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Asante Arkitektur & Design , Sjöberg & Thermé och Sunnyterk Solar vinner markanvisningstävling i 
Eskilstuna för Skogsvallen området

Vinnare i den solelsoptimerade markanvisningstävlingen för Eskilstuna kommun blir förslaget ”Liv i 
Ekvilibrium” av Asante Arkitektur & Design tillsammans med byggföretaget Sjöberg & Thermé och 
sol och energiföretaget Sunnytek Solar.

Eskilstuna kommun utlyste i höstas en markanvisningstävling i två steg, där tre team valdes ut och gick 
vidare. Målet för kommunen var att få fram ett förslag på hur solelstekniken kan integreras både 
nyskapande och ”sömlöst” i arkitekturen. 
– Det är fantastiskt att Eskilstuna kommun lägger fokus helt på hållbart byggande och solenergi. Det 
borde fler kommuner ta efter, säger Philip Thérme från byggfirma Sjöberg & Thermé. 
Tydlig inriktning i tävlingen har varit solelsproduktion, egenanvänding och förluster av solel för uppförande 
av bostäder vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn. Teamet Asante Arkitektur & Design och byggföretaget 
Sjöberg & Thermé tog tillsammans med solelsföretaget Sunnytek Solar fram ett förslag med 16 radhus 
med integrerade solceller på både tak och väggar. Solelsanläggningen för alla radhus ska årligen 
producera minst 70 000 kWh* solel enligt kraven. 

– Solen har fått ge stort avtryck på byggnadernas utformning och taklandskapet. Genom att bryta ner och 
öppna upp byggnadsvolymerna exponeras fler sidor för solljus. Taken har designats med varierande 
vinklar för att optimera solinstrålningen under hela dagen och olika årstider. Det har varit roligt att få vara 
så innovativa och kreativa med solelslösningar i en tävling, säger Carolina Wikström ansvarig arkitekt från 
Asante Arkitektur & Design. 

Utgångspunkten i förslaget ”Liv i Ekvilibrium” är att skapa ett system i balans mellan de tre 
huvudelementen platsen, brukaren och tekniken som kommunen lyft upp som tävlingens viktigaste 
komponenter. Här ges möjlighet att kunna leva i balans och ha ett hållbart boende. 
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– Det är otroligt roligt att vinna detta uppdrag, särskilt då kommunen är så engagerad för att nå en hög 
kvalitet på arkitekturen genom att ställa krav på hållbarhet och design, säger Ana García-Avello Méndez, 
certifierad passivhus designer hos Asante Arkitektur. 

Energi Tekniken bakom det vinnande förslaget designat av Sunnytek Solar
Förslaget vi gjorde var en modern design med radhus av plusenergi typ med bästa isolering och 
återvinningsbara material i byggnaden. Värmesystemet har en värmepumps modul med energiåtervinning 
för att tillvarata energin på bästa sätt. Energiåtgången blir ca 25kWh/ m2 boyta. 
En del av isoleringen i vägg och tak ökas med alla solpanelerna som då bidrar till bättre isolering då de 
monteras på ett integrerat sätt in i byggnadens ytterstrukturer. De flesta taken har ”soltegel” där då 
solpanelernas konstruktion ger samma täthetsklass som ett 
vanligt traditionellt tegeltak. 
Solpanelerna är av CIGS tunnfilms typ som har klart bäst 
egenskaper sett över hela året. De har betydligt bättre 
energiproduktion de mörka månaderna av året jämfört med 
vanliga kristallina paneler. Panelerna har speciella 
vinklingar för att utnyttja en dags sol då vädret ofta varierar 
en hel del. De har även klart bättre egenskaper vid 
skuggning från en trädridå som finns i söderläge. Total 
årsproduktion är beräknad till ca 200 000 KWH / år vilket 
ger betydligt mer el än vad husen förbrukar själva över året. 
Vissa paneler kommer att ha extra mikro inverters för att 
maximera elproduktionen. 
Energilagret har 12 kWh kapacitet / hus och är av Ni-MH 
typ och är ROHS miljöcertifierat. Livslängden är beräknad 
till ca 20 år. Batteriet har inga metaller från konfliktområden. 
Elektroniken har en speciell funktion att balansera faserna så huvudsäkringarna kan då minskas avsevärt i 
storlek.Troligen har vi bara 10A huvudsäkringar. 
Överskottsel kan exporteras / säljas till extern nätleverantör. En speciell funktion är att energilagret kan 

exportera/ låna ut el till nätleverantören vid hög belastning vilken kan hända 
då och då. 
Ny kommande standard som kommer medger även att elbilars batteri kan 
användas som energilager på samma sätt och lösningen är förberedd för 
denna typ and energidelning. 

Elbilens laddare är kopplad direkt mot batteriet så externa nätet belastas ej 
med höga effekttoppar om flera hus laddar bilarna samtidigt. Vid kör då på 
solel och belastar det lokala elnätet klart mindre. 

Kontakta oss så kan ni få mera in formation om var lösning 

Allan Jansson Sunnytek Solar  AB Täby
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