursen gavs med åtta deltagare, fem från IMES och tre från IEA, LTH. 
Kursledare och examinator: Lars J Nilsson 
 

Kurser vid andra avdelningar/institutioner 
 
Maria Berglund har följt forskarutbildningskurserna: 
- Kommunikationsteknik, 3 poäng, LTH-gemensam kurs  
- Seven Challenges for Sustainability, MICLU. (Ännu ej avslutad.) 
 
Linn Takeuchi Waldegren har följt kurserna: 
- Environmental Economics, 5 p, Nationalekonomiska institutionen. 
- Samhället och klimatförändring, 5 p, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys 
 
Kerstin Åstrand har följt kurserna: 
- System och systemforskning, 2p, Chalmers.  
- “Creating and Transforming Markets for Sustainability”, 5th oikos PhD summer academy 
2004, University of St. Gallen (Switzerland), 2-3p.  
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Jamil Khan har följt forskarutbildningskurserna: 
- Statsvetenskaplig metodologi, 10 poäng, Statsvetenskapliga institutionen. 
 

Doktorsavhandlingar 

En doktorsavhandling har lagts fram vid IMES under året: 
 
- Jamil Khan: Local Politics of Renewable Energy: Project Planning, Siting Conflicts 
and Citizen Participation 
Opponent: Professor Katarina Eckerberg, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 
 

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. 
• 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. 
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Samarbetsprojekt inom Lunds universitet 

2004 deltog Miljö- och energisystem i forskarnätverket AGESI (Arena for Global 
Equity and Sustainability Issues” vid Lunds universitet,  ett tvärvetenskapligt forum 
för globala rättvise- och hållbarhetsfrågor. Under året inriktades arbetet i gruppen 
främst åt att ställa samman en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond om medel för 
ett aktivt nätverk med forskarskolor, kurser, forskarhandledning, konferenser m.m. I 
arbetet deltog från IMES Kerstin Åstrand och Lars J Nilsson. 
 

Samarbetsprojekt med andra nationella lärosäten 

Under våren 2004 var Jamil Khan och Kerstin Åstrand koordinatörer och värdar för ett 
seminarium inom Energinätverk för samhällsvetare (ENS). Från IMES deltog även Joakim 
Nordqvist och Linn Takeuchi Waldegren. 
 

Forskningsprojekt   

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

Påbörjade projekt 
 
Analys av potentialen för ökad lönsamhet för biogas genom teknikutveckling och 
politiska styrmedel. 
Projektledare: Pål Börjesson 
Medarbetare: Mikael Lantz 
 
Studie av förnybara energikällors förutsättningar att tillgodose växthusodlingens 
behov av konkurrenskraftig energi. 
 Projektledare: Pål Börjesson 
Medarbetare: Mikael Lantz 

Pågående projekt 
 
An active role for Sweden in the IEA DSM implementing agreement 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Hans Nilsson 
 
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 

http://www.miljo.lth.se/
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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 
 
Elcertifikatsystem – Framtidens styrmedel 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Kerstin Åstrand, Lena Neij och Evert Vedung 
 

Projekt avslutade under året 
 
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 

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

Påbörjade EU-projekt 
 
Renewable fuels for advanced powertrains (Integrated Project under sjätte ramprogrammet, 
koordinerat av Volkswagen) 
Projektledare: Lars J Nilsson 
Medarbetare: Karin Ericsson, Mikael Lantz, Max Åhman 
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ZERO-REGIO. Lombardia & Rhein-Main towards Zero Emission: 
Development and Demonstration of Infrastructure Systems for Hydrogen as an 
Alternative Motor Fuel. FP6 contract no.TREN/04/FP6EN/S07.35218/503190. 
Projektledare: Peter Helby 
 

Pågående 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 

EU-projekt avslutade under året 
 
Inga EU-projekt avslutade under året. 

 

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 2004 
 
Biogas ett effektivt medel i miljömålsarbetet 
Maria Berglund 
 
Energianalys av biogassystem 
Maria Berglund 
 
Nationella mål, kommunala beslut: om relationen mellan stat och kommun i 
svensk energiplanering 
Jamil Khan 
 
Ljusnar det för svartlutsförgasning i stor skala? 
Gunnar Modig 
 
Ett klimatperspektiv på Kina 
Joakim Nordqvist 
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Styrning och förändring med marknadsbaserade styrmedel 
Kerstin Åstrand 
 

Övriga nationella konferenser 
 
Hur skall svartlutsförgasning i framtiden kunna konkurrera med sodapanna? 
Föredrag vid Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningens (SPCI) konferens, 
Örnsköldsvik, 27-28 oktober. Gunnar Modig 
 
Miljövinster med biogas 
Nationell fordonsgaskonferens, Göteborg i maj. Pål Börjesson 
 
Miljöeffekter vid gårdsbaserad biogas för elproduktion 
Biogasseminarium, LRF, Skara i maj. Pål Börjesson 
 
Biobränsleframtider i Sverige 
Sveaskog, Stockholm i oktober. Pål Börjesson 
 
Utveckling av marknader för fysiskt hållbara biobränslebaserade energisystem 
AES/STEM, Stockholm i november. Pål Börjesson 
 
Miljövinster med gas som fordonsbränsle 
Svenska Gasföreningens Gasdag, Göteborg i november. Pål Börjesson 
 
Elcertifikat – framtidens styrmedel? 
AES programkonferens, Bergendal, 18-19/11. Kerstin Åstrand, Lars J Nilsson 
 
The green certificate trading scheme – Concerns about introduction and 
diffusion of new, renewable energy technologies 
Poster. AES programkonferens, Bergendal, 18-19/11. Kerstin Åstrand 
 
Deltagande i paneldebatt vid "Framsteg – Forskarhearing om energi och tillväxt", 
Forum för energi och tillväxt, Stockholm, 1/12. Kerstin Åstrand 
 
Biogassystemets miljöeffekter 
Biogasseminarium på Agrigas, december. Maria Berglund 

Föredrag vid internationella konferenser och seminarier 

Biomass in Sweden - Historic Development and Future Potential under New 
Policy Regimes (P) 
2 nd World Conference and Technology Exposition on Biomass for Energy, Industry 
and Climate Protection, ETA-Flocence, WIP Munich, Rom, 10-15/5 2004. Bengt 
Johansson 
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The importance of local context for the planning of environmental projects: 
examples from two biogas cases 
The 20th EGOS (European Group for Organization Studies) Conference, Ljubljana, 
juli 2004. Jamil Khan 

Cost efficient introduction of alternative transportation fuels in Sweden —the 
case of biofuel production based on biomass from willow vegetation filters (P)  
2nd  World Conference and Technology Exhibition on Biomass, Rom, maj 2004. Pål 
Börjesson och Göran Berndes (Chalmers). 

Environmental analysis of biogas systems (P)  
2nd World conference and Technology Exhibition on Biomass, Rom, maj 2004. Pål 
Börjesson och Maria Berglund. 
 
Assessment of the potential biomass supply in Europe (P)  
2nd Biomass World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, 
Industry and Climate Protection, 10-14 maj 2004, Rom. Proceedings of the World 
Conference. Karin Ericsson  
 
Swedish experiences of bioenergy and willow  
Decision support systems and models for bioenergy, 20-22 oktober 2004, Warszawa. 
Karin Ericsson 
 
Renewable energy policy in Sweden (P)  
Presentation vid “Renewable energy – Policy, Security, Innovation, Industry and 
Sustainability”, World Renewable Energy Network (WREN)/ World Renewable Energy 
Council-seminar, Brighton, England, 16-23 Oktober 2004. Kerstin Åstrand 
 
Policy instruments for energy efficiency  
The 2nd EcoInno Seminar: Developing policies promoting eco-efficiency – Necessary 
features, Helsingfors, 26-27 augusti. Lars J Nilsson 
 
Renewable energy policy in Sweden – bioenergy  
The 2nd International conference on renewable energy in West Pomerania, Koszalin, 
8-9 december. Lars J Nilsson 
 
The Swedish electricity certificates system 
The 2nd International conference on renewable energy in West Pomerania, Koszalin, 
8-9 december. Lars J Nilsson 
 
Bioenergy policy and strategies for Poland (P) 
Proc. 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, 
Industry and Climate Protection, Rom, 10-14 maj. Lars J Nilsson 
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EU mitigation action and sustainable development: evolving dilemmas for 
climate policy integration (P) 
EFIEA Conference on Towards a long-term Europan strategy on climate change 
policy, 30-31 augusti, Haag. Måns Nilsson (SEI) och Lars J Nilsson 
 
 

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.: 
 

• 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 
• 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; Bangalore, Indien  
• University of Cape Town, Sydafrika 
• European Commission-DG Joint Research Centre, Italien 
• Roskilde University, Danmark 
• Agip Deutschland AG, Tyskland 
• Adam Opel AG, Tyskland 
• Volkswagen, Tyskland 
• Ecofys, Holland 
• Politecnico di Milano, Italien 
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7. Uppdrag 

Akademiska uppdrag 

Börjesson, Pål 
• Ledamot i betygsnämnden för Wilson Parawiras doktorsavhandling 

"Anaerobic treatment of agricultural residues and wastewater application of 
high rate reactors", Bioteknik, Lunds universitet. 

• Ledamot i betygsnämnden för Sven Bernessons doktorsavhandling "Farm-
scale production of RME and ethanol for heavy diesel engines – with 
emphasis on environmental assessment", SLU, Uppsala. 

 
Leire, Eva  

• Ordförande i utbildningsnämnden för fristående kurser och 
uppdragsutbildning vid LTH 

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

• Betygsnämnd för Fredrik Lagergren, Rethinking energy systems – an energy 
usage approach, KTH, 27 april 

• Betygsnämnd för Peter Sandberg, Optimisation and cooperative perspectives 
on industrial energy systems, LiU, 2 december LiU 

• Skuggopponent vid slutseminarium för Sajed Abukhader, Towards horizontal 
environmental assessment of supply chain and logistics management, 
Förpackningslogistik, LTH 

• Granskning (sakkunnig) av docentansökan: TeknD Björn Sandén, Chalmers 
 
Svenningsson, Per 

• Ledamot i utbildningsnämnden för magisterutbildningen i Miljöstrategi, 
Campus Helsingborg  

 

Akademisk granskning för tidskrifter ("peer review") 

Forskare vid avdelningen har under året granskat vetenskapliga artiklar inför 
publicering i ett antal tidskrifter såsom: 
 
Energy Journal, Energy Policy, Journal of Industrial Ecology, Environmental Science 
& Policy, Energy - The International Journal, Journal of Environmental Planning & 
Management. 
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Övriga uppdrag 

Börjesson, Pål 
• Granskare av forskningsansökan till Formas (Systemstudier) 
• Ledamot i STEM's planeringsgrupp för forskningsprogrammet "Fasta 

biobränslen från åkermark". 
 

Khan, Jamil 
• Granskare av manuskript till boken "Researching Environmental Issues: 

Social Science Perspectives on Wind Energy Conflicts" (Earthscan) 
 
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 

• Granskare av (stor) ansökan till UK Natural Environment Research Council 
(NERC) om UK Energy Research Centre (UKERC) 

•  Medlem i den internationella utvärderingskommittén för Copernicus Institute 
for Sustainable Development and Innovation vid University of Utrecht, juni 
2004 

 
 

8. Forskningsinformation/"tredje uppgiften" 
 
IMES deltog som vanligt i "Teknikens dag", ett LTH-arrangemang riktat mot 
allmänheten, oktober 2004. 
 
Jamil Khan medverkade i Sydnytt och intervjuades om vindkraftsplanering med 
anledning av sin doktorsavhandling. 
 
Kerstin Åstrand skrev en artikel i Renewable Energy 2004 (#4) om "Renewable 
Energy Policy in Sweden – An overview of 30 years of bioenergy and wind power 
policy". 
 
Lars J Nilsson var under hösten studiogäst i TV4:s Regionalnyheter angående 
stängningen av Barsebäck. 
 
Lars J Nilsson höll föredrag om "Energi och hållbar utveckling" på Helsingborgs 
Stadsbibliotek i november. 
 
Tillsammans med Anders Wijkman skrev Hans Nilsson och Lars J Nilsson en 
debattartikel, "Billigast använda energin klokare", i Ny Teknik (juni). 
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Lars J Nilsson höll ett föredrag om klimatfrågan för miljöansvariga vid Tetra Pak 
hösten 2004. 
 
Peter Helby var intervjuad och citerad i Energivärlden (Energimyndighetens tidning) 
i en artikel om marknadsutveckling för bioenergi. 
 
Pål Börjesson blev intervjuad i Vetenskapsradion kring "gröna kemikalier". 
 
Pål Börjesson blev intervjuad i Radio Dalarna kring biobränslen. 

 

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

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

