
Adress: 
Riksbyggen Brf Göteborgshus 34 

 

Fastighet:

Järnbrott 159:1 - 3 
 

 

 

 

Energirapport 
(i samband med energideklaration) 

 
 
 
 

Byggnaderna: 
Byggnadsår: 1966   
Uppvärmd yta ca: 27 283 m2 (Atemp) 
Uppvärmning:  Fjärrvärme 
Ventilation:  Frånluft 
Verksamhet: Bostäder 
 
 

Radonmätning ej genomförd. 
Obligatorisk ventilationskontroll är godkänd. 
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Energianvändning: 
Period: 2009-01-01  - 2009-12-31 
Värmeenergi: 141 kWh/m²,år (normalårskorrigerat) 
Elenergi:      9 kWh/m²,år (exkl hyresgästel) 
Totalt: 150 kWh/m²,år 
 
Liknande hus: 126 - 154 kWh/m²,år  
Nybyggda hus: 110 kWh/m²,år 
  
 
Miljöbelastning: 
Fjärrvärme:  58 ton koldioxid (CO2) 
El: 16 ton koldioxid (CO2) 
 

   
 
Energideklaration utförd 2010-xx-xx av:  
Göteborg Energi AB, xx 
 
Mer information finns hos fastighetsägaren. 
 7132 
 EN-ISO/IEC 17020

Total energianvändning 
150 kWh/m².år 

Liknande hus 
126-154 kWh/m².år 

Nybyggda hus 
110 kWh/m².år 
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Göteborg Energi AB har genomfört energibesiktning och upprättat energideklaration för 
fastigheterna Järnbrott 159:1 tom 3 med adress Tunnlandsgatan 8-24, Orkestergatan 1-31 och 
Konsertgatan 1-13 i Göteborg. 
Uppgifter om byggnaden utgår ifrån tillhandahållna uppgifter från fastighetsägaren samt 
noteringar gjorda vid synen 2010-06-15. 
 
Byggnad: Atemp uppgår till 27 283 m² och bygger på omräkning av BOA 23 520 m² och 

LOA 204 m², enligt Boverkets föreskrifter.  
 Dom 14 byggnaderna består till största delen av 4 våningar utan källare. Hus 2 

och 11 har källare. Övriga hus har förråd i markplan. 
Fasaden är en plåtfasad och fönstren är av typ 2+1 glas. 
För ca 20 år sedan tilläggsisolerades taket. Samtidigt som fasad och och 
merparten av fönsterna byttes ut. För ca 10 år sedan renoverades balkongerna då 
man även bytte balkongdörr och fönsterparti. Föreningen har för avsikt att byta 
ut resterande äldre fönster i loftgångshusen inom några år. 

 
Klimat:  Inneklimatet upplevs som relativt jämt i lägenheterna. En del gavellägenheter 

kan få något lägre rumstemperatur vid kall väderlek. 
 

Värme:  Byggnadens uppvärmning sker med fjärrvärme. 
Värmesystemet omfattar värme till radiatorer och tappvarmvatten. 

 Samtliga radiatorer är försedda med termostatventiler som byttes ut för ca 5 år 
sedan då även injustering av radiatorsystemet gjordes.  
Värmeenergianvändningen är normal för fastighetstypen. Vår bedömning är att 
ytterligare besparingspotential finns. 
 

Ventilation: Byggnaden ventileras med hjälp av mekanisk frånluft.  
 
El: Det finns totalt 13 st elabonnemang i för fastighetsel i föreningen, varav ett 

betjänar parkeringshuset. I redovisad fastighetsel i energideklarationen ingår ej 
el till kök, tvätt, torkrum eller utebelysning. 
Elenergianvändningen är normal för fastighetstypen. Vår bedömning är att 
ytterligare besparingspotential finns. 
Dom olika lokalhyresgästerna har egna elabonnemang. 

 
Tappvatten: Tappvattenanvändningen är normal för fastighetstypen.  

Vi rekommenderar ändå byte till snålspolande perlatorer på samtliga tappställen 
(kök, wc och duschutrymmen). 

 
Övrigt: Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för byggnaden är godkänd vid 

besökstillfället..  
Kommunen har konstaterat att byggnaderna inte har höga halter av radon. En 
separat mätning har gjorts i daghemmet. Även där konstaterades att det var låga 
halter av radon. 
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Åtgärdsförslag: 
• Det rekommenderas att föreningen går vidare och gör en fördjupad analys angående 

byte till nya energieffektiva frånluftsfläktar komplett med utetemperaturstyrd reglering. 
• Detsamma gäller utbyte till ny energieffektiv utebelysning på gården samt en bättre 

styrning av belysningen i garaget. 
• Byte till snålspolande perlatorer i samtliga tappställen (kök, bad och dusch). 
• Byte till energieffektiva pumpar till radiatorsystem och tappvarmvattencirkulationi dom 

tre fjärrvärmecentralerna. 
 

 
Göteborg   juni 2010 
Göteborg Energi AB 
 

Kent Svanholm  
Certifierad energiexpert 


