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I Sverige finns ett stort behov av att energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd 
och förenkla energianvändningen i gamla byggnader. Detta kan uppnås på olika sätt 
men avgörande för att motivera fastighetsägare till energieffektivisering är att finna 
enkla och kostnadseffektiva lösningar. I många existerande byggnader är det svårt att 
sänka energiförbrukningen utan att göra omfattande ändringar i konstruktion och 
arkitektoniskt uttryck.

Här presenteras en mycket lyckad renovering av en stor industribyggnad, den första 
befintliga fastighet där uppvärmningssystemet ASES, Active Solar Energy Storage, har 
använts.  Byggnaden har gått från ett stort behov av olja och elektricitet och använder 
idag istället uppvärmningssystemet ASES. Driftskostnaderna har sänkts drastiskt och 
investeringen kommer att återbetala sig inom en period på 6-7 år.

INTRODUKTION

ASES ÖPPNAR MÖJLIGHETER

Studien som gjorts av Skandiasten visar på mycket stora besparingar av köpt energi och 
därmed även sänkta i driftskostnader. Det intressanta med ASES, utöver de fantastiska 
resultaten, är möjligheten att genomföra en betydande effektivisering utan att göra 
några större ingrepp i byggnaden som sådan. Detta öppnar för stora möjligheter när 
det kommer till t.ex. bevarandevärd byggnation och andra befintliga fastigheter där 
man av olika anledningar inte vill byta ut fönster, tilläggsisolera m.m. 
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+46 702 79 87 99 +46 730 79 50 01
jan.erik@ases.me marcus.rydbo@norconsult.com

Maria Mattsson
Arkitekt / Norconsult AB

+46 730 79 50 07 
maria.mattsson@norconsult.com

BAKGRUND
Industrifastigheten Skandiasten från 1964 ligger i Bollebygd och den 2500 m2 stora 
byggnaden rymmer bl.a. bilverkstad och en stor träningsanläggning. Byggnaden har 
värmts upp med olja och den årliga förbrukningen har legat på runt 35 000 liter. 
Varmvattenproduktion har skett med hjälp av el. Totalt har ca 355 000 kWh använts för 
uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation varje år.

Skandiasten är enkelt uppbyggd med en relativt dåligt isolerad konstruktion. År 2011 
bestämde sig fastighetsägaren för att minska sina driftskostnader genom att avsluta sitt 
stora oljeberoende samt minska sin elanvändning. Då kommunen inte tillät bergvärme 
p.g.a. närhet till vattentäkt, började fastighetsägaren söka andra alternativ och  ASES 
visade sig vara en mycket bra lösning.    

Att använda solfångare för att producera värme och varmvatten har blivit allt 
vanligare i de nordiska länderna. Ett problem är dock att dessa system producerar som 
mest värme sommartid, då behovet är som minst. Uppvärmnings- och lagringssystemet 
ASES har lösningen på detta. ASES gör det möjligt att säsongslagra energi från sommar-
halvåret till vinterhalvåret i ett patentsökt markvärmelager bestående av stenmjöl.

I Skandiasten produceras energin som behövs för uppvärmning och tappvarmvatten av 
ASES-systemet som innefattar solfångare, 2 ackumulatortankar, 3 värmepumpar och 
ett markvärmelager som grävts ned under parkeringsytan bredvid byggnaden. Solen 
värmer vattnet som cirkulerar i solfångarna på byggnadens tak och därefter lagras 
värmen i ackumulatortankarna och markvärmelagret. Även överskottsvärme från 
gymmets kylanläggning lagras ned i markvärmelagret.

Värmen från marklagret används sedan för uppvärmning av byggnaden under årets 
kalla period med hjälp av värmepumparna. Värmen i ackumulatortankarna används 
sommartid för tappvarmvatten. Denna kombination resulterar i en byggnad med 
extremt låg energiförbrukning (köpt energi) samt ett mycket lågt effektutnyttjande 
trots den gamla byggnadens dåliga klimatskal. Systemets maximala effektuttag ligger 
under 13 W/m2.

SÅ FUNGERAR ASES
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Energieffektivisering av befintlig
byggnation till en låg kostnad – går det?

Utöver det nya värmesystemet har inga ytterligare energieffektiviseringsåtgärder 
gjorts. Byggnaden har utökats med 440 m2 och träningsanläggningen har kompletterats 
med en stor kylanläggning, energiförbrukningen för denna exkluderas i redovisade 
siffror för att de ska kunna jämföras med energiåtgången innan ASES-installationen. 
Inkluderas energin för kyla ligger förbrukningen på 27 kWh/m2/år vilket är väldigt lågt 
då det är mycket energikrävande att kyla byggnader.

Överst: Industribyggnaden Skandiasten, nu med solfångare på taket. Nederst t.v: Förberedelse för 

markvärmelagret. Nederst t.h: ASES används även i nybyggnation , här i Villa Gustafson.

STOR BESPARINGSPOTENTIAL
Konverteringen har medfört ett väldigt positivt resultat för fastighetsägaren som har 
sänkt sina driftskostnader drastiskt. Innan bytet låg den årliga (köpta) 
energiförbrukningen på 142 kWh/m2/år vilket kan jämföras med 22 kWh/m2/år som 
krävs med dagens ASES-installation.  

Detta innebär en årlig besparing på ca 299 000 kWh, vilket motsvarar runt 400 000 kr 
för fastighetsägaren. Den totala investeringen för ASES har kostat ca 2,5 miljoner kr 
vilket betyder att återbetalningstiden ligger på drygt 6 år.

56 000 kWh 22 kWh/m2/år

142 kWh/m2/år355 000 kWh

51 520 kr

452 460 kr

400 950 kr 6,2 år

kWh/m2/år Årlig kostnad* Årlig besparing 
med ASES

Återbetalningstid**Årlig energiförbrukning
(köpt energi)

ASES

* 1 liter olja = 11,60 kr       1 kWh el= 0,92 kr

** Investeringskostnad ca 2 500 000 kr
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