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Anteckningar inför kursval för kurser för 
Civilingenjörsprogrammet i Energisystem årskurs 4 
och 5.  

Introduktion 
4-5an är 120 poäng 
För examen krävs 90 hp på avancerat nivå, varav examensarbetet är 30 poäng. 
3 teknik och systemkurser = 30 poäng är också avancerade. 
Kvar blir då 30 poäng avancerade valbara kurser.  
Om du vill läsa kurser som inte finns i ES studieplan är det bra att kolla med programansvarig om de får räknas 
in på programmet. 
Kom ihåg att från och med HT16 finns den obligatoriska kursen Företagsekonomi 5 hp läsas i år 4.  

Studieplanen 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=983&pKod=TES2Y 
I studieplanen ser du vilka kurser som kan läsas inom ramarna för programmet. Om du vill läsa andra kurser än 
dessa är det klokt att kolla med programansvarig om det går att tillgodoräkna sig poängen i en 
civilingenjörsexamen i Energisystem.  

Presentation av kurser 

Kärnkraft - teknik och system.  
Ett stort projekt med bra redovisning 
Henrik var flexibel och fixade gärna hjälpmedel om det behövdes. 
 
Hur djupt teknisk går kursen.  
- Reaktorfysik, men inte så mkt modern fysik.  
- Räkna termodynamik, förstå fysiken. 
Ganska rimlig, lite mkt med tillsammans med elnät och kraftelektronik. Men helt ok. 

Bioenergi - teknik och system 
Första delen (block 1) var mycket repetition. Block 2 var bra.  
Mycket system. Kul att få en kurs med lite fordon- och drivmedelinnehåll. 
Dålig information när ändring görs på fronter.  
10 ganska lätta poäng 

Kraftelektronik 
Bra för att den knyter an till många andra kurser. Förkunskap till några. Bra att ha till elnätet. Underlättar om en 
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har ett elektronikintresse. Tidskrävande. 
Bra, engagerad föreläsare.  
Bra tenta som speglar kursens innehåll.  
Mycket grundläggande eltänk. Peter rekommenderar om man tänkt läsa fler elkurser.  
Tyvärr ligger den samtidigt som elnätet, går att dela upp på 4an och 5an. 

Individ, organisation och ledarskap 
En lite speciell kurs, indelad i små grupper. En person leder ett seminarium. Läsa artiklar och dylikt och 
diskuterar och presenterar vad en läst. 
Tenta för överbetyg. 
Boken är nödvändig, men finns som pdf. (som tidigare års upplaga) 
Seminarier och diskussioner är ett bra sätt att lära sig den här typen av kurser, lite luddigare kunskap än matte 
och fysik. Bra kursansvarig.  
Kurslitteratur och artiklar var främst på engelska. 

Energieffektivisering i byggnader – teknik och system 
Labbarna är lite röriga, men ingen jättestor arbetsbörda.  
Bra gästföreläsningar. 
Mer byggregler än energieffektivisering. 
Är en intresserad så läs den absolut och är bra för framtida jobb. 
Ganska enkla poäng. 
Boken behövs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Relevant kurs, ska skrivas på allt som byggs.  
Ingen bok. Hemtenta. 
Bra föreläsare och bra gästföreläsare.  
Tydlig koppling till kommuner och industri. 
Inte så många ESare och en del SLU-folk. Lite som en fortsättningskurs till SLU.  
Bra för systemtänk, inte så nödvändig om en vill jobba mer teknisk.  
Kunde varit bra med lite miljörättskunskap som bakgrund. 

Miljörätt 
G eller U, inga betygssteg.  
Mkt lagtexter.  
Seminarier.  
Läser tillsammans med W.  
Knyter an till MKB 
Lite oklar koppling mellan föreläsningarna. Olika föreläsningar.  
Introduktion till juridik första föreläsningen. 

Framtida nukleära energisystem 
Nytt simuleringsprogram i Linux och Serpent. Mycket simuleringar. Munta.  
Det går att lägga projektet på olika nivåer för att få en rimlig tidsåtgång. Lite onödigt mycket fokus på projektet. 
Lite för få föreläsningar. 
Övergripande tekniskt. Hur systemen ser ut.  
Kursen behandlar generation 4 och en föreläsning om fusion. 



   
 
   
 

   

Tillämpad reaktorfysik 
Föreläsarna kommer från Vattenfall.  Hela kursen på en vecka. Intensiv, hela dagarna.  
Tenta ligger några veckor senare. Då ska det även lösas en matlabuppgift. 
Innefattar bränsle och härddesign. Hur ska bränslecellerna placeras. Processen från gruva till kärnkraftverk. Inte 
så intressant om en inte tänkt jobba med kärnkraft.  

Energisäkerhet i lokala och globala system 
Tenta och stort projekt.  
Projekten presenterades i små grupper. Projektet lämnades in i små grupper. 
Bra kurs för systemtänket.  
Lite kort tid till första inlämningen av projektet, men lång tid till nästa inlämning, som var den som betygsattes. 
Bra upplägg men tiden kunde fördelas bättre. 
Bra föreläsare. Här släpps olja och kol in. Politik och ekonomi. Globalt. 

Solenergi – teknik och system 
Upplägget finns på studentportalen. Ingen PowerPoint. 
En rolig kurs, täcker in mycket av kursen. Man lär sig mycket på de 10poängen. Systemtänk och 
halvledarteknik. Moduler hur kopplas de ihop. Roligt studiebesök. Får göra ett eget projekt, solceller eller 
solvärme.  
Engagerade föreläsare, 5-6 olika föreläsare. 
Tenta och inlämningsuppgifter.  
Finns möjligheter till exjobb och doktorera här på ångström för ESare. Vi passar in i branschen. 

Avancerad solcellsdesign  
Går samtidigt som Solenergi. Forskningsinriktad på solceller, går parallellt med solenergi även om det är en 
fortsättningskurs. En väldigt uppdaterad kurs, det händer idag. 

Växelriktardesign 
Kraftelektronik fortsättning. Kraftelektroniken handlar om hur det funkar, den här är hur det används. 
Växelriktare används i solceller.  
Kul kurs, kan vara lite svår om en är helt ny på området. 

Projektarbete i Energisystem 
Den är tom, du kan fylla den med vad du vill. Bygger på att en har egen projektidé. Tycker du att det är jättekul 
med växelriktare kan du göra det i verkstaden på Ångström och få poäng för det. Eller åka utomlands och göra 
en MFS - Minor Field Study.  
Skriva rapport på det man gör. 10 eller 15 avancerade poäng.  
Lättaste sättet att komma igång är att kontakta någon som gjort det innan och få råd och hjälp. 

Vindkraft – teknik och system 
Omgjord, lite rörig och mycket. 
Hur funkar ett vindkraftverk, del för del, bladen, generator, hållfasthet, mekanik,  
Hade varit kul med mer typ placering, sociala-/ samhällsaspekter. 
Ny kursansvarig nu alltså kan det hända mycket med den. Kontakta studierådsordförande eller någon som läser 
kursen nu för att veta mer. 
Tuff, mycket mekanik. Passar nog inte så bra för någon som inte är intresserad av vind.  
Inte så mycket el 
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Vattenkraft – teknik och system 
Ganska lugn kurs, uppdelad i vattendel och eldel. 
Alla delar i ett vattenkraftverk 
Bra systemkurs eftersom Sveriges energisystem består så mycket av vattenkraft så bra att läsa även om man inte 
ska jobba med vattenkraft. 
Ganska lugn. 
Roliga labbar i Älvkarleby 

Elektriska nätet som system – teknik och system 
Tuff. Micke Bergqvist delux. Han är bra i denna.  
Bra kurs. Bra upplägg, teori först sen tenta sen labbar. 
Meriterande när man söker jobb.  

Generatordesign 
Uppföljning på vattenkraften, mest sådana generatorer som behandlas.  
Bra om man gillar el.  
Väldigt hands on, praktisk, design, komponenter.  
Labbar, man får leka med robotar i verkstaden. 

Empirisk modellering 
IT-institutionen. Välordnad och bra  
Jobbar med MATLAB.  
Engagerade föreläsningar. 
Lugnt tempo, ej tenta, bra kurs.  
Man lär sig behandla mätdata och göra framtidssimuleringar baserat på detta. knyter an lite till vindkraft – kan 
man förutspå vind. 

Logistik 
Inte så teknisk, mer optimering.  
Mycket Excel – bra att kunna.  

GIS 
Grundkurs. Intressant. Har gjorts om en del på senare år.  
Ingen tenta krävs för att bli godkänd.  
Jobbade nästan bara i ett simuleringsprogram och gjorde övningar. Man får jobba mycket praktiskt – bra, men 
lite enformigt. Man får diplom :D  
Allmänbildande att kunna GIS, bra för jobb.  
Lite dålig koppling till vad det ska användas till i kursen, men det finns många användningsområden J 

Energihandel 
Jättebra kurs. 
Kopplar alla de tekniska saker man lärt sig till ett sammanhang.  
Handlar om världsmarknad, elbörs, handel med bränslen, el, aktier, råvaror.  
Bra relevanta föreläsare.  
Tenta och individuellt projektarbete. Studiebesök Svenska kraftnät, man får se hur dom styr Sveriges elnät. 



   
 
   
 

   

Vågkraft 
Teoretisk jämfört med Solkursen.  
Nytt ämne så man lär sig mycket med för och nackdelar om olika tekniker och marknaden.  
Tenta.  
Nya kursansvariga för i år. 
Inte så tung men det finns mycket intressant att grotta ner sig i om man tycker det är kul. J 

Reglerteknik II 
Hans som håller den. Samma upplägg som Reglerteknik I men lite mer av allt. Fler inputs och outputs och 
störningar, lite krångigt.  
Tenta och inluppar.  
Bra användningsområden.  
Bra gästföreläsning. 

Beräkningsvetenskap III  
3 block. 
IT-institutionen – ordning och reda, tydlig struktur. 
Gillar du bervet-kurserna så kommer du gilla den här. 
Kul med MATLAB. Lite tidskrävande. Mycket egenarbete. Svårt att förstå allt, ser att det finns ännu mer om en 
fortsätter.  

Mekanik III (utanför ES) 
Bra föreläsare. 
Lik mekanik 2 med många moment och delar, men föreläsaren var duktig på att få ihop det.  
Börjar liknande 2an, men tar bort koordinatsystemet.  
Räknar på Lagrange-ekvationer. Räknar på energier, lite rymd, saker som rullar i alla riktningar. 
Ganska svår, men kul att få använda det som en lärt sig i tidigare kurser. Rekommenderas om du gillar mekanik. 

Fasta tillståndets fysik (utanför ES) 
Hur kan strukturen hos ett ämne påverka deras egenskaper. Ingen tillämpning. Men ger en ökad förståelse. 3 
delar. Gitterstruktur. Bandstruktur (rel. för solceller), halvledare (rel. för solceller) 
Mer strukturerad än ftf i modernfysik. Trevlig föreläsare, men lite seg. Men bättre än vimsig, elak eller hetsig. 
Kan vara lite svårt om en inte kommer ihåg ftf från modern fysik. Men en kommer ikapp, men kräver lite jobb. 

 

Energisystemplanering 
Bra kurs! 
Relevant. 
Projektbaserad. Riktiga projekt. 

Vätgas och batterier i energisystemet 
Får väldigt bra betyg i utvärderingar. 
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Miljöekonomisk översiktskurs 

Kvantfysik 

Nätanslutning av variabla källor 
Går första gången för ES nu. Låter väldigt relevant för programmet. 

Hållfasthetslära 
Bra administrerad mekanikkurs med beröringar vid konstruktion. 
Verklighetsanknuten mekanik. 
Bra att ha till Vindkraftskursen.  

Stora sociotekniska system  
Ges på STS.  
Seminariebaserad, läser mycket, diskuterar och reflekterar över hur det tekniska samhället växte fram och hur 
samhälle och teknik kopplas samman. 

Fjärrvärmesystem 
Bra och kul kurs.  
Lagom arbetsbelastning. 
Lärarna är engagerade och trevliga att ha och göra med.  
Blivit uppklassad från grundnivå till avancerad nivå nu iår så det blir nog lite nya grejer.  

Modern fysik 
Kan även läsas i period 33. 

Industriell projektledning 
Lite mer specifik industri/projektledningsinriktning än Individ, organisation och ledarskap.  
Handfast kurs med väldigt bra bok, allt är användbart när man ska göra projekt i t.ex. 
energisystemplaneringskursen och exjobbet. Dessa kloka ESare kan du kontakta om du har frågor om kurserna. 

Kontaktpersoner 
 
Hanna Lundgren  hanna.e.lundgren@gmail.com 
Calle Flygare   flygare.carl@gmail.com 
Martin Lundberg  martin.lundberg@hotmail.se 
Anders Edberg   andedb.ae@gmail.com 
Peter Kjellgren                           pckjellgren@gmail.com 
Hampus Halvarsson                    hampus.halvarsson@gmail.com 
Emma Wennberg                        emma.wennberg@telia.com 
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