Ene rgib alan srap por t pro jekt erad
ene rgif örb rukn ing enli gt BBR 29
I BEN med änd ring ar t.o.m BEN 3
Fastighetsbeteckning : HOLMGER
6
Stockholm i Stockholm län
Beräkningen utförd av : OVK-VENTILA
TION, Anders Elg
Byggnadstyp : Smähus >130 m2 2 bost
äder

Värmekälla: Fränluftsvärmepump större
Maximal tillåten installerad eleffekt:
8,18 k W / ingår justering för area 3,68
kW
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Beräknad energianvändning för uppv
ärmning & ventilation:
Beräknad energi vädringspåslag (4
kWh/m2/är)
Värmekälla uppvärmning
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Verkningsgrad lärs- COP värmesys
tem för uppvärmning
Netto energi (köpt) för uppvärmning
& ventilationförluster.
Erforderlig brutto värmeeffekt för uppv
ärmning av byggnaden vid 2 1 C ° inne
och
DVUT -14,4 C ° :
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kW
Verkningsgrad vid DVUT -14,4 för berä
kning erforderlig netto-effekt
n
Erforderlig netto värmeeffekt (köpt)
för uppvärmning av byggnaden vid
21 C0 inne
0ch DVUT -14,4 C ° ·
kW
Därav eleffekt
kW
2 Tap pva rmv atte n
Energiåtgång för värmningen av tapp
varmvatten för Smähus >130 m2
kWh /m2/ är
Beräknad energiåtgång för tappvarm
vatten
kWh /år
Energiförlust tappvarmvattensystem
kW/ år
Verkningsgrad: års-COP för värmesys
temet uppvärmning av varmvatten
n
Netto energi (köpt) för varmvatten(
Etvvv)
kWh
/år
Brutto effekt för uppvärmning VV. 500
W brutto / lgh enl BBR
kW
Verkningsgrad VV vid DVUT -14,4 För
beräkning erforderlig netto-effekt
n
Netto effekt (köpt) uppvarmning VV.
500 W brutto / lgh enl BBR
kW
Därav eleffekt
kW

OVK-VENTILATION
Anders Elg
Injustering • O K . N i k « r i n g

Anders Elg
Energiexpert (K)

070 9-57 12 50

8,34
2,50
3,34
3,34

20
5 540
0
2,50
2 216
1,00
2,50
0,400
0,400

3 Fastighetsenergi, ventilation
& installationer.

Ventilationstyp

:

SFP Fläktmotorer
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Energiåtgång fläktmotorer
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Energiåtgång cirkulationspumpar
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Elektrisk energiåtgång för fläktar
och cirkulationspumpar.
Energiåtgång övrig fastighetsel
Energiåtgång för fastighetens inst

allationer: totalt

4 BBR .Primärtal delparametrar
Netto energi (köpt) för uppvärm
ning och ventillation /1 (Fgeo Stoc
kholm)
Netto energi (köpt) för varmvatt
en( Etvvv)
Energiåtgång för fastighetens inst
allationer: totalt
Primärenergifaktor uppvärmning
& VV via Fränluftsvärmepump
större
Primärenergifaktor fastighetsenergi
Byggnadens primärenergital
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mod(kWh/är)

6 183
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kWh /år
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Pei

1,8

Pei
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kWh /m2 /år
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Nyckeltal - utöver BBR redovis
ning
Total erforderlig energiförbruknin
g för uppvärmning av byggnaden
och varmvatten kWh /är
20 997
Fränluftsvärmepump besparing
kWh
/år
12 598
Totalt netto energi för uppvärmning
och varmvatten. Hänsyn tagen
till
värmesystemets verkningsgrad.
kWh /är
8 399
Energiåtgång för fastighetens inst
allationer: totalt
kWh /är
Total netto energiförbrukning (köp
874
t energi ) för värme varmvatten
och
fastiahetsenerqi.
kWh /år
9 272
Specefik energi: (köpt energi för
uppvärmning, VV. och fastighetsel
) / Atemp
kWh /m2 /r
33,5
Kommentarer:
Information om energiberäkning
ar vid bygganmälan hämtade från
: Boverkets byggregler BFS 201
ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BB
1:6 med
R29), sam med standardiserade
indata enligt BEN 1 med ändring
BEN 3
ar t.o.m.
Energibalansberäkningen är utfö
rd med EnergyCalc enligt ISO 137
90, se bilaga.
Värmesystemet och dess prestand
a måste kontrolleras dimensione
ras av VS leverantr
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