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SAMMANFATTNING BESIKTNING 
ENERGIDEKLARATION BRF KOLARÄNGEN 

1. Styrsystem för värme 
Värmen till lägenheterna styrs via styr och reglerdator med utomhusgivare och 
inomhusgivare i kombination. Temperaturen på framledningen till elementen styrs via 
inställd kurva till önskad temperatur. Styrsystemets funktion är att med påverkan av 
utetemperaturen regleras framledningstemperaturen på elementen. Vid sjunkande 
utetemperatur så ökas temperaturen på framledningen.  
Rumsgivarna mäter medeltemperaturen i byggnaderna med referensgivare som bildar 
ett medelvärde. Om medelvärdet överstiger inställt börvärde på rumstemperaturen så 
förskjuts kurvan nedåt för att spara energi. Likadant sker om medeltemperaturen sjunker 
under inställt börvärde så förskjuts kurvan uppåt för att upprätthålla komfort. 

Inställda värden enligt tabell nedan 

Utetemp Framtemp Rumbörvärde  Utetempkompensering 

-20 62 21,0-21,2  Aktiverad 

-10 55  

-5 49 

0 44  

5 37  

10 28,5 

2. Värmesystem 

Byggnaderna har ett rörsystem av typen ett-rör till lägenheterna. Detta innebär att 
elementen ligger seriekopplade i lägenheterna. Temperaturen blir med detta system 
olika på elementen inom lägenheten. För att kompensera temperaturfallet som uppstår 
så måste radiatorytan ökas i slingan ju längre bort man kommer. Systemet är svårt att 
balansera/injustera och det krävs avancerade beräkningar och stor erfarenhet av 
injusteraren för att lyckas. 

Trapphusen har ett tvårörsystem. 

Förslag/utredningar 
Det finns god dokumentation på beräkningar och injustering från byggnadsåret. Man 
bör se över denna och injustera värmesystemet på nytt. Viss revidering kan komma att 
behövas om taken isoleras. Befintliga ventiler bedöms kunna användas. 
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3. Varmvatten: 
55 grader är mininställning och börvärdet var inställt på 55 grader. På tappstället skall 
varmvattentemperaturen vara minst 50 grader. Varmvattencirkulation skall vara mist 50 
grader och den var 53-54 grader.  
 
Förbrukningen av varmvatten beräknas till 40/m3 lgh och år vilket kan anses vara en 
normal till högförbrukning jämfört med liknande bostadsrättföreningar. 
Varmvattenförbrukningen är dock baserad på kallvattenförbrukningen då statistik från 
varmvattenmätarna saknas. Man kan anta att det sker en del vattning av växter på 
loftgångshusen vilket gör beräkningen något osäker. 
Förslag/utredningar 
För att säkerställa statistik bör man koppla in befintliga varmvattenmätare i 
undercentralen till Bastecsystemet. 
Man kan även gå vidare och montera vattensparutrustning i samtliga lägenheter vilket 
alltid är lönsamt. En stor fördel med detta är att man samtidigt gör en läcksökning 
också. 

4. Ventilation: 
 
Garagehusen. 
Dessa hus har ett frånluftsystem/F-system till lägenheterna. Tryckstyrda frånluftsfläktar 
evakuerar luft från lägenheterna och avger luften i garagen under husen. Separata fläktar 
leder sedan ut luften från garagen och ut över taken. Lägenheterna har 
volymkåpor/kolfilterfläktar i köken samt frånluftsventiler i badrum/toaletter. 
Tilluft tas in genom ventiler och vädringsfönster i lägenheterna. En viss del av luften tas 
in via trapphusen också där tilluftsfläktar sitter monterade. 
Punkthusen. 
Husen har traditionellt frånluftsystem/F-system till lägenheterna med tryckstyrda 
frånluftsfläktar. Lägenheterna har volymkåpor/kolfilterfläktar i köken samt 
frånluftsventiler i badrum/toaletter. 
Tilluft tas in genom ventiler och vädringsfönster i lägenheterna. 
Samtliga system har godkänd OVK  
 
Förslag/utredningar 
Det är mycket bra förutsättningar att sätta frånluftsåtervinning i garagen. Idag leds 
varm luft direkt ut ur garagen genom separata fläktar. Man kan med fördel ta dessa 
fläktar ur drift och placera värmepumpsaggregat i garagen som återvinner värmen till 
värmesystemet innan luft evakueras ut. Energibesparingen bedöms till ca 400-450 
MWh/år genom denna åtgärd. Åtgärden kräver detaljprojektering avseende placering 
av aggregat och avledning av luft 
 
Vidare bör man undersöka möjligheten till utetemperatur kompensering på fläktarna. 
Detta innebär en något sänkt ventilationsomsättning vid kallare väderlek. Åtgärden har 
stor potential och brukar oftast öka komforten då det blir mindre drag i lägenheterna. 
En viktig aspekt är dock att man inte får understiga lagkraven på 
ventilationsomsättningen. 
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Man bör också utreda tilluftsventilerna i lägenheterna. I besiktad lägenhet kunde 
konstateras att tilluftsventiler saknas helt och hållet i vardagsrummet. Endast mindre 
öppningsbara ventiler finns monterade i vädringsluckorna. Detta skapar ett stort 
undertryck och dragproblem. Vid ett framtida fönsterbyte bör man projektera om detta 
och anpassa tilluftsmängder till respektive rum med dragfria ventiler. 
 

5. Klimatskal 
 
Tak 
Betongbjälklag med överliggande mineralullsmatta 2*95mm. 
 
Ytterväggar 
Ej besiktningsbart men troligtvis Gips, Mineralull 15-20 cm med yttersfasad tegel. 
 
Golv 
Ej besiktningsbart. 
 
Fönster 
Fönster från byggår isolerglas med ett bedömt U-värde på ca 1,7-1,9. 
 
Förslag/utredningar 
Tilläggisolera taken med ca 20 cm lösull. Detta kan med fördel samordnas med 
injustering av värmesystemet. 
Vad gäller fönster se ventilation/tilluftsventiler. 
 
 
 
 

6. Belysning: 
 
Trapphus 
Rörelse styrd belysning i trapphusen, lågenergi. 
Utebelysning 
Stolpar och viss fasadbelysning typ lågenergi och metallhalogen 
Tvättstugor 
Närvarostyrd belysning lysrör 
Garage 
Närvarostyrd belysning lysrör 
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7. Tvättstugor 

El till tvättstugorna räknas inte in i energideklarationen men har i besiktningen kartlagts 
för att separera fastighetsel som ska in i energideklarationen. Fullständig förteckning 
finns i besiktningsprotokollet. 

Förslag/utredningar 
Överlag så är tvättmaskinerna energieffektiva. Torkutrustningen går däremot att 
kraftigt förbättra i samband med förnyelse/utbyten ur underhållssynpunkt. När man 
byter torkutrustning så bör man sätta in torkutrustning med avfuktningsteknik då denna 
är betydligt mer energieffektiv. Tvättstugorna har såpass hög frekvens så att jag 
bedömer det som lönsamt att satsa på dessa dyrare men energieffektivare maskiner 

8. Övriga elförbrukare: 

Motorvärmare: 

Motorvärmarna på områdena är timerstyrda.  

Man bör byta dessa till nya digitala där avresetid ställs in. Dessa är också försedda 
med utomhusgivare som styr hur lång uppvärmningstid bilen behöver. Denna åtgärd 
underhållsmässig också. 

Hissar  

Samtliga punkthus har hydraulhissar 

Samtliga garage hus har linhissar 
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9. Sammanfattning 

 

Brf Kolarängens energiprestanda i energideklarationen är: 

UC teknikvägen 1-121 144 kWh/m2   

UC turbingränd 2-24 144 kWh/m2   

UC turbingränd 1-15 159 kWh/m2.   

Referensvärdet enligt Boverkets system på denna typ av byggnader är 122-148 kWh/år. 
Man ligger alltså i överkant eller över jämförelsetalen. 

Följande förslag finns registrerade i energideklarationen och som bedöms 
säkerställt mycket lönsamma.  

 Återvinning av ventilationsvärme genom värmepumpar i garagen. 

 Tilläggisolering av taken. 

 Injustering av värmesystemet. 

Övrigt 

Byggnaderna har bra tak för installation av solceller. Denna åtgärd bör dock 
detaljprojekteras avseende effekt, teknik och inkoppling mm. Åtgärden är också mycket 
lönsam om man samordnar med gemensam elmätning till lägenheterna. Man möjliggör 
då också solcellsel till samtliga lägenheter. 

 

 

Med vänlig hälsning 
HSB Värmland ek. för 

 

Peter Persson 
Energikonsult/Certifierad energiexpert K behörighetsnummer 2037 
Tel: 054-19 84 35 
Mobil: 0708-12035 
peter.persson@hsb.se 

 

 




