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Sammanställande rapport energideklaration 

Inledning 

I en energideklaration tittar energiexperten på byggnadens energianvändning, således inte på 

verksamhetens energianvändning som finns i byggnaden. Till byggnadens energianvändning hör 

uppvärmning, tappvarmvatten, ventilation (ej process- eller till verksamheten kopplad ventilation), 

pumpar för komfortsystem, komfortkyla och belysning vid entré och trapphus etc. Den till minst 10 

grader avsiktligt uppvärmda ytan, den sk Atemp, mäts upp och säkerställs vid energideklarationen. 

Byggnadens totala energianvändning normalårskorrigeras sedan, vilket innebär att hänsyn tas till om året 

som energiuppgifterna avser var varmare eller kallare än ett normalår. 

Som underlag för att ta fram byggnadens fastighetsenergi har energiexperten fastighetens OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll) där sådan finns, förbrukningsstatistik för samtliga energislag, egna 

utförda strömmätningar, ibland veckolånga och ibland momentana samt antaganden. 

Energideklarationen är utförd enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.  

 

Kommentarer 

Varje lägenhet har sin egen fjärrvärmecentral och således sitt eget vattenburna uppvärmningssystem. 

Ventilation i samtliga lägenheter är FTX, vilket innebär att såväl till- som frånluftsflöden är fläktstyrda 

och värmeväxling sker från frånluften till tilluften. 

 

Sammanfattning 

Fjärrvärmeförbrukningen var, efter att den korrigerats för hushållselanvändningens påverkan på 

uppvärmningen, under perioden september 2018 till augusti 2019 för 1-planshusen ca 4000 kWh/lägenhet 

(något varierande beroende på husens placering och hur vindutsatta de är) och för 1,5-planshusen mellan 

3700-5600 kWh/lägenhet (även här beroende på husens placering och hur vindutsatta de är). Fastighetsel 

är ca 1400 kWh/år och lägenhet. Detta blir ett primärenergital (vilket innebär att olika energibärare har 

olika korrigeringsfaktorer beroende på primärenergin som åtgår vid framställning samt att en geografisk 

korrigeringsfaktor används) för de olika byggnaderna på 58-81 kWh/m2 Atemp och år och energiklass 

B-C. Den lägre för Mårtenstorpsgatan 85-103 som troligen ligger så pass lågt tack vare att byggnaden 

ligger i god lä av andra byggnader och därför inte blir så vindutsatt. Krav för nybyggnad är energiklass C.  

 

 


