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Förkunskaper
Engelska 6/B samt 72 hp inom programmet byggteknik eller byggnadsutformning varav
7,5 hp matematikkurs inom programmet (Grundläggande matematik för ingenjörer
(1MA131) 7,5 hp, Analys för ingenjörer (1MA132) 7,5 hp, Linjär algebra för ingenjörer
(1MA133) 7,5 hp och/eller Beräkningsmetoder för teknik (1MA112) 15 hp) eller
motsvarande.

Mål
Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
l

l
l
l
l

Förstå, tolka och beskriva begrepp som är relevanta för energi och
materialflödesanalys,
Förstå och tillämpa metoder för energi och materialflödesanalys,
Ge en översikt av energisystem för värme och elektricitet i den byggda miljön,
Utföra energiberäkningar med hjälp av datoriserat energiberäkningsprogram,
Utföra muntlig och skriftlig redovisning.

Innehåll
Kursen ger kunskap om energi och materialflöden i den byggda miljön. Energiaspekter
inbegriper energianvändningen i livscykeln för en byggnad och olika fossila bränslen och
biomassabaserade energiförsörjningssystem. Materialflödesaspekter handlar främst om
de miljömässiga konsekvenserna vid produktion av byggnader med olika material i den
bärande stommen (t.ex. trä, betong, metaller). Olika energiberäkningsprogram gås
igenom och VIP+ energy används.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, och projektarbeten. Vissa
övningsmoment är obligatoriska och meddelas i schemat.

Examination
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Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Examinationen består av två delar. Den första delen består av en skriftlig tentamen (4,5
hp, U, 3, 4, 5). Den andra delen består av övningar som redovisas med en tillhörande
muntlig och skriftlig datorsimuleringsinlämningsuppgift VIP+ energy (3,0 hp, U, 3, 4, 5).
Båda delarna måste vara godkända och det sammavägda totalbetyget är ett medelbetyg
av de två delarna, där den skriftliga tentamen står för 60% och övningen för 40 % av
totalbetyget.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.
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