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Våra byggnader står idag för 
cirka 40% av samhällets totala 
energianvändning och de flesta 
aktörer inom samhällsbyggnads-
branschen är överens om att nya 
byggnader ska utformas energi-
effektivt. 
 
Att använda solfångare för att 
producera värme och varmvatten 
har blivit allt vanligare i de nordiska 
länderna. Tack vare Norconsults 
patentsökta system ASES går det 
att ta tillvara på mer solenergi än 
tidigare.  
 
Målet med ASES är att maximera 
andelen förnyelsebar energi i 
fastigheten vilket i sin tur hjälper 
till att minimera fastighetens köpta 
energi. Systemet ligger under  
10 W/m² i maximalt effektuttag.  
 
Systemet bygger på en innovativ 
teknik som möjliggör säsongs- 

Att använda solfångare för att producera värme och varm- 
vatten har blivit allt vanligare i de nordiska länderna. Ny teknik 
gör det möjligt att lagra solenergin till vintern när vi behöver 
den som mest. Lösningen är uppvärmnings- och lagrings- 
systemet ASES, Active Solar Energy Storage.

värmelagring under byggnaden. 
All värme som lagras kommer 
från solfångarna på taket. Med 
hjälp av en värmepump hämtas 
den lagrade solenergin för att 
generera värme och varmvatten 
under vinterhalvåret. Samtidigt 
bevaras solfångarnas primära 
funktion att generera tappvarm-
vatten på sommaren. 
 
Värmelagringssystemet inkräktar 
inte på byggnadens utformning 
utan ger goda förutsättningar att 
skapa en energieffektiv byggnad 
med en attraktiv design. 
 
ASES har byggts till flera fastig-
heter, både nya och befintliga. 
Systemet bidrar till minskade 
driftskostnader och stora årliga 
besparingar. Samtidigt är ASES 
ett system som medför stor arki-
tektonisk frihet även för låg- och 
nollenergihus.

FAKTA OM ASES 

• Energianvändning: 15-20 kWh/m2, år

• Maxeffekt: < 10 W/m² 

 

Systemet består av:

• Solfångare på taket

• Ackumulatortank

• Markvärmelager

• Värmepump 

 

I kombination med solceller nås 

nollenergihus-standard. 

 

 

 

 

Markvärmelager
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Villa Gustafson  
Villa Gustafson, utanför Göteborg, är 
det första huset någonsin med ASES.  
Byggnaden uppvisar positiva resultat 
med genomsnittlig köpt energi på 
15-19 kWh/m², år för värme, varm-
vatten och ventilation.  

  
Värmelagringssystemet inkräktar inte 
på husets utformning utan ger goda 
förutsättningar att skapa ett energi- 
effektivt boende med en attraktiv 
design.

Fredrika Bremergymnasiet  
Fredrika Bremergymnasiet i Haninge 
är landets mest energieffektiva yrkes- 
skola, tack vare ASES. Energianvänd-
ningen beräknas till cirka 28 kWh/m², 
år för värme, varmvatten och fastig-
hetsel, varav 15 kWh/m², år är själva  

 

värmen. Detta är extremt lågt då 
skolan innefattar bilverkstad, lacke-
ringsboxar, svetsbås och storkök vilka 
alla kräver mycket ventilation och 
uppvärmning.

Skandiasten  
Industrifastigheten Skandiasten i 
Bollebygd har tidigare haft höga 
driftskostnader och hade olja som 
värmekälla. Fastighetsägaren beslu-
tade att införa ett mer energieffektivt 
system, och kommunen tillät inte  

 

bergvärmesystem på grund av närhet 
till vattentäkt. Därför anlitades vi, då 
ASES sågs som en bra lösning. Med 
ASES justerades den köpta energin 
från 142 kWh/m2, år till 22 kWh/m2, år.

Mer information om ovanstående projekt finns på www.norconsult.se
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Norconsults tio marknadsområden
Allt vi gör börjar med kundens behov. Vår första uppgift är att lyssna på 
behoven, förstå kraven och förstå förväntningarna. Det är då vi kan hitta 
rätt lösningar och skapa framgångsrika projekt. Att sätta kunden i centrum 
är en självklarhet. Vi är med hela vägen – från vision till verklighet – och 
genomför alla våra uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv och en tydlig 
miljöprofil. Det är så vi skapar hållbara lösningar för framtidens samhälle.
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