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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljöteknik

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Tekniska området 20.0 %
Naturvetenskapliga området 80.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp i allmän hydrogeologi
2. beskriva hydrologiska processer i vattnets kretslopp
3. förklara bildningsprocesser och styrvariabler för yt-, mark- och grundvatten
4. redogöra för grundläggande strömningsteori i beräkningen av vattenflöde
5. beskriva huvudprincip bakom avrinningsbildning
6. utföra olika typer av beräkningar för vattenbalans, ytavrinning, markvatten- och
grundvattenströmning
7. beskriva undersökningsmetodik inom hydrologi och vattenresurshantering
8. tillämpa grundläggande fysikaliska och kemiska principer på praktiska frågeställningar
inom miljöteknik.  

Kursens innehåll Vattnets kretslopp, vattenbalans och vattenlagring i olika magasin
Processer som styr vattnets bildning, förekomst och strömning i mättat och omättat material
Vattenet i inströmningsområden: vattentillförsel, infiltration, ytavrinning och
grundvattenbildning
Vatten i utströmningsområden: grundvattnets flödessystem, förekomst av
utströmningsområden och topografins inverkan
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Avrinningsbildning av vattenflöde i vattendrag: hydrogram 
Kemiska processer som förändrar vattnets halt av lösta ämnen i inströmnings- och
utströmningsområde
Undersökningsmetodik: hydrogeologiska metoder och kvantitativ modellering 
Användning och skydd av vattenresurs

Undervisning Föreläsningar, övningar och seminarier

Förkunskaper VA-teknik 7,5 hp och Mekanisk värmeteori och strömningslära 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 3,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 1 hp Betyg: UG

0030   Seminarier 3 hp Betyg: UG


