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Dekl.id: 879428

Energideklaration

Byggnaden - Identifikation

Örebro
Län

Örebro
Kommun

Egna hem (privatägda småhus)

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

Grävlingen 14
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Nygatan 82
Egen beteckning

Husnummer

1
Prefix byggnadsid

1
Byggnadsid

1288496
Orsak till avvikelse
Adressuppgifter är fel/saknas

Nygatan 82
Adress

70213
Postnummer

Örebro
Postort Huvudadress

Rudbecksgatan 79
Adress

70213
Postnummer

Örebro
Postort Huvudadress



Byggnaden - Egenskaper

320 - Hyreshusenhet, bostäder
Typkod

Flerbostadshus
Byggnadskategori

Byggnadens komplexitet

Enkel Komplex Friliggande
Byggnadstyp

1960
Nybyggnadsår

3259
Atemp (exkl. Avarmgarage)

m²

69
Avarmgarage

m²

1

Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

11
Antal våningsplan ovan mark

1
Antal trapphus

40
Antal bostadslägenheter

Finns till övervägande del lägenheter med 
boarea om högst 35 m² vardera?

NejJa

0,35

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde 
i lokalbyggnader

l/s,m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för 
uppvärmning och varmvattenproduktion

NejJa

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller 
en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 
8 kap 13 § PBL?

Nej

Ja enligt 3 kap KML

Ja enligt SBM-förordningen

Ja, är utpekad i detaljplan eller 
områdesbestämmelser

Ja, är utpekad i annan typ av 
dokument

Ja, egen bedömning

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl. 
Avarmgarage)

100Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

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

Skolor (förskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

Övrig verksamhet - ange vad

100Summa



Energianvändning

1701

Mätperiod
Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange första månaden i formatet ÅÅMM)

1712-

Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angiven mätperiod?
Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.

Fjärrvärme (1) 290158 kWh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Ved (4) kWh

Flis/pellets/briketter (5) kWh

Övrigt biobränsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) kWh

El (direktverkande) (8) kWh

El (luftburen) (9) kWh

Markvärmepump (el) (10) kWh

Värmepump-frånluft (el) (11) 15714 kWh

Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh

Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh

Energi för uppvärmning 
och varmvatten¹���1) 305872 kWh

Varav energi till 
varmvattenberedning 81475 kWh

Fjärrkyla (14) kWh

Finns solvärme?

Ja Nej kWh/årm²

Ange solfångararea
Beräknad 
energiproduktion

Finns solcellsystem?

NejJa kWh/årm²

Ange solcellsarea
Beräknad 
elproduktion

Örebro

Ort (Energi-Index)

340775

Normalårskorrigerat värde
(Energi-Index)

kWh

8

105

Energiprestanda

kWh/m² ,år 11

...varav el

kWh/m² ,år

Beräknad energianvändning
Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 
anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den 
uppmätta energianvändningen.

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m³

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)

Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m³

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

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av 
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade

Fastighetsel² (15) 19170 kWh

Hushållsel³ (16) kWh

Verksamhetsel  (17)4 kWh

El för komfortkyla (18) kWh

Tillägg komfortkyla  (19)5 0 kWh

Byggnadens
energianvändning  ��3)6 325042 kWh

Byggnadens
elanvändning  ��4)7 34884 kWh

80

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

kWh/m² ,år 142

Referensvärde 2
(statistiskt intervall)

173- kWh/m² ,år
1 Summa 1-13 ����
2 Den el som ingår i fastighetsenergin
3 Den el som ingår i hushållsenergin
4 Den el som ingår i verksamhetsenergin
5 Gäller för byggnader med nybyggnadsåret 2010 eller senare. Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som 

används, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 i dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6
6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 �����
7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 �����
8 Underlag för energiprestanda



Uppgifter om ventilationskontroll

Uppgifter om radon

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Nej

Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning

F Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej Delvis

10
%

Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej

10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Är radonhalten mätt? Ja Nej

230
Radonhalt

Bq/m3 Långtidsmätning enligt SSM
Typ av mätning

2014-05-15
Datum för radonmätning

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej



Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark
Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

950
Minskad energianvändning

kWh/år 0,3
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

I källarplan och på markplan kan ljuskällorna bytas till LED-ljuskällor. 
Större delen av befintliga ljuskällor är 60W glödlampor.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

450
Minskad energianvändning

kWh/år 0,3
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Dörrlisterna åldras, de blir torra och de förlorar förmågan att hålla kylan 
borta, därför bör man då och då kontrollera alla lister och vid behov byta ut 
dem. 
Vid besiktningen var det vissa dörrar som helt/delvis saknade tätningslister 
vilket gjorde att det fanns synliga springor mellan dörr och karm.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

2000
Minskad energianvändning

kWh/år 0,95
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Befintliga dörrar till källare och förråd är från huset byggdes år 1960. 
Dörrarna är underhållna under åren men är allmänt slitna efter ha varit 
använda i 60 år  
En modern dörr har ett betydligt bättre U-värde än dörrarna från 1960-talet 
vilket ger en energibesparing. En annan fördel är att underhållskostnaden 
minimeras under ett antal år om nya dörrar installeras.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

14000
Minskad energianvändning

kWh/år 0,95
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Injustering av värmesystemet:
Att en korrekt injustering är gjord är en förutsättning för god funktion och 
låg energianvändning. I en radiatorkrets söker man en jämn temperatur i 
samtliga rum utan några stora variationer inom byggnaden. 

Följande moment bör ingår i en justering:
�Beräkning av flöden genom samtliga samlingsventiler och radiatorer i 
värmesystemet
�Demontering av termostatventiler
�Injustering av radiatorventiler & samlingsventiler
�Optimering av styrutrustning, shuntgrupper och pumpar
�Kontrollmätning av inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen
�Återmontering av termostater  

En injustering av värmesystemet bör göras då fastighetens förutsättningar har 
ändrats, exempelvis efter en större renovering eller byte av värmekälla.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

500
Minskad energianvändning

kWh/år 0,25
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Korridoren/hallen på varje våningsplan värms upp med ett ventilationsaggregat 
som tar värmen från husets radiatorkrets. Genom att sänka börvärdet från 20 
till 18 grader blir det en uppskattad besparing på 500 kWh/år. 
Temperatursänkningen bedöms inte påverka inomhusklimatet i lägenheterna.



Åtgärdsförslag (Dekl.id: 879428)

Styr- och reglerteknisk

Värme
Nya radiatorventiler
Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem
Rengöring och/eller luftning av 
värmesystem

Maxbegränsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.
Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan åtgärd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande åtgärder
Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

Byte/installation av energieffektivare 
värmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Återvinning av ventilationsvärme
Installation av solvärme
Installation av solceller
Annan åtgärd

Byggnadsteknik

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak
Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar

Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

Annan åtgärd

62000
Minskad energianvändning

kWh/år 0,45
Kostnad per sparad kWh

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

En frånluftvärmepump föreslås installeras på vinden, där den kan återvinna 
värmen ur frånluften. Beräknat frånluftflöde 1,6m^3/s. Värmen från 
värmepumpen leds ner till källaren genom rör som monteras i sopnedkastet. I 
källaren kopplas rören till kulvertens returledning som är kopplad till UC på 
adressen Nygatan 82. 

Kostnad för ombyggnation av husets plåttak på vinden är ej medräknat i 
priset. Befintliga plåttaket är från när huset byggdes och behöver bytas ut 
även om ingen värmepump installeras.



Övrigt

Ja Nej

Har byggnaden
besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Deklaration utförd enligt BFS 2017:6, BEN 2. Vilket innebär att 
varmvattenförbrukningen är normaliserad samt att
elförbrukningen för motorvärmare, tvättstuga är borträknad från 
fastighetselen.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till 
energideklarationsuppgifterna

Brf Vallen består utav tre st punkthus, Nygatan 82, Nygatan 84, 
Engelbrektsgatan 74/76 med gemensam UC placerad i källaren på adressen 
Nygatan 82. I punkthuset på adressen Nygatan 84 finns en frånluftvärmepump. 
Värmen från värmepumpen går tillbaka till undercentralen på adressen Nygatan 
82. Värmepumpens elförbrukning uppskattas till ca 35000 kWh och fördelas på 
de tre punkthusens resp. Atemp. 

Fasaden är tilläggsisolerad, fönstren och balkongdörrarna är bytta till 3-
glasfönster ca 20 år sedan. Entrédörrarna är bytta ca 5 år.

Motorvärmarna är temperaturstyrda vilket minskar elförbrukningen.   

Vid besiktningstillfället pågick arbetet med att byta alla rör, radiatorer 
och termostater i byggnaden.

Johan
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