B OSTADSRÄTTSFÖRENINGE N M ÅLAREN 3

Energideklaration
Fastigheten har i jämförelse med liknande jämförbara hus något för hög
energiförbrukning. Ni bör investera i en ny fjärrvärmeanläggning och ni
bör investera i nya radiatorventiler och som bör injusteras. Detta gagnar
för säker drift och jämnare inomhusklimat med lägre
uppvärmningskostnader och därigenom lägre miljöbelastning. Det
kvarstår kostnadseffektiva åtgärder ni rekommenderas att vidta.
Investeringarna för några av dessa åtgärder är små och betalar sig under
året. Ni rekommenderas att utföra vattensparåtgärder som har en kort
payoff tid. Ni rekommenderas även att på sikt åtgärda era fönster och
sätta in nya tätningslister då dessa har dåligt värmeisolerande förmåga
samt att de släpper igenom mycket ljud. Anmärkas bör att det finns
fönsterstängare som behöver justeras vid fönsterrenoveringen. Vid
genomgång fann även vi att ert plåttak behöver bytas p.g.a. otätheter.

Besiktningsman: Richard Albertsson
2009-03-06
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Bostadsrättsföreningen Målaren 3
Energideklaration

Beskrivning av uppdraget:
Enligt lagen om energideklaration av byggnader har vi för er räkning upprättat
en deklaration enligt lagkravet och sammanställer data nedan. Vi har av Gun
Lindh erhållit data och visats runt i fastigheten med besök i lägenheter, lokal
samt bi-utrymmen, vindar och fjärrvärmeundercentral. Vi har rapporterat till
Boverket era uppgifter och förbrukningar samt skriver denna rapport till er
förening som förklaring och förtydligandegör er energiförbrukning mot referenser
och fastighetsstatus, inventering som ger er konkreta förslag på åtgärder som ni
är betjänta av. Önskar ni fördjupande analys i något område, tveka då inte att
kontakta oss för full service.
Vi har även tagit upp anmärkningar och noteringar om felaktigheter och annat
som inte är energibesparande men som vi sett som anmärkningsbart eller värt att
påpeka under vår besiktning.

Besiktningsdatum
2009-02-27 klockan 08.00

Besiktningsobjektet
Målaren 3

Antal byggnader som ingår i besiktningsuppdraget:
1 styck
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Fakta och information om fastigheten

Fastighetens ägare:

Kontaktperson:

Brf Målaren 3

Gun Lindh

Org nr 716419-9171

Surbrunnsgatan 19

Birger Jarlsgatan 83

113 48 Stockholm

113 48 Stockholm

Telefon: 08-612 99 24
mobil: 070-7317050
Mailadress: gun.lindh@tele2.se

Fastighetens adress/er:

Birger Jarlsgatan 83
Surbrunnsgatan 19

Fastighetens besöksadress
Birger Jarlsgatan 83
Surbrunnsgatan 19
113 48 Stockholm

Energiprestanda
Energiprestanda: 144 kWh/m2/år varav fastighetsel 9 kWh/m2/år
Referensvärde 113– 138 kWh/m2/år
Normalårskorrigerad förbrukning: 452919 kWh
Årlig energiförbrukning för fjärrvärme uppgår till: 374000 kWh/år
Årlig elförbrukning för fastighetsel: 26100 kWh/år
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Kallvattenförbrukning
3342 m3/år = 123,8 m3/lägenhet och år
Vilket är lägre än riksgenomsnittet!

Byggnadsuppgifter:
Byggår:

1918

Antal klimatskal/huskroppar:

1

Antal trapphus

2

Uppvärmd bostadsyta:

2443 kvm

Antal lägenheter:

27

Antal lokaler:

4

Antal våningsplan ovan mark:

5/6

Garage, låsta ej uppvärmda

0 st (finns inget)

Ytuppgifter:

Bruksarea summa:

2124 kvm/bostadsyta BOA,
319 kvm uppvärmd lokalyta LOA

A-temp:

3054 kvm

Byggteknik:
Byggnaden uppfördes:

1918

A-tempytan är:

3054 m2 fördelat på 87% bostäder och 13 % lokaler.

Byggnaden är en mellanliggande fastighet på 2443 m2. Huset är i fem (5) och sex
(6) plan. Det finns två (2) trapphus i byggnaden med totalt 27 stycken lägenheter
och 4 lokaler. Byggnaden är helt byggd med tegel och har en putsad fasad med en
gjuten grund.
Fönster är 2 glas kopplade med inåtgående träfönster med träkarm samt 2 glas +
isolerglas träfönster med träkarm, med behov av ommålning av ramar samt ny
isolering. Byggnaden har en tvättstuga, fjärrvärmecentral, elrum samt
lägenhetsförråd i källaren. I gatuplanet finns 4 affärslokaler.
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Fönster:
2-glas kopplade träfönster, inåtgående

U-värde ca: 2,6 w/m2

2-glas + isolerglas träfönster mot gatan

U-värde: 1,9 w/ m2

Fönsterlister är av typen: Silikonlister, i varierande skick och dessa bör bytas ut

2-glasfönster mot innergård i varierande
skick!
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Dörrar:
Bra portar, mindre problem.

Tak:
Taket består av tegelpannor och plåt. Plåttaket är i behov av byte
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Vind:
Ursprunglig takkonstruktion utan isolering.
Vindsbjälklag ursprunglig isolering U-värde :ca 0,9 W/m2
På vinden kommer vindsvåningar att byggas inom kort!

Synliga läckageskador på vinden.

Fasad:
U-värde :ca 1,0 W/m2
Ursprunglig konstruktion som exteriört är K-märkt
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Fjärrvärmeundercentral:
Undercentralens ålder:

1980

Växlarfabrikat: CTC SKR

Typ av växlarprincip: 3-stegsväxlare

Chemiclean finfilter finns för uppsamling av magnetit.
Droppläckage konstaterades vid Chemicleanfiltrets koppling

Styr och regler:
Värmeregulator:

Svenska reglagesystem, typ Thermocontrol BA01

Inställning börvärde:

+10=38 ºC
+0=47 ºC
-10=58 ºC

Parallellförskjutning:

+0 ºC

Nattnedsänkning:

+0 ºC
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Varmvattenregulatorer: 2st Thermobalance BA 801
Inställning börvärde:

55 ºC
51 ºC

Avlästa värden:
Utetemperatur:

+2 ºC

Fjärrvärmetillopp/retur: 68/39 ºC
Värmetillopp/retur:

43/40 ºC

Varmvattentemperatur: 56 ºC

Pumpar:
Typ av värmecirkulationspump:

Perfekta C2—065-H2 dubbelpump
Eleffekten för huvudpumpen för
värmesystemet mättes upp till
550 W. vilket ger en drifttid på
ca 8760 timmar per år och en
elförbrukning på ca 4818
kWh/år, vilket är en hög
elförbrukning.
Pumpen har ingen
varvtalsstyrning! Pumpen har
ingen automatisk
pumpstoppsfunktion inkopplad.
Vid 4 mvp ger pumpen 320
minutliter. Högt!
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Typ av varmvattencirkulationspump:

Grundfos UP 20-30
VVC-pumpen går fast reglerad
med en eleffekt på 75 W, vilket
ger en elförbrukning på 657
kWh/år vilket är något högt för
denna typ av pump.

Expansionssystem:
Rostfritt Aivert typ: 2020, 200 liter
Öppet tryckhållningskärl

Uppvärmningsmetod:
Fastigheten består av en huskropp som värms av fjärrvärme.
Uppvärmningen sker med fjärrvärmevatten som tas emot, växlas av och fördelas
vidare ut i byggnaden via fjärrvärmeundercentralen i källarvåningen.
Värmen tillförs i lägenheterna med radiatorer. Fram och returtemperaturer till
radiatorerna har mätts upp till 43 °C och 40 °C vid ca +2 °C utomhustemperatur.
Tappvarmvattenberedning till 55 ºC/51 ºC sker i varmvattenväxlaren i fjärrvärmecentralen.
Utgående varmvattentemperatur var: 56 ºC
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Värmesystem:
Typ av radiatorer:

Mp, Rex, Duplex

Typ av radiatorventiler:
Danfoss och gamla Bästventiler som inte är justerbara

Typ av Stamreglerventiler:
TA typ STAD
Dessa bör
inregleras
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Typ av VVC-ventiler:
TA, typ STAD och TA typ TATHERM
Tatherm är förinställda 55 ºC bör nedställas för bra funktion

Vatten och avlopp:
Kommunalt vatten och avlopp

Armaturer och toastolar:
Generellt engreppsblandare i lägenheter men vissa högflödesmodeller finns.
Termostatblandare i dusch o badrum.
Vattensparåtgärder är inte utförda generellt men på några blandare fanns
sparperlatorer monterade.
Vattensparutrustning bör installeras
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Snålspolade s.k. duospol toaletter.

Fastighetsel:
Fastighetselförbrukning:

26100 kWh

Säkring:

50 ampere

två abonnemang finns för fastighets-el, Surbrunnsgatan 19 2tr. ingen förbrukning
på den men en 16 ampere säkring. Används inte abonnemanget bör det avslutas

Belysning:
Belysning i trapphus har tidstypiska armaturer med lågenergilampor
Källare, förråd o dylika utrymmen har armaturer med lysrör
delvis draget 1996. I trapphusen aktiveras belysningen med strömbrytare
som släcker efter en viss inställd tid.
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Ventilation:
Husen ventileras med självdragsteknik med frånluft i kök och Wc.
s.k. Stockholmsventilation
Tilluft sker via luckdon i kök och springventiler i fönsterkarmarna.
Frånluftsdon:

Gallerdon, tallriksventiler och spjällventiler

Tilluftsdon:
tallriksventiler
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Obligatorisk ventilationskontroll (OVK):
OVK besiktningen är utförd 2008-04-23. Den är inte godkänd p.g.a. att många
ställen saknar ventilation samt att några kanalanslutna frånluftsfläktar (kök)
finns.

Radon:
Radonmätning är utförd 2005-02-28
Radonhalten är kontrollerad, resultat ca 30- 50 Bq/m3 som understiger gott och väl
den riktvärdet på max 200 Bq/m3

Lägenheter:
Lindh
Uppvärmd V-rums temperatur:

21,2 ºC

Varmvattentappning i kök:

51.1 ºC

Varmvattentappning i bad:

52.5 ºC

Jordfelsbrytare finns inte i lägenheten.
Ahnme
Varmvattentappning i kök:

51.6 ºC

Varmvattentappning i bad:

ºC

Dåligt tryck i badrumskranen, denna måste rensas eller utbytas
Jordfelsbrytare finns inte i lägenheten

Tvättstuga:
1st tvättmaskin Cylinda TMC 1000 från år 2001
1st torktumlare Cylinda TMC 2000 från år 2001

Tvättinstruktioner finns men bör uppsättas på
vägg i tvättstugan!

14

2009-03-06

Torkskåp Electrolux TS 120
Värmen från torkskåpet blåses ut direkt

Övrigt:
- Energibesiktning är inte tidigare utförd.
- Särskilda vattensparåtgärder har inte gjorts generellt.
- Inga inplanerade energisparåtgärder föreligger.
- Elgolvvärme finns i vissa lägenheter och elkostnad för dessa betalas av
respektive lägenhetsinnehavare.

System för uppföljning av energi och vattenförbrukning:
Drift och funktionskontroll 4 ggr/år
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Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärdsförslag:

Efter en total bedömning kan vi råda och rekommendera er för optimerad
komfort att minskad energianvändning att utföra föreslagna åtgärder.

Åtgärdsförslag:

1) Byta av samtliga radiatorventiler till förinställbara radiatorventiler av
till exempel fabrikat MMA typ FVR. Varje radiatorventil bör sedan
injusteras för att få ett balanserat och temperaturjämnare värmesystem.
Den bör utföras i två steg med en grundinställning och sedan en
efterjustering vid kall väderlek.
2) Ni rekommenderas att utbyta er fjärrvärmecentral som är ålderstigen och
bör därför bytas för ökad energieffektivitet och driftssäkerhet. Ett byte mot
moderna mer effektiva växlare och ny styr och reglerteknik spar ofta
mellan 8-15 % av årsenergiförbrukningen. Kostnad ca 160-180 tkr totalt.
3) Prognosstyrning är en metod för att styra uppvärmning av byggnader som
innebär att man för varje
tidpunkt beräknar hur
mycket energi som skall
tillföras en byggnad, baserat
på mycket lokala
väderprognoser. Genom att
kombinera byggnadfysik och
meterologi kan man ta
hänsyn till byggnadens
egenskaper såväl som
väderförhållanden med
utetemperatur, vindstyrka,
vindriktning och
solinstrålning Vid
konventionell styrning av
värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur. Detta förslag kan
utföras enskilt och även i samband med att er fjärrvärmeundercentral
utbyts.
4) Byte av värmesystemets cirkulationspump till en elektroniskt varvtalsstyrd
pump av fabrikat GRUNDFOS typ MAGNA. Denna pump ger en bättre
självadaptiv flödes reglering mot värmesystemet. Den känner själv av att
t.ex. termostater stängs av för att då ökar mottrycket i systemet och då
varvar pumpen ned av sig självt vilket sparar pumpenergi värmeenergi
samt återverkar positivt mot fjärrvärmen med ett bättre temperaturfall i
värmesystemet.
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5) Nya tätningslister bör utbytas i fönster efter fönsterrenovering till
silikonlister. Dessa bör monteras av fackman för ett godkänt och bra
resultat.
6) Vattensparutrustning bör monteras på era kranar och duschar. Använd då
system som blandar in luft vid tappstället kan sänka
tappvarmvattenförbrukningen med mellan 40-60 %. Lägg då märke till att
tappvarmvattnet ligger på 20 % av totala energiförbrukningen och är
konstant under hela året. Montera gärna en lägenhetssats hos någon på
prov så ser alla att det är riktigt bra. Kostnad ca 550 kr per lägenhet vilket
betalar sig inom ett fåtal månader. Montaget är mycket enkelt. Studera
gärna nedan givna länk som exempel på tekniken.
Länk för mer information: http://www.elless.com/
Eller: http://www.holmdal.se/
7) Belysningsstyrning som tänder vid ljud eller via rörelse bör monteras i
trapphus, källare, förråd för att minimera driftstiden då belysningen är
tänd. I utrymmen där det finns risk att det tänder i onödan kan med fördel
rörelsevakt monteras. Vinden, källaren, tvättstugan är ett exempel på
utrymmen där rörelsevakt bör monteras.

Alternativ till er traditionella uppvärmning med fjärrvärme

Föreligger inte något vettigt alternativ i nuläget

Övriga noteringar:

1) Ventilmärkning bör ske av samtliga ventiler i källaren och så kallad
ventilförteckning bör upprättas, detta för att snabbt kunna veta vilken
ventil som ska stängas vid ett haveri (t.ex. radiator som läcker) eller vid en
planerad åtgärd.( t.ex. byte av en duschblandare)
2) Vi rekommenderar er att planera in en renovering och målning av era
fönster inom en 2 – års period.
3) I samband med att ni åtgärdar era fönster bör också era fönsterstängare
ses över och justeras.
4) Enligt uppgift kan det finnas frånluftsfläktar och Paxfläktar kopplade på
självdragskanalerna. Tillse att de fläktar som är kopplade på
självdragskanaler avlägsnas. Detta för att hindra att de andra
hyresgästerna störs av lukt eller rök. Godkända fläktar är av typen
kolfilterfläktar!
5) Otätheter konstaterades på vinden. Plåttaket bör bytas omgående.
6) Tvättanvisningar som ligger på torktumlaren bör uppsättas tydligt på
vägg i tvättstugan
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7) Den s.k. OVK besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll) bör utföras så
att lagkravet följs. Då er ventilation i lägenheterna inte är tillräcklig
rekommenderar vi er att snarast åtgärda era besiktningsanmärkningar så
att en ny och godkänd OVK besiktning erhålls.
8) Vi rekommenderar er utföra en amperemätning/belastningsmätning på ert
fastighetsabonnemang i syfte att möjligen kunna sänka huvudsäkringen
vilket skulle kunna sänka den fasta kostnaden för densamma.
9) Vi rekommenderar er att låta installera jordfelsbrytare i era lägenheter för
att höja elsäkerheten och ha ett skydd mot fel som kan uppstå i elektriska
apparater.
10) Vi rekommenderar er att se över det extra fastighetsel abonnemanget på
Surbrunnsgatan 19 2 tr. om det inte behövs, bör detta avslutas.
11) Åtgärda droppläckaget vid Chemiclean filtrets koppling.

Arlandastad 2009-03-06
Energisparkonsult AB

Richard Albertsson
Certifierad Energiexpert
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