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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 är Kub Väst som hela tiden varit bostäder som har högst
förbrukning både för fjärrvärme och el.
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Verklig förbruknlng
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första
nånaden i formatet AAMM)

0901

förbruknlng
energ¡användning anges för nybyggda/andra byggnader
måtbar förbrukning och normalårskorrigeras ej

0912

Hur mycket energi har använts för värme och kyla ang¡vet år (ange

för bränslen i tabellen nedan gäller om inte

Ang¡vna värden skall lnte vara normalårskorrigerade

Mätt Fördelat
värde värde
269 990

Fjårrvärme ('l)

Eldningsolja (2)
Naturgas, stadsgas (3)
Ved (4)
Flis/pellets/briketter (5)
Övrigt biobråinsle (6)
El (vattenburen) (7)
El (direktverkande) (8)

r<wn O
KWhCC
KWhCI
KWhCC
KWhCC
KWhîC
KWhCC
KWhCC

10 000 kWh/m3
11

OOO

C

(1

0)

älla: Energimyndigheten

el (ange mätt värde om möjligt)
värden skall inte vara normalårskorrigerade

Verksamhetsel 4 (17)

(12\

Värmepumpluft/
(El)

Fjärrkyla (14)

C¡"

14715

Ange solfångararea

0

xwn C

0

¡<wtr

Summa 7.13,15.19 6(l2)

44 715

¡<wn

5

Summa 1-15,'18.19 7(l3)

299 990 rwn

8

30 000 rwn

Summa 7.13,'15,18.19

(t4)

A

KWhCC

(19)

Tillågg komfortkyla

Varav energi till
varmvattenberedning

solcellssystem?

KWhCC

El för komfortkyla (18)

vatten (el) (13)

solvärme?
C¡" CNej

Mätt Fördelat
värde värde
A
30 000 rwn C

Hushållsel 3 (16)

(1 1)

VärmepumpJuft/luft (el)

Summa

(effektivt värmevärde)

m3

ör övr¡ga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Fastighetsel 2 (15)

Värmepump-frånluft (el)

1-13 r

OOO m3

4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och
fukthalt

El (luftburen) (9)
Markvärmepump (el)

kwh/1

4 600 kWh/l 000

m2

Ange solcellsarea

CNej

0

m2

319 329 kwh

r Energi för uppvärmning och varmvatten
2 Den
3 Den
a

el som ingår i fastighetsenergin
el som ingår i hushållsenergin

Den el som ingår i verksamhetsenergin

5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och
6 El totalt
7

Värme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushållsel och verksamhetsel
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Underlag för energiprestanda

typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)
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Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

r
r
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r
r
r
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Varmvattenbesparande åtgärder
Nya radiatorv€ntiler
lnjustering av värmesystem

Tids/behovsstyrning av vårmesystem
Rengäring och/eller luftning av
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefnstallation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgård

lnjustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda

fläktar
Annan åtgärd

Tids/behovsstyrning av belysning
Tids/behovsstyrning av kyla
Annan åtgärd

Energieffektiv belysning
lsoler¡ng av rör och ventilationskanaler

Byte/¡nstallat¡on av värmepump
Byte/¡nstallation av onergieffekt¡vare
vårmekälla
Byte/komplettor¡ng av
ventilationssystem

Atervinning av v€ntilationsvårme
Annan åtgård

lllr'
f
'
ll-

lttaggsisolering vindsbjälklag/tak
lttaggsisolering våggar
Tiltaggsisolering kållare/mark
Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar
Komplettering fönst€r/fönsterdörrar

med innerruta

taming fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar
Annan åtgärd

Rapport: Energideklaration sammanfattning
Bvqqnadens

Aqare:

adress:

Bvqqår:

Fatburs Brunnsqata 33

Fastighetsbeteckning: Fatbursbågen3

HSB Brf Kuberna i Sthlm

Unik

1993

Byggnadskategori:

identifikation:

Bvqqnadstvp:

fA-temol: 2845 m'?
Normalkonioerad förbruknino (Eneroi-indexl
Bvoonadens eneroiorestanda
Varav el
Uoovärmd area

100322-04 HSB Sthlm Brf Kuberna V
Bostäder
Friliqsande fastiqhet

338 521 kWh/år
119 kWh/m'? och år
11 kWh/m'?och år

Atqärdsförslaq samtlioa
åtqärder
Minskad enerqianvändninq:

Referensförbruknino
Referensförbrukninq undre intervall
Referensfdrbrukninq övre intervall
Nybyggnad

134 kWh/m'?och år

59 900 kWh/år

120 kWh/m'?och år
149 kWh/m'?och år
109 kWh/m'?och år

Kostnad per sparad kWh
0.50 kr/kwh
Minskat utsläpp av CO2

Om föreslagna åtqärder qenomförs

98 kWh/m'?och år

12,8lonlâr

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden
By99nâdens €n€rg¡prestarìda
Referensförbrukn¡n9
Referensfôrbrukn¡ng wìdre interuall
ReferensfÖrbrukn¡ng

övre ¡nteryall
Nybyggnad

Om lðreslagna átgàrder genomförs
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H

usets energianvänd ning

Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 33a, Stockholm.

t

Detta hus använder 119 kwh/m" och år, varav el 11 kWh/m2.
Liknande hus 121-150 kWh/m2 och år, nya hus 109 kWh/m'?.
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation fin ns hos byggnadsägaren.
Se även : www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 201 0-05-17 av:
lngvar Oskarsson, Frakka AB
Atgardsforslag som förbättrar bygg nadens
energiprestanda har lämnats.
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