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Summa 1-15,18 3(E3)
4

kwh

(Z4l

kwh

Ao
wm'

3rt (Energi-lndex)

Gdlebors

kWh/m2,6r

' Energi for uppviirmning och varmvatten
El totalt
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El (vattenburen) (7)

Markviirmepump (el)

11 OO0 kwh/1 OO0 m3 (effektivt varmevarde)

4 600 kWh/1

Kdlla: Energimyndigheten
For ovriga biobrdnsle varierar vtirmevdrdet beroende ar,
sammanseittning och fukthalt. Det iir expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi p6 ett korrekt sdtt.
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Flis/pellets/briketter (5)

10 000 kWh/m3
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Avser ndr byggnaden har fler ventilationsaggregat

luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stcirre an
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007
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Utfcirda energieffektiviserings6tgdrder
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Energideklaration for Skaipplandsgatan 1 3, Goteborg.
Detta hus anvdnder 120 kwh/m2 och Ar, varav el 8 kWhim'?.
Liknande hus 126-153 kWh/m2 och 6r, nya hus 109 kWh/m2.
Radonmdtning dir ej utford. Ventilationskontrollen dr godkaind.
Detaljinformation finns hos byggnadsdgaren.
Se dven : www. boverket,seienergideklaration
Energideklaration utford 2008-1 1 -26 av:
Mika Pihlajakangas, Entreprenadplanering AB
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