Husets energianvdndning

Energideklaration for Luthagsesplanaden 14, Uppsala.
Detta hus anvdnder 106 kWh/m' och dr, varav el 5 kWh/mr.
Liknande hus 136-166 kWh/m, och dr, nya hus 1 1O kWh/m,.
Radonmdtning dr utford. Ventilationskontroilen dr godkdnd.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.
Se dven : www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utford 2009-02-23 av
Kuno Ekdahl, Energiteknik Ing F:a Kuno Ekdahl
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Energideklaration

- Kon

qgarens namn

)ersonnummer/Organisationsnummer

Brf Graneg6rden

71

\dress

rostnummer

rostort

75225

Uppsala

c/o Jan Lemming Luthagsesplanden 14
La no

7600-0680

Jtl:indsk adress
I

Telefonnum mer

\4obiltelefon num mer

018-519'184

709580579

E-posladress

jan.lemming@telia.com

naden . ldentifikation
:astighetsbeteckning

Kommun

Uppsala

,

Uppsala

Luthagen 57:3

Egen beteckning

Egna hem

Luth 14
nusnummer
1

I

Drefix byggnadsid
1

3ygg

n

ad sid

14020

Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)

-

Adress

rostnu mmer rostort

Luthagsesplanaden 14

t5225

\dress

)osl nummer Postort

Luthagsesplanaden 16

75225

Uppsala

Uppsala

luvudadress

o
luvudadress

C

. EgelrSKa

vvl
Iypkod

I yg g n adskateg o ri

:i

3yggnadens komplexitet

6 Enk"t

C

3yggnadstyp

\temp (exkl. Avarmgarage)

{3
{^
{^
{^
f

Matt

verde

5

\ybyggnadsdr

Friliggande

Komptex

Flerbostadshus

1

960
Procent av

lVerksamhet
lFcirdela enligt nedan:

330

Atemp (exkl.

m2

Omvandlat fr6n BOA/LOA

Avarmgarage)
Bostaider (inkl. biarea,

t.ex trapphus och uppvermd kallare)

98

Omvandling for kontorsbygg nad (>=TS%)

Hotell, pensionat och elevhem

Omvandlat frAn BRA
Omvandlat frdn BTA

BOA

012

Restaurang

nA
Kontor och forvaltning

0

BRA

l TA

012

0

m2

lutiks- och lagerlokaler for Iivsmedelshandel
Butiks- och lagerlokaler for ovrig handel

m2

\ntal keillarplan uppvarmda till >10.C
'exkl garageplan)

Kopcentrum

Vdrd, dygnet runt
qvarmgarage
VArd, dagtid (samt serviceboende, fnsersalong o. dyl)

284

m2

\nrar vantngsptan ovan marK

S

o

kolor (forskol

a-u n ive rs

i

tet)

Bad-, sport-, idrottsanleggningar (ej utomh usarenor)

\ntal trapphus
Teater-, konsed-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler

z
Antal bostadslSgenheter

U

Ovrig verksamhet - ange vad

43
Projekterat genomsnittli gt ventilationsflcide
lokaler och specialbyggnader
l/s,m2

Summa
i

100

ianviindni
12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange fdrsta man"den
i forrn"tet AAMM)

0701

0712

mycket energi har anvdnts for vdrme och kyla angivet Ar (ange
varde om mojligt)?

Angivna vdrden skall inte vara normalirskorrigerade

Mett Fordelat
vdrde vzirde
Fjiirrvdrme (1)

484208

Eldningsotja (2)

Ved (a)
Flis/pellets/briketter (S)
Ovrigt biobrainsle (6)
El (vattenburen) (Z)
El (direktverkande) (8)

kwh t^

(1 0)

Vrirmepump-fr6nluft (el)
(11)

Varav energi till
varmvattenberedni ng

484 208

71491

Fjerrkyla (14)
inns

solvdrme?

I la 6

ja, ange total solfAngararea

'10 000 kWh/m3

11 000 kwh/1 000 m3 (effektivt vdrmevdroe.l

4 600

kwh/i 000 m3

4 500-5 000 kWh/ton, beroende av triislag och
fu ktha lt

la: Energimyndigheten
ovriga biobrdnsle varierar viirmevtirdet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrekna
branslets vikt eller volym till energi pA ett korrekt sett

el (ange mett vdrde om mcijligt)
rgivna vdrden skall inte vara normalArskorrigerade

Mett Fordelat
vdrde verde

f

kwhr(kwhfc
kwhrr

Vdrmepump-luft/luft (el)
(12)
Vdrmepump-luft/
vatten (et) (13)
Summa 1.13 (El)

ingsolja
urgas
Stadsgas
Pellets

KWhCT

El (luftburen) (9)

1

6

KWhl^C
kwhfc
KWhC(^
KWh{-C
kwh(-f
KWhCC

Naturgas, stadsgas (3)

Markvdrmepump (et)

xwn C
kwhfc

torer fcjr brenslen i tabellen nedan gdller om inte

r<wrr

rwn C
kwhrr

(15)
HushAilset (16)

Fastishetset

O
(6

Verksamhetsel

(17)

kwh f,

f

Komfortkyla

(18)

kwh C

f

Summa

O

tWrr (^
129 000 kwrr f
28 183

7-13,1s-1B2E2l 157 183

kwh

Summa 1-1s,18 J(E3)

512 3g1 rw6

7-13,1s:'l4Eq

28 183 rwh

Summa

Nej

0m2

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

110

1 Energi
2 El
3

for uppvairmning och varmvatten

totalt

Verme, kyla och fastighetsel

4 El
exklusive hushAllsel och verksamhetsel
5

Underlag for energiprestanda

rwnlmz,ar

136

166

kwh/m2.ar

ifter om ventilationskontroll
Finns det krav pe ventilationskontroll i
Typ av

ventilationssystem

ilfilJ:,ffi|"1|ll::ilen
b

byggnaden? {C .1" {-

ri- ___
rfx _

sodkiind vid tidpunkten

Nej

I rr

ror

f r mea etervinninq

o r" f ruej f

oeruis

o

100

% sodkrind

Avser ner byggnaden har fler ventilationsaggregat

Finns luftkonditioneringssystem

med nominell kyleffekt storre an

inell kyleffekt enligt standard
S-EN 14 511-2:2007

radonhalten

mett? (- l"

12kw? fl l"

o

ltei

nadens nuvarande kyleffektbehov

{*

som tir luftkonditionerad

Nej

L6ngtidsmdtning enligt SSM

2007-02-18

Utfcirda energ ieffektiviseri n gsAtgiirder

Rekommendationer om kostnadseffektiva 6tgdrder

I

[-

Styu och

l-

lnstallationsteknisk

reglerteknisk F

nstallation av treglasfonster

Byggnadsteknisk

skat utsltipp av
nergianv€indning

ljinformation ger att

ats tjdigare?

61" cNej

lByggnadseigare

I

Annat arbete med henvisning till halsa och miljd som utfort
energideklarationsuppgtfterna

Kontroll

och tekniskt ansva

Ackrediterat foretag

Energiteknik lng Fla, Kuns Ekda:hl
ornamn

Kuno

Crganisationsnummer
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370625-4111
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