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Tanke
• Samhället och näringslivets behov

• Energi till uppvärmning av hus 
• Påverkan på luftkvaliteten
• Anpassad teknik så att den t.ex. inte slutar fungera vid  

minusgrader.
• Utformning av byggnader så att de kan stå emot t.ex. 

vind, värme och snö. 
• Buller från omgivningen

• Krav på ”klimatanpassning” av vårt samhälle och 
teknik 

• minskad sårbarhet 
• förbättrad samhällsekonomi



Fördjupad kunskap om:

• Luftvård
• Åtgärder av föroreningar i atmosfären orsakade av 

gaser, partiklar, lukt, ljud och ljus

• Klimat
• strömningen i atmosfären och metoder för att kvantifiera 

jordens klimat

• Användning av luftvård och klimat för att lösa praktiska 
problem i samhället
• t.ex. spridning av  luftföroreningar, spridning av ljud och 

energiutvinning



Studenten skall
• kunna föreslå åtgärder för att lösa klimat- eller

luftvårdsproblem
• kunna använda matematiska modeller för att beräkna 

spridning av luftföroreningar
• kunna ge förslag till luftvårdsförbättrande åtgärder
• ha en helhetssyn över hur en verksamhet kan 

miljöanpassas
• ha förmåga att bedöma den miljömässiga effekten av 

planerade verksamheter
• ha grundläggande kunskap om processer som 

påverkar luftkvalité och klimat
• ha kunskap om rådande och framtida 

klimatförhållanden för att kunna 
”klimattålighetsanpassa” teknik och sammhället



Kursutvärderingar
Allmänt omdöme om kurserna  4.4
Kursernas svårighetsgrad 3.0

Särskilt bra:
• Brett innehåll
• Föreläsare & gästföreläsare
• Laborationer, seminarier & studiebesök
• Att vara ansvarig för sitt eget projekt från 

grunden
• Att tillämpa sina kunskaper och träna på att 

samarbeta med andra.

Kan förbättras i kursen:
• Ojämn arbetsbelastning
• Koordinering mellan kurserna på blocket



Planläggning

3 kurser 

Projektkursen går på bakgrundsfart under period 3.

Period Spår Kurs

Period 3 Luftmiljö och tillämpad meteorologi 15 hp

Period 4 Projekt luftvård
och klimat 10 hp

Fördjupning i
meteorologi och 
klimat 5 hp



Arbetsmarknad

God arbetsmarknad

Allmän klimatkunskap behövs inom alla 
ingenjörsyrken med W-anknytning.

Buller och luftvård: Kommun, konsultföretag, etc
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