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nadens - Konta ifter
Agarens namn

ANDERSSON BYGGNADSF:A AB.GOSTA

Derson nummer/Organisationsnu mmer

556226-6949
\dress

BOX 5374
Postnummer

40228

rostort

GOTEBORG
l-nnefarlrocc

i nfo@vaxaforvaltnin g.nu
lelefonnummer

031 -7738390
Vlobiltelefon nu mmer

B ldentifikation- Iden
Lan lKommun

Veistra Gotaland - 3l'l Goteboro v_rti
Fa stig hetsbeteckn ing

Jdrnbrott 122:2
:gen beteckning

ilusnummer

1

Prefix byggnadsid

1

3yggnadsid

1843632

X-koordinat

6396668,574

r'-koordinat

317133,285
\dress

Skaipplandsgatan 13

Postnummer

41478

Postort

Goteborg

Huvudadress

{.

\dress

Skeipplandsgatan 15

)ostnummer

41478

rostort

Goteborg

luvudadress

{

Adress

Sktipplandsgatan 17

Postnummer

41478

Postort

Goteborg

luvudadress

{'



fypkod

320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostdder '*l
lyggnadens komplexitet
(l, Enkel {], Komolex

3yggnadstyp Nybyggnads6r

1960Friliggande -l
\temp (exkl. Avarmgarage)

/l' Matt uard"

fi, Omvandlat fr6n BOA/LOA

C Omvandlat frAn BRA

C Omvandlat fr6n BTA

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvdrmd kdllare)' 88

Hotell, pensionat och elevhem;

Restaurang ;.".. 
..

Kontor och fdrvaltning I

Butiks. och lagerlokaler for livsmedelshandel ,

Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel 
..._

K6pcentrum'
^'*: 

-

VArd, dygnet runt

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

Skolor (f6rskola-universitet),

Bad-, sport-, idrottsanleggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och <ivriga samlingslokaler,

Ovrig verksamhet - ange vaO :lagef 12

Summa

sr trSaIIlileL

0rdela enligt nedan:

:4712 m2

BOA

m2

BRA

m2

3TA

m2

\ntal kallarplan uppv6rmda till >10"C
'exkl.garageplan)

1

m2

Antal vdningsplan ovan mark

R

\ntal trapphus

3

Antal bostadsliigenheter

,72

Projekterat genomsnittligt ventilationsfl 6de i

lokaler och specialbyggnader

j 
l/s,m2



ianvdndn
r'ilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta m6naden i formatet AAMM)

0701

Naturgas, stadsgas (3)

ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Ovrigt biobrdnsle (6)

El (vattenburen) (7)

El (direktverkande) (8)

El (luftburen) (9)

Markviirmepump (el) (1 0)

Vtirmepump-frdnluft (el)
(11)

Viirmepump-luft/luft (el)
(12)

Vdrmepump-luft/
vatten (el) (13)

summa 1-13 1(El)

Varav energi till
varmvatten beredning

Fjarrkyla (14)

FinnssolviirmeZ f U fr

Om ja, ange total solf6ngararea

kwh\t

kwh{{

kwhrr
kwhr(
kwh4q

kwhrf
kwhrr
kwh{{
kwh {* r.

kwhrr
kwh { r.

kwh

168 250 t<wn

kwh

Nej

Aowm'

i{.

Omvandlingsfaktorer frir brdnslen i tabellen nedan gdller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Naturgas 11 OO0 kwh/1 OO0 m3 (effektivt varmevarde)

Stadsgas 4 600 kWh/1 0OO m3

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av trdslag och
fukihalt

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.

/rig el (ange mdtt vdrde om mdjligt)
rgivna vdrden skall inte vara normalArskorrigerade

Matt Fordelat
viirde vdrde

Fastighetsel (15) 55 590 tWn tr {"'

Hush6llsel (16) kwh I

Verksamhetsel (17)

Komfortkyla (18)

Summa 7-'13,15-18 2 (22)

Summa 1-15,18 3(E3)

Summa 7-13,15,18 4 (Z4l

z

1

{.

kwh

kwh

)rt (graddagar) NormalArskorrigerat verde
(graddagar)

3rt (Energi-lndex) Normalerskorrigerat varde

(Energi-lndex) 5

kwh
Gdteborg A +* Gdlebors #

kWh/m2,6r

..varav el

kWh/m2,er

Referensvdrde 1

(enligt nybyggnadskrav)

kwhim2,ar

Referensviirde 2
(statistiskt intervall)

- kwhim2,er

' Energi for uppviirmning och varmvatten
2 El totalt
3 Verme, kyla och fastighetsel
4 El exklusive hushAllsel och verksamhetsel
5 Underlag f6r energiprestanda



det krav pA ventilationskontroll i byggnaden? (-' L" f' ruei

av ventilationssvstem lI rrx l] rr il] r mec dtervinnino

ventilationskontrollen godkend vid tidpunkten f6r ^ergideklarationen? 
''rY 'rv'vHu"^Ls" 'vr G u C ruej C o.lui.u 100 % godkand

6 Avser ndr byggnaden har fler ventilationsaggregat

luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stcirre an 12kW? C l" (e Nej
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007

Byg gnadens nuvarande kyleffektbehov

KW

av Atemp som dr luftkonditionerao

Utfcirda energieffektiviserings6tgdrder

Rekommendationer om kostnadseffektiva Atgdrder



H usets energianvdndning

t
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

lf goverket


