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Högskolan antog i septemberett miljöprogram , Miljösatsning vid Högskolan Dalarna. I detta
sägsbl a att "SERC/EKOS-verksarnheten pröv as under en 3-årsperiod och ställs under denna
tid organisatoriskt direkt under högskoleledningen. Härigenom får man samma status som en
högskoleenhet. SERC/EKOS kan självavgöra vilka samarbetspartnerman vill ha och vilken
rådsgrupp man vill ha".
EKOS är en självständig forskningsenhet vid HDa sedan 1/1 1997. EKOS består av de två
forskningsgrupperna Centrumför solenergiforskning SERC och Uthålligt samhälle samt av ett
för grupperna gemensamtkansli. EKOS har ett vetenskapligt råd med representanterfrån
HDa, KTH, SLU, UU och med prof Hans Landberg som ordförande. SERC tillhörde tidigare
och från starten i november 1984 högskolans NT -sektion.

2.1 Forskarutb~ldning
Vid EKOS finns en forskningsledare, docent Lars Broman, samt sex doktorander. A v dessa
har under 1995/96/96 en doktorand (Bales) påbörjat forskarutbildning, en (Rönnelid) tagit licexamen samt två (Henning och Lindberg) uppnått 50 % av fordringarna för doktorsexamen.

Chris Bales
Kenneth Jarefors
Eva Lindberg
Klaus Lorenz
Annette Henning
Mats Rönnelid

Grundexamen lnskriven
vid
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31/12-96
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(tekn lic 1997)
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2.2 Forskningsvolym
2.2.1 Forskningsvolym

1994/95

Tekniskfakultet: Chris Bales 45 %, Lars Broman 25 %, Kenneth Jarefors 25 %, Eva Lindberg
15 %, Klaus Lorenz 70 %, Mats Rönnelid 60 %; summa 240 %.
Skogsvetenskaplig fakultet: Eva Lindberg 35 %.
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Samhällsvetenskaplig

fakultet:

Annette

Beteendevetenskaplig

fakultet:

Chris Bales 5 %, Lars Broman

Henning

75 %.
25 %, Kjell

Gustafsson

10 %;

summa 40 %.

Den totala forskningsvolymen 1994/95 uppgick til13,9 heltidstjänster = 3,9 manår.

2.2.2 Forskningsvolym

1995/96 (18 månader)

Tekniskfakultet: Chris Bales 65 %, Lars Broman 35 %, Kenneth Jarefors 30 %, Eva Lindberg
15 %, Klaus Lorenz 70 %, Mats Rönnelid 40 %; summa 255 %.
Skogsvetenskaplig

fakultet:

Samhällsvetenskaplig

Eva Lindberg

fakultet:

Beteendevetenskaplig fakultet:
summa 40 %.

Annette

35 %.

Henning

70 %

Chris Bales 5 %, Lars Broman 25 %, Kjell Gustafsson 10 %;

Den totala forskningsvolymen 1995/96 uppgick ti114,0 heltidstjänster = 6,0 manår.
Finansiering framgår av avsnitt 6.1.2.

2.3 Forskningsresultat
2.3.1 Vetenskapliga

publikationer

publicerade

1/7 1994 -30/6 1995

2.3.1.1 SERC
2.3.1.1.1 Artiklar

i vetenskapliga .tidskrifter och konferensböcker med

rörhandsgranskning
William A Beckman, Lars Broman, Alex Fiksel, Sanford A Klein, Eva Lindberg,
Mattias Schuler och JeffThornton
TRNSYS, the most complete solar energy system modeling and simulation software
Renewable Energy 5(1994)486-488
Lars Broman (inbjudet föredrag, Third World Renewable Energy Congress)
On the didactics of renewable energy education -drawing on twenty years experience
Renewable Energy 5(1994)1398-1405
Konrad Blum, Lars Broman ochSigge Niwong
Intemationa! Association for Solar Energy Education IASEE -five years of experience
Proc. Third World Renewable Energy Congress, Reading, UK, pp 2377-2379 (1994)
Lars Broman och Jörgen Marks
Development of a TPV converter for co-generation of electricity and heat from combustion of
wood powder
Proc. Ist World Conf. on Photovoltaic Energy Conversion, 5-9 december 1994, Hawaii, USA
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Lars Broman
Renewable energy teaching: Not only a question of what but also how!
Inbjudet föredrag, International Symposium on Renewable Energy Education, 12-14december
1994, Bangkok, Thailand. Accepterat för publicering i Progress in Solar Energy Education
Lars Broman
Teaching solar energy in the planetarium
Presentation vid Intemational Symposium on Renewable Energy Education, 12-14 December
1994, Bangkok, Thailand. Accepterat för publicering i Progress in Solar Energy Education

Mats Rönnelid, Bengt Perers och Björn Karlsson
Optical properties of nonimaging concentrators with corrugated reflectors
Proc. SPIE Optical Materials Technology for Energy Efficiency and Solar Energy Conversion
xm, Freiburg, pp 595-602 (1994).

2.3.1.1.2 Artiklar

i tidskrifter

och konferensböcker utan förhandsgranskning

Klaus Lorenz, Chris Bales och Lars Broman
Development of a spiral small tube heat exchanger for smaller low-flow SDHW systemi
Proc. Intemational Conference North Sun '94, Glasgow, Scotland, UK, pp 19-24 (1994)
Klaus Lorenz, Kent Börjesson, Chris Bales och Lars Broman
Comparison of pumps that can be used for smaller low-flow SDHW systerns
Proc. International Conference North Sun '94, Glasgow, Scotland, UK, pp 37-41 (1994)
Mats Rönnelid, Bengt Perers och Björn Karlsson
Corrugated booster reflectors for large solar collector fields
Proc. Intemationa! Conference North Sun'94, Glasgow, Scotland, 77-82 (1994)
Mats Rönnelid och Björn Karlsson.
Construction and testing of a low-concentrating CPC-collector
Proc. Intemationa! ConferenceNorth Sun'94, Glasgow, Scotland, 83-88 (1994)
Konrad Blum, Lars Broman och Sigge Niwong
The next five years: On the future role of IASEE
Abstrakt av presentation vid International Symposium on Renewable Energy Education, 12-14
december 1994, Bangkok, Thailand

Lars Broman och Jörgen Marks
Co-generation of electricity and heat from combustion of wood powder utilizing
thermophotovoltaic conversion
Proc. First NREL Conference on Thermophotovoltaic Generation of Electricity,
American Institute of Physics Conference Proceedings 321, pp 133-138 (1994)
Lars Broman
Solar domestic water heating in Oesteraa,Sweden
Sun at Work in Europe Vol. 10, No.1, p 17 (1995)
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Klaus Lorenz
Storage Systernsused in Sweden -design and performance
IEA Solar Reating and Cooling Programme Task 14: Advanced Active Solar Energy Systerns,
Workshop on Water Reater Tank Design and Rating, 10-11 februari 1995, San Diego, USA
Klaus Lorenz
Spiral Small Tube Reat Exchanger
IEA Solar Reating and Cooling Programme Task 14: Advanced Active Solar Energy Systerns
Workshop on Water Reater Tank Design and Rating, 10-11 februari 1995, San Diego, USA

2.3.1.1.3 Laboratorierapporter
Lars Broman
TPV bibliography.

och opublicerade rapporter

National Renewable Energy Lab. Report NRELffP-412-6845

(1994)

Klaus Lorenz. Chris Bales och Kent Börjesson
Provning av ackumulatorsystem för solvärmeanläggningar
HFB-SERC --51--SE. 100 pp, juni 1995

2.3.1.1.4 Andra publikationer

med vetenskapligt innehåll

Mats Rönnelid
Optical and thefInal properties of low-concentrating CPC-collectors for Swedish conditions.
Licentiatavhandling, Rapport UPTEK 95072 R, Teknikum, Uppsala universitet, 100 pp,
inklusive följande fyra uppsatser:
a) M. Rönnelid och B. Karlsson, Experimental investigation of heat lossesfrom lowconcentrating non-imaging concentrators. (accepteradför publicering i Solar Energy)
b) M. Rönnelid, B. Perers och B. Karlsson, Construction and testing of a large area CPCcollector and comparison with a flat plate collector. (accepteradför publicering i Solar
Energy)
c) M. Rönnelid och B. Karlsson, The use of irradiation projection diagrams for estimating
seasonaluseful irradiationon surfaces
d) M. Rönnelid, An analytical expression for the acceptanceof isotropic diffuse radiation by
a north-south aligned CPC collector
Klaus Lorenz och Lars Broman
Heat Exchanger Device and Method of Transferring Heat. International patent No. WO
94/17355
Eva Lindberg
PRESIM. A Pre-Processor for Producing TRNSYS Input Data, Version 2.2. Users' Manual.
1994

2.3.1.1.5 Populärvetenskapliga publikationer
Uppsatser i Solsverige 1995, Larsons förlag, 1994
Chris Bales
SOLIS, ett norskt exempel på praktisk miljöundervisning

i skolan
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Lars Broman
Svenska Solenergiföreningen SEAS
Lars Broman
Det svenska solåret 1993 och hur man kan beräkna solstrålningen på lutande solfångare
Lars Broman och Eva Lindberg
Simulering av solenergianläggningar
Kent Börjesson
Register över solenergiverksamheten i Sverige

2.3.1.2 Uthålligt samhälle
Rapport från seminariet Samhälleliga kretslopp 1-2/9 1994

2.3.2 Vetenskapliga publikationer publicerade 1171995- 31/121996
2.3.2.1

SERC

2.3.2.1.1 Artiklar

i vetenskapliga tidskrifter och konferensböcker med

rörhandsgranskning
Lars Broman
Thennophotovo1taics
bib1iography
Progress in Photovo1taics 3( 1995)65- 74

Mats Rönnelid och Bjb"rn Karlsson
Experimental investigation of heat losses from low-concentrating
Solar Energy 57(1996)93-109

non-imaging concentrators

Mats Rönnelid, Bengt Perers and Björn Karlsson
Construction and testing of a large area CPC-collector and comparison
collector
Solar Energy 57 ( 1996) 177-184

with a flat plate

Jochen Dahm, Klaus Lorenz och Chris Bales
Parameter Identification for Tank Integrated Heat Bxchangers.
Conference Proceedings for Burotherm No 49 -Physical Models for Thermal Bnergy Systerns,
Bindhoven, 25-27 mars 1996
Lars Broman och Arne Broman
Parabolic dish reflectors approximated by simple surfaces
Accepterad för publicering i Solar Energy, maj 1996
Lars Broman och Kjell Gustafsson
The Scholar Collector
Föredrag vid Sth Int. Symposium on Renewable Energy Education. Oldenburg, Germany,
22-24 september 1996 och inskickat för publicering i Progress in Solar Energy Education
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Mats Rönnelid, Bengt Peres och Björn Karlsson
On the factorization of incidence angle modifiers for C PC collectors
Accepterad för publicering i Solar Energy, december 1996
Jochen Dahm, Chris Bales, Klaus Lorenzoch Jan-Olof Dalenbäck
System test versus cornponent test and system simulation for storage systerns with intemal
heat exchangers
Inskickat för publicering i Solar Energy, december 1996

2.3.2.1.2 Artiklar

i tidskrifter

och konferensböcker utan rörhandsgranskning

Lars Broman, Kenneth Jarefors, Jörgen Marks och Mark Wantass
Electricity from woodpowder -report on a TPV Generator in progress
Proc. Second NREL Conference on Thermophotovoltaic Generation of Electricity,
American Institute of Physics Conference Proceedings 358, pp 177-180 (1995)
Eva Lindberg och Lars Broman
Improvement of PV panel outputs by changing the panel azimuth thrice daily
Abstrakt av presentation (poster) vid ISES Solar World Congress, Harare, Zimbabwe,
september 1995

-15

Mats Rönnelid och Björn Karlsson
The use of corrugated booster reflectors for large solar collector fields
Abstrakt av presentation vid ISES Solar World Congress, Harare, Zimbabwe,

-15 sept 1995

Mats Rönnelid, Bengt Perers och Björn Karlsson
On the factorization of incidence angle modifiers for CPC-collectors
Abstrakt av presentation vid ISES Solar World Congress, Harare, Zimbabwe,

-15 sept 1995

Annette Henning
Creating Diachronic Ethnography -Reflections between Fieldwork and Analysis
Föredrag vid forskningsseminarium, Socialantropologiska institutionen, Stockholms
universitet
27 november 1995 och tryckt i Antropologiska Studier Nr. 54-55, 1996
Chris Bales
Small Spiral Tube Heat Exchangers
Föredrag vid Ist International Workshop on Resiential Water Heating & Utilities, Toronto
Canada, 5-7 juni 1996
Mats Rönnelid, Björn Karlsson och J. M. Gordon
The impact of high latitudes on the optical design of solar systerns
Proc. Eurosun '96, Freiburg, Germany, 16-19 september 1996
Mats Rönnelid, P. Kroon, Bengt Perers och Björn Karlsson
Static Concentrators for Photovoltaic Modules at High Latitudes
Proc. Eurosun '96, Freiburg, Germany, 16-19 september 1996
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Bengt Perers, Björn Karlsson och Mats Rönnelid
An improved Dynamic Test Method for the Determination of Non-Linear lncidence Ang1e
Modifiers from Gutdoor Testingusing Standard Mu1tip1e Regression Too1s
Proc. Eurosun '96, Freiburg, Germany, 16-19 september 1996

2.3.2.1.3Laboratorierapporter och opublicerade rapporter
Annette
Materiell

H enning
Kultur.

Teoretisk

Annette Henning
Socialantropologisk
Projektpresentation
Annette

specialisering.

Juli 1995

studie av solenergiteknikers införande i Sverige
oktober 1995

Henning

Att introducera

solenergi.

Fältrapport

II, november

1995

Annette Henning
~Ambivalent Artifacts ~- En translokal nätverksstudie
Presentation vid seminarium om translokala fältstudier, 7 februari 1996, Socialantropologiska
institutionen, Stockhol~s universitet
Eva Lindberg
PRESIM for Windows
Proc. TRNSYS Club meeting, Liege, Belgien, februari 1996. Presentation No.11, 3 pp
Annette Henning
Det handlar om trovärdighet -Gruppidentitet
solenergiartifakter
Föredrag vid Svenska antropologförbundets

och legitimitet i kulturmöten runt
konferens, Linköping,

Lars Broman och Arne Broman
Parabolic Dish Reflectors for Solar applications Approximated
DU-SERC--52--SE.
18 pp, juni 1996
Mats Rönnelid
Solcellspaneler med underliggande tillsatsreflektorer
DU-SERC--53--SE. 34 pp, juni 1996

22-24 marsl996

by Simple Surfaces.

för svenskt klimat

Annette Henning
Socialantroplogiska teorier applicerbara på solenergiteknik, Del1, Föremåls föränderliga
kulturella värde. DU-SERC--54--SE. 70 pp, september 1996

Annette Henning
Socialantroplogiska teorier applicerbara på solenergiteknik, Del 2, Diskussion av rnikro- och
makroperspektiv. DU-SERC--55--SE. 27 pp, september 1996
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Tomas Persson, Klaus Lorenz och Chris Bales
Provning av tappvattenautomater kopplade till ackumulatortank
DU-SERC--56--SE, 69 pp, oktober 1996
Jill Gertzen och Kjell Gustafsson, red.
Seminarium om EU-projektet Utveckling av ett nätverk av Brundtland-städer,
30 september 1996. DU-SERC--57--SE. 34 pp, oktober 1996

Vassbo,

Inga Michaeli
Agenda 21- en process inför det 21:a århundradet. Tankar kring ett forskningsprogram
EKOS. DU-SERC--58--SE,
19 pp, december 1996

2.3.2.1.4 Andra publikationer

inom

med vetenskapligt innehåll

Eva Lindberg
PRESIM. A Pre-Processor for Producing TRNSYS Input Data, Version 3.0 for Windows.
Users Manual., april 1996

Sexton författare inkl Mats Rönnelid
Årsrapport solceller 1996, Elforsk, ca 70 sid.
Chris Bales
Lars Broman
Annette Henning
Eva Lindberg
Klaus Lorenz
Mats Rönnelid
Rapporter omfattande 1-2 sidor, vilka beskriver pågående projekt, presenterade vid de årliga
BFR/SEAS-dagama november 1995 och november 1996
Annette Henning
Konsten att få metodologiska mikropersektiv och teoretiska makroperspektivatt
Abstract, SANT konferens "Tid och rum", Göteborg, 14-16 mars 1997

mötas

Lars Broman, Kenneth Jarefors, Jörgen Marks och Mark Wanlass
Efficiency me asurements of TPV cells
Abstract, 3rd NREL Thermophotovoltaic Generation of Electricity Conference, Colorado
Springs, USA, 18-21 maj 1997

Chris Bales, Kjell Gustafsson och Lars Broman
Experimenting with solar energy in Swedish schools -some new ideas and some old ones in a
new context
Abstract, Int. Conf. North Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Chris Bales och Klaus Lorenz
Optimization of combitanks with intemal solar and load side heat exchangers for the
production of domestic hot water
Abstract, Int. Conf. North Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
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Lars Broman och Kjell Gustafsson
A low-cost versatile hot water system for schoollaboratory work
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Lars Broman, Kenneth farefors och Jörgen Marks
Solar energy at northeffi latitudes during the dark months: Co-generation of electricity and
heat from combustion of wood powder utilizing thermophotovoltaic conversion
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Annette Henning
The cultural ffieaning of solar collectors
Abstract, Int. Conf. North Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Klaus Lorenz, Chris Bales och Lars Broman
Perforrnance comparison of combitanks using a six-day test
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Klaus Lorenz, Thomas Persson och Chris Bales
Comparison of external DHW load side heat exchange units for the production of domestic
hot water
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Mats Rönnelid och Björn Karlsson
Optical Design of stationary solar concentrators for high latitudes
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997
Mats Rönnelid, Bengt Perers, Peter Kroon och Björn Karlsson
Booster reflectors for photovoltaic modules at high latitudes
Abstract, Int. Conf. N orth Sun '97, Helsinki, Finland, 9-11 juni 1997

2.3.3.1.5

Populärvetenskapliga

publikationer

Klaus Lorenz
Bygg själv din solvärmeanläggning",
utökade upplagan 1996, 180 pp

Larsons förlag, ISBN 91-514-0292-0, 3e reviderade och

Uppsatser i Solsverige Nr 6, Larsons förlag, 1995
Lars Broman
Solåret 1994
Jill Gertzen
Register över solenergiverksamheteni Sverige

2.3.2.2 Uthålligt samhälle
2.3.2.2.1 Laboratorierapporter

och opublicerade rapporter

Rapport från seminariet Energi och kretslopp 18/9 1995
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Rapport från seminariet Skogen och skogsindustrin 11/101995
Bengt-Olov

Danielsson

Miljöanpassning

genom offentlig

upphandling

i Falun-BorIängeregionen

Tor Eriksson
Samverkan

kommunal

praktik

och forskningen

Olle Hådell och Lena Söderstedt
Förstudie om attraktiv resurssnål pendlingstrafik

(projektkatalog)

mellan två jämnstora städer, exemplet Falun-

Borlänge
Svante Nordlander
Navet i Vassbo -förslag

till cykelinriktat

kunskapscentrum

(projektförslag)

Inga Michaeli
Agenda 21- en process inför det 21a århundradet. Tankar kring ett forskningsprogram
EKOS

inom

David Pinel
The municipal Agenda 21 process in Dalarna county, Sweden
Mats Rönnelid
Energibesparing

i växthus

med transparent

isolering

(projektförslag)

2.4 Seminarier
2.4.1 Seminarium

1994/95

Samhälliga kretslopp
Energitillförseloch resurshantering i ett framtida sunt samhälle.
Prof P-O Nilsson, Dr Carl Henrik Robert, Prof em Ulf Sundberg, Prof Alf Hornborg,
Prof K-E Eriksson, Prof Lennart Schotte, Doc Lars Broman
Falun 1-2 september 1994

2.4.2 Seminarier

1995/96

Energi och kretslopp
Utvärdering av miljön och människors påverkan om miljön, LCA, m m.
Doc. Peter Söderbaum, Prof P-O Nilsson, Prof Lennart Schotte.
Stockholm 18 september 1995
Skogen och skogsindustrin
Uthålligt skogsbruk, hushållning med resurser, användning av skogsprodukter och framtida
marknader .
Prof Stig Byström, växtfysiolog Anna Lundborg, Jägmästare B-O Danielsson,
Prof Lennart Schotte. Skellefteå, 11 november 1995

I1

Det friska och bärkraftiga huset
Miljövärdering av byggnader.
Dr Mauritz Glauman.
Vassbo,4 februari 1996
A vfall som resurs
Prof Nils Tiberg, Direktör Lennart Thyselius, Ulf Nordberg-Kämpe.
28 maj 1996
Agenda 21 som process
Dr Inga Michaeli, Prof Hans Landberg, Docent Lars Orrskog, Doc Lena Jarläv,
Ann-Marie Särbergs, Komrnunfärbundet
Vassbo, 12juni 1996
Miljöomställning
genom offentlig upphandling av ny teknik
Prof P-O Nilsson, Erik Lövgren, NUTEK
19 juni 1996

SERCs övergripande målsättning är att genom forskning, information och utbildning bidra till
utvecklingen av solenergi, i första hand i Sverige, så att denna energikälla kan utnyttjas i
snabbt stigande omfattning. I sitt forskningsarbete samarbetar SERC därför med institutioner
och företag i Sverige och utomlands.

Den övergripande målsättningen för Uthålligt samhälle är att utveckla forskningen om lokal
och regional miljöomställning. Detta sker i nära samarbetemed NRC (enligt det avtal mellan
NRC och högskolan som är under utarbetande)och regionen (Borlänge, Falun, länet).

3.2.1 EKOS
EKOS byggs våren 1997 upp i högskolans hus 6 (Forskargatan 6, Borlänge), där EKOS
sekretariat och SERC nu finns. Mycket talar för att EKOS förläggs till Vassbo 1/1 1998, och
underhandlingar pågår med NRC och Landstingsfastigheter. Borlänge och Falu kommuner
samt landstinget bekostar tre doktorandtjänster inom EKOS.
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3.2.2 SERC
3.2.2.1 Utveckling av villasolvärmesystem rör högre täckningsgrad
Projektet avser att utveckla ett kombisystem (tappvarmvatten och husuppvärmning) för
enfamiljshus med 35 % täckningsgrad från sol (en fördubbling av dagensbästa kommersiella
system). FoU-insatser planeras inriktade på värmelagret, solfångaren och uppvärmningssystemet. Planerade examina: Lorenz tekn lic 1997, tekn dr 2000; ytterligare två lic-exarnina
till år 2000.

3.2.2.2 Marknadsintroduktion

av solvärmesystem

De senastesex årens FoU vid SERC inom området villasolvärme ska marknadsintroduceras.
Så har redan skett med SST-värmeväxlaren, men gäller nu hela systemet med lågflödessystem
i solfångarkretsen, skiktad ackumulatortank, etc.

3.2.2.3 Utveckling av ackumulatortank

rör soloch biobränsle

Ett nytt forskningsprojekt innebärandeutveckling av en ny ackumulatortank anpassadför både
solvärme och biobränsle (t ex pellets) håller på att tas fram i samarbetemed tre industriföretag
i Dalarna.

3.2.2.4 Termofotovo~taisk generering avelektrisk energi med träpulver som energikälla
Infraröd strålning från en värmekälla omvandlas till elektricitet i en halvledarcell av samma
typ
som dem som används som solceller, fast med lägre bandgap. Projektet syftar till att utveckla
ett system för samgenerering av värme och el med hjälp av termofotovoltaisk konversion.
Inom projektet planeras en dr-avhandling (Jarefors) 2000 och flera under åren därefter.

3.2.2.5PRESIM för Windows
PRESIM är ett SERC-utvecklat modelleringsprogram som producerar indata till simuleringsprogrammet TRNSYS. Diskussioner pågår (med BFR) om att, förutom underhåll av just
färdigställda PRESIM 3.0 för Windows, fortsätta utvecklingen av PRESIM så att programmet
kan vara konkurrenskraftigt också efter 2000.

3.2.2.6 Solfångare med interna och externa reflektorer
Projektet syftar till att studera olika koncept där reflektorer användsför att höja årsutbytet från
solfångare. Arbetet omfattar dels optiska analyser, studier av solstrålningens fördelning på
himlen, samt termiska analyser. Rönnelid planerar doktorera 1998.
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3.2.2.7 Växthus med transparent isolering
3-4-årigt projekt som syftar till att minska oljeberoendet i traditionella kommersiella växthus
på höga latituder genom att förse dem med transparent isolering. Projektet (som ännu ej är
finansierat) kan bli forskningsprojekt för en ny doktorand i samarbetemed SLU.

3.2.2.8 Socialantropologisk studie av solenergiteknikers införande i Sverige
I projektet studerasoch analyserasvarierande kulturella innebörder av solenergitekniker, samt
strukturella förändringsprocesser kring dessa.Det analyseradematerialet kornmer att
presenterasi form av en doktorsavhandling av Henning 1998.

3.2.2.9Geometrier rör ökat utbyte från PV-paneler
Lindberg skriver lic-avhandling som beräknas vara färdig våren 1997; därefter fortsatt
forskning (experimentella och datorbaseradestudier) som avser att leda fram till fil dr 2000.

3.2.2.10Materialoch metoder rör undervisning om rörnybar energi
Inom projektet kommer under de närmaste åren IT att inkluderas samt elevstudier, analyser
och utvärdering ar att prioriteras; kan bli doktorandprojekt om finansiering kan säkerställas.
Samarbetemed regionala naturskolor diskuteras.

3.2.3 Uthålligt

samhälle

Forskningsgruppen rekryterar forskningsledare och ska rekrytera doktorander, samt utveckla
projekt som kan få extern finansiering. Forskningsledaren ska, utöver utveckling av
forskningsprogrammet Uthålligt samhälle, vara koordinator för högskolans miljörelaterade
arbete och exekutiv för dess miljöråd.
Ett projekteringsanslag för ett forskningsprogram om uthållig samhällsutveckling har erhållits
av BFR. En inventering av regionala behov av FoU-insatser inom området har gjorts.
Projektering har hittills initierats av följande projekt: Medborgerlig medverkan i
förändringsprocesser. Förstudie om attraktiv, resurssnålpendlingstrafik mellan två jämnstora
städer, exemplet Falun-BorIänge. Energibesparing i växthus med transparent isolering.

Inom projekt Villasolvärme samverkar SERC med dessa personer/institutioner:
Dr. Peter Allen, Thermodynamics Ltd., Canada (utveckling av komponenter för
lågflödessystem)
Target. GeselIshaft ftir Projektierung Koordination

äffentlichkeitsarbeit

Tyskland (BU -ansökningar )
Solvis GmbH, Hannover, Tyskland (utveckling av tankar, värmeväxlare)

mbH, Hannover,
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ITW, Universität, Stuttgart, Tyskland (utveckling av komponenter för simuleringsprogram)
Prof. Simon Furbo, Danmarks tekniske höjskole, Köbenhavn, banmark (lågflödessystem)
ArGe Emeubare Energien, Österrike (solfångare som väggelement, självbyggda solfångare)
Inom projektet PRESIM samverkar SERC med dessa institutioner:
Solar Laboratory, Univ. of Wisconsin-Madison (programutveckling,
Transsolar, Stuttgart, Tyskland (programutveckling,
Universite de Liege, Belgien (marknadsföring)

marknadsföring»

marknadsföring)

Inom projektet Solfångarutveckling samverkar SERC med dessa personer:
Prof. Manuel Collares-Pereira, Universidad Lisboa, Portugal (CPC-solfångare)
Prof. Jeff Gordon, Univ. Betsheba, Israel (solinstrålning mot stationära kollektorer)
Inom projektet TPV samverkar SERC med dessa personer:
Dr. Tim Coutts, NREL, Golden, Colorado, USA (kantfilterberäkningar)
Dr. Mark Wanlass, NREL, Golden, CoJorado, USA (karakterisering av TPV -celler)
Sekretariatet för International Association for Solar Energy Education IASEE fanns på SERC
t o m 1995; Lars Broman var President och Sigge Niwong SecretaryfTreasurer. Broman är
fr o m 1996 styrelseledamot i IASEE. Sedan 1111996 är Prof. S. C. Bhattacharya, Asian
Institute ofTechno1ogy AlT, Bangkok, Thailand, President, Dr. S. Kurnar, AlT,
Secretary fTreasurer , och Sekretariatet förlagt till AlT .

Lars Broman är Editor och Jill Gertzen Associate Editor för Progress in Solar Energy
Education PiSEE; Dr. Konrad Blum, Karl von Ossietsky Universität, Oldenburg, Tyskland är
PiSEEs andre Editor .
Sekretariatet för International Solar Energy Society ISES Swedish Section är förlagt till SERC
och bemannas av Jill Gertzen, Kjell Gustafsson och Jan Lindholm; Gustafsson är sektionens
sekreterare.
SERC ansvarar för den svenska delen av EU-projektet Utveckling av ett nätverk av
Brundtlandstäder, finansierat av ALTENER-programmet och med projekttid 1/7 1996- 31/12
1997.

Sedan 1993/94 har BFR tillsatt en referensgrupp för SERC med dr phil Heimo Zinko, ZW
Energi AB som ordförande. I gruppen ingår tekn dr Jan-Olof Dalenbäck, CTH; prof Gudni
Johannesson,KTH; civ ing Tomas Nilsson, SP; samt civ ing Michael Rantil, BFR.
Referensgruppen följer SERCs FoU-verksamhet inom solvärmeområdet noga och
sammanträder på SERC två gånger per år.Gruppens uppfattning om forskningens kvalitet är
avgörande för SERCs möjligheter till fortsatta bidrag. I ett brev till högskolan rektor 9/5 1996
skriver Zinko bl a:
"SERCs roll inom solvärmeforskningen har fått en betydande och positiv utveckling de
senasteåren. Från att ha varit ett lokalt centrum för Dalamas solvärmeaktiviteter har SERC
utvecklats till en institution med internationellt erkännandepå vissa nyckelaktiviteter
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såsom små solvärmesystem, datasimmulering
och reflektorer. Det pågår ett väl etablerat
forskningssamarbete med en rad olika universitet. SERC har även etablerat en omfattande
aktivitet som informations- och administrationscentrum för solvärmebranschenoch
branschföreningen SEAS; branschenbidrar till att finansiera denna verksamhet. SERCs
ambition att etablera en forskningsmiljö där så många solvärmeintresseradeforskare som
möjligt kan samlas är en för Sverige tämligen unik företeelse."
På initiativ av högskolans forskningsnämnd och prorektor för forskning har SERC utvärderats
under våren 1996. Utvärderingen har utförts av professor Göran Grimvall, KTH, och han gav
SERC mycket högt betyg. Han skriver bl a:
"Jag är positivt överraskad av vad man inom SERC med små resurser har uppnått och har
ingen kritik att rikta mot vare sig produktiviteten eller kvaliteten i forskningen.
Publiceringen av forskningsresultat är i stort tillfredsställande. Det vore önskvärt att en del
av verksamheten tydligare fokuseras mot doktorsexamen som sådan,vilket dock kräver
tillfredsställande finansiering av doktorander. SERC har en relativt bred internationell
kontaktyta av god klass. Gruppmedlemmarna visar en entusiasm långt över det vanliga.
Balansen mellan demokrati och fast ledarskap verkar vara ändamålsenlig. SERC bidrar på
ett positivt sätt tillIärarkompetensen inom Högskolan Dalarna."

6. Kostnader

och ekonomiska

resultat

6.1.1EKOS
Anslag 1995/96 ( 1,5 år) 700 kkr (fördelat på C49:2 266 kkr, C49: 16/3434 kkr)
Bidrag

1995/96

( 1,5 år) 500 kkr från Länsstyrelsen

6.1.2 SERC
Tio SERC-projekt beskrivs enligt följande:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projektets titel
Kortfattad beskrivning
Projekttid
Genomförd andel 31/12-96
Ekonomi; statliga anslag och externa bidrag
Medverkande företag, institutioner, verk, etc
Projektansvarig samt övriga arbetandeinom projektet

1. Datormodell för ackumulatortankar med invändiga värmeväxlare -validering och
systemstudier
2. Att göra specifika test på tankar enligt ett förslag till CEN teststandard.Testresultaten
används sedanför pararneteridentifiering för en simuleringsmodell av tanken. Validering
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3.
4.
5.
6.
7.

av denna model med de identifierade parametrarnamot uppmätta data från ett 6-dagars test.
Gör systemstudier med den validerade modellen.
95-11-01 -96-05-31
100 %
SERCs del: 108 kkr från BFR
Byggforskningsrådet BFR; Institutionen för installationsteknik, Chalmers tekniska
högskola; ITW , Universität Stuttgart, Tyskland
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers är projektledare. Chris Bales och Klaus Lorenz ansvarar för
SERCs del.

l. Provning av värmeväxlare för tappvarmvatten beredning
2. I projektet ska plattvärmeväxIare med tillhörande styr- och pumpsystem som värmer
tappvarmvatten i genomströmning utanför en ackumulatortank testas,beskrivas, jämföras
och bedömas. Den mest lämpade för solvärmesystemska också testas i ett 6-dagars test för
att kunna jämföra mot konventionella lösningar.
3. 96-01-01- 96-07-31
4. 100 %.
5. 120 kkr från Konsumentverket.
6. Konsumentverket.
7. Klaus Lorenz ansvarig, Tomas Perssonoch Chris Bales.
l. Utveckling av villasolvärmesystem
2. Projektets målsättning är att utveckla kombisystem för villaanläggningar. En automatisk
teststation för ackumulatortankar har byggts och använts för att görajämförande mätningar.
En ny värmeväxlare (SST) har utvecklats, patenteratsoch är sedan 1996 i serieproduktion.
Solvärmetäckningsgraden har kunnat förbättras från c:a 60% för referenssystemettill över
90 % för det hittilYs bästa innehållande SST-värmeväxlaren.
3. 93-07-01- 96-12-31
4. 100 %
5. BFR 720 kkr, HDa 720 kkr, Teknikdalen 50 kkr, royaltyintäkter 100 kkr
6. Institution för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; Byggforskningsrådet;
Konsumentverket; ITW , Universität Stuttgart; Svenska solgruppen; Energiverkstad
Dalarna AB; London Hydro UtiIity Company, London, Ontario, Kanada
7. Klaus Lorenz projektansvarig, Chris Bales, Tomas Persson,Kent Börjesson, Lars Broman
l. Termofotovoltaisk generering avelektrisk energi med träpulver som energikälla
2. Infraröd strålning från en värmekälla omvandlas till elektricitet i en halvledarcell av samma
typ som dem som används som solceller, fast med lägre bandgap. I det här projektet
studerar vi möjligheten att utveckla sådanasystem för samgenereringav värme och el.
3. Projektet beräknas pågå cirka 10 år
4. Fram tilloch med 961231 har inledande studier gjorts (5-10 %)
5. HDa 400 kkr, SLU 300 kkr (t o m våren 1997; fortsatt finansiering ej klar)
6. Vi samarbetarmed National Renewable Energy Laboratory (NREL), Denver, Colorado;
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Linköpings tekniska högskola (LiTH)
7. Projektansvarig för den svenskadelen av projektet är Lars Broman. Övriga arbetandeinom
projektet: Kenneth Jarefors, doktorand vid LiTH, Jörgen Marks, SLU
l. PRESIMför Windows
2. SERC har sedan 1987 utvecklat modelleringsprogrammet PRESIM, ett grafiskt
allvändargränssnitt som producerar indata till simuleringsprogrammet TRNSYS, utvecklat
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vid Solar Energy Laboratory SEL, University of Wisconsin. Sedan 1993 pågår utveckling
av PRESIM för Windows; version 3.0 blev klar i september 1996 och ingår i
programpaketet TRNSYS for Windows, som fr o m september 1996 säljs av SERC, SEL,
den tyska samarbetspartnernTRANSSOLAR, samt den belgiska återförsäljaren vid
universitetet i Liege.
3.1993-1996
4. 100 %
5. BFR 500 kkr, Daltek 300 kkr, försäljningsintäkter 200 kkr (Utvecklingen av PRESIM för
DOS, vars version 1.0 var klar 1990, stöddesav BFR med ca 1000 kkr 1987-1993)
6. Daltek AB
7. Eva Lindberg, projektansvarig
1. Solfångare med interna och externa reflektorer
2. Projektet syftar till att studera olika koncept där reflektorer användsför att höja årsutbytet
från solfångare. Arbetet omfattar dels optiska analyser, studier av solstrålningens
fördelning på himlen, samt termiska analyser där värmeförlustema beroende av
geometriska faktorer och material detaljstuderasi modellsolfångare.
3.1992-1998
4. Ca75 %
5. BFR 500 kkr, HDa 250 kkr, Vattenfall Utveckling AB 250 kkr
6. Vattenfall Utveckling AB; Teknikuffi, Uppsala Universitet
7. Mats Rönnelid, projektansvarig; Björn Karlsson, Vattenfall Utveckling AB
1. Växthus med transparent isolering
2. Projektet syftar till att minska oljeberoendet i traditionella kommersiella växthus på höga
latituder genom att förse dem med transparent isolering. Arbetet ornfattar författande av en
ansökan om ett större projekt med en uppskattad budget på ca 2 Mkr .
3. 1 månad
4.0%
5. 35 kkr från EKOS, HDa
6. HDa, SLU-Alnarp, Isoflex AB, Vattenfall Utveckling AB.
7. Mats Rönnelid, projektledare; Torbjörn Jilar, SLU; Alf Sandström, Isoflex AB
1. Socialantropologisk studie av solenergiteknikers införande i Sverige
2. I projektet studerasoch analyserasvarierande kulturella innebörder av solenergitekniker,
samt strukturella förändringsprocesserkring dessa.En järnförande studie av några
specifika, men socialt interrelaterade, integrationsprocesserhar genomförts. Fältmaterialet
har insamlats med hjälp av en kombination av samtalsintervjuer och deltagande
observation. Det analyseradematerialet kommer att presenterasi form av en
doktorsavhandling
3. 940601- 981231
4.70%
5. 700 kkr från BFR, 500 kkr från HDa
6. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
7. Annette Henning, avhandlingsarbete;Bengt-Erik Borgström, soc.ant. inst., Sthlm univ .,
handledninge och projektansvar
1. Geometrier för ökat utbytefrån PV-paneler
2. Fotovoltaiska paneler (PV) konverterar energin i solljus direkt till elektrisk energi. Inom
projektet studerasflera olika metoder att höja utbytet från PV -paneler: Koncenterande
strutar över varje solcell i panelen. Linjära fresnellinser av glas. Kombiationer av linjära
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fresnellinser och reflekterande tråg. PV -paneler vridbara runt en vertikal axel vilkas läge
ändrastre gånger per dygn.
3. 1989- 1996
4.90%
5. BFR 500 kkr, HDa 500 kkr
6. SLU
7. Eva Lindberg, avhandlingarbete; Lars Broman, projektansvar och handledning; Torbjörn
Jilar , SLU, handledning
1. Materialoch metoderför undervisning omförnybar energi
2. Förutom kursutveckling (bl a i samarbetemed Univ. of Wisconsin) har projektet framför
allt innehållit utvecklandet av den s k Solvagnen, en täckt släpvagn fylld med laborativ
utrustning inom solenergi och annan förnybar energi, samt S(k)olfångaren, ett litet ytterst
mångsidigt solvärmesystem (absorbator + tank) avsedd för skollaborationer.
S(k)olfångaren har nyligen börjat produceraskommersiellt. Laborationer med Solvagnen
har utvecklats medan utveckling av laborationer med S(k)olfångaren samt utvärdering av
projekten pågår.
3. 1990- 1997
4.80%
5. 50 kkr från Bergslagens Tekniska Högskola, 100 kkr från Skolverket, 100 kkr från HDa
6. Univ. of Wisconsin (John Duffie) samt ett antal dalakommuner (Skolvagnen)
7. Lars Broman, projektansvar; Kjell Gustafsson,Chris Bales
Anslag 1995/96 (1,5 år) 2133 kkr (fördelat på C49:16/3 1473 kkr, basstöd 100 kkr,
doktorandstöd 560 kkr)

Bidrag 1995/96 ( 1,5 år) 2024 kkr (fördelat på BFR ramanslag 930391-5, 1409 kkr, BFR
projektanslag 940237-6,300 kkr, BFR projektanslag 950383-6,77 kkr, BFR projektanslag
950403-0, 108 kkr, Svenska solgruppen 16/6-95 10 kkr, Konsumentverket 1/1-30/6 1996
120 kkr.

Resultatmässigt har FoU-arbetet vid SERC varit mycket gott både kvalitativt och kvantitativt
under året som gått, vilket utvärderingar och publicerade arbeten visar .SERCs ställning har
också stärkts genom samgåendetmed EKOS. Det finns goda förhoppningar om att hela EKOS
kommer att utvecklas starkt under den kommande treårsperioden. Att EKOS för 1997
tilldelats en så liten del av högskolans forskningsanslag som skett kommer dock att initialt
innebära att utvecklingen av EKOS andra del, Uthålligt samhälle, blir långsammare än vad
som ursprungligen planerats.
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Göran Grimvall
KTH, Stockholm
o. Sammanfattning
Jag är positivt överraskad av vad man inom SERC med små resurser har
uppnått, och har ingen kritik att rikta mot vare sig produktiviteten eller
kvaliteten i forskningen.
Publiceringen
av forskningsresultat
är i stort tillfredsställande,
men skulle
i ökad utsträckning kunna ske i reguljära internationella
tidskrifter,
och då
utöver sedvanliga konferensbidrag.
(Denna kommentar kan göras även för
mycket av den tillämpade forskningen vid svenska tekniska högskolor .)

Det vore önskvärt att en del av verksamheten tydligare fokuseras mot
doktorsexamen som sådan, vilket dock kräver tillfredsställande finansiering av doktorallder. (En klar förbättring har skett på senare tid.)
Ett av projekten har lett till patent (sålt till Tyskland), och ett annat har lett
till kommersiella beräk.Tlingsprogram (över 200 sålda).
SERC har en relativt bred internationell kontaktyta, av god klass. Det är
absolut nödvändigt att gruppens internationella aktiviteter vidmakthålls,
och det är önskvärt att de utökas.
Gruppmedlemmarna vjsar en entusjasm långt över det vanliga. Balansen
mellan demokrati och fast ledarskap verkar vara ändamålsenlig. Det finns
dock ingen naturlig ersättare för Lars Broman, vilket gör verksamheten
något sårbar men kompenseras delvjs av långtgående delegering.
SERC bidrar på ett positivt sätt tilllärarkompetensen
Dalarna.

inom Högskolan

Solenergifrågor har ofta en politisk laddning. Jag finner att gruppmedlemmarna vällyckas skilja mellan sin roll som akademiska forskare och
den roll de eventuellt spelar i andra sammanhang.
SERC är speciellt lämpat att spela en central roll inom Högskolan Dalarna
när det kurser/kursinslag
relaterade till IT. Denna möjlighet bör noga
övervägas av Högskolans ledning.

2
1

Inledning

Jag har av Högskolan Dalarna, genom Yngve Bergström, fått i uppdrag att
granska verksanmeten som bedrivs inom SERC.
Som grund för arbetet har jag av Lars Broman fått skriftligt
underlag i fonn av rapporter, särtryck, årsredovisningar etc. Ett besök
gjordes vid SERC 1996 05 24, varvid jag fick tillfälle att träffa hela
gruppen, och individuellt intervjua flertalet av dess medlemmar.
Min egen bakgrund är bl a civilingenjör i teknisk fysik CTH 1963,
tekn dr och docent i fasta tillståndets teori vid CTH 1969, lektor och bitr
prof i metalliska konstruktionsmaterial vid sektion M, CTH 1969- 77 ,
professor i teoretisk fysik (materialteori) vid KTH sedan 1977. Bland
utvärderingsuppdrag kan nämnas NUTEKs belysning av "mechanica1
engineering" i Sverige 1994, utvärderingen av civilingenjörsutbildningen
i
teknisk fysik i Sverige och i Helsingfors 1994 samt regeringens ubåtskommission 1995. Jag har ingen egen forskning med direkt anknytning till
solenergi, men forskar inom de relativt närliggande området termodynarojska och termofysikaliska egenskaper hos material, och föreläser bl a i
termodynamik

2. Allmän

vid KTH.

beskrivning

av gruppen

Gruppen består av ca 12 personer, under ledning av fil dr Lars BromanFem av gruppmedlemmarna är inskrivna doktorallder (jfr nedan) och
ytterligare f)'ra (förutom Lars Broman) har akademisk grundexamen. De
flesta arbetar deltid inom SERC, meda...1"}
Ö\Tig tid avser lärartjänst,
föräldraledighet, deltidsarbete i eget företag mm. Det är dock ingen .
tvekan om att den verkliga arbetsinsaten för SERC är högre än den
nominella arbetstiden, eftersom gruppmedlemmarna av rent intresse
arbetar mer än nonnal arbetstidGruppens sammansättning är synnerligen blandad, och representerar
både naturvetenskap och humaniora. Flera medlemmar har utländsk
bakgrund eller erfarenhet (Tyskland, England).
Gruppmedlemmarna visar en entusiasm långt över det vanliga, och
med mycket stor solidaritet när det gäller att dela på nödvändiga arbetsuppgifter. Många beslut fattas gemensamt, men eftersom uppslutningen
kring projektets allmänna ideer är så stor är de flesta medlemmarna
"självgående". Balansen mellan demokrati och fast ledarskap verkar vara
ändamålsenlig, och fungera väl. När det gäller ledarskap finns det dock
ingen naturlig ersättare för Lars Broman. Detta gör \'erksarnheten något
sårbar .
Lokalerna är ändamålsenliga.

3
3.

Kort

översikt

av

forskningsprojekten

Forskningen vid SERC onlfattar för närvarande fem huvudprojekt,
vardera med en ansvarig forskarstuderande
Ufr avsnitt 7).
3,1. Solenergis)'Sfeln för husuppvå'rmning
Systemstudier av värmeväJclare och värmelagring. Experimentellt
arbete kombinerat med utveckling av modelleringsprograrn.
Internationellt
sarnarbete (Tyskland,

Kanada),

Patent.

3.2. Solfångarefö'r svenskaförh.ållanden
Experimentella och teoretiska studier av spegelgeometrier. Studier
av spegelytans optiska och tennofysikaliska egenskaper. Samarbete med
Vattenfall Utveckling AB.
3.3. Simuleringsprogram för solvärnzes)'stem
Utveckling av aDvändarvänliga datorprogram för simulering av
solvärmesystem. Internationellt samarbete (US..:\, Tyskland). Utveckling
kommersialiserat

av

datorprogram.

3.4. E/energi ft-ån v'ärn1estrå/ning
Experimentellt studium av omvandling av strålningsenergi (från
förbränning av biobränsle i pulverform) till elenergi, genom halvledarmaterial. Samarbete med Statens Lantbruksuniversitet, Linköpings
universitet och National Renewable Energy Laboratory, Colorado.
3.5. Socialantropologiskt studium av solenergiverksamhet
Studier av olika gruppers och individers agerande i Sverige i
anslutning till solenergifrågor. Kontakt med Stockholms universitet,

4. Publicering
4.1 Vetenskapliga resultat
Gruppen redovisar (för 1992-94) i genomsnitt ca 6 publicerade arbeten
per år i skrifter med refereebehandling, ca 6 övriga publicerade vetenskapliga aIbeten per år och ca 4 interna rapporter per år .Arbetena i de
två första grupperna är på engelska och internationellt publicerade, i
allmänhet som konferensbidrag. Hälften av arbetena i den sista gruppen är
på svenska.
Alla med erfarenhet av internationell naturvetenskaplig publicering
vet att det är stor skillnad på refereebehandlingen i konferensproceedings
och i ledande internationella tidskrifter. Publiceringsmönstret vid svenska
tekniska högskolor (och även internationellt) för den fonn av tillämpad
forskning SERC bedriver är dock ofta i form av konferensbidrag, och det
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är inte rimligt att ställa avsevärt större krav på SERC. Det vore dock
kvalitetshöjande
om man, utöver konferensbidrag,
i något större utsträckning siktade på publicering i reguljära internationella
tidskrifter
av god
klass.
4.2 Informationsspridning
till salnhället
Grppens medlernmar bedriver en omfattande infonnationsverksarnhet
utanför forskningsvärlden.
Detta tar sig uttryck i populära artiklar, medverkan i kurser, svar på frågor som kornmer in från allmänheten till
SERC etc. Det framkom vid mitt besök vid SERC att detta engagemang
ibland kunde bli betungande och gå ut över annan verksambet. Man var
dock medveten om problemet, och försökte att hitta ändarnålsenliga arbetsformer utan att för den skull vara avvisande inför allmänhetens stora
intresse för solenergi.

5. Gruppens

internationella

kontakter

SERC har betydelsefulla och relevanta internationella kontakter. Här kan
nämnas följande.
Lars Broman har bl a varit gästforskare vid National Renewable
Energy Laboratory i Golden, Colorado, 1989 och 1994. Detta är ett stort
internationellt centrum med en bred verksamhet. (Inom parentes kan
nämnas att en av "mina" doktorer i juli 1996 tillträder en postdoktorstjänst
där, inom området elektronstrukturberäkningar
för halvledarmateriaI.)
Under senare år har Broman deltagit
i
2-3
internationella
konferenser
""'
årligen, och haft uppdrag som ledamot av konferensplaneringsgrupp,
editor för proceedings, etc. Han har 1989-95 varit ordförande för IAS:t.E
(International Association for Solar Energy Education).
SERC har forskningsamarbete eller andra nära kontakter med bl a
University of Wisconsin, Universität Oldenburg, Transolar GmbH
Tyskland (simuleringsprogram), Solvis GmbH, Tyskland (värmeväxjare,
jagringstankar), INETI, Lissabon (solfångare) och IEA Solar Heating and
Cooling Program Task 14.
Gruppens medlemmar deltar i rimlig utsträckning i internationella
konferenser (totalt ca 3-4 konferenser per år , med en eller flera från
SERC), och presenterar då i allmänhet egna bidrag.
Det är absolut nödvändigt att gruppens internationella aktiviteter
vidmakthålls. Det är önskvärt att de utökas.

6. Gruppens

koppling

till

högskoleunder\'isning

Två av gruppmedlemmarna
är universitetsadjunkter
vid Högskolan
Dalarna och delar sin tid mellan undervisning där och forskning vid
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SERC.

Andra

undervisar

i

mjndre

utsträckning,

'-'

utan

att

vara

fast

anställda

lärare.
jag har tagit del av kursplaner, visst undervisningsmaterialoch
tentamensskrivningar,
främst i kurser som inte till sin huvuddel handlar
om solenergi. Mitt allmänna intr)'ck är att det där finns intressanta och
välbalanserade inslag med anknytning till SERC. Nivån är jämförbar med
den som ofta t"örekornrner i liknande undervisning vid tekniska högskolor.
Aktiviteten
inom SERC bidrar därför på ett positivt sätt tilllärarkompetensen inom Högskolan Dalarna.

7.

Forskarutbildning

inom

gruppen

Gruppen har 5 forskarstuderande. Bristen på finansiering t ex i form av
doktorandtjänster till alla doktorander gör att forskarstudier inte bedrivs
så intensivt som vid de tekniska höQ;skoloma,
där man i allmänhet arbetar
'koncentrerat i 4-5 år på sin avhandling och sedan lämnar högskolevärldenMan får intrycket att doktoranderna vid SERC ser chansen att få arbeta
med solenergifrågor som det primära och att forskarstudierna är en tillkornmande möjlighet, som kan kombineras med ett intressant arbete. Syftet
är då inte främst att skaffa sig doktorskompetens, för att sedan söka sig till
verksamhet utanför SERC. Det verkar i vissa fall krävas ett visst tryck
från gruppledaren (Lars Broman) för att man skall prioritera målet
doktorsexamen. Den sirnation jag här beskrivit är inte unik för SERC utan
förekornmer i många, kanske de flesta, fall där forskarstudierna bedrivs
inom en enhet som inte direkt är en central del av en traditionell högskoleinstitution. Det vore önskvärt att en del av verksamheten tydligare fokuseras mot doktorsexamen som sådan, vilket dock kräver tillfredsställande.
finansiering av doktorander. Det bör poängteras att en klarare inriktning
mot forskarstudier har skett under den senaste tidenFöljande forskarstuderande är knutna till SERC:
-Klaus Lorenz, 41 år, diplomingenjör (tysk) 1981. Anställd vid SERC
(75 %) på externmedel (BFR mm). Forskar kring solenergi för vilIauppvärmning och simuleringsmodeller för vänneväxlare. Har kontakt med
Institution ftir Thermodynamik und Wärmetechnik, Universität Stuttgart.
Har patent inom området (sålt till tyskt företag). Formellt doktorand vid
Chalmers tekniska högskola (installationsteknik; tf prof. Jan Olof
Dahlenbäck).
-Mats
Rönnelid, 35 år, fiJ.lic. i fysik 1995. Doktorand på externmedel
(BFR mm). Forskar kring stora solfångare, i samarbete med Vattenfall
Utveckling
AB (Älvkarleby;
Björn Karlsson). FomleJlt doktorand vid
Uppsala

universitet

(fysik;

adj. prof. Björn

Karlsson).
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-Eva Lindberg, 49 år, sedan 1987 universitetsadjunkt
vid Högskolan
Dalarna i elektronik. Forskar kring modellering
avsolvärmeoch
solenergiinstallationer.
Har kontakt med Solar Energy Laboratory,
University
of Wisconsin samt Universität Oldenburg. Utvecklar
kommersiellt
simuleringsprogram,
som sålts i ö\'er 200 exemplar.
Planerad licentiatexanlen
hösten 1996 på (tidigare) arbete om geometrier
för solpaneler. Forrnellt doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet,
Alnarp (prof. Torbjörn J ilar).

-Kenneth Jarfors, 31 år, civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik,
Linköping, 1992. Universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna i matematik
och fysik sedan 1992. Forskar kring fotoelektrisk omvandling av vännestrålning till elenergi. Formellt doktorand vid LiTH (fysik och mätteknik,
doc. Hans Arwin).
-Annette Henning, 44 år, fil kand 1991, fn doktorandtjänst på externmedel
(BFR mm). Arbetar inom socialantropologi, med inriktning på hur solenergiintresset vuxit fram i Sverige. Formellt doktorand vid Stockbolms
universitet (doc. Bengt-Erik Borgström).

8. Bedömning

av k,'aliteten

i gruppens

forskning

När ma..T1
bedömer k\'aliteten i gruppens forsk..T}ingmåste man också ta
häns)'n jll dess r~örutsättningar. Det är uppenba11 att de inte är lika gynnsamma som om man på heltid vistas vid en traditionell institution vid de
stora svenska tekniska högskolorna, där man kanske förutom professorn
har flera docentkompetenta lärare/forskare, bättre finansiering av
doktorander, mer omfattande och mer avancerad utrustning och ett rikare
utbud av gästföreläsningar mm. Man måste också kornrna ihåg att inom
området solenergirelaterad forskning finns ett brett spektrum av frågeställningar , från avancerad fysikforskning kring nya fenomen och nya
material, till verksamhet med inriktning mot praktiska tillämpningar .
SERC har, helt riktigt med tanke på förutsättningarna, valt den senare
inrikningen. Jag är positivt ö\'erraskad av vad man med små resurser har
uppnått och har, med hänsyn tagen tillovannämnda förutsättningar, ingen
kritik att rikta mot vare sig produktiviteten eller kvaliteten i forskningen.
Jag finner det mindre meningsfullt att ge ett kvalitetsomdöme om
varje enskilt projekt. Ett sådant omdöme har relevans endast om man
samtidigt gör en direkt j ämförelse med andra projekt. Denna typ av
bedömning sker t ex i samband med ansökningar om forskningsmedel hos
någon finansiär. Mitt utlåtande gäller därför verksamheten sett i stort, och
avser alla viktiga aspekter på en forskningsgrupps verksamhet, så som de
återspeglas i denna rapport.
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9. Förslag

till

utvidgning

mot IT

SERC har en mycket bred kompetens, med medlemmar som representerar
fysik, elektronik, datateknik, värmeteknik och humaniora. Man har en
bred internationell förankring. Några personer inom SERC har engelska
eller tyska som modersmål. Många av gruppmedlemmarna har lärartjänst,
och gruppledaren har en egen bred erfarenhet av undervisning och
popularisering av naturvetenskap, bl a inom Framtidsmuseet och andra
museer i Dalarna. Med detta som bakgrund vill jag peka på följande
"affärside" som skulle kunna ge SERC en välbehövlig ekonomisk stabilitet
och hjälpa till att finansiera gemensamrna resurser som lokaler, kontorsutrustning, sekreterarhjäp mm.
IT -tekniken innebär i mycket en revolution när det gäller infonnationsspridning. SERC skulle kunna bli ett centrum i världen när det gäller
IT och solenergiforskning -både för viss information på akademisk forskningsnivå och och för sådant som vänder sig övriga intresseradeDet är viktigt att man i all akademisk utbildning kommer i kontakt
med IT. Särskilt gäller detta lärarutbildning. SERC skulle, i fonn av
kurser/kursinslag inom Högskolan Dalarna, kunna erbjuda både kunskap
om IT som sådan och ett tema (solenergi) som kan ges ett otal vinklingar
och som är särdeles lämpat för att kursdeltagarna själva producerar
meningsfulla inslag.
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