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Mål/Förväntat studieresultat
 Efter godkänd kurs ska studenten kunna:  
   
Kunskap och förståelse    
-förklara den vetenskapliga grunden till systemet för transport av elektrisk energi mellan produktion och förbrukning 
(”elnät”)  
-förstå, diskutera och lösa eller bidra till lösning för en bred skala av fenomen och problemställningar inom 
teknikområdet elkraftteknik  
-förstå och diskutera i djup och detalj fenomen och problemställningar relaterade till systemet för överföring av 
elektrisk energi över långa avstånd (”transmissionsnät”)  
-förstå och diskutera i djup och detalj fenomen och problemställningar relaterade till om systemet för fördelning av 
elektrisk energi över kortare avstånd (”distributionsnät”)  
-förstå och diskutera fenomen och problemställningar relaterade till produktion av elektrisk energi från sol och vind 
samt hur dessa integreras i elnätet  
-förstå och diskutera fenomen och problemställningen relaterade till elektriska maskiner  

   
Färdighet och förmåga   '  
-utföra grundläggande beräkningar inom distributionsnät  
-skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för transport av elektrisk energi mellan produktion 
och förbrukning  
-planera och med adekvata metoder utföra beräkningar nödvändiga vid anslutning av ny produktion eller förbrukning 
till elnätet   
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt   
- diskutera eller reflektera över möjligheter och begränsningar med befintliga samt med framtida metoder för 
överföring av elektrisk energi mellan produktion och förbrukning  
 

   
 

 

 

 
   
   
 

Kursinnehåll
Kursen behandlar elkraftsystemet mycket från elnätets sida, då både fördelningsnätet (distributionsnätet) och 
överföringsnätet (transmissionsnätet) kommer att behandlas. Kursen behandlar även en del nya utvecklingar som går 
under namnet ”smarta elnät”. Metoder för integrering av förnybar elproduktion i elnätet kommer att behandlas. 
Utöver själva elnätet kommer också moderna produktionskällor (vindkraft och solkraft) samt elektriska maskiner att 
behandlas. 
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen består av föreläsningar och ett mindre projektarbete.

Föreläsningarna ges delvis som inspelade föreläsningar, delvis som direkta distansföreläsningar, delvis som 
föreläsningar på plats.

Projektet utförs i små grupper. Inom projektet kommer en del av kunskaper från föreläsningar att användas 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig examination med differentierade betyg. Rapport efter projektarbete.

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4
Ingen obligatorisk litteratur

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen G U 3 4 5 6 Obligatorisk V12

0002 Projektarbete U G# 1,5 Obligatorisk V12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Mats Näsström, Huvudansvarig utbildningsledare 2023-01-16

Kursplanen fastställd
av Elisabet Kassfeldt 2011-06-20
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