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1. Report 1990- 1992

1.1 Current Research Projects

1.1.1 Systematio Study of Domestio Solar Heatinq Systems

Klaus Lorenz and Lars Broman

SERC has been commissioned by the Swedish Council for Building
Research to study domestic solar heating systems
systematically as a part of the Council's three year solar
heating program. We are presently in the position to report
from a project in progress.

We have to date compared test results from fifteen different
Danish, German and Swedish solar collectors. For the standard
weather and climate chosen, the calculated yearly output from
the collectors varies between 200 kWh/m2 at dT = 55 C for the
least effective collector (a simpel Danish collector with
plastic absorber and plastic cover) and 750 kWh/m2 at dT =
20 C for the most effective one (a German flat plate vacuum
collector) .The investment cost varies between SEK 2 and SEK
14 per yearly kWh; least expensive are a Swedish and a German
solar collector kit, and most expensive a German vacuum tube
collector.

The cost of the heat produced in a typical Swedish domestic
solar heating system is about SEK I per kWh, assuming 30 years
life and 6% real interest. A 30% cost reduction is estirnated
as realistic for a developed system.

Preliminary results indicate that rna ny iroprovernents can be
done: Vocational training of installation engineers is needed.
Systerns do not always work as theyare designed to do. Systerns
are of ten very cornplicated to install. The adaptation of the
solar system to the conventional heating system can be
iroproved, both with respect to system cornponents and
installation procedures. Developroent of a low flow system with
stratified tank, useful in connection with standard Swedish
heating systeros, is desirable.

Presently, we are working with quantification of improvements
using simulation with TRNSYS/PRESIM. Development of system
components is also in progress, including development of
automatic primary circuit flow regulation using a low-voltage
DC pump run on current from a small PV panel, quaIity review
of different storage tanks, and adaptation of components for
simplified installation.

A first report from the present ~roject was given at the
Nordic Solar Energy R&D Meeting 1n Borlänge, June 1991. A
second will be given at North Sun '92 in Trondheim, June 1992.
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1.1.2 continued Development of PRESIM, Preprocessor forS

Eva Lindberg and Lars Broman

PRESIM is an interactive graphical computer software for
producing input data for TRNSYS. Version 1.0 was released in
October 1990 and version 2.0 in August 1991. The software
produces input data for the TRNSYS simulation program version
13.1 and runs on IBM compatible DOS computers. The user works
with a drawing of an HVAC system modelon a graphical
computer screen.

PRESIM is distributed by SERC, by Solar Laboratory at
University of wisconsin in USA and by Barth, Fisch, Kuebler,
Schuler GbR in Stuttgart, Germany. Eightyfive copies of the
program has to date (April 1992) been distributed to TRNSYS
users (which is a quite remarkable achievement) .

One of us (E. L.) has presently the chief responsibility for
PRESIM sales, support and continued development. Currently we
work on tools to support generation of documentation of the
HVAC system, collect users' experiences of working with
PRESIM, and continue to develop the program. Per Isakson
(Royal Institute of Technology) and Svante Nordlander (Solsam
AB) assist in this work in many ways.

PRESIM was constructed with grants from the Swedish Council
for Building Research BFR and, to some extent, the Swedish
Energy Administration (since 1991: NUTEK) ; the continued
development is paid for by BFR and sales revenues.

1.1.3 Flat Plate Collectors with Internal Reflectors

Mats Rönnelid

An extensive literature study as weIl as preliminary
calculations and measurements have been done on flat plate
collectors with reflectors of linear C PC type. A program for
continued work during approx. 11/2 years has been outlined.

During the spring 1992, a program for heat loss measurement on
solar collector models has been started, using equipment at
the Swedish state Power Board Laboratory at Älvkarleby.
These measurements are done continously and will be completed
by the end of the summer 1992. Some very recent results from
these measurements indicate the advantage of C PC collectors
with teflon film convection barriers over normal flat plate
collectors (with the same barrier) .This combination is
previously not tried, but was suggested by Rönnelid in his
report "Basic conditions ..." (see below).

A theoretical mathematical description of the light intensity
distribution on the absorbers in C PC collectors has also been
formulated, and tested on some geometries.

Both the present and the continued studies are financed by
grants from the Swedish Council for Building Research.
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1.1.4 D~v~lopment of-~urr~~ula, Methods and Material
Solar Energy EducatJ.on

Lars Broman

Educational efforts are generally regarded as being of major
importance for the implementation of solar energy
technologies. R&D work on several aspects of solar energy
education are carried out as a part of the establishment of a
new one year energy course at University College of Falun
Borlänge. Recently published reports on this work in progress
include

-formulating the basis for educational activitiest

evaluating advanced engineering courses given to Swedish
students,

development of a travelling exhibition for teaching the
general public about solar energy,

teachin9 the sun's path over the sky for different seasons
and lat1tudes in a planetarium, and

development of a model solar heating collector for measuring
basic collector parameters and making a lab. course built on
the device.

1.1.5 Improvement of Instruments for Net Radiation

Measurements

Kent Börjesson and Lars Broman

Instruments that measure net radiation are either extremely
ex~ensive or quite unreliable. In a project, carried out
jo1ntly by the Department of hydrology, University of Uppsala
(and financed by that department) different ways to improve
the reliability of simple net radiation meters are
experimental ly investigated.

1.1.6 Preliminarv Work on a Possible Future Photovoltaics R
Program at SERC

Lars Broman and Kent Börjesson

A plant for testing and dernonstrating photovoltaics
electricity is being planned and is partially financed by the
Swedish State Power Board (Vattenfall) .A survey of needed
developrnent work on PV systerns is in progress.

1.1.7 Preliminary Studies of possible Future Proiects

-Development of various kinds of insolation instruments.

-Studies of possible ways to enhance the performance of
solar air collectors.
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Studies related to use of the sun's energy in developing
countries.

These studies are presently not funded, and progress is thus
slow.

1.2 National Cooperation

Lars Broman is Secretary-Treasurer, Solar Energy Association
of Sweden since 1990, re-elected 1992. SEAS' Secretariat is
staffed by Annette Henning and Jan Lindholm at SERC.

Solar Energy Day 6-7 May 1990 were arranged by SERC (Lars
Broman and Göran Eriksson, organizers: Lars Broman and Sigge
Niwong speakers: Eric Båve, Kent Börjesson, Kjell Gustafsson
and Eva Lindberg, participants) .

A seminar on Environment and Energy in East Europe was
arranged by SERC 13 August 1990 (Eric Båve organizer; Lars
Broman and Eric Båve speakers).

Solar Energy Day 17 June 1991 and Solar Energy Excursion 18
June 1991 were arranged by SERC (Kjell Gustafsson and Göran
Eriksson, organizers) .

Lars Broman is Merober of the Program and Evaluation Group for
Solar Reating at the Swedish Council for Building Research
1991-92. Mats Rönnelid is merober of the Solar Reating
Collector sub-group and Klaus Lorenz of the Solar Reating
System sub-group.

Lars Broman is Referee from time to time for Swedish Council
for Building Research, evaluating project proposals (grant
applications) .

Lars Broman held a seminar, Solar energy for astronomers, at
Department of Astronomy, University of Uppsala, 3 October
1991. Mats Rönnelid gave a speach on solar energy at the
conference Energy Related Environmental Problems in Borlänge
24 October 1991 and a seminar on his research project at
Department of Technology, University of Uppsala, 26 May 1992.
Kjell Gustafsson chaired the solar energy session of the
seminar Dags för ekostaden (Time for the ecological town) in
Borlänge 17-18 Mars 1992.

SERC personnel have participated in the SEAS Days 14-15
November 1990 (Lars Broman, contributor: Eva Lindberg,
participant) : Renewable Energy Conference in Falkenberg 5-7
November 1991 (Lars Broman, invited speaker: Kjell Gustafsson
exhibitor) : in the Solar Reating Meeting, Studsvik 3-4
December 1991 (Klaus Lorenz and Mats Rönnelid, contributors:
Lars Broman, participants) : and in a seminar with Michael
Grätzel, Stockholm 6 December 1991 (Lars Broman, chair: Kjell
Gustafsson, organizer; Kent Börjesson, Olle Rådell, Eva
Lindberg and Sigge Niwong, participants) .

Annette Henning is graduate student at Department of Social
Anthropology, University of Stockholm (Prof. Bengt-Erik
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Borgström, supervisor) .Mats Rönnelid is graduate student at
Department of Technology, University of Uppsala (Prof. Björn
Karlsson, supervisor).

1.3 International Cooperation

Lars Broman is President of International Association for
Solar Energy Education since 1991; re-elected for 1992-93.

Lars Broman was Merober of International Organizing Committee,
International Conference North Sun'90, Reading 1990;
Committee, First World Renewable Energy Congress, Reading
1990; and Merober of Program Committee, ISES Solar World
Congress, Denver 1991. He is Merober of International
Committee and Associate Merober of Organizing Committee,
International Conference North Sun '92, Trondheim; and Merober
of the International Organizing Committee, Second World
Renewable Energy Congress, Reading 1992.

Lars Broman is Associate Editor, Space Power (Council for
Social and Economic Studies) since 1989.

Lars Broman is Merober of Editorial Board, Sun at Work in
Europe (Franklin Consultants Ltd.) since 1990.

Lars Broman is International Editor, Renewable Energy
(Pergamon Press) since 1991 (previously same assignment
its predecessor Solar and wind Technology 1989-90).

Lars Broman is Editor (with Konrad Blum) of Progress in
Renewable Energy Education (a new international periodical
with publication started in 1992) .

Lars Broman is Merober of t wo Indian (ad hoc) Boards of
Examiners evaluating PhD Theses at Madurai Kameraj University,
Tamilnadu (1991) and Indian Institute of Technology, New Delhi
(1992).

Lars Broman is Referee from time to time for the international
research journals Solar Energy and Renewable Energy,
evaluating manuscripts.

Lars Broman also has a nurober of international assignments
related to other topics than solar, including being President
of the Nordic Planetarium Association, Merober of the
International Planetarium Society Council, and Chair of the
International Planetarium Society Language Committee.

1.4 Conferences Attended

International Conference North Sun '90, Reading, UK (Lars
Broman, session chair, contributor; Svante Nordlander and
Mats Rönnelid, contributors; Kent Börjesson, Göran Eriksson,
Kjell Gustafsson, Eva Lindberg and A. Salim, participants) .

World Renewable Energy Congress, Reading, UK,
Broman, invited, meeting chair, contributor) .

1990 (Lars
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International Symposium on Renewable Energy Education and
Nordic Solar Energy R&D Meeting, Borlänge, Sweden, June-I991
(Lars Broman conference chair; Göran Eriksson and Annette
Henning, organizers; Lars Broman, Olle Hådell, Eva Lindberg,
Klaus Lorenz, Svante Nordlander and Mats Rönnelid,
contributors; Kent Börjesson, Kjell Gustafsson and Sigge
Niwong, participants) .

ISES Solar World Congress, Denver, CC, USA, August 1991 (Lars
Broman session chair, meeting chair, workshop educator,
contributor .

CHALLENGES -International Congress on Peace and Technology,
Berlin, Germany, November 1991 (Lars Broman, invited workshop
speaker) .

Nordic PV Electricity Meeting, Borlänge, April 1992 (Lars
Broman Annette Henning, Kjell Gustafsson, Jan Lindholm
organizers; Lars Broman and Sigge Niwong, contributors; Chris
Bales, Kent Börjesson, Karl-Ivar Ehnström, Eva Lindberg, Klaus
Lorenz and Laila öjefelt, participants).

International Symposium on Optical Materials Technology for
Energy Efficiency and Solar Energy Conversion XI, Toulouse,
France, May 1992 (Mats Rönnelid, participant).

Second International Symposium on Renewable Energy Education,
Oldenburg, Germany (Lars Broman, contributor; Annette Henning
participant) .

International Conference North Sun '92, Trondheim, Norway,
June 1992 (Klaus Lorenz, contributor; Göran Swärdström,
participant).

Second World Renewable Energy Congress, Reading, UK, September
1992 (Lars Broman, invited speaker; Sigge Niwong,
participant).

1.5 Other Travel

Guest Researcher at Solar Energy Material Research
Laboratory, Oxford Polytechnic, UK, February -March 1990
(Eva Lindberg) .

visit to and giving seminar at Solar Energy Laboratory,
University of Wisconsin, Madison, WI, USA, April 1990 (Lars
Broman) .

Invited speaker at Energy Educators Association Meeting,
Plymouth, MA, USA, April 1990 (Lars Broman) .

Discussions of research cooperation, Dept. of Physics,
University of Nairobi, Kenya, October 1990.

Study visit at Florida Solar Energy Center,
FL, USA, June 1991 (Lars Broman) .

Cape Canaveral
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Study visit at Luz Corp. Solar Electricity Plant, Barstow, CA,
USA, August 1991 (Lars Broman) .

Study tour to Portugal including a visit to and giving a
seminar at Center for Energy Conservation in Amadora, November
1991 (Mats Rönnelid).

1.6 R&D Publications

Svante Nordlander, Mats Rönnelid, Per Isakson and Lars Broman
Presentation of PRESIM -a user-friendly preprocessor for
TRNSYS
Proc. International Conference North Sun '90, Reading, UK, pp
249-253 (1990)

Lars Broman
The Gaia theory and its implications in the field of
renewable energy
Proc. World Renewable Energy Congress, Reading, UK, pp
2861-2863 (1990)

Lars Broman
!ntern~ti~~a1 asso~!at~on for-solar ene~qy-~duca~ioProc. World Renewable Energy Congress, Readlng, UK, pp
2835-2839 (1990)

Lars Broman
~olar ~n~~gy ~d~c~tio!:!
Proc. Nat1onal Solar Energy Convention of the Solar Energy
Society of India (1990, invited paper, read by H. P. Garg)

Lars Broman and Gouri Dat ta
Solar collector geometries at high latitudes
Proc. ISES Solar World Congress, Denver, OSA, pp 1227-1232
(1991)

Lars Broman and Kjell Gustafsson
An educational travellinq exhibition on solar enerqy
Proc. ISES Solar World Congress, Denver, USA, pp 3849-3852
(1991)

Lars Broman, John A. Duffie and Eva Lindberg
A concentrateg course in solar thermal process enqineerinq
Proc. ISES Solar World Congress, Denver, USA, pp 3815-3820
(1991)

Lars Broman
Q~ t!!e.pos~!bility of space qenerated solar electrici f
the Antarct1.c
Space Power; Vol. 10, No.1, pp 19-20 (1991

Lars Broman and Annette Henning, editors
~o~~ic.~olar-Energy.R&D Meeting Procee~i~qs
Collect1on of seventeen papers, presented at NSER&DM in
Borlänge, 19-20 June 1991.
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Arne Broman and Lars Broman
The mathematics of a solar mirror
Proc. Nordic Solar Energy R&D Meeting, pp 19-26 (1991)

Klaus Lorenz and Lars Broman

~ syst~ma~!c go~est~c sola~-~e~ti~~ syste!l!-s:!;~~
Proc. Nord1c Solar Energy R&D Meet1ng, p 83 (1991)

Svante Nordlander, Mats Rönnelid, Per Isakson and Lars Broman
Presentation of PRESIM. A user-friendly preprocessor fo
TRNSYS
Proc. Nordic Solar Energy R&D Meeting, pp 89-92 (1991)

Mats Rönnelid
F!~t ~late collectors, a viable alternative for Nordic
cllmates
Proc. Nordic Solar Energy R&D Meeting, p 97 (1991)

Lars Broman
Guest editorial
Sun at Work ln Europe Vol. 6, No. 4, p 2 (1991)

Lars Broman
~akin~ ~ol~r.en~rgy un~e~st~nd~ble
Sun at Work ln Europe Vol. 6, No.4, pp 17-18 (1991)

Lars Broman and Olle Hådell
!h~-new °!2e~y~ar .!:en~~able enerqy course at Universit
sollege o! F~l~n/B~rlänge
Progress ln Solar Energy Education Vol. l, pp 21-22 (1992)

Lars Broman and Aadu att
~n the ne~d ~o;: so~ar ene~~y e!;!~cat~o~
Progress 1n Solar Energy Educat1on Vol. 1, pp 23-25 (1992) n
SERC/UCFB Reports

Lars Broman, Annette Henning, Kjell Gustafsson, Jan Lindholm
and Lars Stolt, editors

!io~~ic.~hoto~o!~aic Electric~ty Meet!nq D~cu~ea
Collect1on of f1ve ~apers and summar1es of eleven papers,
presented at NPVEM 1n Borlänge, 1-2 April 1992

Lars Broman
PV Activities at SERC
NPVEM Documentation, p 79 (1992)

Lars Broman
~!! ~he ~ea~hing of sola~ he~tinq enqi!;!e~~inq
Abstract of paper accepted for presentat1on at Second
International Symposium on Renewable Energy Education,
Oldenburg, Germany, June 1992

Klaus Lorenz and Lars Broman
Domestic solar heating systerns -a systernatic study in
progress
Abstract of paper accepted for presentation at International
Conference North Sun '92, Trondheim, Norway, 24-26 June 1992
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Eva Lindberg, Lars Broman, Svante Nordlander and Per Isakson
~~e~ent.st~tus of PRESI~, ~p~eprocesso~ !~r T~S~S
Abstract of paper accepted for presentat1on at International
Conference North Sun 192, Trondheim, Norway, 24-26 June 1992

Lars Broman
Solar ene~~y.~~ucation -an important part of worldw
energyact1.v1.t1.es
Invited paper to be presented at Second World Renewable Energy
Congress, Reading, UK, 13-18 September 1992 (9 pages)

1.7 SERC Reports

SERC publishes a series of reports, labelled SERC/UCFB. Since
1990, the following have been published:

Progress Report 1990

SERC/UCFB-90/0029 (56 pages)

Eva Lindberg
Solar energy in Czechoslovakia
SERC/UCFB-90/0030 (25 pages)

Lars Broman and Göran Eriksson

go~ar ~nery i~ A~ia: Re~g~~ fr9;m-ISES ~o~ar ~o~!d ~o~
Ko!?;e~ ~~p~n, September 1989 and from study VlSltS ln Indla

and Paklstan
SERC/UCFB-90/0031 (35 pages)

Göran Eriksson and Sigge Niwong, editors
~ol~r.~l~~tric.ity-!or d~~elopin~ cour!tries
Contr1but1ons by S1gge N1wong, Lars Broman, Varis Bokalders,
Oroar Sallah and Bertil Stadell.
SERC/UCFB-90/0032 (54 pages, in Swedish and English)

Göran Eriksson, editor
~o~u~~l.~olar.he~t!ngContr1but1ons by Anders Lindberg, John Duffie, Göran
Hultmark, Lars-Erik Jäderberg, Hans Andren and Ingvar
Enqvist.
SERC/UCFB-90/0033 (35 pages, in Swedish and English)

Eva Lindber~
Solar positlon diagram
SERC/UCFB-90/0034 (14 pages, in Swedish and English)

Eric Båve, editor
~nv~r~~m~!;!t an~ e~ergy--i~-Ea~t.EU~oee
Contr1but1ons by Arne Mellqv1st, Er1c Båve, Peter Novak, Lars
Broman, Lars Björkbom, T. Iwanowski and Wiking simonsson.
SERC/UCFB-90/0035 (75 pages, in Swedish, English and German)

Kjell Gustafsson, Annette Henning and Sigge Niwong
Small scale utilization of renewable sources of enerqy
SERC/UCFB-90/0036 (39 pages)
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Göran Eriksson, editor

~ol~r.~n~~qy D~y !7-Ju~e-1991
Contr1but1ons by K Gustafsson, J O Dalenbäck, I Franzen, O
Olsson and B Sellberg.
SERC/UCFB-91/0037 (40 pages, in Swedish)

Mats Rönnelid
Basic canditians far a salar heatinq callectar with int~rnal
~~~~~~~g~s~~-~~~!~dqe surv~y
SERC/UCFB-91/0038 (74 pages, 1n Swedish)

Klaus Lorenz and Lars Broman
~ys~~matic study of one ~a~ily house s~stems !or.solar
!1~~~~~~-~ ~;:~~~~~s .~~port fro~ a~ O~~O-l~q prOl ect
SERC/UCFB-91/0039 (54 pages, ln Swedlsh)

Mats Rönnelid
~~g~~~-~~0~-~-~~~d~-~our in P~rt~qa!
SERC/UCFB-91/0040 (12 pages, 1n Swedish)

In addition to these SERC Reports, five BSc Theses in solar
energy and a PRESIM Manual have been published.

1.8 Statt

Ordinary statt:

Lars Broman, PhD, Assoc. Prof., Director
Chris Bales, BA
Kent Börjesson, Engineer
Karl-Ivar Ehnström, Engineer
Kjell Gustafsson, BSc
Annette Henning, BSc
Eva Lindberg, BSc
Jan Lindholm, Accountant
Klaus Lorenz, MSc
Sigge Niwong, MA
Mats Rönnelid, BSc
Göran Svärdström, Engineer
Laila öjefelt, Engineer

Associates:

Yngve Bergström, Professor, Borlänge
Arne Broman, Professor, Göteborg
Lars Dahlgren, Dr., Norrköping
Sven Eketorp, Professor, Stockholm
Olle Hådell, MSc, Borlänge
Per Isakson, Tech. Lic., Stockholm
Björn Karlsson, Assoc. Prof., Älvkarleby
Per Olov Nilsson, Professor, Garpenberg
Svante Nordlander, MSc, Falun
Aadu ott, Assoc. Prof., Göteborg
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2. Plan 1992

Verksamheten vid SERC planeras fortsätta i samma omfattning
som förut, under förutsättning att finansiering löses enligt
budget. FoU-delen av verksamheten koncentreras till de tre av
BFR finansierade projekten, till verksamhet med anknytning
till fotovoltaisk elektricitet och solenergiutbildning, samt
till nya projekt med samhällsanknytning.

Informationsverksamheten innefattar kurser, seminarier,
utställning, samt verksamhet inom Svenska solenergiföreningen
SEAS.

SERCs nationella och internationella kontaktverksamhet
förutsätts löpa som tidigare. Det bör noteras SERCs speciella
ansvar för Svenska solenergiföreningen SEAS, där Lars Broman
är sekreterarejkassör och kansliet är förlagt till SERC, samt
för International Association for Solar Energy Education
IASEE, där Lars Broman är ordförande, kansliet är förlagt till
SERC, och SERC står värd för Third International Symposium on
Renewable Energy Education i juni 1993.

2.1 FoU

2.1.1 Utveckling av villasystem för solvärme

Fortsättning av tidigare påbörjat projekt; se avsnitt 1.1.1.
Klaus Lorenz är projektledare; i projektet arbetar också Lars
Broman och Chris Bales som forskare samt Laila öjefält, Göran
Swärdström, KarI-Ivar Ehnström och Bo KarIstens under kortare
perioder som tekniker.

Befintliga svenska villasystem för solvärme har dokumenterats
och jämförts med utländska system i grannländer. De svenska
systemen kan sannolikt förbättras på flera punkter och
projektet avser att studera i vilken utsträckning följande
åtgärder kan leda till ökat energiutbyte och/eller lägre
energikostnad:
-utveckla förbättrade metoder för styrning av flödet i

solfångarkretsen
-använda systemlösningar som minskar installationskostnader
-utveckla förbättrade systemkomponenter t ex vid

värmeöverföring
-prova i utlandet utvecklade inlagringssystem för skiktade

tankar i ett svenskt lagringssystem för villasolvärme
-jämföra och utveckla prestanda för lagringstankar
-utveckla en systemstrategi för svenska solvärmesystem
Datorsimulering med TRNSYS/PRESIM ska vara projekterings-
verktyg. SERCs testanläggning för solvärmesystem, som byggs ut
inom ramen för projektet, ska användas för mätningar.

Projektet är stött av statens råd för byggforskning BFR.
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2.1.2 Fortsatt utvecklinq av PRESIM

PRESIM är en preprocessor till simuleringsprogrammet TRNSYS
och gör det möjligt för användaren att bygga upp en
solvärmeanläggning på datorskärmen. PRESIM tolkar
anläggningen och skapar nödvändiga filer för simulering i
TRNSYS.

Projektet är en fortsättning av tidigare projekt; se avsnitt
1.1.2. Eva Lindberg är projektledare; i projektet arbetar
också Lars Broman samt externa forskare (Svante Nordlander,
Solsam; Per Isakson, KTH; Jeff Thornton, Univ of Wisconsin) .I
planerna för 1992/93 ingår förbättring av programmets hanter-
barhet, testkörningar på existerande solvärmesystem (bl a i
anslutning till villasolvärmeprojektet ovan), samt att göra en
version under Windows. Fortsatt försäl~ning ~å den internatio-
nella marknaden medför ansvar för kont1nuerl1gt användarstöd.

Medel finns reserverade hos BFR för detta projekt och kommer
att sökas.

2.1.3 Solfångare med integrerade koncentratorer

Fortsättning av tidigare påbörjat projekt; se avsnitt 1.1.3.
Det utgör avhandlingsarbete för Mats Rönnelid, "Material
aspects on light scattering from compound parabolic
concentrators". Under 92/93 planerar Rönnelid att slutföra
pågående värmeförlustmätningar och fortsätta det teoretiska
arbetet gällande intensitetsfördelningen. Han avser vidare att
påbörja mätningar avseende IR-emittans hos reflektorer för att
kunna validera modeller för värmeförluster genom strålning i
komplicerade geometrier.

Projektet är stött av BFR.

2.1.4 Ut~eckli~g.~~-~e~aqoqiska metoder och materil
solenergJ.utbJ.ldnJ.nq

Fortsättning av tidigare projekt; se avsnitt 1.1.4. Lars
Broman ansvarar för projektet. Det finns ett stort behov av
insatser inom detta område, och Broman utför därför
utvecklingsarbete i anslutning till undervisning i solenergi
på högskolans energilinje (En-40) .Arbetet gäller utveckling
och utvärdering av kursplaner, metoder, texter, laborationer
och experimentmateriel för i första hand kurser för ingenjörer
på högskolenivå, men också för olika skolstadier (i samarbete
med examensarbetare från utbildningssektorn) .

2.1.5 Byggande av test- och demonstrationsanläqqninq för so

SERC har erhållit ett bidrag från Vattenfall för att bygga en
sådan anläggning. Preliminära diskussioner pågår med tekniska
högskolan i Linköping om forskningssamarbete.

Lars Broman är projektansvarig; Kent Börjesson deltar i
projektet. Se också avsnitt 1.1.6 ovan.
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2.1.6 Systemteori med enerqianalys

En metod för bedömning av olika energiformers ~otential har
utvecklats av Howard T. Odum och medarbetare v1d University of
Florida. Metoden benämns emergy analysis, där emergy står för
embodied energy, dvs den energimängd som direkt och indirekt
atgår för att producera en vara eller tjänst. vid
SLU-Garpenberg har studier påbörjats angående möjligheterna
att använda emergianalys som ett hjälpmedel för praktiska
beslut om skogens långsiktiga användning inom skogsindustrin
och energisektorn. Studierna planeras breddas med motsvarande
analyser av solfångare och solceller.

I projektet samarbetar Lars Broman med prof Per Olov Nilsson,
SLU.

2.1.7 Intr5;!d~ktion av solenergi: En antropoloqisk st
soc1al process

Studien avser dels att ge ett exempel på en process av
förändring och stabilitet i det svenska samhället, dels att
beskriva kulturella föreställnin9ar kring teknik, energi och
utveckling, med speciell fokuser1ng på solenergiteknik.

Studien utgör avhandlingsarbete för Henning vid Institutionen
för socialantropologi, Stockholms universitet.

2.2 Information

Informationsverksamheten är en större del av SERCs verksamhet
än vad som tidigare täckts avanslag, beroende på att
informationsbehovet hos journalister, tekniker, lärare,
studenter och allmänhet är nära nog obegränsat.

Till finansierad informationsverksamhet hör: Svenska
solenergiföreningens sekretariat som är förlagt till SERC.
Handhavandet av SERCs vandringsutställning om solenergi, som
är självfinansierat. Arrangerandet av solenergidagar -92/93
2-3 oktober med teroana Husintegrerad solenergi för arkitekter
och Takintegrerad solvärme för självbyggare -vilka stöds av
BFR och högskolan.

För att lätta på det dagliga trycket och ge arbetsro för
övriga uppgifter söks nu medel från rektorsämbetet för en
deltidstjänst som informatör vid SERC.

SERC är också i stor utsträckning involverat i den 40 p
energiutbildning (påbyggnadskurs för högskoleingenjörer) som
administreras av arbetsenheten för maskinteknik. vid kursen,
som tillkommit bl a som ett resultat av SERCs fleråriga
samarbete med högskolor inom Bergslagsregionen gällande
energikurser, står SERC-medarbetare för närmare hälften av
undervisningen.
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BILAGA 1:

SER~S-bid~~~-t!!l högskolans fördiupade anslaqsframs
perloden 1993-96

Centrum för solenergiforskning SERC

Inledning: SERC 1984-88

Centrum för solenergiforskning bildades som en arbetsenhet
inom tekniska sektorn i blygsam skala 1984. Verksamheten kunde
grad~~is byggas upp med hjälp av pro~ektanslag från bl a
(dåvarande) STU och Byggforskningsradet BFR. Det blev större
stadga i verksamheten när SERC erhöll ett 3-årsanslag från
(dåvarande) STEV för perioden 1986-89. BFR övertog hela
ansvaret för finansiering av FoU inom solvärmeområdet och SERC
har dels ett basanslag, dels en ram för FoU-projekt från BFR
under innevarande 3-årsperiod 1989-92.

Verksamheten vid SERC var från början inriktad mot såväl FoU
som utbildning och informationsverksamhet. De första årens FoU
var inriktad på dels matematisk analys och datorsimulering av
olika typer av koncentrerande solfångare, dels teoretiska
studier av solener9ianvändning i utvecklingsländer. Resultaten
presenterades vid 1 första hand internationella konferenser
(20 publicerade rapporter) .

SERC har sedan 1987 hållit i poängkurser vid högskolan med
omfattningen 2-8 p. Sommaren 1988 var SERC värd för den
internationalla konferensen North Sun'88 med 150 deltagare
från 23 länder. Samma år inleddes den årliga serien
Solenergidagar med olika innehåll för i första hand verksamma
inom energi- och bostadssektorerna.

SERC 1988-91

Allmänt

SERC flyttade 1988 från T-sektorn till Teknikdalen och större
lokaler. 1989 flyttade SERC till sina nuvarande mycket
ädamålsenliga lokaler på Forskargatan 6. Här disponerar SERC
ca 350 m2 fördelade på kontorslandskap, laboratorier för
optik, elektronik och solvärme, samt bibliotek-sammanträdesrum
(Pleijel-rummet) och biutrymmen. I anslutning till lokalerna
finns en ca 500 m2 stor inhängnad solgård, utrustad för
solfångartester och -experiment. Huset hyrs av högskolan från
Borlänge kommun; kontraktet är uppsagt från 1/1-93 och var
SERC ska hålla till därefter är osäkert.

SERCs personal har under perioden uppgått till ca tio
personer. Den består f n av en docent, två doktorander (båda
med fil kand), en civilingenjör, en fil kand, två med
högskoleingenjörsexamen och tre med gymnasial teknisk eller
ekonomisk utbildning. Dessutom har från tid till annan
ytterligare personer varit knutna till SERC kortare eller
längre tid inkl två professorer från USA och Indien under en
resp två månader.
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God utrustning för FoU-verksamhet har byggts upp under
perioden. Till denna hör en solmätstation, vilken ägs av SMHI
men handhas av SERC, en spektrofotometer för
våglängdsintervallet 280- 2500 nm, samt testutrustning för
såväl solelanläggningar som solfångare för vattenuppvärmning
och mindre solvärmesystem.

SERCs årliga FoU-budget är ca 2 Mkr. Medel kommer från BFR
(Basanslag och projektanslag), högskolans temaråd (basanslag)
samt mindre anslag från olika håll.

FoU-verksamhet

Under den gångna treårsperioden har framför allt följande
studier genomförts och publicerats:

* Utveckling av datorprogrammet PRESIM. PRESIM används
tillsammans med det vid University of wisconsin utvecklade
simuleringsprogrammet TRNSYS för att bygga modeller av och
simulera solvärmeanläggningar. Sedan PRESIMs första version
var klar hösten 1990 har programmet levererats till över 40
användare i hela världen. Fortsatt utveckling pågår,
finansierad av BFR.

* Teoretisk och experimentell undersökning av icke-avbildande
koncentratorer för solenergibruk, spec i samband med solceller
för elproduktion. Ett arbete med icke-avbildande interna
koncentratorer för plana solfångare har påbörjats och utgör
doktorsarbete för en av SERCs doktorander; projektet
finansieras av BFR.

* Utveckling av solfångarsystem för enfamiljshus i svenskt
klimat. Undersökningen pågår; delresultat visar på goda
möjligheter att förbättra kostnadseffektiviteten för sådana
anläggnin9ar genom modifieringar på såväl komponent- som
systemniva med upp till flera lO-tals procent. Undersökningen
har hittills varit mest teoretisk och är nu inne i en fas med
uppbyggnad av testanläggningar. Studien finansieras både från
BFRs solvärmeprogram och BFRs energilagringsprogram.

* Teoretisk undersökning av utbytet från olika
solfångargeometrier använda vid nordliga latituder. Med hjälp
av beräkningsprogram har visats dels att utbytet från de
flesta anläggningar i Sverige är störst när solfångarnas
lutning är liten, dels att följning medför en större ökning av
nyttiggjord energi vid svenska latituder än vid kontinentala.

* Utveckling av didaktik, materieloch metoder vid

undervisning om solenergi.

* En socialantropolo9isk studie av solenergins introduktion i
Sverige är på planerlngsstadiet; den avses utgöra
doktorsarbete för en av SERCs doktorander.

Under 1989 och 1990 har 24 uppsatser publicerats i
internationella tidskrifter och konferensböcker.
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Utbildning

vid sidan om poängkurser i solenergi- och förnybar
energiteknik ges vid högskolan sedan läsåret en 40 p
påbyggnadsutbildning i energiteknik för högskoleingenjörer med
speciell inriktning på förnybara energikällor och miljö.
Utbildningen har vuxit fram utifrån flera års arbete vid SERC
(med bl a samarbete med Bergslagens högskolor) men sorterar
under arbetsenheten för maskinteknisk utbildning vid
högskolans tekniska sektor.

Informationsverksamhet

Denna är en större del av SERCs verksamhet än vad som täcks av
anslag, beroende på att informationsbehovet hos journalister,
tekniker, lärare, studenter och allmänhet är nära nog
obegränsat. Till finansierad informationsverksamhet hör
Svenska solföreningens sekretariat, som är förlagt till SERC;
handhavandet av SERCs vandringsutställning om solenergi,
arrangerandet av solenergidagar och konferenser (inkl Bygg
Solsverige nu! i Stockholm i februari 1991 och det första
nordiska mötet om fotovoltaisk elektricitet i april 1992) .

övrig verksamhet

SERC har ett omfattande internationellt engagemang. Kansliet
för International Association for Solar Energy Education (med
medlemmar i över 60 länder) är förlagt till SERC och SERCs
föreståndare Lars Broman är ordförande och Sigge Niwong
vikarierande sekreterare i föreningen. Broman är också
Associate Editor för två internationella tidskrifter samt
kommitteledamot och inbjuden talare vid flera internationella
kongresser och konferenser.

SERC bedriver konsultverksamhet i (hittills) ganska liten
omfattning. Denna inkluderar uppdrag gällande optiska
mätningar, datorbearbetningar och solfångartester.

SERC 1993-96

Allmänt

Det vore rimligt och önskvärt att FoU-aktiviteterna inom
solenergiområdet ökade kraftigt i Sveri~e under 1990-talet med
hänsyn till nödvändigheten av att överga från energislag som
belastar miljön till sådana som inte gör det. I dagsläget
synes det dock osannolikt att så kommer att ske. Inom ramen
för totalt konstanta (eller minskande) anslag för
solenergiforskning är det svårt att sia om i vad utsträckning
SERC kan hävda sig gentemot etablerade
forskningsinstitutioner vid tilldelning av projektmedel för
forskning.

SERC är väl representerat i Byggforskningsrådets program- och
utvärderingsgrupp för solvärme, vilken skriver underlag för
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BFRs anslagsäskande för perioden 1993-96. Det finns inom både
BFR och PU-gruppen en önskan att koncentrera
medelstilldelningen till färre grupper än vad som är fallet
under innevarande treårsperiod. Fortsatt BFR-stödd
FoU-verksamhet vid SERC förutsätts i planerna för perioden.

SERCs lokalproblem hänger samman med att varken
Byggnadsstyrelsen eller forskningsråd bekostar lokaler för
forskning vid en liten eller medelstor högskola sådan som HFB.
Det förutsätts nedan att SERC har tillgång till ändamålsenliga
lokaler under perioden, antingen nuvarande eller inrymda i
högskolans huvudbyggnad i Borlänge. Finansieringsfrågan måste
förstås lösas.

FoU-verksamhet

* Vidareutveckling av simuleringsmetoder för solvärmesystem. I
arbetet ingår fortsatt utveckling av datorprogrammet PRESIM,
utveckling av datormodeller för olika komponenter och för
Sverige typiska solvärmesystem, samt validering av program
genom samtidiga simuleringar och mätningar. Arbetet förutsätts
ske i samarbete med svenska och utländska forskare.

* Teoretiska och experimentella studier av interna reflektorer
i plana solfångare. Studierna innefattar både optiska och
termodynamiska egenskaper och avser att leda fram till i
första hand större förståelse för denna typ av solfångare
samt, förhoppningsvis, en solfångare med högre verkningsgrad
än den traditionella.

* Utveckling av solfångarsystem för enfamiljshus i svenskt
klimat. Målsättningen med studien är att förbättra
kostnadseffektiviteten för sådana anläggningar genom
modifieringar på såväl komponent- som systemnivå. Jämfört med
tidigare arbete bör också luftsolfångare och hybridvarianter
ingå i studerade system, liksom olika typer av värmelager.

* Utbildning i solenergiteknik av olika kategorier av tekniker
och planerare får en växande betydelse i framtiden. Fortsatt
FoU-arbete som syftar till utveckling av didaktik, material
och metoder vid undervisning om solenergi är därför viktigt
och bör få visst utrymme också under 1993-96.

* Enligt planerna ska en socialantropologisk studie av
solenergins introduktion i Sverige genomföras under
treårsperioden.

* FoU-verksamheten vid SERC skulle gynnas av att en viss del
av denna finansierades genom fasta forskningsanslag och inte
var direkt knuten till bestämda projekt. Det behövs alltid ett
visst utrymme för fri forskning, s k forskning på eget ansvar.
Om SERC ska kunna fortsätta att vara en institution med gott
internationellt rykte måste visst utrymme finnas för sådan
forskning som framtida projekt, finansierade av projektanslag,
ska bygga på, men där man inte omedelbart kan se möjliga
resultat i form av t ex lägre kostnad för producerad energi.
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Utbildning

Påb~ggnadsåret i energi med inriktning på förnybar energi och
milJö ska vara kvar och knytas närmare till forskningen. Det
är inte bra att forskning och utbildning inom samma område hör
tillolika arbetsenheter.

Informationsverksamhet

Det förutses att behovet av utåtriktad information om
solenergi i olika former kommer att fortsätta att öka och
SERCs roll i denna kan vara mycket stor. Tjänster måste
inrättas och finansieras för att inte denna del av SERCs
verksamhet ska dränka det övriga arbetet.

övrig verksamhet

SERCs internationella engagemang riktar sig långt utanför EGs
gränser och förhoppningen är att det så ska kunna förbli.
Solenergin är en i sann bemärkelse global energikälla, och
samarbete med forskare i Syd- och Nordamerika, Afrika, Asien
och Australien är minst lika viktigt som det med europeiska
forskare. Under tidigare år har det skett en del
forskarutbyte med andra länder; forskare från SERC har
vistats vid laboratorier i England och USA och forskare från
Tyskland, USA och Indien har arbetat på SERC. Sådan
verksamhet ger många impulser till förbättrad FoU och bör öka
hellre än minska i omfattning.

SERC efter 1996

Det finns en del som tyder på att huvuddelen av forskningen
inom solområdet kommer att koncentreras till få platser i
landet, kanske bara en eller två. Det verkar därför sannolikt
att SERC antingen kommer att växa till en institution med
verksamhet motsvarande tio eller fler heltidstjänster (varav
en eller ett ~ar professorer) eller krympa till ett litet
centrum med nagra få (deltids-) verksamma. Ett större SERC
kommer sannolikt att bedriva såväl teknisk forskning inom
solvärme- och solelområdena som samhällsvetenskaplig
forskning där solenergins roll i samhällsbyggandet studeras.
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yttrande över
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SERC startades 15 november 1984. Redan från början (1) satte man upp

nedanstående mål för verksamheten och de är i huvudsak desamma

ännu idag som framgår av SERC Progress Report 86-87 (4) och Progress

Report 1990 (29):

Forskning och utveckling inom solenergiområdet med tonvikt på

tillämpad optik, solvärme' datasimulering och datasystem-

Universitetsundervisning och ledning av examensarbeten inom

solenergi-
Sprida specialiserad information om solenergi tillområdets

industrier och allmänheten genom att anordna seminarier,

utställningar, presskonferenser och radio/TV-program, skriva

populärartiklar, upprä t ta ett solenergibibliotek, starta fdreningar fdr

solenergiutnyttjande och -undervisning etc., etc.

EtabJera nationella och internationella kontakter fdr att öka och

bredda kunskapen om solenergi-

Publicera vetenskapliga artiklar och uppsatser från konferenser i

rapportserien SERC- UCFB. (Litteraturreferenser i texten hänvisar till

dessa publikationer, 40 st. t.o.m. december 1991, se bilaga 1. Några

andra publikationer utanfdr denna serie redovisas i bilaga 2).

1. ForskninQ' och utveckling

Redan innan starten av SERC har Lars Broman -delvis i samarbete med

andra forskare -redovisat arbeten rörande solenergi, särskilt möjlig-

heterna att öka kapaciteten hos solfångare med olika sorts reflektorer.

Detta är ett ämne som återkommer många gånger (1, 2, 3, 91 10, 38, 41)

och är mycket viktigt f'ör att få ut mesta möjliga energi ur en given

absorbatoryta. Området ligger väl till f'ör Lars Broman med tanke på

hans bakgrund som fysiker. Paraboloidiska och cirku1ära koncentratorer

likväl som "solstrutar'.' med raka sidor har undersökts och

detaljbeskrivits. Genom dessa arrangemang kan solinstråJningen på en

given yta mångfaldigas, t.ex. 20 ggr och kan tillämpas för såväl solvärme

som solceller.
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Mats Rönnelid (38) har sammanställt en omfattande kunskapsöversikt

över detta område, särskilt solfångare med interna reflektorer .

För SERC är det viktigt att inom materiaJtekniken särskiJt studera

ytteknik, dvs. egenskaper hos såväl absorberande som transmitterande

och reflekterande ytor och t.ex. deras reflexionsforJuster (19, 27, 42). För

detaljerade ytstudier har 1989 anskaffats en Optronic spektrofotometer

(29). Denna anläggning kommer att få stor betydelse for ytstudier (t.ex.

olika beläggningar for SSAB:s pJåt).

SMHI har ställt upp en mätstation i Borlänge, där både globalstrålning

och direkt solstrålning kontinuerligt kan mätas. SERC har stark

koppling till denna station och har gjort ett dataprogram för uppritande

av solens vandring över himlavalvet vid olika tidpunkter och platser

(solpositionsdiagram för olika latituder och longituder). Detta är ett

utmärkt instrument för att fastlägga konditioner för solvärme och solel

var som helst i Sverige -och världen från Dakar till Prag (34, 43, 44).

På ett tidigt stadium insåg man värdet av att ha ett simulerings- och

projekteringsv-erktyg för -s-olvärme- och solelanläggningår. Det är först

med ett sådant verktyg som man kan bedriva kvalificerad FoU och

projektering inom soltekniken. Ett antal uppsatser från SERC beskriver

arbetet med ett sådant program, kallat TRNSYS (A Transient System

Simulation Program) (5). Tillsammans med schemaritprogrammet HY-

DRA W, vilket senare något modifierats, kan ett obegränsat antal fall

beräknas och systemet uppritas. Med programmet PRESIM (45) kan man

skapa, samla och förändra och förbehandla inputdata för TRNSYS.

Ett gott exempel på resultatet av ett dylikt dataarbete är en systematisk

undersökning av villasystem för solvärme, där även danska och tyska

system jämförs med svenska (39). Här finns investeringskostnader för

olika solfångare, ledningssystem, armaturer och reglersystem.

I ett intressant pågående projekt används en soleldriven cirkulations-

pump i en anläggning för solvärmt tappvatten för att få optimala värme-

lagringsförhållanden (skiktad tank). Lagringstanken, dess storlek och

konstruktion är för övrigt ett mycket viktigt element i anläggningarna

och behandlas utförligt i publikationerna.
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Värderinf! av forsknin2'en

Tyvärr har jag inte kompetens. att i detalj yttra mig om den

vetrenskapliga nivån vad det gäller SERC:s forskning ionom optik, fysik,

ytors reflexion o.s.v. Jag hör också till den generation som inte arbetat

med datorer, men det hindrar inte mig att förstå vilka fantastiska verktyg

som datorer och datorprogram ställer till förfogande.

Detaljstudierna finner jag mycket övertygande och föredömligt klara i

uppläggningen. Jag uppskattar särskilt att man ägnat sig så mycket åt

s~stemen och behandlat detaljer huvudsakligen där de är väsentliga för

systemen. Kanske är det naturligt att man i solenergiforskning är

systeminriktad, men det är ändå slående att detta är en riktig fram-

gångsväg.

J ag tvekar inte att säga att SERC:s forskningsprojekt håller höga krav på

vetenskaplighet och att de använder god vetenskapsmetodik. Jag har inte

funnit någon flummighet någonstans. Allt är väl belagt och verifierat.

2. Aktiviteter inom och utom Sverige

SERC har under hela sin verksamhetstid lagt stor tonvikt på information

och inspiration till utvidgad verksamhet inom solenergi. Ett antal

seminarier (14, 15, 16, 37) har hållits och skall hållas 1992. Där har man

behandlat alla upptänkliga frågor rörande solvärme och solel.

SERC är en integrerad del i Högskolan Falun/BorIänge och ett antal

examensarbeten har där utförts och pågår. 1990 hölls en 12 dagars

doktorandkurs om "Solar Thermal Process Engineering" med 13

deltagare (46). Den innehöll allt från detaJjer om ytor, vinkJar, strålning

etc. till egenskaper hos absorbatorer, ekonomi och systemanalys.

Det pedagogiska greppet är mycket tydligt i alla sammanhang. En

vandringsutställning om solenergi har visats på 15 platser i Sverige från

museer till skolor med en uppskattad publik av 30000 personer (47).
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Lars Broman har mycket entusiastiskt kämpat i ör utbildning på

solenergiområdet. Han var ordiörande i organisationskommitten i ör

IASEE (International Association for Solar Energy Education} och är nu

dess ordförande. IASEE publicerar IASEE Newsletter c:a 4 ggr/år och

organiserar utbildning på många ställen i världen.

Lars Broman är också en drivande kraft {sekreteraret kassör) inom SEAS

{Svenska Solenergiföreningen) som utkommit med årsböcker 1991 och

1992. Här hålls all väsentlig information om solenergi uppdelad och

föreningen torde vara mycket betydelsefull för samordningen av alla

aktiviteter inom Sverige.

Jag tycker det är mycket imponerande att man kan orka med så mycket

utåtriktad aktivitet samtidigt med den grundläggande forskningen och

med en relativt liten stab av forskare och anstä1lda.

Kontakten med andra länder -inte minst med utvecklingsländer -har

varit intensiv genom åren (7, 8, 15, 18, 22, 26, 28, 31, 32, 35, 48). Gambia,
Tunisien, Tanzania, Indien, Östeuropa är några av dessa länder.

Solvärme och framför allt solel har ju särskilda förutsättningar att bli

betydelsefulla i dessa länder.

Gästforskare 1990-91 har varit:

Prof. John Duffie, University of Wisconsin (1 månad)

Prof. Gouri Dat ta, Indian Institute of TechnoIogy (2 månader)

Ing. Thomas Krause, Techn. HochschuIe, Braunschweig

Kortare besök har gjorts av:
Prof. Salah Arafa, Amer. University in Cairo

Prof. Andras Zold, Techn. Institute of Budapest

Prof. H.P. Garg, Indian Institute of Technology

Dr. Konrad Blum, University of Oldenburg

Bilaga 3 är Curriculum Vitae for Lars Broman. Den torde tala for sig

själv. Den innehåller andjöst jånga jistor på anställningar, uppdrag,

konferenser, resor och pubjikationer. Utöver detta måste man tillägga att

han skriver mycket mänskligt och jättsamt utan att forjora i precision.
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Titeln på en artikel från december 1991, "Making solar energy

understandable" (49) är signifikativ for Lars Bromans och SERC:s mål

och arbetssätt.

3. Framtiden

SERC har vuxit år från år och har nyligen fått större lokaler, men har

önskemål om att få disponera även andra halvan av det nuvarande huset.

De vill vidare bygga en testanläggning för absorbatorer, utveckla

luftsolfångare, förbättra nettoinstrålningselement o.s. v.

I en utvecklingsplan från 1987 (50) berör Lars Broman problemet att rejält

komma över organisationens "kritiska massa", en nödvändighet för att

fungera bra. En säkrare och stadigvarande ekonomisk bas är verkligen

önskvärd. Idag måtte mycken tid gå åt till att söka pengar.

Eftersom SERC redan satsat så mycket på utbildning och information
även till allmänheten, skulle jag önska att de -gärna i SEAS:s regi -

kunde klargöra för allt folket och framför allt på politikerna på

miljödepartementet

Läget för solvärme och solel.

Realistiska möjligheter för solenergi. Var ligger de teoretiska och

praktiska g:ränserna och vad är ekonomin?

Som slutomdöme måste jag säga att jag är impori'erad över nivån och

sakligheten i arbetet. SERC har visat sig kunna f6rena god vetenskaplig

standard med intensiv utbildnings- och informationsverksamhet.

Solenergins möjligheter är utomordentligt stora. Tekniken borde

verkligen passa högtekniklandet Sverige. Vad vänt~.J~i på? T.o.m. i

rymden kanske vi skulle placera solenergigenerator~~ Se for övrigt

notiserna på nästa sida.
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