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Energideklaration

B nadens äqare -

\garens namn

HSB Brf Nva Humleboet

)erson n u mmer/Organisationsn ummer

702001 -5561

\dress

Gävlegatan 1'1

)ostnummer

11??n

)ostort

Sockholm

-postadress Telefonnummer \rlobiltelefonnummer

- ldentifikation
(ommun

Stockholm :J Stockholm -l
Fastighetsbeteckn i ng

Humleboet 12

:gen beteckning

l usnu mmer

1

rrefix byggnadsid

1

3yggnadsid

561647

(-koordinat

6582453,298

Y-koordinat

672708,070

\oress

Gävlegatan 3 - 1'l

)ostnummer

11330

Postort

Stockholm

Huvudadress

o

fypkod 3ygg nadskategori

Flerbostadshus320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

3yggnadens komplexitet

{ä Enk"l f Komplex

3yggnadstyp ,lybyggnadsår

1929Gavel

\temp (exkl. Avarmgarage)

f Mätt uärd" 5 891 m2

F Omvandlat från BOA/LOA

f Omvandlat från BRA

f Omvandlat från BTA

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

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-u n iversitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad

Procent av
Atemp (exkl.

Avarmgarage)

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 97

Summa 100

loA
4 538 m2

_oA

175 m2

m2

]TA

m2

\ntal källarplan uppvärmda till >10'C
aYt l 

^2rr^ö^lrn\

1

\varmgarage

012
\ntal väningsplan ovan mark

{ntal trapphus

5

\ntal bostadslägenheter

99
rrojekterat genomsnittligt ventilationsflöde i

okaler och specialbyggnader

l/s,m2



an
/ilken 12-mänadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÄAMM)

o7o1 0712

Fjärrvärme (1)

Eldningsolja (2)

Naturgas, stadsgas (3)

Ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Övrigt biobränsle (6)

El (vattenburen) (7)

El (direktverkande) (8)

El (luftburen) (9)

Markvärmepump (el) (10)

Värmepump-frånluft (el)
(11)

Värmepump-luft/luft (el)
(12)

Värmepumpluft/
vatten (el) (13)

Summa 1-13 1(E1)

Varav energi till
varmvatten bered n i ng

Fjärrkyla (14)

Finns solvärme? f .lu F

Cm ja, ange total solfångararea

lur mycket energi har använts för värme och kyla angivet är (ange

nätt värde om möjligt)?
\ngivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

Mätt Fördelat
värde värde

735 000 rwrr ö (^

kwhrr
kwhrr
kwhrr
kwh{i

kwhrr
kwhr(
kwhrf,
kwhrc
kwhff
KWhCl^

kwhl1

kwhrl

735 000 twn

276 000 rwn

kwh

öC

rr
NEJ

m2

)mvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte

lnnat uppmätts:

ildningsolja 10 000 kWh/m3

{aturgas 11 000 kwh/1 0OO m3 (effektivt värmevårde)

itadsgas 4 600 kWh/1 000 m3

)ellets 4 500-5 000 kwhiton, beroende av träslag och

fukthalt

(älla: Energimyndigheten
:ör övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
;ammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
rränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

fvrig el (ange mätt värde om mö.iligt)

{ngivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde värde

Fastishetsel (15) 66 000 twn {a C

Hushållsel (16) kwh C r
Verksamhetsel (17) 52 000 r<wn (- F

Komfortkyla (18) kwh (- f

summa 7-13,154821p21 118 000 twn

Summa 1-1s,18 3(E3) 801 000 rwr.

Summa 7-13,15,18 4 (E4) 66 000 |(wn

)rt (graddagar) rlormalårskorri gerat värde
graddaga0

865 694 p1,y6

Ort (Energi-lndex) ,lormalårskorrigerat värde

Energi-lndex) s

854 720 kwhStockholm ! Stockholm !
:nergiprestanda

145 rwrrlmz,år

..varav el

11 rwn/r2,å, 110 rwwmz,ar

Referensvärde 1

enligt nybyggnadskrav)
leferensvärde 2

statistiskt intervall)

't 18 144 kwh/mz.år

1 Energi för uppvärmning och varmvatten
2 EI totatt
3 Värme, kyla och fastighetser
4 El exklusive hushållsel och verksamhetsel
5 Underlag för energiprestanda



Uppqifter om ventilationskontroll
inns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? Ö lu f Uei

yp av ventilationssystem f- ffx f- f.|- f* f meo ätervinning

l- r 17 slatuorus

ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för
3roloeKrararlonen / 

Iru vru trupurrKtcrr rur f 'Lu ö ruej f D"lui" 6 % godkänd

o Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

u om
:inns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? f Lu O nej

'Jominell kyleffekt enligt standard
iS-EN '14 511-2:2007

KW

3yggnadens nuvarande kyleffektbehov

KW

\rea av Atemp som är luftkonditionerad

m2

U om radon

\rradonhaltenmätt? C u (ä Nej

Bq/m3

yp av mätning )atum för radonmätning

It

Utförda energ ieffektiviseri ngsåtgärder

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Har experten
besiktigat byggnaden?

6ru rNej

ljinformation går att

och tekniskt ansva
\ckrediterat företag

Browik lnstallation AB

Jrganisationsn u mmer

556493-7281

\ckred iteringsnum mer

7112:01
-or namn

Petter

lfternamn

Arneback

i-postadress

petter. arneback@browik.se

david.lindberg@browik.se


