
Kanarieöarna satsar på solvärme från
Absolicon
Trots de goda förhållandena för solenergi på Kanarieöarna kommer 65% av energi från
brännolja och dieselolja. Forskningsinstitutet ITC vill ändra på det och har köpt en anläggning
för solånga från Absolicon. Dessutom skjuter regionen till motsvarande 45 miljoner kronor.

Kanarieöarna är kända turistdestinationer, men där finns också industrier som mejerier,
bryggerier, och tvätterier. Av energin är 65% värme och 35% elektricitet. Hälften av värme
kommer från eldning av brännolja och resten från dieselolja och andra bränslen.

Kriget i Ukraina har drivit upp oljepriset över $100 och för många av industrierna har
energikostnaderna fördubblats.

– Kombinationen av att företagen vill klara Parisöverenskommelsens mål om 1,5 grader och de
chockhöjda oljepriserna innebär att intresset för solvärme är mycket stort nu, säger Carlo
Semeraro, försäljningschef på Absolicon.

Kanarieöarnas forskningsinstitut ITC har beräknat att industrin lätt kan installera 100 000 m2
solfångare och ersätta 10 000 ton bränslen, och har därför startat ett solvärmeprojekt. En viktig
del är att bygga upp en demonstrationsplats där industrier kan se hur enkelt det är att producera
ånga från solen – med Absolicon.

Absolicon vann i november 2021 en upphandling att hos ITC installera ett fält med
koncentrerande solfångare som producerar ånga. Anläggningen skall användas för utbildning av
öarnas industrier och som modell för hur omställningen från olja till solvärme kan se ut.
Solfångarna finns redan på plats och installationen sker under våren.

Parallellt med ITC:s satsning kommer Kanarieöarnas regionledning den 23 mars lansera ett nytt
stöd till industrier som byter bort oljan till förmån för bland annat solvärme. Stödet ger upp till
45% av investeringskostnaden och regionen avsätter 4,5 miljoner Euro (ca 45 miljoner kronor) i
satsningen.

Satsningen är en del av Spaniens mångmiljardprogram för att installera förnyelsebar värme
inom industrin som nu rullas ut i alla Spaniens regioner, dekret 1124/2021. Allt fler inser det
ohållbara att vara beroende av olja, gas och kol. Det innebär både en politisk risk och höga
kostnader. Solvärmen däremot är säker och gratis – kostnaden blir bara räntor och amorteringar.
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Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad
solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet
paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två
robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2
solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.


