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VÄLKOMMEN TILL ABSOLICON
När du tar kontakt med Absolicon är det 
förmodligen Christer Olsson eller Bianka 
Magyari som svarar. Tillsammans tar de hand 
om gäster, kunder och aktieägare. 

Absolicon har en effektiv administration för att 
hantera stora och små projekt. Christer Olsson 
som är kontorschef har varit med sedan 2007. 

Tillsammans med Bianka Magyari ser han till att 
allt fungerar. Han ansvarar för löpande kontakter 
med leverantörer, svenska kunder och Absolicons 
aktieägare.Christer Olsson och Bianka Magyari.

Joakim Byström
grundare och vd

Absolicon Solar Collector AB 
Fiskaregatan 11, Härnösand
Telefon: 0611-55 70 00  –  Fax: 0611-55 72 10
Email: info@absolicon.com
Webb: www.absolicon.se

LEDARE

ETT STORT STEG TILL 
EN FOSSILFRI VÄRLD
Nu accelereras arbetet för 

att rulla ut Absolicons 
koncentrerande solfångare i 
världen.

Först offentliggjorde Kina den 16 
december en mycket ambitiös plan 
för solvärme. Femårsplanen anger 
att 27 miljoner m2 solfångare ska 
installeras i fjärrvärmenät och på 
industrier!

Sedan fick vi en beställning från Heli 
New Energy av en produktionslina 
för Absolicons solfångare värd 25 
miljoner som innebär att Absolicon 
kommer att vara snabbt ut på den 
nya marknaden och öppnar för 
försäljning av fler produktionslinor 
i Kina.

Det innebär att vi nu tar 
tredje steget i den plan som 
vi upprättade när vi startade 
bolaget 2013 genom att bygga 
två produktionslinor, en i Sverige 
och en i Kina. I många år har vi 
nu handbyggt två solfångare om 
dagen. Tack vare solfångarnas 
unika egenskaper och höga 
prestanda har vi kunnat sälja 
till olika kunder. Nu får vi en 
robotiserad produktion där man 
matar in glas och plåt och får ut 
en färdig solkoncentrator var sjätte 

minut till en bråkdel av kostnaden. 
Ett viktigt steg framåt!

I mitt arbete får jag frågan 
hur säkra vi kan vara på att 
klimatförändringarna faktiskt 
orsakas av våra utsläpp. Jag 
brukar då hänvisa till det 
enorma forskningsarbetet över 
hela världen som lagt grunden 
till Parisöverenskommelsen. 
Klimatforskningen har i stor 
utsträckning bedrivits i Tyskland och 
USA – under president George W. 
Bush satsades en miljard dollar 
varje år på klimatforskning.

Men när klimatförhandlingarna i Paris 
startade hade alla länder på jorden 
egna vetenskapliga rådgivare och de 
flesta egna forskningsprogram inom 
klimatområdet, de ville inte vara 
beroende av några enstaka länders 
forskning.

Saudiarabien som är så 
beroende av olja startade flera 
forskningscenter om klimatet. 
Indien, Kina och Australien med 
stora nationella koltillgångar har 
också sina egna klimatforskare.

När sedan alla jordens länder 
träffades i Paris så beslutade 
länderna – med stöd av sina 

vetenskapliga rådgivare, att anta 
avtalet. Det var en fantastisk 
framgång för sunt förnuft att 
197 länder ansåg att avtalet var 
nödvändigt för sina respektive 
länders framtid och skrev under.

Nu kvarstår arbetet att vända 
utvecklingen och börja minska 
utsläppen. Målet är noll i 
nettoutsläpp. Det krävs både 
politiska åtgärder, teknisk utveckling 
och livsstilsförändringar. Här ser vi 
dagligen positiva beslut och ökande 
intresse.

För vårt arbete är glädjande att 
Absolicons aktie utvecklas så 
positivt. Ett gott börsvärde ökar 
möjligheterna att finansiera 
expansionen och öppnar även för 
förvärv av företag som skulle skapa 
ett starkare utgångsläge för den 
internationella expansionen.

Vi på Absolicon ska sälja världens 
bästa koncentrerande solfångare 
för industrier, solkyla och stora 
industritak!

Med soliga hälsningar
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Absolicons solfångare i Energiparken

Nuförtiden sker många affärsmöten 
som annars krävt långa resor istället 
över Skype. Absolicon har en liten 
Skypestudio som ger hög kvalité på 
sändningarna.

Tillsammans med Teknik Collage 
i Härnösand har Absolicon tillverkat 
en ”Lightboard” som gör att man kan 

rita och förklara samtidigt som man 
sänder med Skype. Projektet är en 
del i elevernas arbete med sitt Ung 
Företagsamhetföretag där man kan 
köpa färdiga lightboard.

Varje år genomför Absolicon projekt 
i samarbete med gymnaieelever och 
civilingenjörsstudenter.

Mikael Nordin demonstrerar 
den Lightboard han 
har byggt tillsammans 
med Mathias Edlund 
och Max Eriksson från 
teknikprogrammet i 
Härnösand.

Absolicon har redan två patent, men ambitionsnivån är hög när nu bolaget 
anställer en egen patentingenjör som arbetar varannan vecka på kontoret 
i Härnösand. Målet är en bred patentportfölj som effektivt skyddar mot 
kopior av solfångaren och produktionslinan och även patent för olika 
lösningar för solenergi inom industrin. 

– Vi utvecklar hela tiden nya lösningar och har en bank med uppfinningar 
vi inte hunnit patentera. Sammantaget kan vi skapa ett immaterialrättsligt 
skydd med patent, mönsterskydd och varumärken, säger Joakim Byström, 
vd för Absolicon Solar Collector AB.

Tidigare har patent inte respekterats i Kina, men steg för steg stärks 
patentskyddet och idag är patent en naturlig strategi även för kinesiska 
företag som utvecklar nya produkter. Men Absolicon har även en styrka i 
att systemkunskapen, bolagets samlade kompetens i hela kedjan produkt 
– produktion – integration – installation, är inte enkel att kopiera.

LIGHTBOARD –  
Ny teknik för bättre skypemöten

SÅ SKYDDAS TEKNIKEN

Absolicon driver flera spännande 
utvecklingsprojekt med olika 
universitet. Nya material till 
solfångaren och provning av 
komponenter är viktiga delar. 

– Vi utsätter komponenterna för 
olika tester och slitage. Vi fryser, 
värmer, slipar och bestrålar dem med 
ultraviolett ljus. Klarar de alla test 
i labbet kan vi vara säkra på att de 
även fungerar 25 år i solfångaren, 
förklarar Jonatan Mossegård.

Jonatan har även hand om den 
nya svarta, absorberande yta som 
Absolicon utvecklar tillsammans med 
Umeå Universitet. Målet är en ännu 
svartare yta med låga värmeförluster.

Kunskapen resulterar i nya lösningar 
för Absolicons solfångare som ökar 
verkningsgraden.

Efter Paris har världens länder 
samlats kring ett gemensamt 
mål: att minska ökningen av 
växthusgaser i atmosfären till noll.
197 länder, i praktiken alla länder 
på jorden utom Syrien, Uzbekistan 
och Nicaragua, har skrivit under 
Parisöverenskommelsen.

Överenskommelsen har två 
långsiktiga mål:

• Att begränsa temperatur-
ökningarna väl under 2°C och 
försöka nå under 1,5 °C.

• Att uppnå balans mellan 
utsläpp och sänkor, det vill säga 
noll i nettoutsläpp av växthusgaser 
till andra halvan av 2000-talet.

Parisöverenskommelsen har 
inga bindande utsläppsgränser, 
utan istället ska länderna öppet 
redovisa sina utsläpp och var 5:e 
år sätta egna mål för framtiden 
genom Nationally Determined 
Contributions (NDC) som visar vilka 
minskningar av växthusgaser man 
avser att göra.

Tyvärr räcker de planer som 
hittills lämnats in inte för att klara 
2-gradersmålet. Organisationen 
Climate Tracker uppskattar att 
åtagandena skulle innebära över 
3 graders temperaturhöjning, 
så planerna måste skärpas 
ordentligt.

EFTER PARIS –
världen arbetar för miljön

FORSKNING ÖKAR 
VERKNINGSGRADEN

Materialens egenskaper 
uppmäts först och genomgår 
sedan provning i Absolicons 
klimatkammare: först ned till 
minus 20 grader och sedan upp 
till 80 grader med full fuktighet. 
Efter några hundra sådana 
cykler kontrolleras materialets 
egenskaper igen.

Sveriges klimatlag: 
noll i nettoutsläpp 2045
I Miljömålsbreddningen enades sju partier om att 
Sverige, senast 2045, inte ska ha några netto utsläpp 
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. Klimatminister Isabella Lövin (mp) har nu föreslagit en 
klimatlag som reglerar hur vi skall nå dit med årliga uppföljningar i 
budgetprocessen.
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Absolicons vision är att världen byter från 
olja och kol till koncentrerad solenergi vid 
uppvärmning av hetvatten och ånga i industrier 
och fjärrvärmenät. I drygt tio år har Absolicon 
producerat solföljande, koncentrerande solfångare 
i sin anläggning i Härnösand. Solfångarna har 
tillverkats manuellt, två till tre färdiga solfångare 
om dagen. Installationer har gjorts i åtta olika 
länder, i olika klimatzoner och i olika tillämpningar 
till exempel för skolor, sjukhus, fjärrvärmenät och 
industriområden.

Ny solfångare för massproduktion
De senaste två åren har Absolicon fokuserat 
arbetat på att utveckla en ny solfångare, 
anpassad för massproduktion och en robotiserad 
produktionslina för massproduktion. Ordern 
från Kina den 23 december (läs mer på sidan 6) 
innebar startskottet för Absolicons robotiserade 
produktionslina och arbetet är i full gång.

En solfångare var sjätte minut
Den nya produktionslinan består av tio 
monteringsvagnar och sex stationer där 

Robotarna i produktionslinan ska producera  

På Härnöverken i Härnösand ska Absolicon 
bygga upp en produktionslina som ska 
kunna producera en solfångare var 6:e 
minut, 100 000 m2 per år. Förutom att 
producera solfångare kommer anläggningen 
vara visningsplats för tekniken och pilotlina för nya 
produktionslösingar.

EN SOLFÅNGARE VAR 
6:E MINUT

solfångarna monteras. I full produktion ska 
produktionslinan på ett skift tillverka 100 000 m2 
solfångare per år.

– Genom att använda robotar i massproduktion 
får vi ner produktionskostnaderna. Vårt mål är 
att göra solenergi till den billigaste energikällan 
för industrier och fjärrvärmenät, menar Joakim 
Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Priset på den färdiga solfångaren beror dels på 
vilka volymer man kan köpa in av komponenterna 
och dels arbetskostnaderna. En utmaning i 
manuell produktion är att få hög och jämn kvalité. 
Men genom att standardisera arbetsmomenten 
och kombinera med mätningar kan solfångarna 
produceras snabbt och med exakt precision.

– Man matar in glas och plåt i den ena ändan 
och får ut en solfångare var sjätte minut i andra 
ändan, förklarar Joakim Byström entusiastiskt.

Produktionslinan ska visas för kunder
Produktionslinan i Härnösand har tre syften: 

produktion av solfångare, 
visningsanläggning och 
pilotanläggning för nya lösningar.

– Det är här vi ska sälja produktionslinor. När 
vi kan visa kunderna både färdiga installationer 
och en komplett producerande lina kan vi ge 
dem en oförglömlig upplevelse, en uppenbarelse 
om hur enkelt det är att lösa en del av 
energiomställningen, säger Joakim Byström.

Dessutom fortsätter Absolicon utveckla olika 
lösningar, förbättringar som först implementeras i 
Härnösand innan de erbjuds till produktionslinor 
runt om i världen.

Den nya produktionslinan beräknas stå klar i 
början av 2018.

5. Varje färdig solfångare mäts 
upp och testas noggrant innan ett 
individuellt certifikat utfärdas.

1. Plåten kommer på rullar om tre 
ton som hasplas av, klipps och 
formas i specialbyggda maskiner. 
Från andra hållet kommer de 
härdade glasrutorna som har en 
nanobeläggning för att hindra smuts 
från att fastna och ta bort reflexer. 

VARJE SOLFÅNGARE KVALITETSSÄKRAS

Konstgjorda ögon kontrollerar formen
Absolicon utvecklar en ny metod 

för att certifiera att varje tillverkad 
solfångare har exakt rätt form.

En kamera med bild igenkännings-
system tittar ner i solfångaren 
och kan mäta upp exakt hur 
reflektorformen ser ut.

– Idag har det varit ett manuellt 
arbete att kontrollera varje 
solfångare, förklarar Jonatan 
Mossegård, forskningsledare på 

Absolicons utvecklingsavdelning.
Tack vare att kameran precis som 

ett öga kan känna igen föremål och 
kanter kan vi i produktionslinan göra 
samma arbete helt automatiskt på 
några få minuter.

Utvecklingsarbetet är ett av flera 
spännande projekt där robust 
mekanisk konstruktion och hightech 
kombineras för att ge maximal 
prestanda till solfångarna.

Leverans i container till hela världen
Produktionslinan i Härnösand kommer att få ansvaret att leverera 
solfångare till andra länder i väntan på att de får egna produktionslinor. 
Härnösand var en gång i världen Sveriges tredje största hamn och har 
möjlighet att ta emot containerskepp. Därigenom kan större leveranser 
av solfångarna till låga kostnader skeppas med båt till Hamburg för 
vidare transport ut i världen.

HÄRNÖSAND
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Ingemar Löfs firma Dala 
Elektrolindningar har haft 

uppvärmning med fliseldning 
sedan 1980, men när Ingemar Löf tog 

över fastigheten och behövde byta den gamla 
pannan började han fundera på att erbjuda 
de närliggande industrierna värme med ett 
gemensamt närvärmenät.

Ingemar byggde ett rörsystem som kopplade 
in de angränsande fastigheterna och en 
närliggande bensinstation och började leverera 
värme till dem med en ny 700 kW flispanna. Men 
det blev problem om somrarna.

– Att jag installerade solfångare berodde på att 
den stora pannan inte gick bra på sommaren. 
När det var som finast kring midsommar var det 
genant att elda, berättar Ingemar Löf. Jag kände 
att jag måste hitta en lösning så att jag inte 
behövde elda om sommaren.

Genom internet fick Ingemar kontakt med 
Absolicon och tillsammans började de planera 
för en solfångarinstallation på industritaket.

– Jag gjorde en solvärmeinstallation redan 
1975 när jag var ledare i scouterna. Vi hade 
amerikanska scouter på besök, och då drog jag 
50 meter svart plastslang på ett ladugårdstak för 
att ge dem varmvatten i duscharna.

Gemensamt tog de hjälp av energikonsulten 
Gunnar Lennermo och projekterade en 

Solen värmer industrierna i 

SMEDJEBACKEN
Entreprenören Ingemar Löf driver ett lokalt fjärrvärmenät med 

biobränslen och solfångare från Absolicon.

anläggning med koncentrerade solfångare 
som kunde generera både el och värme, 
Absolicon X10. Ingemar beslutade sig för att 
investera i solfångare från Absolicon och en 
ackumulatortank.

Invigningen av de 200 m2 koncentrerande 
solfångarna skedde 2012 och sedan dess 
stängs den stora pannan av mellan april och 
september varje år. Sex månader om året 
kommer energin alltså till industrierna helt från 
solfångarna med ackumulatortank och en liten 
pelletspanna.

– Det hjälper att vara intresserad av teknik 
och engagerad av miljöfrågor när man gör 
den här typen av installation. Det krävs en del 
handpåläggning av en intresserad maskinist, och 
det är jag det!

Det finns fortfarande utrymme i nätet för att 
koppla in fler industrier. På andra sidan vägen 
finns ett annat industriområde som skulle 
kunna kopplas in på Ingemars nät. Där eldar de 
fortfarande 200 m3 olja för uppvärmning varje år. 

– Allt färre eldar olja och när oljebilarna får färre 
körningar blir leveranserna allt dyrare. Till slut är 
det så få som eldar olja att det inte bär sig att ha 
en tankbil för eldningsolja längre. Då kommer de 
som sitter kvar med olja snabbt tvingas hitta en 
annan uppvärmningslösning.

Ingemar är engagerad och tycker inte att vi i 

Sverige satsar tillräckligt på att fasa ut den olja 
som fortfarande används.

– Sverige subventionerar fortfarande eldningsolja 
till industrin. Jag ska träffa energiminister 
Ibrahim Baylan om några veckor och säga åt 
honom att vi borde ta bort subventionerna på 
fossila bränslen.

Samma år som installationen fick Ingemar Löf en 
fin utmärkelse av Landshövding Maria Norrfalk 
för sina miljöinsatser.

– Det var väldigt ärofullt och roligt efter så många 
års slit att få denna bekräftelse på att någon har 
sett att jag jobbar hårt för miljön, säger Ingemar 
Löf.

Landshövding Maria Norrfalk i samspråk med 
Ingemar Löf inne i värmecentralen.

4. Robotarna betjänas av fem 
operatörer och tre reserver som 
även sköter lagret och fyller på med 
komponenter i arbetsstationerna. 
En chef och en assistent sköter 
kvalitetskontroll, leveranser och 
beställning av material.

3. Glas och plåt lyfts in i 
monteringsvagnarna med olika 
lyfthjälpmedel och två sexaxliga 
industrirobotar limmar komponenterna 
mot varandra

2. Solfångarna byggs på vagnar 
som löper längs ett spår genom 
produktionslinan och som stannar 
sex minuter på varje arbetsstation.

200 m2 Absolicon X10 på Dala Elektrolinningar följer solen under dagen och  
producerar el och värme till fjärrvärmenätet.
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Intresset från Kina har varit stort för 
Absolicon och den nya solfångaren 
T160 under hela 2016. Absolicon 
har bjudits in till olika arrangemang 
och konferenser, till exempel Low 
Carbon Technology Summit med 
Asian Development Bank.

Absolicon har förhandlat både i 
Peking och i Sichuan och steg för 
steg utvecklat en affär med sina 
kinesiska partners. 

Den 16:e december släppte 
kinesiska energimyndigheten sin 
solenergiplan och den 23 december 
2016 tecknade Absolicon avtal 
med Sichuan ZhongQian Heli 
New Energy Technology Co., Ltd i 
Sichuanprovinsen om att leverera 
en första produktionslina för 
koncentrerande solfångare till Kina. 
Avtalet är värt ca 25 miljoner kronor.

I leveransen till Kina ingår ca 400 
m2 koncentrerade solfångare 
som ska användas för en 
eller flera pilotinstallationer i 
markandsföringssyfte i Kina.

De två kinesiska företag som gått 
samman i Heli New Energy för 
att köpa produktionslinan från 
Absolicon är två mycket olika 
företag.

Xinkun är ett familjeägt industri-
företag som drivs av far och son 
med verksamhet inom flera olika 
sektorer. De har mycket hög kvalité 
och tillverkar till exempel vevaxlar 
och vevstakar till europeiska 
sportbilar och turbinblad till 
ångturbiner. Men de har även 
mer grovsmide och bearbetar 

de enorma gjutna naven till de 
allra största vindkraftverken. 
I produktionen arbetar 600 
personer.

De har även en omfattande 
entreprenadverksamhet och har 
uppfört flera av de höghus som finns 
i Mianzhu. Xinkun driver även de 
allmänna bussarna i staden. När 
Absolicon besökte dem bodde man 
på en semesteranläggning som 
Xinkun äger, ett stort hotell med 
varma källor i rosodlingsdistriktet 
utanför Chengdu.

I Heli New Energy ansvarar Xinkun 
för lokaler, personal, logistik och 
produktion av solfångarna.

Jointeam är ett energirådgivnings
företag med huvudkontor i Peking 
och ett femtontal kontor ute i Kinas 
provinser. De arbetar som konsulter 
med energieffektivisering i framförallt 
byggnader men även inom industrin. 

Jonteam har mycket goda 
politiska kontakter, till exempel 
lyckades de få in Absolicons 
solfångare T160 på US-China 
Climate Summit, där bland andra 
USA:s utrikesminister John Kerry 
deltog, som ett av tjugo exempel 
på innovativ teknik i Kina. 

De har erfarenhet av att ha 
installerat både solceller och 
vakuumrör och god kunskap om 
solenergi och olika tillämpningar.

Jointeam är de som kommer att 
sälja solfångarinstallationerna 
och integrera solfångarna i 
kundernas existerande värme och 
ångsystem.

Heli New Energy ägs gemensamt 
av Jointeam och Xinkun och har 
ett registrerat aktiekapital om 30 
miljoner kinesiska renminbi (ca 40 
miljoner kronor) vilket tillsammans 
med lån ska räcka både för 
förvärv av produktionslina och för 
beställningar i Kina av material för 
de första stora solfångarfälten.

Första produktionslinan

Kinas energimyndighet har beslutat att 
7 miljoner kvadratmeter solfångare för 
fjärrvärmenät och 20 miljoner kvadratmeter 
solfångare för industrier ska uppföras till 
slutet av 2020.

I Kina sätter femårsplanerna förutsättningarna 
för hur landet ska utvecklas, och det finns 
både politisk vilja och stort investeringskapital 
som kan sätta kraft bakom orden. De senaste 
åren har luftföroreningarna blivit ett allt större 
problem, framför allt i solrika norra Kina.

Den 16 december 2016 släppte kinesiska 
energimyndigheten NEA solenergidelen av den 
13:e femårsplanen som kommer att innebära en 

revolution för storskalig solvärme i världen.

I norra Kina finns stora fjärrvärmenät som 
ofta eldas med kol. Nu har NEA beslutat 
att man på fyra år, till slutet av 2020, 
ska installera fyra miljoner kvadratmeter 
solfångare i dessa fjärrvärmenät för att minska 
koleldningen. Dessutom skall det byggas 
demonstrationsanläggningar med tre miljoner 
kvadratmeter solfångare utanför storstäderna. 
Man kan jämföra med att det tagit Danmark 30 
år att uppföra 1.2 miljoner kvadratmeter för sina 
fjärrvärmenät.

Vidare har NEA beslutat att 20 miljoner 
kvadratmeter solfångare skall installeras 

på industrier, ett användningsområde som 
Absolicon studerat noga, men där det idag 
finns mycket få installationer i världen. De 
flesta solfångare på marknaden klarar inte av 
att leverera de temperaturer över 100 grader 
som industrierna behöver. Den kinesiska 
satsningen innebär en kickstart av en helt ny 
solvärmemarknad som med tiden kommer att 
sprida sig över världen.

Värdet på de två solvärmeprogrammen kan 
uppskattas till över 30 miljarder kronor. 
Liknande satsningar görs för solceller och för 
solfångare på småhus. Solenergisatsningarna 
sitter ihop med att man för att minska utsläppen 
har stoppat över 100 planerade kolkraftverk.

KINAS FEMÅRSPLAN ÄNDRAR SPELPLANEN

Absolicon har tecknat 
avtal med Heli New Energy 
i Sichuan provinsen om 
att leverera en första 
produktions lina för 
koncentrerande solfångare 
till Kina. Avtalet är värt 
ca 25 miljoner kronor.

Joakim Byström presenterar Absolicons solfångare för Asian 
Development Bank och Mr. Xiangqun, Executive Vice Governor för 
provinsen Hunan i Kina. Foto: Yuan Ning

såld till Kina för 25 miljoner
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Avtalet som tecknades med det 
kinesiska konsortiet Heli New 
Energy Technology innebär att 
Absolicon kommer installera en 
robotiserad produktionslina för 
solfångare i Sichuanprovinsen 
i Kina. Planen är att 
produktionslinan ska stå klar i 
slutet av år 2017 och då tillverka 
en solfångare var sjätte minut.

Det är en fantastisk historia, som 
började 2014 med att en kinesisk 
borgmästare besökte Sverige och 
bestämde sig för att ta Absolicon 
teknologi till Kina.

– Vi vågade först inte satsa på en 
sådan stor marknad som Kina, men 
med stödet från Mr. Chen kände vi 
att det var värt risken, säger Joakim 
Byström. Mr. Chen kände till de 
satsningar på solenergi som väntade 
i Kina och lovade hjälpa oss.

Under drygt 10 år har Absolicon 
tillverkat sina koncentrerade 
solfångare för hand i Härnösand. 
Men för att minska kostnaderna 

har fokus de senaste åren legat på 
att utveckla en ny typ av solfångare, 
anpassad för masstillverkning i en 
robotiserad produktionslina.

–  Affären innebär att vi nu sätter 
vår plan i verket för att börja bygga 
produktionslinor. Med robotar kan 
vi sedan tillverka solfångarna till en 
bråkdel av kostnaden, säger Joakim 
Byström.

Kina har stora problem med 
luftföroreningar. Beställningen 
från Kina kommer som en följd 
av den kinesiska regeringens 
senaste femårsplan som föreskriver 
att 20 miljoner kvadratmeter 
solfångare för industrier installeras 
till slutet av år 2020.

– När den kinesiska industrin 
nu uppmuntras att ställa om 
till solenergi skapas en stor 
efterfrågan på koncentrerad 
solenergi. Absolicons teknik 
bygger på små paraboliska tråg 
vilka enkelt kan installeras på 
industritak, säger Joakim Byström.

Börskursen fördubblades när 
nyheten om Absolicons planer 
på en produktionslina i Kina blev 
kända. Absolicon har många 
aktieägare lokalt i Härnösand som 
har stöttat bolaget från start, men 
sammanlagt har Absolicon 1200 
ägare spridda över hela Sverige. 
Joakim Byström och hans familj 
innehar dock en majoritet av 
aktierna.

Absolicons nya solfångare T160 
kan leverera temperaturer på upp 
till 160°C för att driva industriella 
processer och är mycket effektivare 
än traditionella solfångare. 
Tester visar att T160, redan vid 
en arbetstemperatur på 85°C, 

levererar 50 procent mer energi 
per år än dagens bästa plana 
solfångare. Det gör att den nya 
solfångaren är konkurrenskraftig 
inte bara i industrier utan även för 
solvärme i fjärrvärmenät.

– Absolicon har utvecklat en 
ytterst effektiv solfångarteknik 
med en global marknad. Med den 
kinesiska produktionslinan kan 
vi äntligen börja massproducera 
våra nya solfångare. Vårt mål är att 
installera våra solfångare i världens 
alla länder, avslutar Joakim 
Byström.

Kinas smog ska fixas med 
SVENSK SOLFÅNGARFABRIK

Solenergientreprenören Joakim Byström har genom en spektakulär 
affär lyckats sälja en hel produktionslina för Absolicons 
koncentrerande solfångare till Kina. Solfångarna, som kan generera 
värme och ånga upp till 160 grader, ska användas för att ersätta 
oljeeldning i kinesiska industrier och minska smogproblemen. 
Absolicons vd Joakim Byström berättar om affären.

Absolicon är en världsledande 
leverantör av koncentrerade 
solfångare. 

Bolaget har en unik teknik, 
grundad på tjugo år av forskning, 
för att utvinna energi i olika 
former genom koncentrerade 
solfångare. 

Koncentratorer möjliggör 
minskade kostnader för 
tillverkning och installation 
samtidigt som de ger ett högre 
energiutbyte i form av solvärme, 
solel, solkyla, solhetta och 
solånga.

På Resecentrum i Härnösand har Absolicon installerat 42 m2 koncentrerande solfångare. Foto: Pawel Maronski

FÖRETAGSFAKTA

Totalt har hela världen 
mellan 1985-2016 

installerat ca 1,5 
miljoner m2 inom 

fjärrvärme och industrier

Genom 13:e 5-årsplanen 
har Kina beslutat att på fyra 
år 2017-2020 installera 
27 miljoner m2 på industrier 
och i fjärrvärmenät

1.5
miljoner m2

27
miljoner m2
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Under 80-och 90-talet gjordes 
flera stora solvärmefält i Sverige 
för att producera fjärrvärme, 
till exempel i Falkenberg där 
5500 m2 installerade 1989. 
De stora solvärmeanläggningar 
som uppfördes Sverige under 
1980-talet var då världens 
största solvärmeanläggningar 
och merparten av de största 
solfångarfält som uppförts under 
senare år runt om i världen 
bygger på svensk teknik. Men 
när Vattenfall lade ner sitt 
solenergiarbete för att satsa 

på tyskt brunkol stannade 
utvecklingen i Sverige.

Ett land som tog efter den 
svenska modellen var Danmark. 
Sammanlagt finns nu 1,2 
miljoner m2 solfångare installerade 
i de danska fjärrvärmenäten. De 
danska kommunerna som annars 
använder naturgas för fjärrvärme 
har den senaste tioårsperioden 
investerat motsvarande cirka 
3 miljarder SEK i solfångarfält för 
att minska sina energikostnader 
och koldioxidutsläpp.

Utbyggnaden av solvärme i 
Danmark fortsätter och många 
nya fält planeras. Förut var det 
främst danska leverantörer som 
installerade men nu försöker fler 
solfångartillverkare komma in på 
marknaden.

Genom att bygga stora dammar 
med frigolitlock kan man i Danmark 
även lagra solvärme från sommar 
till vinter. Hettan från solen på 
sommaren matas ner i dammen 
och sparas till vintern. Man 
lagrar också värme i borrhål och i 

nedgrävda ståltankar. Jämfört med 
el är värme relativt enkelt att lagra 
från sommar till vinter.

Danmark och Sverige har 
ungefär samma solinstrålning 
och solfångarna producerar lika 
bra längs Norrlandskusten som i 
Danmark. Vilken energikälla som 
ska användas inom fjärrvärmen 
styrs istället av politiska beslut 
och skatter på olika bränslen. 
Den danska utvecklingen visar 
att solen har stor potential även i 
Sverige.

DANMARK
Världsbäst på solvärme i 
fjärrvärmenät       
I Danmark blir det allt vanligare att kommunerna 
bygger stora solfångarfält som värmer säsongslager där 
solenergi kan lagras från sommar till vinter. 

Vojerns fjernvärme 
är ett bra exempel 
på hur Absolicon ser 
att städer i framtiden får 
sin energiförsörjning. Utanför 
staden finns ett solfångarfält 
som försörjer fjärrvärmenätet med 
hetvatten och en ackumulatortank som 
kan lagra värmen.  
Med T160 skulle fältet givit 30%-50% mer 
energi på samma yta.
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DANSK SOLVÄRME 

I Danmark har fjärrvärmeverken 
ofta gasturbiner för naturgas 
som ger både el och värme. 
När elen är dyr producerar 
de maximalt med el och 
matar överskottsvärme till 
värmelagret. Vid elöverskott 
tar de ut värmelagret med 
värmepumpar och låter 
gasturbinen stå. Solvärmen 
fyller energilagret på sommaren 
så att värmen räcker hela 
vintern.

På Danmarks Tekniska 
Universitet (DTU) i Köpen-
hamn har man arbetat med 
solvärmeforskning i decennier 
och har varit delaktiga i 
den snabba utbyggnaden i 
Danmark. Kontinuitet är viktigt 
inom forskningen och på DTU 
har man mätt solinstrålningen 
från olika delar av himlen med 
samma instrument i 30 år!

Det är välkänt att 
koncentrerande solfångare 
är överlägsna annan teknik 
vid temperaturer över 120°C. 
Absolicon gav DTU uppdraget 

att utvärdera mätresultaten från 
SP och jämföra med vanliga 
solfångare. DTU kom då fram till 
att T160 ger 50% högre utbyte 
än de bästa plana solfångarna 
redan vid temperaturer på 85°C 
vilket överraskade forskarna. 

Absolicon planerar nu i 
nästa steg att göra en liten 
demoinstallation tillsammans 
med DTU som kan visas upp 
för de danska fjärrvärmeverken 
som ska upphandla solfångare. 
Effektivare solfångare kan 
öka lönsamheten i de danska 
installationerna rejält.

Absolicon T160 är konstruerad för höga temperaturer 
i industrier. Men DTU visar att den koncentrerande 
solfångaren T160 överträffar traditionell teknik även vid 
installation i fjärrvärmenät vilket kan få stor betydelse för 
framtidens energiförsörjning.

Absolicon T160 
solenergi för fjärrvärme

Många tror att 
man testar solfångare 

genom att mäta 
produktionen under 

ett helt år. Men eftersom 
vädret varierar mellan åren 

är det en opålitlig metod. 
Istället använder testinstituten 

matematiska verktyg för att skapa en 
modell av solfångaren. SP i Borås är ledande 

inom området.

– Vi följer en Internationell standard, 
ISO 9806, som vi även har varit med att 
utveckla. Vi använder en dynamisk testmetod 
som fungerar bra även när det är växlande 
molninghet förklarar Peter Kovacs, testledare 
och solenergiexpert på SP.

I grunden går det ut på att man mäter 
solfångarens effekt vid olika arbetstemperaturer 
och vid olika vinklar och solinstrålningar. 
Därefter bestämmer man matematiskt den 
uppsättning parametrar i solfångarmodellen 

som stämmer bäst med mätvärdena.
– Det tar cirka tre veckor om vädret är bra 

att karaktärisera en solfångare, berättar Peter 
Kovacs, sedan kan man med de parametrarna 
räkna ut hur mycket energi solfångaren ger 
under ett helt år på olika platser på jorden och 
vid olika drifttemperaturer.

Metoden utvecklades av den svenska 
forskaren Bengt Perers på 1990-talet och har 
sedan dess blivit en del av världsstandarden för 
testning av solfångare.

Så arbetar testexperterna 

FAKTA

Årsproduktion i Danmark för 
tre olika typer av solfångare
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SP i Borås har testat Absolicon T160 och bestämt  solfångarparametrarna. 
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Notera att cirklarna bara symboliserar installationernas 
relativa storlek. Solenergi är oerhört effektivt och om 
solfångarfälten skulle ritas ut i samma skala som kartan 
skulle deras sammanlagda yta motsvaras av punkten efter 
denna mening.

In operation

Planned /planned expansion

Total collector area (im operation): 1 302 331 m2

Total collector area (planned) 269 189 m2
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PEAK OIL
Vi måste anpassa oss till mindre olja
År 2000 var Kjell Aleklett med och myntade uttrycket 
Peak Oil och bildade The Association for the Study of Peak 
Oil & Gas (ASPO). I dag är han professor emeritus i globala 
energisystem vid Uppsala universitet. 

– Folk tyckte jag var en tok när jag började 
hålla på med Peak Oil, men vi är redan där. 
Utvinning av olja minskar hela tiden och 
kommer aldrig att öka igen. Vår forskning 
visade att peaken för konventionell olja 
skulle komma 2013-2014, men toppen 
kom redan 2007. Då producerades 70 
miljoner oljefat om dagen, idag är vi nere 
på 65. Till detta skall läggas okonventionell 
olja som oljesand och frackingolja, men 
just nu verkar det som om även den totala 
oljeproduktionen kan ha nått sitt maximum 
2015, säger Kjell Aleklett.

Kommer oljan att ta slut?
Man kommer att fortsätta producera olja, 
den kommer aldrig att ta slut helt. Sedan 
1987 konsumerar vi dock mer olja än 
vad industrin hittar och då reserverna 
minskar måste konsumtionen minskas. 
Oljeproduktionen kan inte öka i samma takt 
som mänsklighetens energibehov ökar.

Förstår människor att de idag förbrukar mer 
olja än vad som kan produceras i framtiden?
Det handlar om långsamma förändringar. 
Allmänt har inte folk den långsiktiga 
uppfattningen, peak oil sker inte från nu till 
imorgon, det handlar om förändringar under 
en längre tid.

Hur kommer oljeproduktionen att påverkas 
under de närmaste åren? 

Det finns inte så mycket spelrum att tala om 
längre. Peak Oil för råolja, den kommersiella 
oljan, har redan nåtts. Produktionen toppades 
år 2007 med 70 miljoner fat om dagen 
och har sedan dess minskat. Idag befinner 
sig 80 % av oljefälten i en situation där 
genomsnittsproduktionen minskar med 6 % 
per år.

De fält som idag är i drift kommer att 
minska med 3 miljoner fat per år. Så mycket 
kan inte ersättas med nya fält eller nya 
fyndigheter. Så det finns ingen återvändo, 
världsproduktionen av kommersiell olja 
kommer hela tiden att minska.

Varför kan inte oljeproduktionen öka mer?
Ett koncept som är viktigt att förstå är att 
man aldrig kan pumpa upp olja utan att 
ha en reserv kvar i marken. Man kan inte 
producera hur mycket som helst av den här 
reserven. Kalkyler visar att den mängd olja 
man kan pumpa upp per år är max 6% av vad 
som finns kvar i reserverna i marken.

Oljebolagen måste förklara att de i framtiden 
kommer att producera mindre olja än vad 
de gör idag, men det är inte det marknaden 
förväntar sig. Säger bolagen sanningen idag 
så rasar aktierna. De är läget de befinner sig i.

Ett fenomen som istället sker idag är att stora 
bolag köper upp mindre bolag för att hålla 
upp produktionssiffrorna då oljan man hittat 
inte räcker till.

2015 producerade vi över 30 miljarder 
fat olja, men vi hittade bara lite under 2,5 
miljarder fat. Resten togs från reserven.

Hur ser du på fracking?
Fracking är en ny metod, men kan inte 
uppehålla sin produktion så länge som 
förutspått. Fracking nådde sin maximala 
nivå i mars 2015, sedan dess har det 
minskat. USA:s energimyndighet hävdar att 
fracking kommer leverera 7 miljoner fat om 
dagen 2040, men min uppfattning är att de 
geologiska formationerna inte kan ge sådana 
mängder.

• När och var har olja bildats? 
• Hur mycket har vi förbrukat 
• Hur mycket finns det kvar? 

Det är några av frågorna som får svar 
i boken En värld drogad av olja av 
professor Kjell Aleklett som utgavs 2016.
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Från olja och kol till 
förnyelsebar energi 
“Stenåldern tog inte slut på grund av att det blev 
brist på sten”. Det sade Saudiarabiens dåvarande 
oljeminister Ahmed Zaki Yamani år 1973. Han 
förutsåg att ny energiteknik skulle göra det möjligt 
att använda andra energikällor till så låga kostnader 
att oljan en dag skulle lämnas kvar i marken.

Ett decennium senare visade sig kärnkraften 
förskräckligt dyr. Dessutom smälte en del av härden 
i en amerikansk reaktor i Harrisburg vilken visade att 
säkerheten inte var perfekt. Därefter var det förnybara 
energi och energieffektivisering kvar som långsiktiga 
alternativ.

Utvecklingen av dessa alternativ går allt fortare och 
utvecklingen av informationsteknik har gjort att el- och 
värmeanvändning kan styras bättre. Ny teknik som 
lysdioder minskar energiförbrukningen drastiskt.

Bioenergisystem har utvecklats som gör att biobränslen 
kan konkurrera ut kol i Sverige utan subventioner eller 
skatter, och vindkraft har nu mer än dubbelt så stor 
elproduktion som kärnkraften globalt. Sol-el har också 
visat på snabb kostnadssänkning och upphandlas i slutet 
av 2016 för 25-30 öre i de soligaste delarna av värden 
och för ca 50 öre/kWh i Danmark.

Dessa kostnadssänkningar är resultatet av industriell 
erfarenhet och av att utbyggnaden sker i tillräckligt 
stor skala för att bli effektiv. Teknik för produktion av 
solvärme har samma möjlighet att snabbt sjunka i pris 
genom industriell erfarenhet och uppskalning. Vid höga 
temperaturer där värmepumpar har svårt att konkurrera 
är potentialen störst.

I juni 2015, 42 år efter Yamanis uttalande om 
stenåldern, går en senare efterträdare, Ali al-Naimi, in 
på OPECs möte i Wien. Medan han går uppför trapporna 
får han frågan vad han hoppas lära sig mer om på 
mötet. Han avvisar förslag att han vill höra om skifferolja 
och gas. Klart och tydligt säger han att han vill höra 
om Solenergi! ”Är det en möjlighet för Saudiarabien?” 
undrar reportern. ”Det är en möjlighet för alla!” svarar 
oljeministern med kraft.

Med kostnader för sol- och vindenergi kring 30 öre per 
kWh är det billigare än råolja som när detta skrivs kostar 
55 USD/fat. Oljeåldern kommer inte ta slut på grund av 
att oljan tar slut. Den tar slut därför att förnybar energi är 
billigare och förorenar mindre.

”Det faktum att 
vi snart förbrukat 

hälften av all 
konventionell råolja 

borde få de flesta 
att inse att det är 

hög tid att vidta 
drastiska åtgärder 

för framtiden.”

Hur ser du på framtidens energiförsörjning?
Mängden solenergi som träffar en liten 
del av Sahara skulle motsvara världens 
energibehov. Det betyder att jorden får från 
solen mer energi än vi behöver, men vi har 
inte metoder för att skörda solenergin ännu.

Ett koncept jag tror att många skulle 
vara intresserade av är att ha sin egen 
solladdningsstation. Man skulle kunna 
ladda upp sin bil med egna solceller, en 
självförsörjande bränslelösning. Om det 
anses ”häftigt” att ha sin egen laddstation 
skulle en sådan affärsidé kunna bidra till en 
snabb utveckling.

Hur hanterar Kina Peak Oil och Peak Coal?
En del av Kinas 13:e femårsplan är att 
parera Peak Oil. De har förstått att man 
måste satsa på förnyelsebar energi. 
Kinas egen kolproduktion har även den nått 
sin peak, den årliga kolproduktionen går 
inte att öka. Så det var mycket lätt för Kinas 
president att säga att en förändring måste 

ske. För Kina så är alternativa energikällor 
framtiden för att skapa en god ekonomisk 
framtid för sitt folk.

Hur snabbt kan omställningen ske till vind 
och solenergi?
Man måste komma ihåg att både 
vindkraftverk och solpaneler först behöver 
tillverkas. Då används fossilbränslen, 
till exempel vid tillverkningen av stål och 
cement. Fossilbränslen måste i framtiden 
ersättas med stora mängder bioenergi. Att 
inte alls använda oss utav fossila bränslen 
är mycket svårt, vi ska ha en framtid med 
det bästa samspelet mellan de fossila 
och de förnybara energikällorna. Vad som 
krävs för världens växande befolkning är 
att snabbt gå från den lilla volymen som 
förnybar energi idag är upp till de volymer 
som behövs.

Tyvärr verkar det som om det kommer att 
vara ett globalt energiunderskott under 
2030-talet.

olja
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Tomas Kåberger är professor vid Chalmers 
tekniska högskola. Han var generaldirektör för 
Energimyndigheten 2008-2011.
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Före detta vicepresidenten och freds-
pris tagaren Al Gore utbildar årligen 
tusentals klimatföreläsare i att hålla 
den världsberömda föreläsningen 
från den Oscarsbelönta filmen ”En 
obekväm sanning”. 
I mars 2017 var Joakim Byström en 
av deltagarna.

På utbildningen i Denver var Al Gore 
huvudpersonen, och han höll sin 
två timmar långa presentation med 
över 300 bilder och många filmer två 
gånger (!) för att göra allt tydligt.

Han använde bilden av jorden tagen 
från månen för att synliggöra hur tunn 
atmosfären är. Det märks att han 
fortfarande är tagen av hur bräckligt 
livet på jorden är och av människans 
litenhet i det större perspektivet. När 
vi ändrar klimatet frigör vi enorma 
krafter i naturen som stormar, 
skogsbränder, skyfall och torka där vi 
människor sveps bort som trasdockor.

En stor del av föredraget består av 
scener från de klimatkatastrofer 

som drabbat jorden de senaste åren, 
som superstormen Sandy som satte 
New York under vatten år 2013 och 
orsakade de största kostnaderna 
någonsin och tyfonen Haiyan 
som dödade 6500 människor på 
Filipinerna och var den starkaste tyfon 
som någonsin uppmätts över land.

Al Gore listade de tre saker han 
tyckte var viktigast att göra: vinn 
argumentationen, handla miljövänligt 

och påverka politiken. Sedan kom 
han med en bekännelse:

– Jag brukade tycka att handla 
miljövänligt var bra, men väl 
inte kunde göra så stor skillnad. 
Men jag har verkligen blivit 
överbevisad och erkänner att jag 
hade fel. I takt med att allt flera 
konsumenter väljer miljövänligt 
påverkar det företagen och 
företagen påverkar politikerna.

Efter att Al Gore varit vice president under Bill Clinton, samt efter att ha 
förlorat mot George W Bush i presidentvalet år 2000 engagerade han 
sig allt mer i klimatfrågan. År 2006 kom filmen ”En obekväm sanning” 
baserad på Al Gores föreläsningar och han fick Nobels fredspris 2007. En 
del av pengarna från filmen och Nobelpriset använde han för att starta 
organisationen Climate Reality.

Organisationen driver kampanjer som ”I am pro snow” där olympiska 
guldmedaljörer, vintersportorter och politiker sätter fokus på hur 
klimatförändringarna hotar vintersporter och TV-showen ”24 Hours of 
Reality”.

Men framför allt utbildar Climate Reality föreläsare från jordens alla 
länder och alla grupper i samhället i att tala om klimatet. Över 10 000 
har utbildats, människor mellan 12 och 89 år med olika yrken och 
bakgrund.

1 . VINN ARGUMENTATIONEN 
– ÖVERTYGA OM ATT 
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
ORSAKAS AV MÄNNISKAN

2 . VAR EN GRÖN KONSUMENT 
– HANDLA MILJÖVÄNLIGT

3 . PÅVERKA POLITIKEN – 
VIKTIGARE BYTA LAGEN ÄN 
ATT BYTA GLÖDLAMPAN

Al Gores tre punkter :

Absolicons vd utvald till 
klimatledare i Al Gores 
organisation

Ja eller Nej  

Joakim Byström med deltagarna kring det skandinaviska bordet på Al 
Gores utbildning i Denver. 

Han uppmanade alla att ta kontakt 
med sina politiker och förklara detta 
för de.

– Om du gör det rätta för klimatet 
så ska du få mitt stöd och alla mina 
vänners också, men om du inte gör 
det så ska jag inte ge mig förrän jag 
besegrat dig i nästa val!

 Han höll också i alla paneldebatter 
och avslutade med ett brandtal där 
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I Trumps USA med Al Gore
När jag och min dotter var på klimatförhandlingarna i Paris i december 
2015 träffade vi Al Gores  organisation Climate Reality. De utbildar talare 
som för vidare Al Gores budskap om klimatförändringarna. 

Idén föddes att delta på en sådan utbildning för att få idéer till hur jag 
i min gärning ska kunna kommunicera den komplexa klimatfrågan. 
Jag beskrev i min ansökan hur Absolicon utvecklats och hur jag i olika 
organisationer har arbetat för klimatet.

I januari 2017 fick jag så beskedet att jag valts ut att delta på 
utbildningen i Denver, USA. Samtidigt fick vi till kontoret en mycket 
spännande kommersiell kontakt i Colorado, och jag bestämde mig för att 
slå två flugor i en smäll och åkte över.

Denver ligger vid kanten av Klippiga bergen vars snöklädda bergstoppar 
överskuggar staden. Men klimatförändringarna är påtagliga – de 
stora tallskogarna har drabbats av torka och värme. Det har resulterat 
i enorma angrepp av ”pine beatle”, en amerikansk snyltbagge som 
tillsammans med en annan skalbagge dödat 800 miljoner träd i 
Colorado. 70% av tallskogen är skadad och epidemin har stannat upp 
bara tack vare att de flesta av de känsliga, mindre tallarna nu är döda.

Värmen och torkan innebär också att de skogsbränder som man är van 
vid, nu bildar enorma eldhav – 2012 och 2013 rasade de tre största 
skogsbränderna i Colorados historia.

Jag fick några timmar över och besökte då Dinosaur Ridge – en 
sandstensås där man hittat hundratals ben och spår av dinosaurier. Den 
kol och olja som vi använder idag är bildad av kol som lagrades ner i 
marken på dinosauriernas tid. När vi nu förbränner de fossila bränslena 
och frigör koldioxiden igen får vi tillbaka en del av dinosauriernas 
varmare klimat.

Vi fick en bra inblick i amerikansk inrikespolitik. Många amerikaner tror 
fortfarande inte att klimatförändringarna beror på människans utsläpp. 
En annan åsikt var att vi inte behöver bry oss om klimatet eftersom ”vi 
snart får en ny jord av Gud”. Tyvärr har klimatfrågan blivit politiserad, 
där republikanerna officiellt inte erkänner klimathotet och motarbetar 
åtgärder.

En insikt för mig är hur bundna till kapitalet och företagen som 
politikerna i USA är. Al Gore återkom gång på gång till hur företagen 
genom sina bidrag har politikerna ”under tummen” och att om inte 
väljaren bevakar dem noga så kan de fatta förödande beslut.

På utbildningen fick vi en 
uppmärksammad presentation av Leah 
Greenberg, vice ordförande i den nya 
organisationen Indivisable, bildad av 
före detta medlemmar i Obamas stab 
för att hindra president Trump från 
att genomföra sina beslut. På samma 
sätt som Teapartyrörelsen hindrade 
Obama från att driva sin politik planerar 
Indivisible att genom tusentals lokala 
grupper bevaka och påverka sina 
kongressledamöter och senatorer så att 
de inte röstar för Trumps lagar.

Utbildningen visade hur klimat
förändringarna redan idag förändrar 
livet för hundratals miljoner människor 
men gav även hopp för att snabbt 
kunna stoppa utsläppen. 

han drog liknelser med andra 
stora segrar för mänskligheten.

– Klimatfrågan är vår tids stora 
utmaning, av samma slag som 
kampen mot slaveriet, mot rasism 
och för kvinnors rättigheter. De 
mötte stora svårigheter men de 
fortsatte kämpa och till slut hade 
diskussionen renodlats till ett 
enkelt val – ja eller nej, och då var 
utgången oundviklig.

Al Gore har fått kämpa mot 
klimatförnekare och gav exempel på 
forskare som mot betalning under bordet 
skrev beställda vetenskapliga artiklar.

– Motståndet mot dessa stora frågor 
bestod i att så tvivel, att distrahera, 
att sprida lögner, allt för att hindra 
människor att förstå den moraliska 
frågan. När den diskussionen är vunnen 
och människor kan ta ställning, då sker 
förändringen snabbt.

Al Gore höll sitt klimatföredrag två gånger (!) och ledde ett otal 
paneldiskussioner under de tre dagarna.

Joakim Byström, Climate 
Reality Leader

KRÖNIKA
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AKTIETORGET 
En unik marknadsplats 
för småbolag
Thomas Gidlund var tidigare marknadschef på Aktietorget och var 
med och noterade många företag.
– Sverige är ett unikt land där mindre företag kan ta in kapital för 
sina satsningar genom aktiemarknaden, menar Thomas. Att köpa 
aktier i tillväxtbolag innebär en stor risk, men också möjlighet till 
avkastning som man inte kan drömma om annars.
Aktietorget har i stort sett samma regleringar som de större 
börslistorna, men är enklare och billigare för företagen.

– Intresset för unga företag inom teknologi och förnybar energi är 
stort i Sverige. Trots den hårda konkurrensen från många heta bolag 
har Absolicons utveckling sedan noteringen på Aktietorget hittills varit 
svårslagen. Vi tror att det beror på att Absolicon är bra på att berätta vad 
de gör och hur det går. Begripliga produkter, tydligt marknadsfokus och 
transparens ingår i grundreceptet för trovärdighet gentemot nogräknade 
investerare, menar Jonas Hemmingsson.

En fondkommissionär är den mellanhand som tar emot teckningssedlar, 
skickar ut avräkningsnotor, tar emot betalning för aktier och sedan 
fördelar aktierna till aktieägarna i samband med nyemissioner. De hjälper 
även till vid börsnoteringar, med att upprätta prospekt och med löpande 
finansiell rådgivning till noterade företag. Eminova har ett speciellt fokus 
mot mindre bolag, och gärna pigga Norrlandsföretag!

Cleantech Group rapporterar att 
det 2016 fanns fyra sektorer 
som mottog mer än 1 miljard 
dollar i riskkapitalinvesteringar – 
solenergi, transporter, livsmedel 
och energieffektivisering. Inom 
solenergi genomfördes 75 större 
riskkapitalinvesteringar till 
ett värde om sammanlagt 1.3 
miljarder dollar (12 miljarder 
kronor).

En andel av investeringarna är i 
mogna bolag som kan dra nytta 
av att förnyelsebar energi på vissa 
marknader nu är billigare än 
fossildrivna kraftverk.

Att finansiera Absolicon genom att 
erbjuda aktier till allmänheten och 
sedan notera bolaget på Aktietorget 
var ett strategiskt beslut som togs 
flera år före noteringen.

– Vi har tidigare finansierat 
projekt med affärsänglar och 
regionala investeringsfonder, 
berättar Olle Olsson, ordförande i 
Absolicons styrelse, men när vi nu 
har över 1200 ägare och finns på 
Aktietorget känns det som att vi 
har en långsiktigare och säkrare 
finansiering.

Absolicons aktie gav Härnösandsborna

Stort intresse för Absolicon på
aktiemarknaden
Jonas Hemmingsson på Eminova Fondkommission har varit Absolicons 
rådgivare i samband med nyemissioner och Bolagets notering vid 
Aktietorget.

Ända från början har Absolicon haft en stark 
förankring i Härnösand, och många av de tidiga 
aktieägarna var vänner och släktingar till familjen 
Byström.

Staffan Nyström, tidigare matematiklektor på 
Mittuniversitetet, är en av de härnösandsbor som 
investerat en slant i Absolicons aktier.

– Jag har ett samhällsengagemang, och ser att 
det går att påverka samhället omkring sig. Kan jag, 
brukar jag satsa på det som kan ge en framtida 
positiv utveckling. Jag vill få kunskap och bidra till ett 
bättre samhälle, menar Staffan.

Vissa har sålt delar av sina aktier, men andra 
behåller dem. Staffan Nyström behåller sina.

– Jag tror på idén med solenergi och tänker 
inte spekulera för att tjäna pengar, säger Staffan 
Nyström.

37% av kapitalet som Absolicon tagit in, 

6,2 miljoner kronor, har kommit från sammanlagt 
165 härnösandsbor. Aktien noterades på Aktietorget 
den 22 juni 2016 till kursen 40 kr och hade fram till 
årsskiftet stigit till 97 kr. Härnösandsbornas aktier 
var då värda över 16 miljoner!

10 miljoner
heta områden 
inom 
cleantech 4

Thomas Gidlund

Bland Absolicons ägare finns både 
småsparare och kapitalstarka ägare.

– Vi ser styrkan i att även ha en 
handfull större ägare som bidrar 
med kompetens och som kan ta 
ett långsiktigt ansvar och stötta i 
de olika faser bolaget går igenom, 
menar Olle Olsson.

Absolicon samarbetar med 
Aktiespararna för att sprida 
information om bolaget.

Ägarspridning ger både 
bredd och kompetens 

Om Absolicons aktie

Staffan Nyström är en av många härnösandsbor 
som investerat i Absolicon.

Absolicons aktie noterades 22 juni på 
Aktietorget till kursen 40 kr. Då hade 
Absolicon ca 1200 ägare och 952 500 aktier.

Aktienamn: 
Kortnamn: 
ISIN-kod:

Absolicon  
ABSL 
SE0007387022

Fondkommissionär: 
Marknadsplats:

Eminova 
Aktietorget
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Absolicons vd Joakim Byström började 
sin uppfinnarbana i unga år genom att 
vinna pris i uppfinnartävlingen FinnUpp 
85 och belönas av Konungen.

Under sin tid som exportchef på Logosol 
då han engagerade sig i skogs- och 
klimatfrågor fick Joakim sedan stipendium 
från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
för vetenskap, teknik och miljö.

Trettio år efter FinnUpp fick han åter resa 
till Stockholm för att få pris, denna gång 

för den nya solfångaren!

– Mina möten med kungafamiljen har 
varit viktiga för mig och gav mig viktig 
uppmuntran att utveckla min förmåga att 
utveckla produkter, menar Joakim.

Joakim har även belönats med 
Världsnatur fondens Carl Mannerfelt Pris 
för att ”kombinera ett djupt engagemang 
för teknik, miljö och hållbarhetsfrågor med 
en dokumenterad förmåga att sprida sina 
kunskaper”.

KUNGLIG 
INSPIRATION

Härnösandsföretagen Absolicon 
och Logosol har tagit initiativet till 
att Höga Kusten Industrigrupp i 
samarbete med fastighetsmannen 
Roger Akelius skänker en halv 
miljon till Läkare Utan Gränser i 
december. 

– Läkare Utan Gränser är en 
av de organisationer som kan 
göra skillnad för offren för kriget 
i Syrien och i andra oroshärdar, 
säger Joakim Byström som är 
initiativtagare till insamlingen och 
VD för solenergibolaget Absolicon.  

I Höga Kusten Industrigrupp 
samverkar regionens ledande 
teknik- och exportföretag i frågor 
som rör regionalt samarbete, 
kompetensförsörjning, forskning och 
utveckling. Tillsammans representerar 
företagen en stor del av regionens 
export och några tusen anställda. 

– Företagen i Höga Kusten 
Industrigrupp arbetar på en global 

Absolicon skänker julgåva till Läkare Utan Gränser

marknad och vi såg en möjlighet 
att tillsammans göra skillnad för 
människor i utsatta områden, 
säger Malte Frisk, VD på Logosol, 
ordförande i Höga Kusten 
Industrigrupp och den som lett 
insamlingsarbetet.

Att möjligheten var extra intressant 
just nu beror på initiativet att dubbla 

Läkare utan gränser vaccinerar barn mot lunginflammation i flera länder.

Prisutdelning för Sustainable Stockholm Award år 2006

varje krona som skänks till den 
humanitära organisationen Läkare 
Utan Gränser under december. 

– Vi företag skänker tillsammans 
cirka 250 000 kronor och 
eftersom Roger Akelius dubblar så 
innebär det en halv miljon kronor 
till Läkare Utan Gränser, berättar 
Malte Frisk.

Bland de företag som skänker 
25 000 var finns Absolicon, Logosol, 
Edmo Lift, Elpress, Stringo, Haglöf 
och Mondi Dynäs, medan många 
fler bidrar med liknande belopp.

Mer information om Höga 
Kusten Industrigrupp, 
medlemsföretagen och initiativet 
på www.hkig.se 

LÄKARE UTAN GRÄNSER
Läkare utan gränser är en 
internationell medicinsk 
hjälporganisation som bistår 
människor drabbade av kriser, 
krig och naturkatastrofer 
oavsett politisk åsikt, religion 
eller etnisk tillhörighet.

Fakta

15-åriga Joakim Byström får ta emot andrapriset i FinnUpp 85 ur 

Konungens hand.



Solen lyser 
i hela världen!

Absolicons solfångare fokuserar ljuset som i ett brännglas. 
Absolicon har kompetensen att tillverka solfångare som 
samtidigt producerar el och värme med kylda solceller, samt 
solfångare för solvärme och solånga upp till 160°C. Solfångarna 
är effektiva för stora fält i alla klimat, även i Sverige. Men ju mer 
solen lyser, desto högre produktion!

IEA-prognoser för solenergibranschens tillväxt
Internationella Energimyndigheten (IEA) presenterade nyligen 
en ”Roadmap” för solvärme och solkyla. Absolicon har utifrån 
dessa uppskattat ut hur många m2 solfångare som krävs och 
vilka investeringar det blir.

IEAs slutsats är att världen till år 2050 kan täcka 15%-20% 
av uppvärmning, processvärme och kyla med solenergi. 
Investeringarna som krävs i solfångare är 5 000 miljarder 
kronor. För elektricitet tror IEA att paraboliska solfångare och 
plana solceller kan täcka 27% av världens elbehov.
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Diagrammet visar IEAs färdplan för hur marknaden för 
solvärme och solkyla kan utvecklas fram till 2050.

Solenergi går att använda i hela världen, från soliga 
Kalifornien till sydpolen. Absolicons solfångare har bevisat 
att de fungerar bra i Sverige, men de ger tre gånger högre 
utbyte i södra Spanien. 

SOLKLAR ENERGI
SOLÅNGA

SOLKYLA

SOLVÄRME

SOLEL

Industrin förbrukar idag enorma mängder fossila bränslen. Inom 
industrin har man ofta en ångpanna där man eldar olja eller naturgas, 
sedan leds ångan ut i fabriken för att ge värme till olika processer. 
Potential: Med koncentrerande solfångare kan man producera solånga 
som matas in direkt vid ångpannan. Enligt IEA:s prognoser kan 3 
miljarder m2 solfångare för industri installeras till 2050. 
Våra installationer: Pilotanläggning på Energiparken i Härnösand. 

Solvärme kan driva en solkylemaskin för att generera kostnadsfri 
luftkonditionering till en fastighet. 
Potential: Genom att använda värmen från solfångarna kan man 
generera kyla. Enligt IEA:s prognoser kan 1 miljard m2 solfångare för 
luftkonditionering installeras till 2050. 
Våra installationer: Absolicon har gjort en installation med solkyla 
på Närvården i Härnösand. Under 2015 levererades en liknande 
anläggning till ett regionsjukhus i norra Spanien. 

Industrin förbrukar enorma mängder fossila bränslen. Inom industrin 
har man ofta en ångpanna där man eldar olja eller naturgas, sedan leds 
ångan ut i fabriken för att ge värme till olika processer. 
Potential: Med koncentrerande solfångare kan man producera solånga 
som matas in direkt vid ångpannan. Enligt IEA:s prognoser kan tre 
miljarder m2 solfångare för industri installeras till 2050. 
Våra installationer: Fjärrvärmeanläggning i Härnösands Energipark. 

Genom att använda solceller kan man på sitt tak generera sin egen 
elektricitet. El kan också produceras genom att värmen i solfångaren 
driver en turbin. Elen som man inte använder matas in på elnätet

Potential: Tyskland har installerat mest solceller i världen, 5,8% av 
elproduktionen under 2014 var solel. 

Våra installationer: Absolicon har flera anläggningar som producerar 
el och värme med solceller, men även med turbin. 


