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Kostnader för nyanskaffning av teleskop för
undervisning samt problem med förlusten av
öppningsbar dom på Vattentornet
Uppskattning av kostnader pga stormen i januari 2015
Vad har gått sönder:
1. MEADE 12” optiskt teleskop: Totalhavererat. Inköpt 1997 (se bifogad
räkning). Montering av teleskopet bestående av en fast pelare samt väderskydd
(stod mitt på observationsplattformen).
2. Radioteleskop: Totalhavererat. Inköpt ca 2010 (se bifogad räkning). Plattform
där radioteleskopet var monterat är sönderryckt. Delar saknas.
3. Domen uppe på vattentornet: Ett problem har uppstått i och med att den
reparation som nu utförs gör att domen inte enkelt kan öppnas igen. Vi har
planerat att ta fragmentera teleskopet som står i domen. Detta skall sedan tas ut
genom sliten (dvs den del som nu inte blir öppningsbar) enligt plan. Stena metall
planeras att utföra detta arbete.
Vilken utrustning krävs för undervisningen och när behövs den?
MEADE-teleskopet och radioteleskopet utgör båda väsentliga inslag i vår
undervisning. De används vardera på mer än en kurs.
Hösten 2015 måste MAEDE-teleskopet vara ersatt och fullt ut fungerande vid
terminsstarten den 1 september. MEADEn används i flera kurser. Några av dessa
ges under första halvan av höstterminen. Det är inte möjligt att ersätta
observationsmomentet med annan övning.
Om möjligt bör även radioteleskopet ha införskaffats, monterats samt startats i
samband med terminsstarten. Radioteleskopet används i kursen Galaxer och
kosmologi som ges andra halvan av terminen. Det används också i kursen om
observationsteknik. Denna ges varannan vårtermin (nästa gång är VT2016).
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Kostnadsuppskattning för nyanskaffande av teleskop. Vad behöver
införskaffas, monteras, startas etc?
MEADE-teleskop
1. Nytt teleskop: Ca 70 000 SEK foö r ett MEADE LX600 ACF 12 inch UHTC

2.
3.
4.
5.
6.

Starlock with X Wedge
Nytt stativ (fastmontering): < 10 000 SEK.
Nytt vaö derskydd: < 20 000 SEK foö r ett specialbyggt skydd.
Montering och installation: 2 personer under 1 dag, < 20 000 SEK.
ÖÖ vrig kringutrustning som dels foö rstoö rts och dels om vi inte kan
aå teranvaö nda t ex gamla okular: ca 40 000 SEK.
Summa: ca 160 000 SEK.

Radioteleskop

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Nytt teleskop: ca 100 000 SEK
Ny noö dvaö ndig kringutrustning: ca 50 000 SEK
Ny webkamera: 2000 SEK
Ny styrdator: 5000 SEK
Ny plattform: (vems ansvar?) Öm infaö stningen ÖK boö r kostnaden vara
laå g, dvs tre nya galler skall inkoö pas och monteras. Uppskattar <10 000
SEK.
Montering och installation: 2 personer behoö vs foö r montering.
Teleskopet skall ocksaå tas upp fraå n observationsplattformen till
monteringsplattformen. Viss el skall kopplas och dras. Vi uppskattar
arbetet foö r 2 personer till max 2 dagar. Kostnad < 40 000 SEK.
Montering av web-kamera: 1 person under 0.5 dagar. Kostnad < 4000
SEK.
Installation av dator och programvara (inkl. igaå ngsaö ttning) : 5 dagar
foö r en person. Kostnad < 40 000 SEK.
Summa: ca 251 000 SEK.

Effekter av att reparationen av domen på Vattentornet gör att den inte är
öppningsbar
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik har länge arbetat för att minska sina
lokaler (och därmed lokalkostnader) i astronomihuset. Som ett led i detta finns
det en överenskommelse mellan Naturvetenskapliga fakulteteten och
institutionen för astronomi och teoretisk fysik att när institutionen har tömt
Vattentornet på installationer samt lösa saker kommer fakulteten att ta över halva
kostnaden för tornet. Hyran för tornet är i dagsläget något mindre än 900 000
SEK per år.
För att kunna demontera och forsla bort teleskopet som nu finns i domen krävs
att man fragmenterar det på plats samt lyfter ut delarna genom sliten i domen.
Stena Recycling har kontaktats och skickat offert på utförande av detta arbete
(bifogas).
En förutsättning för att arbetet skall kunna utföras är dock att domen går att
öppna. Det är orealistiskt att ta ut en så stor konstruktion, även fragmenterad,
genom den hiss som finns i Vattentornet.
Nu repareras domen för att förhindra att vatten tränger in i tornet och att väder
kommer åt att ställa till skada. Tyvärr är det inte möjligt att göra domen
öppningsbar.

För att institutionen skall kunna hålla sitt avtal med fakulteten kommer vi därför
att behöva ”bryta upp” domen igen när vi skall ta ut teleskopet samt återförsluta
den efter att detta gjorts. Detta innebär en oförutsedd merkostnad för
institutionen.
Det är dagsläget svårt att uppskatta kostnaderna för en sådan ”operation”, men
det bör röra sig om minst 200 000 SEK, antagligen mer.

