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$. Inledning
Södra Climate Arena är byggd som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för
energiförbrukningen under ett års drift (september 2013 - augusti 2014) samt utvärdering av
hyresgästens upplevelse och driftteknikerns iakttagelser i byggnaden.
Mätvärdena är inte normalårskorrigerade utan motsvarar de verkliga avläsningarna.
För att föra bort emissioner från nytt material och nya möbler har man valt att ventilera
byggnaden lite mer under första året i drift, därför väntades med uppföljningen till år 2.

%. Allmänt – Södra Climate Arena i drift
Södra Climate Arena är byggd som internationellt certifierade passivhus. Nu har byggnaden
stått i ett år och frågan är:
Fungerar passivhuset som utlovat gällande energiförbrukning, komfort och kvalitet?
För att kunna reda ut det gjordes bl.a. intervjuer med hyresgäster, en löpande
sammanställning av mätresultaten och en utvärdering som sammanställs i denna rapport.
I oktober 2014 intervjuades Södras fastighetsförvaltare Rolf Åkesson och verksamhetsansvarig
Bernd Martinsson.

Bild 1: sydfasad med solavskärmning, mot väster och öster saknas en yttre avskärmning
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=. Funktion, klimatskärm, inre miljö och komfort
Södra Climate Arena är byggd som en blandkonstruktion av trä och betong. Betong och
betong/träkonstruktionen finns under marken (söder) och öster/väster, norra ytterväggar är
byggda helt av träkonstruktionen (lättregel med mineralull) En väldigt noggrann projektering
och byggprocess har minskat värmeförluster genom att bygga en välisolerad, köldbryggsfri
och lufttät klimatskärm.
Speciella är de passivhusglasfasader som sitter inflyttade och överisolerade i fasaden.
Glasfasaden är så placerad att den ger tillräckligt mycket dagsljus och solinsläpp mot söder.
Solavskärmningen i form av fasta avskärmningar finns för att minska övertemperaturer under
sommartid (se även bild 1).
Hyresgästen fick en kort undervisning av var lufttäthetskiktet befinner sig och att det inte får
förstöras. En användarhandbok som togs fram beskriver exempelvis konsekvenser av
otätheter och vikten av lufttäthet.
”Oavsett årstid, temperaturen i hallen är alltid 18 grader” berättar Bernd Martinsson.

Bild 2: Interiör
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>. Teknik
4.1 Ventilationssystem
Södra Climate Arena har två FTX- aggregat som ansvarar för god och tillräckligt mycket luft i
alla rum. Ventilationen är behovsstyrd.
Under tiden tennishallen är stängd, är även ventilationen avstängd, den sätter igång enligt
driftschema en timme innan tennishallen öppnas. Under speciellt långa och kalla
stängningstider hålls tennishallen varm via cirkulation av rumsluften d.v.s. med den varma
luften som finns i huset utan inblandning av utomhusluften. (Första året är ventilationen i
drift dygnet runt för att torka ur byggnaden)
Passivhustennishallen har ett centralt system vilket både ansvarar för bra och tillräckligt
mycket luft i huset och som via samma system även värmer upp eller kyler tennishallen, helt
efter behov.
För att säkerställa bra komfort i servicedelen (omklädningsrum, konferensdel och
fitnesscenter) har man i dessa områden separerat värme- och ventilationssystemen.
Ventilationssystemet har där enbart ansvaret för bra luftkvalitet och ett vattenburet
värmesystem (radiatorer) ger vid behov det extravärmetillskott i rummen som krävs.
Enligt verksamheten är radiatorer i konferensrummen mot söder nästan alltid på och om så
bara med ljum temperatur.
Hela systemet är behovsstyrt och beroende på om det behövs värme eller mer friskluft i
områden så tillförs motsvarande element.
Forceringen i konferensrummet fungerade inte korrekt under första åren, här blev det ingen
forcering som kunde ta hand om övertemperaturen när konferensrummen användes och/eller
sollasterna blev för stora.
Styrsystemet är åtgärd idag och fungerar enligt förskriven lösning.

I användarhandboken understrycks det hur viktigt det är att hålla donen rena och fria från
föremål vilket inte var något problem p.g.a. placeringen på taket eller högt upp på väggen
i hallen.
Verksamheten beskriver passivhustennishallen som behagligare än konventionella hallar.
Värme och luften i hallen är ”super” berättar Bernd Martinsson från ReadyPlay.
Enligt fastighetsansvarig så håller hallen en temperatur på 18 grader, jämt, nästan utan
att kyla eller värma ”aktiv” och avsett om det är -20 eller +25 grader utetemperatur.
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Bild 3: ventilationsaggregat

Bild 4: Tilluftsdon

Markkollektorn i form av fyra borrhål har till uppgift att förvärma uteluften under
vintertid och att förkyla inkommande luft under sommartid.
sept
okt
nov dec jan feb
mars
15/16 15/12 9/5 9/7 8/4 10/5 11/8
Tabell 1: Borrhåll till och returtemperaturer

apr
maj
juni
juli
aug
13/12 18/18 18/18 14/17 16/16

Diagram 1: utetemperaturer under mätperioden
I maj och i juni (se diagram 1) låg utetemperaturen bara någon dag över 20 gr C varför kylning
av uteluften inte krävdes. Köldbärarkretsen har stoppats och termometrarna på tillopp och
retur visar rumstemperaturen eftersom vätskan står stilla i ledningarna och antar rummets
temperatur. (tabell 1: 18 grader).
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Den söderorienterat kontorsdel var under tiden solen stod lågt övertempererat vilket
försöktes åtgärdas via invändig lätt solavskärmning. Kontorsdelen har fasta flöden och är
ett väldigt litet rum. Stora fönsterareor, konstanta flöden och ingen öppning till stora
hallen gör att värmen bli instängd vilket underskattades i projekteringen. Det kanske
förbättrar komforten något om man kan öppna fönsterdörren eller innerdörrer för lite
mer luftcirkulation.

Bild 5: fasta flöden i kontorsdel

4.2 Värme och varmvatten
Södra Climate Arena får sin värme och varmvatten via VEAB, Växjös fjärrvärme
Värmedistributionen sker via luft i själva hallen och vattenburet i konferensrum,
omklädningen, café och fitnessrum.
Detta valdes för att kunna reglera värmen i främst omklädningen utan hänsyn till
ventilationsbehov och är inte i motstridighet till passivhusfilosofin.
Fördelen är att styrningen kan ske rumbehovsbaserat i sekvens med ventilationsflöden.
Forceringen i konferensdelen åtgärdes efteråt och säkerställer nu ett bra inomhusklimat.
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Bild 6: forceringsfunktion i konferensrum åtgärdades

Vid olika tillfällen och under olika årstider kollades temperaturer på golv och tak i hallen
(avstånd 9 meter).
Oavsett utetemperaturen låg temperaturskillanden mellan tak och golv mellan 0,5 och 1 grad.

?. Mätresultat
Mätperioden gäller från 1 september 2013 till 31 augusti 2014.

5.1 Energianvändning
Den totala energin för Köpt Energi (Värme, varmvatten och fastighetsel enligt BBR) under
år 2 ligger på 37317 kWh fjärrvärme och 31 472 kWh fastighetsel enligt uppgifter från
energibolaget/hyresgäst.
Detta motsvarar 68789/3700 = 18,6 kWh/m2år (ATemp)
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5.1.1 Fjärrvärme
Dusch

Fjärrvärmeanvändning per dygn kWh
lördag 5 oktober 2013

Dusch

Fjärrvärmeanvändning per dygn kWh
Torsdag 28 november 2013

Dusch
Dusch

Fjärrvärmeanvändning per dygn i kWh
söndag 2 februari 2014

Fjärrvärmeanvändning per dygn kWh
onsdag 30 april 2014

Bild 7: Varmvattenanvändning per dygn
I tabellen visas fyra olika fjärrvärmekurvor över ett dygn vid olika årstider under mätåret.
Spetsar är duschtider efter matcher. När uppvärmningsbehovet är lågt så är det enbart
VVC förluster som är kontinuerligt.

5.1.2 Värme
Byggnadens uppvärmningsenergianvändning år 2:
Totala Värmeenergi /Referensarean = (37317-8500)/3589= 8 kWh/m2år. (Aref)
Referensarea = 3589 m2 och motsvarar byggnadens golvarea.
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5.1.3 Varmvatten
Byggnaden har förbrukat 243,3 m3 kallvatten under andra året.
Den totala varmvattenanvändning ligger på 198m3 (för två år)
40% av kallvattnet används i denna hall till varmvatten.
Beräkningen av varmvattenförbrukning:
Energi VV = 40%/100 x 243,3m3x 1000 x 4,2 x 48 / 3600 = 5500 kWh i förhållandet till
ATemp. Det finns en VVC (Varmvattencirkulation) som går dygnet runt. Med cirka 5W/m
förlust i VVC och 70m längd blir det cirka 3000kWh per år distributionsförluster.
Totala varmvattenanvändning på (5500+3000)/Atemp = 2,3 kWh/m2år (ATemp)
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Diagram 2: Fjärrvärmeanvändning (mörkt VV, ljust Värme) under ett år

5.2 Fastighetsel
Enligt uppgifter från hyresgästen mäts totala elanvändningen och fastighetsel separat.
I fastighetsel ingår bl.a. fläktar och pumpar, allt som finns i teknikrum. Belysningen anges
som verksamhetsel.
Fastighetsel enlligt undermätare i undercentralen = 31 472 kWh = 8,5 kWh/m2år
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5.3 Verksamhetsel
Enligt uppgifter från fastighetsförvaltare och elleverantören är den totala elanvändning
145 451,7 kWh dvs = 39,3 kWh/m2år
Verksamhetselen är differansen av totala elanvändningen och uppmätt fastighetsel.
Verksamhetselen motsvarar 30,8 kWh/m2år

5.4 Totalenergianvändning
Förbrukat energi för värme, varmvatten, fastighetsel och verksamhetsel under en 2 års
period ligger då på 49,4 kWh/m2år (ATemp)
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Diagram 3: Elenergianvändning (mörkt fastighetsel, ljust verksamhetsel) under ett år

5.5 Primärenergianvändning
Specifikt primäremergibehov relaterat till referensarea
All energiförbrukning i tennishallen räknas ihop och sätts i relation med energislagets
primärenergfaktor.
Primärenergi El (Sveriges Elmix): 2,0 ; Primärenergi Fjärrvärme VEAB: 1,0
Värme/varmvatten: 37 317 kWh/3700 m2 = 10,1 kWh/m2år x 1,0 =10,1 kWh/m2år
Fastighetsel: 31472 kWh/3700m2 = 8,5 kWh/m2år x 2,0 = 17,01kWh/m2år
Verksamhetsel: 113970 kWh/3700 m2 = 30,8 kWh/m2år x 2,0 = 61,60 kWh/m2år
Totalt: 88,7 kWh/m2år
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K. Jämförelse beräkningsresultat – mätresultat
I tabellen nedan jämföras PHPP beräkningsresultat med mätresultat under ett år i drift.

RESULTAT
ÅR 2
Värmebehov

Certifieringskrav
Internationellt
Passivhus
15 kWh/m2år

PHPP

Mätresultat år 2

11 kWh/m2år

8 kWh/m2år

kWh/m2år (Aref)

(OBS uppmätt fjärrvärme,
även belysning i hallen bidrar
till värmen)

Referensarea
Lufttäthet n50

0,6 oms/h

0,1 oms/h

0,1 oms/h

120 kWh/m2år

115 kWh/m2år

88,7 kWh/m2år

30,6 kWh/m2år

18,6 kWh/m2år

17,1 kWh/m2år
6,5 plus påslag 7 =
13,5 kWh/m2år

10,1 kWh/m2år
8,5 kWh/m2år

27 kWh/m2år

30,8 kWh/m2år

Primärenergi

kWh/m2år (Aref)
Referensarea
Köpt energi
BBR/ ATemp
Fjärrvärme
Fastighetsel

Verksamhetsel
Tabell 2: Sammanställning resultat år 1

M. Sammanfattning
Projektet visar ett väldigt bra resultat efter andra året i drift.
Hyresgäster trivs i miljön och med komforten. Inga konkreta klagomål som berör
passivhustekniken har uppkommit.
Energiförbrukningen för värme ligger långt under dagens energikrav och det kan
konstateras att beräkningsresultatet är uppnått.
Fastighetselen ligger med nästan 31 kWh/m2år något högre än förväntat.
Belysningen hade lite problem med styningen i början vilket kanske kan ha bidragit till
resultatet.
Dagens krav på köpt energi för denna tennishall ligger på 110kWh/m2år och resultatet
blev 18,6kWh/m2år, i den totala besparingen betyder det att det nu används 68 820 kWh
per år istället av 338 180 kWh per år som är tillåtet enligt lagen, dvs 338 180 kWh mindre
varje år, dvs 3,4 miljoner kWh efter 10 år.
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