Solar Test Bed – 2015
Resursinventering
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Inventering av Resurser, för Testbädd Solenergi

”VINNOVA satsar från 2013 på testbäddar inom olika behovsområden, däribland inom
miljöteknikområdet.
Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler
arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.”
(ref: www.vinnova.se)

I projekt ”Testbäddar för Solenergi…” inventeras vilka Testbädds- resurser som finns att
nyttja 2014 för vidare utveckling 2015 & framåt.
Nedan presenteras de resurser vi funnit bland projektparter
Ett antal nyckel partners har levererat en egen kort presentation av resurser.
Samtliga partners har blivit tillfrågade om anmodade att svara på ett frågeformular. 15
av totalt 18 tillfrågade partners svarade. Detta redovisas i senare delen av
presentationen.

SPs avsiktsförklaring
• SP förfogar över ett brett kunnande och en utrustningsresurs
som väl matchar behoven i den kraftigt växande
solelbranschen.
• SP utför mätningar på solcellssystem och bestämmer
prestanda och strömspänningskaraktäristik för
solcellsmoduler, samt genomför miljötålighetsprovningar av
olika närbesläktade produkter.
• Vi kraftsamlar nu för att kunna erbjuda industri, myndigheter
och beställare ett komplett program av tjänster inom
provning, utvärdering och certifiering av solelprodukter.
• Vår ambition är att kunna erbjuda komplett provning av
solcellsmoduler enligt IEC 61215/61646 och IEC 61730 och
målsättningen är att bli ackrediterade, under förutsättning att
vi kan identifiera ett tydligt behov hos industrin.

www.sp.se/solenergi

Resurser: SP Energiteknik
•
•
•
•

Solar Keymark (SP Product Certificate)
P-mark (EN 12975 and for system testing according to EN 12976…)
Utveckling av prototyper (kunskapsinput och brainstorming)
Utvärdering av demoanläggningar

• Omvärldsbevakning (kan leta efter specifika saker för företag vid
konferenser, möten mm)
• Nätverk (Sverige, Europa, Globalt)
• Komplett Lab-miljö. Tex ” “Solar PV Flasher”
“Outdoor and Indoor solar collector testing”

“SP:s solar simulator”
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SP är
ackrediterade
för solfångarprovningar
enligt EN
12975.
Sedan 2004 är
SP
Certifieringackrediterat
för att utfärda
Solar
Keymark en
produktcertifiering för
solvärmeprodukter
på Europanivå

Resurser: Centrum för solenergiforskning, SERC
(Högskolan i Dalarna)
• Försörjning av nyutbildad personal
• Exjobb och projektarbeten från magister och
masterutbildningar
• Benchmarking av prototyper i labbmiljö inkl. framtagning av
enkla metoder för benchmarktester
• Utveckling av prototyper (kunskapsinput och brainstorming)
• Utvärdering av demoanläggningar
• Omvärldsbevakning (kan leta efter specifika saker för företag
vid konferenser, möten mm)
• Nätverk (främst Europa)
• Komplett Lab-miljö
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Resurser: Utbildning, utvärdering och labb,
CHALMERS
• Exjobb och projektarbeten från
masterutbildningar
• Hjälp med rekrytering av
högskolestudenter
• Industridoktorander
• Föredrag och
uppdragsutbildningar
• Projekterings- och
upphandlingsstöd
• Utvärdering av
demoanläggningar
• Omvärldsbevakning
• Nätverk (främst Sverige och
Europa)
6

Resurser: Glava Energy Center

– ett innovations-, utvecklings-, test- och kunskapscentrum
för solenergi och energisystem

•
•
•

Vi hjälper innovatören att utveckla och testa sin
produkt
Vi har ett brett kontaktnät inom industri, forskning,
utbildning och offentliga organisationer, både inom
landet och internationellt
Vi har en stor testpark med bla:
–
–
–
–
–
–

•
•
•

Solinstrålningsmätning
Dataloggning
30 solenergisystem
11 energilagringssystem
2 BIPV/+energibyggnader
7 DC-system

Vi har tillgång till ett komplett lab för PV-modultester
Vi arrangerar välbesökta konferenser
Vi skräddarsys utbildningar efter kundens behov
www.glavaenergycenter.se

Resurser: Chalmers Ventures (fd Encubator)
Chalmer Ventures erbjuder innovatörer och idé partners affärsutveckling i partnerskap enligt tre
modeller:
•

•

•

Encubator: En modell anpassad för innovatörer och idé partners som inte själva vill eller kan
driva sin idé. Här matchas idé och idé partner med ett affärsutvecklings team från Chalmers
mastersprogrammet i entreprenörskap.
Accelerator: En modell för innovatörer och idé partners som själva vill driva sin idé men behöver
stöd och rådgivning inom områden såsom IP, avtal, marknadsförings, sälj, produktutveckling,
finansiering mm
Licensiering: En modell för innovatörer och idé partners som primärt vill exploatera IP (tex
patent) eller know-how via licensupplägg.

I alla tre modeller bidrar Chalmers Ventures med coachning, företagsnätverk och såddkapital. För
projekt inom greentech området (tex solenergi) så erbjuder Chalmers Ventures dessutom möjlighet
att ingå i det s.k. #greenUp (greentech startups) klustret med extra stöd vad avser ”peer-to-peer”
lärande (mellan bolagen), marknadsföring och nätverk med finansiärer och teknikpartners.
Som ett förstadium till modellerna ovan så erbjuder Chalmers Ventures också en kostnadsfri idé
utvärdering (ca 100 timmar studentarbete i samarbete med Chalmers Entreprenörsskola)

Resurser: Glafo
• Svepelektronmikroskop, SEM/EDS
SEM: ta bilder av provytor i hög förstoring
Med EDS: vilka grundämnen ett prov innehåller
Till både planglas och halvledarmaterial

• Nanoindentation tester
Indenter: tribologiska och vidhäftnings egenskaper på planglas i Nano skala.
Ex.: Undersökning av effekten av stormbyars och små partiklar i luften på solpanelens
glas

• Kontaktvinkelmätare
Mäter vidhäftningsförmåga med smuts eller vatten på planglas

• Optisk profilometer

Glafo
Forskning
Utveckling
Projekt
Uppdrag
Sekretess
avtal

Beröringsfritts karakterisering av ytor i 3D

• Spänningsmätare
Mäter spänningar för att undersöka hållfastheten hos planglas

• Surface Ablation Cell - SAC
Kemisk ytanlays av planglas

• Glasugnar och termolaboratorium
analys),
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Utrustat med gradientugn, TGA (termogravimetrisk analys/DTA (differentiell termisk
dilatometer och rotationsviskosimeter…

• Projektledning

Stött vid
affärsutveckling

Företag / Verksamheter (projektpartners)
Antal som svarat
Antal personer i verksamheten som kan ha relevans
för testbädden (ca)
Antal anställda/verksamma totalt (ca)

som deltagit i INVENTERING
15

575 ( 75 – 100 exkl.Caverion)
3900 ( 900
exkl Caverion)

1. Vad tror du att Ni kan bidra med i en testbädd för
solenergi i Sverige?

2. I vilken form kan/vill Ni bidra i framtida testbäddsammanhang?

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1 Löpande. återkommande tjänster i form av färdiga
erbjudanden
7
2.2 Löpande tjänster i form av uppdrag
11
2.3 Pilot / demo projekt
12
2.4 Nationella FoU projekt
11
2.5 EU projekt
12
2.6 Övrigt
2
2.7 Har inget att bidra med
1

Tillhandahålla Lab/ testutrusning
10
Leverera tjänster för lab/testutrustning
9
Expertis / kompetens (konsulting)
14
Demosite (kommentera gärna i vilken form) 11
Certifiering
3
Övrigt
4
Har inget att bidra med
1

3. Vilken typ av kompetensprofiler har Ni som kan vara
relevanta för en testbädd?

4. Har Ni några behov eller kan bidra inom andra
områden?

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Lab/test personal (expertis)
Rådgivare / expertis
Expertis / kompetens (konsulting)
Professor / tekniskt doktor
Doktorander
Ex-jobbare
Övrigt
Har inget att bidra med

8
12
10
10
5
10
3
1

Idé-processen
Innovations processen
Affärs-utveckling
Inkubator
Riskfinansiering
Övrigt
Har inget att bidra med

11
12
11
4
5
1
1

Företag

Kontaktperson (namn)

e-mail

Antal personer*

Projektpartners som medverkat i inventeringen
Borås Energi och Miljö AB

Anders Brodén

anders.broden@borasem.se

Caverion Sverige AB

Leif Persson

Leif.persson@caverion.se

CHALMERS

Jan-Olof Dalenbäck

Jan-Olof.Dalenbäck@chalmers.se

ENCUBATOR

Håkan Axelsson
Hakan.axelsson@bizpeople.se

Glafo,
Glasforskningsinstitutet
Glava Energy Center
Ekonomisk Förening
Glava Energy Center AB
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Ca 500
1-3 + examensarbetare
Ca 10 personer + 30
studenter på Chalmers
Entreprenörsskola

Parisa Sehati

Parisa.sehati@glafo.se
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Magnus Nilsson

magnus.nilsson@aanc.se
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Tommy Strömberg

tommy@stromberg.cc

1

Högskolan Dalarna, centrum
Chris Bales
för solenergiforskning SERC
Linköpings Universitet
Biomolekylär och organisk Jonas Bergqvist
elektronik, IFM

cba@du.se

10 + 3
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Lunds Tekniska Högskola

Ricardo Bernardo

Ricardo.bernardo@ebd.lth.se

4

Paradisenergi

Johan Paradis

johan@paradisenergi.se
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Solkompaniet Sverige AB
Solkompaniet Konsult
Sverige AB

David Larsson

SP Mätteknik

Anne Andersson

Swemodule AB ( företaget i
konkurs mars 2015)

Tommy Strömberg

TMF

Anders Rosenkilde
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david.larsson@solkompaniet.se
Anne.andersson@sp.se
tommy.stromberg@innotechsolar.c
om
anders.rosenkilde@tmf.se

10
3

* Antal personer
som har relevans
för testbädden

