
                 
 
 

  

Inbjudan till Studieresa: 1 GW solvärme i danska fjärrvärmenät 

2019-11-11 – 2019-11-13 
 
Du är varmt välkommen att, inom projektet Framtidens Fjärrvärme, medfinansierat av Region Västern-
orrland, delta i en studieresa till Danmark för att besöka storskaliga solvärmeanläggningar. Vi kommer att 
göra studiebesök, där ni får träffa aktörer från såväl den danska solvärmesektorn och även ges möjlighet 
att själva titta närmare på hur solvärme som energikälla i fjärrvärmenätet faktiskt fungerar.  

Resan finansieras av projektet och vi hoppas ni tar möjligheten att få besöka några av de mest utvecklade 
solvärmeanläggningarna i världen och träffa aktörerna bakom dessa! 

Resplan 
 

Må 11/11 Avresa från Midlanda 6:35 Flyg till Ålborg, ankomst 12:45  
 Studiebesök Tårs Fjärrvärmeanläggning med plana och koncentrerande 

solfångare i kombination samt ORC-turbin 
Hotellnatt i Ålberg 
Ti 12/11 Studiebesök Logstor Ledande tillverkare av isolerade fjärrvärmerör 
 Studiebesök Dronninglund Fjärrvärmeanläggning med plana solfångare och sä-

songslager. 
Hotellnatt i Ålborg 
On 13/11 Studiebesök ArconSunmark Skandinaviens ledande solfångartillverkare 
 Avresa från Ålborg 15:55 Ankomst Midlanda 22:20 
 

Studiebesök 
Dronninglund 
Solvärmefält på 37’000 m2 tre mil nordöst om Ålborg med tillhörande säsongslager på 62’000 m3 som för-
ser byn Dronninglund på 1350 hushåll med 40% av deras värmebehov. Fältet består av plana solfångare 
från den danska tillverkaren Arcon Sunmark, som också designat anläggningen. Uppförd 2014 och beräk-
nas årligen producera ca 18 GWh av varmvatten på ca 35oC.  

Läs mer på arcon-sunmark.com 



  

Tårs 
Vid Tårs Värmeverk 8 mil norr on Ålborg finns ett solfångarfält där man kombinerat plana och koncentre-
rande solfångare, ca 6 GWh energi i form av 98-gradigt vatten varje år. Totala ytan uppgår till 10 000 m2 

där ca 40% utgörs av koncentrerande solfångare från Aalborg CSP och 60% av plana solfångare från Ar-
con Sunmark. Trots att man saknar värmelager täcker fältet upp ca 31% av de 840 hushållens årliga ener-
gibehov.  

 Läs mer på aalborgcsp.com 

Logstor 
LOGSTOR’s huvudkontor finns i Løgstør, Danmark (fem mil väster om Ålborg), och företaget har ca 1,200 
medarbetare i 12 olika länder som levererar kompletta preisolerade rörsystem för olika tillämpningar 
men fram för allt fjärrvärme.  

Läs mer på www.logstor.dk  

Arcon-Sunmark 
Sedan grundandet 1974 har Arcon-Sunmark installerat 1,5 miljoner m2 plana solfångare till fjärrvärme, 
växthus, gruvor och bryggerier. Solfångarna tillverkas i Vietnam och i danska Skörping, 3 mil söder om 
Ålborg. 

 Läs mer på www.arcon-sunmark.dk  

 

Omkostnader 
För projektets medfinansiärer och deltagare kommer projektet stå för resa, mat och logi. Som extern gäst 
kan man ansluta i Ålborg och Absolicon bjuder då på lokal transporter med minibussar och mat. 

 

Anmälan 
Anmälan i formuläret: https://forms.gle/YsxW7NkuQLxhGRzK9 senast 4 november. 

Vid frågor om resan, kontakta projektledare Joakim Byström per epost: joakim@absolicon.com eller per 
telefon 070-5850059. 

 

 


