ll

Frakka ab
Stockholm 2010-05-17

Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm
Vi är nu färdiga med energideklarationsarbetet för HSB:s Brf Kuberna i Stockholm.
Energideklarationerna är inskickade och godkända hos Boverket med dagens datum.
Fastigheternas energieffektivitetsvärden är låga jämfört med Boverkets referensförbrukningsvärden, mycket beroende på att byggnadernas ålder samt att vindsplanet är uppvärmt. För värdet
inverkar också Frakkas uppmätning av A-tempytan; en jämförelse mellan uppmätt yta och
schablonberäknad yta finns som bilaga 1
.

Som underlag i energideklarationsarbetet har förbrukningsstatistik från 2009 använts, För vissa
typer av verksamhetsel (tvättstugorna, utebelysningen) har schabloner och erfarenhetsvärden
brukats vid beräkningarna.
Föreslagna energisparåtgärder finns redovisad för byggnaderna i Energivisions rapporter med en
teoretisk beräkning av återbetalningstider mm och det troliga utfallet för energiprestandavärdet
om åtgärderna utförs, Frånluftsvärmeåtervinningen kräver någon form av utredning (prisbilden för
åtgärden är mycket osäker), men förslaget är intressant då det finns gott om utrymme på plan 9
för ett aggregat. Man bör även utreda varför de nästan exakt lika byggnaderna har en sådan stor
skillnad i mediaförbrukningen; det år Kub Väst som hela tiden varit bostäder som har högst
förbrukning både för fjärrvärme och el,
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I det följande redovrsas resultat för valda àtgärder. Vikt¡ga förutsättningar för kalkylerna redovisas nedan.
Genomsnittligt energipris vid beräkning av kostnadsbesparing för värmebesparande åtgärder är 0,70 öre/kWh.
Genomsnittligt elpris vid beräkn¡ng av kostnadsbesparing för elbesparande åtgärder är 152,60 öre/kWh.
Samtliga kostnader redovisas inkl. moms.
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