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Iypkod
Byggnadskategori

lyggnadens komplexitei

O Enk"t  C Komolex

Syggnadstyp
t--lt,L,,gm

\,,lybyggnadsar

1 983
\temp (exkl. Avarmgarage)

C Mett uard"

G Omvandlat frdn BOA,/LOA

C Omvandlat fr6n BRA

C Omvandlat frAn BTA

m2
Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

Bostdder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvEirmd kiillare) 100

Hotel l ,  pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och forvaltning

Butiks- och lagerlokaler fijr livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler fdr 6vrig handel

K6ocentrum ,

VArd, dygnet runt

Vird, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (fdrskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokater och dvriga samlingslokaler,

Ovrig verksamhet - ange vad

qr  Ngd i l i l tE (

6rdela enl igt  nedan:

BOA

486 m2

LOA

;0 ,,
BRA

m2

ABT

m2
\ntal kel larplan uppvarmda t i l l  >10.C
,exkl.garageplan)
0 ; s

E\
:4 i6

Antal vAningsplan ovan mark

2

Projekterat genomsnittligt ventilationsfldde i
lokaler och specialbyggnader

l/s,m2



/ilken 12'manadsperiod avser energiuppgifternaz linge-torsta ..nen"d"nlto-"iilIM-ilI

0701 0712
Hur mycket energi har anvants fdr vArme och kyla 

"ngiu"t 
a,1ung"

matt varde om mojl igt)?
givna varden skal l  inte vara normalArskorrigerade

Fjtirrviirme (1)

Eldningsotja (2)

Naturgas, stadsgas (3)

ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Ovrigt biobrdnste (6)

El (vattenburen) (7)

El (direktverkande) (B)

El (luftburen) (9)

Markvdrmepump (el) (1 0)

Vdrmepump-frAnluft (el)
( 1  1 )

Vi irmepump-luft / luft  (el)
(12)

Vermepump-luft /
vatten (el) (13)

Summa l - ig  1 (E l )

Varav energi t i l l
va rm vatten bered n i n g

Fjiirrkyla (14)

solvarme? r ;" fr

ja, ange total solfAngararea

Matt Fordelat
viirde vdrde

50 999 twn f, r-'

kwh r* r

k w h r a

kwh f {*

k w h r f l

k w h f l

kwh f' f'

k w h f r

12 499 r<wn l- 6

k w h f r

k w h r r

k w h r r

k w h r a

63 498 rwn

ningsol ia 10 000 kWh/m3

faktorer  for  brdnslen i  tabel len nedan gdl ler  om inte

Naturgas 11 000 kwh/1 OO0 m3 (effektivt vermevarde)
Stadsgas 4 600 kwh/1 OOO m3

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

6r ovriga biobrdnsle varierar vermevardet beroende av
ing och fukthalt. Det tir expertens ansvar att omrekna

vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

el (ange matt varde om mojl igt)
rgivna vdrden skall inte vara normalArskorrigerade

Miit t  F6rdetat
vtirde vdrde

Fastighetset (15) 7 581 t<Wtr f' 6

Hushallsel (16) kwh C' (-

Verksamhetset (17) 3 944 twn (* (-

Komfortkyla (18) ' 
kwh f f

Summa 7-1s,1s-1a 2 E2l 24 024 xwn

Summa 1-15,18 383) 
71 07g rwn

Summa 7-13,15,18 4(r4) 20 080 rwn

l lund I

- lndex) 5

81 195 kwh

113 139 kwh/m2.ar

1 Energi f6r uppvermning och varmvatten
2 Er totalt
3 Varme, kyla och fastighetsel
4 El exklusive hushAllsel och verksamhetsel
5 Underlag fdr energiprestanoa



om ventilationskontroll

o Avser ndr byggnaden har f ler  vent i lat ionsaggregat

det  krav pa vent i lat ionskontro l l  i  byggnaden? 6 Ja C- Nei
Typ av ventilationssystem 

F rrx f* pr f , ,n", .""^r*

I F J Sletvcrag
Ven t i | a t i onskon t ro | | engodkandV id t i dpunk ten fo r
: rg ideklarat ionen? 

e ' i re r rsFer"rv"  'v '  
6 .1"  t r  *" j  f  D" lu i ,  6 o/oqodkand

luftkonditioneringssystem med nomineil kyreffekt storre an 12kw? c Ja 6 Nej

SS-EN 14 511-2i2007
s nuvarande kyleffektbehov av Atemp som ar luf tkondi t ionerad

radonhalten mtitt? C Ju G ru"i

Utfiirda energieffektiviseringsAtgdrder

Rekommendationer om kostnadseffektiva Atgdrder

arbete med hdnvisning t i l l  hdlsa och mi l j6 som ut f6r ts pA byggnaden, t .ex.  mi l jok lassning,  enki i ter  e l ler  kommentarer t i t l
id e klaratio n s u p pg ifte rn a

Byggnaden hresiktigade 080923 av Byggnadsingenjor Anders Granlund och Fastighetsingenjor Joel Knutsson

iarbete med hi inv isning t i l l  helsa och mi l jo som ut for ts p6 byggnaden, t .ex.  mi l jok lassning,  enkdter  e l ler  kommentarer t i l l
id eklaratio n s u p pg iftern a

Atgardsforslag redovisas i separat rapport till kund och gailler samfliga byggnader i Brf JiirnAloern

och tekniskt
\ckrediterat foretag

Energi & VVS Utveckling AB, EVU
) rganisat ionsnummer

556471-0423
\ckrediteringsnu mmer

7067:01
Fdrnamn

Finn
ifternamn

Hultman
--postadress

hultman@evu.se



Saker att tdnka pd ...

att informera om energideklarationen
Nu ndr du som byggnadsdgare har gjort din energideklaration dr du skyldig att informera
om resultatet till hyresgdsterna och ovriga som anvdnder huset. Detta gdller inte dig som
har en villa.

att sdtta upp sammanfattningen i entr6n
Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvdndning", dr en sammanfattning. Den
ska du sdtta upp i husets entr6 eller reception. Du kan vdlja att siitta upp sista sidan som
den dr eller gora en bestdndig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet veiljer du sjtilv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sdtter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fd betala vite.

att fasti g hetsfcirvaltaren och fasti g hetsskdtaren ockse kan informera
Syftet med energideklaration dr att effektivisera energianvdndningen for att forbdttra
miljon och rddda klimatet. Du som byggnadsdigare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgaisterna eller de som anviinder huset kan hjailpa
till' Se ddrfor till att andra personer som dr involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, dr beredda att informera och forklara for
hyresgdsterna och andra personer som anvdnder huset om energideklarationen och dess
syfte.

att itgiirderna g6rs pi l5mpligt sdtt
Ju fler iitgdrder du gdr for att minska energianvdndningen desto bdttre energiprestanda
far huset. Men, det dr ocks6 viktigt att tdnka pd att Atgdrderna du gor for att minska
energianvdndningen inte forsiimrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. Pd Boverkets webbplats finns faktablad om olika Atgiirder, som
kan vara bra att visa projektorer och entreprenorer ndr du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill
Energideklarationen gdller i tio Ar. Vill du, kan du gora en ny energideklaration niir du
gjort olika energieffektiviseringsitgdrder, har ny Arsforbrukning eller ntir du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



H usets energ ianvdnd n i ng

a
Energideklaration for Bronsdldersvdgen 36, Lund.
Detta hus anvdnder 145 kwh/m2 och ar, varav el 41 kwh/m2.
Liknande hus 1 13-139 kwh/m2 och ar, nya hus 1 10 kwh/mr.
Radonmdtning dr ej utford. Ventirationskontrollen dr godkdnd.
Detalj i nformation fi n ns hos byg g nadsiigaren.
Se dven : wvrrw. boverket. se/en erg id eklaration
Energideklaration utford 2008-1 0-22 av
Finn Hultman, Energi & WS Utveckling AB, EVU

lf gouerket


