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Energiforskare på LTH  
bildar samarbetsportal 
 
TVÄRENERGI. Hur ska vi klara klimatfrågan? Hur kan trafikens utsläpp minskas?  

Energifrågorna är många och angelägna och sysselsätter därför flera forskare på framförallt Lunds 
Tekniska Högskola. Men eftersom energiforskarna är många och spridda på nästan alla institutioner kan det 
vara svårt för både utomstående och kollegor att skaffa sig en överblick. Därför har en grupp energiforskare 
på LTH nyligen tagit initiativ till en s.k. Energiportal för att öka samarbetet och lotsa kollegor och andra rätt i 
organisationen.  
Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem, och Bengt Sundén, professor i värmeöverföring och prefekt på 
Institutionen för energivetenskaper, har utsetts till ordförande respektive vice ordförande i den styrgrupp som 
koordinerar arbetet.  

– Det finns flera fördelar med en sådan här satsning. Grundtanken är att Lunds universitet ska bli synligare och 
ännu bättre på forskning och undervisning inom energiområdet. Vi kan t.ex. samordna grundutbildning och dokto-
randkurser i högre utsträckning än idag. Det finns även potential för mer forskningssamarbeten och gemensamma 
ansökningar, förklarar Lars J. Nilsson. 

– Forskningsstiftelser och andra finansiärer efterlyser allt oftare större, mångvetenskapliga projekt och då måste 
man kunna se över institutionsgränserna. Dessutom ställer de allt högre krav på att universiteten själva ska göra en 
första sållning, och då kan portalen fungera som ett ledningsstöd. Förändringarna har lett till att vi lägger mer tid på 
ansökningar men också att vi tvingas tackla större problemkomplex, tillägger Bengt Sundén. 
UTÖVER FINANSIERING och samordning av utbildning är alltså en tanke att synliggöra sig utåt, inte minst eftersom 
energifrågor är en angelägenhet för var och en. 

– Energi är ett område som de flesta kan relatera till och där de flesta kan påverka genom sitt eget beteende. 
Energi är som blodomloppet – utan ljus, värme och transporter skulle samhället stanna, påpekar Lars J. Nilsson.  

Han menar att den offentliga debatten har varit olyckligt låst kring kärnkraftsfrågan. Många energifrågor har tagit 
utgångspunkt i för och emot kärnkraft.  

– Jag tror vi är på väg bort från det och att man allt mer kan föra en fruktbar debatt om förnybara energikällor och 
energieffektivisering på sina egna meriter. Vår uppgift är dock inte att arbeta med opinionsbildning utan att föra ut 
kunskap inom området, betonar han. 
ENLIGT BENGT SUNDÉN handlar de stora framtida energifrågorna bl.a. om klimatfrågan, att trygga elförsörjningen, 
samt se till att det finns teknologi och resurser för att på ett miljövänligt sätt lösa transporter av gods och personer.  

– Regeringen har en uttalad ambition att minska oljeberoendet, och transportsektorn är i princip helt oljeberoende. 
En annan viktig fråga är hur vi kan klara avfallshanteringen där energiåtervinning är en del av lösningen, menar 
Bengt Sundén. 

Energiforskningen på LTH är bred. Förbränning, energiomvandling och energianvändning brukar lyftas fram som 
starka forskningsområden liksom alternativa bränslen, bl.a. etanol.  

I ett första steg kommer styrgruppen att begära medel av LTH:s ledning för att deltidsanställa en sekreterare och ta 
fram en hemsida. Även seminarier och workshops för såväl specialister som en intresserad allmänhet står på 
dagordningen. Projektmöten och informella lunchträffar är redan på gång. Att få med andra delar av LU är viktigt för 
att utnyttja den fulla potentialen. 
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▼Forskningsportaler 
LTH:s ledning har fattat beslut om att inrätta ett antal s k forskningsportaler, vid LTH, och på sikt förhoppningsvis vid hela 
universitetet. Idén är att i någon informell form gruppera forskningen och den kunskap som finns i ett antal övergripande 
ämnesområden. Till skillnad från dagens organisationsstruktur, som kan te sig svårbegriplig för utomstående, är tanken att 
en mer logisk beskrivning kan bilda mötesplats för forskare och en plattform för externa kontakter. 
 


