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Abstract

Modeling of energy signature for multi-family buildings

Max Wahlqvist

This thesis is conducted within the project of categorizing the 
building stock in Sweden, which is a part of the research program 
Spara and bevara initiated by the Swedish Energy Agency. Categorizing 
the building stock is done to find typical buildings of which to 
analyze for energy efficiency measures.
 
The purpose of this thesis is to evaluate the performance of energy 
signatures calculated with different time steps and methods in order 
to find out how energy signatures can be used as a supplement to the 
categorization and to compare the energy use in buildings to their 
Energy Performance Certificate (energideklaration). The certificates 
are found in the database GRIPEN, provided by the National Board of 
Housing, Building and Planning (Boverket).

The results show that an energy signature with time resolution of 
hours or days can be used for an accurate prediction of the energy 
use in a building. With larger time steps the accuracy is reduced. 
The prediction of the buildings use of domestic hot water is 
scattered and need to be compared to measured values for a better 
result.

When the energy use (corrected for climate) is compared to the Energy 
Performance of a building there is a large difference, at the most 26 
%, with the conclusion that the corrected energy use has to be 
calculated over a couple of years for a good estimation. 

Furthermore the results show that grouping measured energy use in 
even intervals of temperature is better when the specific energy loss 
of the building is to be predicted.

The coefficient of determination (R2) can be used to detect an 
abnormal energy use in a building. When equivalent temperature (Te) 
is used the value of R2 increases. Further studies are required to 
determine whether effects of solar radiation and wind on the building 
can be predicted from the value of R2 for different temperature sets.  
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
I takt med att jordens befolkningsmängd ökar och antalet människor som lever i fattigdom minskar, går mer 

energi åt för att värma bostäder, i transporter och vid produktion. Samtidigt pågår ett omfattande arbete 

mellan världens länder att motarbeta klimatförändringen. Ett sätt att minska energianvändningen och 

möjliga utsläpp av växthusgaser är att helt enkelt använda mindre energi. I Sverige värms byggnader upp 

under stor del av året. Byggnader kräver olika mycket uppvärmning beroende på hur väl isolerade de är. 

För att minska energianvändningen i en byggnad kan energieffektiviserande åtgärder göras, som 

tilläggsisolering eller uppgradering av energisystem.  

Utvecklings- och forskningsprogrammet Spara och bevara är initierat av Energimyndigheten och har som 

syfte att öka kunskapen om energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I ett av 

programmets projekt, Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

undersöks den totala energibesparingspotentialen i Sverige. För att göra detta samkörs information från 

olika databaser, däribland energideklarationsregistret GRIPEN. GRIPEN omfattar en stor del av alla 

byggnader i Sverige och där finns information om byggnaders energianvändning, antal våningsplan, med 

mera. Med denna information kan byggnader delas in i kategorier (till exempel efter deras 

energianvändning eller antal våningsplan) och energieffektiviseringspotentialen kan undersökas för en 

typbyggnad som representerar varje kategori. På så sätt kan byggnadsbeståndet brytas ned i mindre delar 

och undersökas.  

I detta examensarbete undersöks dels hur information om byggnader kan hämtas ur energisignaturer för 

att komplettera informationen som används vid kategorisering och huruvida energianvändningen i GRIPEN 

är representativ för byggnaden. Genom att beräkna energisignaturer för byggnader kan deras årliga 

energianvändning, tappvarmvattenanvändning och specifika värmeförlust predikteras.  

En energisignatur beskriver byggnadens energianvändning för olika utomhustemperatur och tas fram 

genom att matcha mätdata för byggnadens energianvändning (Watt), per timme eller i annan upplösning, 

med utomhustemperaturen (°C). I examensarbetet undersöks energisignaturer framtagna med olika 

tidsupplösning och metoder för att se vad som går bra att prediktera och vilka brister respektive metod har.  

En fallstudie om sex flerbostadshus utgör studiematerialet i arbetet. Flerbostadshusen är belägna i 

Linköping och anslutna till fjärrvärmenätet. Genom fjärrvärme förses byggnaderna med energi för 

uppvärmning och tappvarmvatten (TVV). Tappvarmvattnet cirkulerar i en så kallad varmvattencirkulation 

(VVC) för att det inte ska kallna när tappkranen är stängd.  

Energisignaturerna tas fram i beräkningsprogrammet MATLAB genom en linjär anpassning av mätdata över 

fjärrvärmeanvändningen (energianvändningen). Genom en minsta kvadratanpassning ges ett värde för hur 

väl energisignaturen förklarar mätpunkterna. Detta värde kallas R2 och är som mest 1. I en byggnad med 

högt värde på R2 ligger mätvärdena mer samlade och vice versa. Lutningen av energisignaturen motsvarar 

byggnadens specifika värmeförlust, Q (W/°C). Värmeförlusten är viktig ur ett energieffektiviserings-

perspektiv men kan vara omständlig att räkna ut då den bygger på transmissionsförluster i byggnadens 

klimatskal (väggar, tak, golv, med mera), ventilationsförluster samt effekter från solinstrålning, vind och 

personnärvaro i byggnaden. Styrkan i energisignaturen är just att det går att prediktera den specifika 

värmeförlusten genom mätdata för energianvändning.  
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Resultatet i detta arbete visar att byggnaders årliga energianvändning går att prediktera med hög 

noggrannhet. Energianvändningen med mätdata i tim- och dygnsupplösning är inom 2-3 % av byggnadens 

faktiska energianvändning. För veckoupplösning är den något högre, runt 10 %.  

Energianvändningen i GRIPEN är normalårskorrigerad så för att jämföra beräknad energianvändning med 

GRIPEN behöver den korrigeras. Vid normalårskorrigering justeras energianvändningen ett visst år mot hur 

klimatet samma år förhåller sig till klimatet under ett genomsnittligt år, så kallat normalår. Den 

normalårskorrigerade energianvändningen skiljer upp mot 26 % mot GRIPEN och 21 % mellan åren för 

samma byggnad. För att få ett mer representativt värde behöver mätdata för flera år användas. Detta 

resultat ses som den största bristen i GRIPEN där värdet beräknas med mätdata för endast ett år.   

Beräknad tappvarmvattenanvändning varierar mycket beroende på metod och tidssteg. Den skiljer som 

mest med 22 % mellan åren för samma byggnad vilket tyder på att det är svårt att prediktera och även här 

krävs mätdata för en längre period. Ett problem som uppstår vid beräkning av tappvarmvatten är att det 

inte finns ett bra värde att validera mot. Vid fortsatt arbete kan energisignatur för byggnader där 

tappvarmvattenanvändning mätts undersökas.  

Värdet för byggnadens specifika värmeförlust visade sig variera mycket mellan åren. Det kan relatera till att 

ett av åren har fler kallare timmar än det andra vilket inverkar på den linjära regressionen. Det kan också 

bero på att påverkan från solinstrålning, vind och personnärvaro varierar mellan åren. När energisignaturen 

istället beräknas för medelvärden av mätdata i temperaturintervall om 1 °C minskar variationen i Q. 

R2-värdet visar sig vara ett bra sätt att hitta byggnader med märklig energianvändning, som inte följer det 

förväntade mönstret. Detta syns på R2-värdet som då är lågt. Ju större tidssteg som används desto högre 

blir värdet på R2. För att undersöka påverkan från solinstrålning och vind beräknas energisignaturen även 

med ekvivalent temperatur (upplevd temperatur). Ekvivalent temperatur ger ett högre R2-värde för alla 

tidsupplösningar. Med ekvivalent temperatur i timupplösning blir R2-värdet ungefär lika hög som med 

utomhustemperatur och dygnsupplösning. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i detta arbete att energisignaturen med hög noggrannhet kan 

prediktera energianvändning, att normalårskorrigerad energianvändning kräver flera års mätdata för att ge 

ett representativt värde och att energianvändningen i GRIPEN varierar upp mot 26 %. 
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EXEKUTIV SAMMANFATTNING 
I detta examensarbete har energisignaturer med olika tidsupplösning och metoder undersöks i syfte att 

utöka information om byggnaderna för kategorisering och validera byggnadens energianvändning i GRIPEN.  

Resultaten visar att mätdata i tim- och dygnsupplösning med hög noggrannhet kan prediktera byggnadens 

energianvändning men normalårskorrigerad energianvändning varierar mycket jämfört med värdet i 

GRIPEN och mellan åren. Energianvändningen i GRIPEN baseras på mätdata för ett år och visar sig kunna 

variera med upp mot 26 %. Istället bör en längre mätperiod användas för att bättre prediktera 

energianvändning. 

När tappvarmvattenanvändning (inklusive VVC) beräknas varierar resultatet mellan olika tidsupplösning 

och metoder. I GRIPEN har tappvarmvattenanvändningen beräknats (inte mätts). För att validera resultaten 

och se vilken metod som predikterar tappvarmvattenanvändning bäst kan energisignaturen beräknas för 

en byggnad där tappavarmvattenanvändningen mätts. 

Värdet för byggnadens specifika värmeförlust (Q) varierar mycket mellan åren. Med effektmedelvärden 

(medeleffekt beräknas för ett temperaturintervall och används sedan för att ta fram en energisignatur) 

varier Q inte lika mycket samtidigt som det går bra att prediktera energianvändningen. Därför skulle 

effektmedelvärden kunna vara ett bra sätt att använda en modell med tre parametrar. 

Resultaten visar att det går ganska bra att uppskatta vad som är TVV och VVC, speciellt i juli och augusti. 

Dessa värden är dock lägre än de schablonvärden som används. För att gå vidare med 

varmvattenfördelningen rekommenderas en djupare studie där resultaten även här kan valideras mot 

uppmätta värden.  

Slutligen ger R2-värdet en bra indikation på om byggnaden har en märklig energianvändning. När ekvivalent 

temperatur används ökar R2-värdet och byggnadens energianvändning går att prediktera med samma 

noggrannhet som utomhustemperatur. Byggnader med större andel fönster tenderar att ha en större 

procentuell ökning av R2-värdet när ekvivalent temperatur används men fler byggnader bör undersökas för 

att bekräfta detta. 
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TECKENFÖRKLARING 
 

Atemp   Golvarean i en byggnad som värms till minst 10 °C      (m2) 

Ei  Energiindex  

EES  Årlig energianvändning beräknad med gradtimmar aktuellt år     (kWh/m2) 

Efaktiskt   Uppmätt årlig energianvändning         (kWh/m2) 

Efaktiskt,uppv  Uppmätt årlig energianvändning för uppvärmning       (kWh/m2) 

Ebea    Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, TVV och fastighetsel    (kWh/m2) 

Etabell  Årlig energianvändning beräknad med gradtimmetabell      (kWh/m2) 

ES  Energisignatur 

Gd   Graddagar       

Gt   Gradtimmar           (°Ch) 

Q   Specifik värmeförlust          (W/°C) 

R2   Determinationskoefficienten          ( - ) 

Ptvvc  Sammanlagt effekt för TVV och VVC         (W/m2)   

Tb    Balanstemperatur           (°C) 

Te    Ekvivalent temperatur         (°C) 

TVV   Tappvarmvatten  

VVC   Varmvattencirkulation  

 

  



vi 
 

INNEHÅLL 
1. Inledning ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar...................................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 3 

2. Teori ............................................................................................................................................................ 4 

2.1 Energibalans i byggnader ...................................................................................................................... 4 

2.2 Fjärrvärmesystem ................................................................................................................................. 6 

2.3 Energibehov i byggnader ....................................................................................................................... 7 

2.3.1 Energianvändning per area ............................................................................................................ 7 

2.3.2 Gradtimmar .................................................................................................................................. 10 

2.3.3 Energisignatur .............................................................................................................................. 11 

2.4 Normalårskorrigering .......................................................................................................................... 15 

2.5 Ekvivalent temperatur ......................................................................................................................... 16 

4. Metod ........................................................................................................................................................ 17 

4.1 Indata .................................................................................................................................................. 17 

4.1.1 Fallstudie ...................................................................................................................................... 17 

4.1.2 Data över fjärrvärmeanvändning och utomhustemperatur ........................................................ 18 

4.2 Modellering av energisignatur ............................................................................................................ 20 

4.2.1 Linjär regression ........................................................................................................................... 20 

4.2.2 Brytpunkt ..................................................................................................................................... 21 

4.2.3 Tidsupplösning och outliers ......................................................................................................... 22 

4.2.4 Validering av modellen ................................................................................................................ 23 

4.2.5 Effektmedelvärde ......................................................................................................................... 25 

4.2.6 Ekvivalent temperatur ................................................................................................................. 25 

4.3 Varmvattenanvändning ....................................................................................................................... 26 

5. Resultat...................................................................................................................................................... 29 

5.1 Energisignatur med olika tidsupplösning ............................................................................................ 29 

5.2 Energisignatur med effektmedelvärden ............................................................................................. 32 

5.3 Energianvändning ................................................................................................................................ 33 

5.4 Normalårskorrigerade värden ............................................................................................................. 35 

5.5 Ekvivalent temperatur ......................................................................................................................... 37 



vii 
 

5.6 Varmvattenanvändning ....................................................................................................................... 38 

6. Diskussion .................................................................................................................................................. 40 

6.1 Prediktera energianvändning .............................................................................................................. 40 

6.2 Determinationskoefficienten .............................................................................................................. 41 

6.3 Varmvattenanvändning ....................................................................................................................... 42 

7. Förslag på fortsatt arbete .......................................................................................................................... 43 

8. Slutsatser ................................................................................................................................................... 44 

Referenser ..................................................................................................................................................... 45 

 

 



1 
 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Klimatförändringen är ett faktum. Ökade utsläpp av CO2 från förbränningsprocesser världen över gör att 

värmestrålning som tidigare passerat jordens atmosfär istället reflekteras och stannar [1]. 

Temperaturen på jorden ökar. Som följd stiger havsnivån och vädret blir extremare vilket kräver resurser 

och insatser för att förebygga och hjälpa de som drabbas av översvämningar och torka [2]. 

Människan ligger bakom. NASA skriver att 97 % av alla klimatforskare är enade om att den globala 

uppvärmningen är en följd av mänsklig aktivitet. Prover från iskärnor, sediment från havsbottnar och 

sedimentära bergarter visar att halten av CO2 aldrig varit så hög som under vår tid. [3] 

Så… vad görs åt saken? 

Eftersom klimatet inte förhåller sig till landsgränser krävs samarbete mellan länder och världsdelar i arbetet 

mot klimatförändringen. Klimatkonventionen trädde i kraft 1994 och är en global överenskommelse mellan 

194 stater att förhindra klimatförändringen. Kyotoprotokollet är en uppföljning av konventionen där EUs 

länder och Japan antog sig konkreta mål om minskade utsläpp. Det dröjde till 2016 och Parisavtalet innan 

alla världens länder enades i arbetet mot klimatförändringar [4].  

I EU har arbetet pågått sedan 1990 och drivs konstant framåt med nya mål. Europa 2020-strategin innebär 

20 % mindre utsläpp av växthusgaser (däribland CO2), 20 % av producerad energi är förnyelsebar och 20 % 

högre energieffektivitet år 2020 jämfört med 1990 räknat i hela EU [5].  I flera medlemsländer är 

klimatarbetet lagstiftat. I Sverige har riksdagen bland annat beslutat om att minska energiintensiteten med 

20 % från 2008 till 2020 [6]. 

Det är snart år 2020 och nya mål tas an. Det är en het debatt kring utsläpp i länder där energibehovet ökar 

i takt med levnadsstandarden [7][8]. Det är naturligt att rika länder har kraft att leda arbetet mot 

klimatpåverkan, men det är också de rika länderna som historiskt stått för den största delen av utsläppen, 

inte minst under industrialiseringen [9]. För att citera Hans Rosling, pionjären med en ständigt positiv 

framtidssyn i Agenda 2012 [10]: ”Bekämpa den extrema fattigdomen och se till att dom rikaste gör 

åtgärderna först mot klimatet” … ”dom rika länderna har inte minskat sitt koldioxidutsläpp på 20 år. Dom 

måste bli gröna först”. I Sverige gjordes 2016 en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Moderaterna om långsiktig energieffektivisering [11]. Sverige ska ha 50 % 

effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005 vilket ligger i linje med EUs mål. Arbetet startade i 

augusti 2017 med att Energimyndigheten [12] fått i uppdrag att tillsammans med branscher och andra 

myndigheter fram till 2020 formulera strategier för olika sektorer [13]. Från och med 2020 ska strategier 

tillämpas och Energimyndigheten följa processen.   

Spara och bevara är ett utvecklings- och forskningsprogram initierat av Energimyndigheten med syftet att 

öka kunskapen om energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader [14] vilket är kopplat till 

klimatarbetet kring effektivare nyttjande av energi. Ett av forskningsprogrammets projekt är Kategorisering 

av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader där syftet är att kategorisera beståndet 

för att föreslå den mest kostnadseffektiva energibesparingspotentialen [15]. I projektet samarbetar den 
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Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och avdelningen Energisystem på Linköpings 

universitet med att kategorisera bestånd uppförda innan 1945. Hittills har en metod att kategorisera 

byggnadsbestånd tagits fram [16] och testats [17]. 

I kategoriseringen tas typbyggnader fram baserat på byggnadsinformation från energideklarationsregistret 

GRIPEN [18]. I GRIPEN finns grundläggande information som byggår, tempererad area och antal 

våningsplan, samt en sammanställning om byggnadens energianvändning och förslag på 

energieffektiviserande åtgärder. Sedan 2006 när lagen om energideklaration infördes ska byggnader som 

sålts, hyrts ut eller är en byggnad som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration. Detta för att 

främja effektiv energianvändning och bra inomhusmiljö [19]. Energideklarationerna utfärdas av 

utomstående experter och Boverket har tillsyn över registret. I dag omfattar GRIPEN en stor del av alla 

byggnader i Sverige (ca 500 000 stycken) vilket möjliggör rikstäckande analyser. Bland annat kan en 

byggnads årliga energianvändning per tempererad area (kWh/m2 Atemp) jämföras med liknande byggnader 

(med samma volym, byggår eller geografiskt läge) för att se om den använder mer eller mindre energi än 

snittet.  

I en undersökning år 2009 kritiserade Riksrevisionen systemet med energideklarationer [20]. Riksrevisionen 

lyfter fram att det finns otydligheter kring besiktning av byggnader och uppger att två tredjedelar av 

byggnaderna faktiskt besiktigats och att hälften saknar åtgärdsförslag. I dessa fall kan istället 

schablonvärden för energianvändning ha använts vilket motiverar till att jämföra och kontrollera 

energianvändningen i GRIPEN med byggnadens faktiska energianvändning.  

Energianvändningen i en byggnad är kopplat till värmeförluster i dess klimatskal, ventilationssystem och 

fönster vilka alla är potentiella mål för energieffektivisering. Med värden för tim- eller dygnvis 

energianvändning och utomhustemperatur kan en så kallad energisignatur tas fram och byggnadens 

värmeförlust, varmvattenanvändning, balanstemperatur (den utomhustemperatur då byggnadens 

värmeförlust är lika stor som interna värmetillskott i byggnaden) och årliga energianvändning uppskattas. 

Denna information kan sedan jämföras med byggnadens energideklaration och användas i 

kategoriseringsarbetet.  

Energisignaturer används bland annat för att prediktera energianvändning i en byggnad och uppskatta dess 

specifika värmeförlust. Dessa värden kan i sin tur komplettera den information om byggnaderna som finns 

i GRIPEN och användas i projektet Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
För att se hur energisignaturer tas fram, hur de kan användas och vilka begränsningar som finns genomförs 

en litteraturstudie. Studien fungerar även som ett artikelbibliotek för fortsatt arbete kring energisignaturer 

i kategoriseringsprojektet.  

Syftet med detta arbete är att undersöka energisignaturer beräknade med olika tidsupplösning och 

metoder, utvärdera styrkor och svagheter med respektive energisignatur och jämföra beräknad 

energianvändning med GRIPEN. Detta görs genom att studera dataset över byggnaders energianvändning 

med följande frågeställningar 

- Hur väl kan årlig energianvändning predikteras med energisignaturen? 

- Hur väl stämmer energianvändningen i GRIPEN med beräknad energianvändning? 

- Hur skiljer beräknad specifik värmeförlust och balanstemperatur mellan energisignaturer med olika 

tidsupplösning?  

- Vad kan sägas om fördelningen mellan energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och 

varmvattencirkulation? 

- Hur kan energisignaturer med ekvivalent temperatur användas? 

 

1.3 Avgränsningar 
Då syftet med detta examensarbete är att ta fram och undersöka energisignaturer görs en djupgående 

analys av ett fåtal byggnader. Arbetet avgränsas till en fallstudie om sex byggnader byggda innan 1945 

belägna i Linköping. Arbetet har tillgång till fjärrvärmedata för perioden juni 2015-maj 2017. Denna data 

har delats upp i två separata år, perioderna juni 2015-maj 2016 och juni 2016-maj 2017 där energisignaturer 

beräknats för respektive period. 

Begreppet byggnadens energianvändning (Ebea) används i bland annat energideklarationen för att beskriva 

byggnadens energiprestanda [21]. Begreppet innefattar den energi som behöver levereras till byggnaden 

för dess uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsel. Detta arbete avgränsas till att undersöka 

byggnadens uppvärmning och varmvattenanvändning. Ingen av byggnaderna i fallstudien förses med 

komfortkyla.  

Detta arbete tar heller inte upp byggnadens inomhustemperatur vilken kan användas i beräkning av 

energisignaturer. Istället används utomhustemperaturen som oberoende parameter i energisignaturen. 

Andra faktorer som påverkar energianvändningen i en byggnad är solinstrålning och vind. Dessa kommer 

indirekt vara med i energisignaturen eftersom effekterna av solinstrålning och vind påverkar 

värmetillförseln från fjärrvärmenätet. Det görs dock ingen djupgående studie eller matchning av 

solinstrålnings- eller vinddata i energisignaturmodellen.  
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2. TEORI 
Här presenteras grundläggande teori om energibalansen i en byggnad, byggnadens fjärrvärmecentral, samt 

byggnadens energi- och värmebehov så att läsaren kan bekanta sig med de termer och begrepp som 

används i rapporten. Under stycket Energisignatur presenteras ett urval av tidigare forskning om 

energisignaturer. 

2.1 Energibalans i byggnader 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur mellan 20 °C och 23 °C i bostäder [22]. 

Svebyprogrammet anger 21 °C vid energiberäkningar medan Boverket rekommenderar att en temperatur 

på 22 °C används under projekteringsarbetet för att temperaturen i slutändan inte ska understiga 21°C [23] 

[24]. Oavsett vilket värde som används är utomhustemperaturen i Sverige lägre än 20 °C större delen av 

året vilket gör att värme, enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar från uppvärmda byggnader. 

För att behålla en bestämd inomhustemperatur behöver värme tillföras byggnaden. Energibehovet för en 

byggnad beror på ingående och utgående energi (vilket illustreras i Figur 1) och kan beskrivas momentant 

med effektbalansen 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖           [𝑊]                                       (1) 

där  

𝑃𝑡   är transmissionsförluster 

𝑃𝑣   är förluster från ventilation 

𝑃𝑜𝑣   är förluster från oavsiktlig ventilation 

𝑃𝑤   är värme från värmesystemet 

𝑃𝑠  är värmetillskott från solinstrålning 

𝑃𝑖   är interna värmetillskott [25]. 

 

 
Figur 1. Energiflöden i en byggnad.  
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Den energi som behöver tillföras en byggnad för att hålla en bestämd inomhustemperatur när det är kallt 

ute motsvarar byggnadens värmeläckage, justerat för värmetillskott från solinstrålning och interna 

värmekällor såsom alstring från personer och elförbrukande saker. I Tabell 1 ses värden för värmetillskott i 

bostäder och kontor. Värdena används inte direkt i detta arbete men ger en bild av värmetillskottets storlek 

vilken kan jämföras med resultaten i rapporten.  

Tabell 1. Exempel på värde för interna värmetillskott  [25].  

Verksamhet Personvärme (W/m2) Belysning (W/m2) Elapparater (W/m2) 

Bostäder 1,5 4 3 
Kontor 4 8 10 

 

Värmetillskotten gör att byggnadens energisystem kan tillföra värme motsvarande en lägre 

inomhustemperatur vilken kallas balanstemperatur (Tb) eller gränstemperatur. Balanstemperaturen ligger 

vanligtvis några grader under inomhustemperaturen och vid denna temperatur behövs alltså ingen 

uppvärmning. I energiberäkningar används schablonmässigt balanstemperaturen är 17°C men den kan vara 

lägre i nyare hus [25][26]. 

 

Transmissionsförluster sker genom byggnadens väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Byggnads-

komponenterna karakteriseras av en värmegenomgångskoefficient (U) som beskriver hur bra 

komponenten leder värme. Transmissionsförlusten uttrycks i effekt per yta och beror av U-värdet och 

temperaturskillnaden mellan de medium som avgränsas enligt ekvationen [25] 

𝑃𝑡

𝐴
= 𝑈(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)          [

𝑊

𝑚2].                                                   (2) 

 

Bostadshus har fönster för att släppa in ljus. Fönster har i regel högre U-värde än väggar vilket ger en större 

transmissionsförlust. Det finns olika typer av fönster, vanligast är 2- eller 3-glas och med beläggningar vilket 

kan användas för att kontrollera värmeflödet genom fönstret och på så sätt minska transmissions-

förlusterna. 

 

Förutom transmissionsförluster sker värmeförluster i och med ventilation, luftläckage och vädring. 

Byggnader är inte helt täta vilket gör att luft smiter in och ut genom glipor i klimatskalet. Luften som omsätts 

i en byggnad hämtas utifrån, värms upp och lämnar sedan byggnaden. Summan av förlusterna i en byggnad 

betecknas Qtot (W/°C) och kallas byggnadens totala eller specifika värmeförlust. I denna rapport behandlas 

fortsättningsvis endast denna värmeförlust vilken vidare benämns med Q [25].  

 

Solinstrålning bidrar också till energibalansen i en byggnad. I Figur 2 ses globalstrålningen i Linköping år 

2016, hämtad från programmet STRÅNG [27]. Under november-januari är solinstrålningen som lägst vilket 

gör att värmetillskotet från solen är litet under den perioden. Solskydd kan användas för att påverka 

solinstrålningen i en byggnad.  
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Figur 2. Solinstrålning (W/m2) i Linköping år 2016. 

En byggnad som värmts upp avger värme, förutsatt att utomhustemperaturen är lägre än temperaturen i 

den uppvärmda byggnaden. Om värmesystemet i byggnaden stängs av kommer temperaturen i byggnaden 

sjunka med en hastighet som beror på byggnadens värmetröghet, dess förmåga att lagra energi. 

Värmetrögheten beror på materialet i byggnadens väggar, grund och bjälklag. Den brukar anges med 

tidskonstanten enligt ekvationen 

𝜏𝑏 =  
∑(𝑚𝑗∙𝑐𝑗) 

𝑄
∙

1

3600
          [ℎ]                                  (3) 

 

där m är massa för respektive konstruktionslager, c är värmekapaciteten i lagren och Q byggnadens 

specifika värmeförlust [25].  

 

2.2 Fjärrvärmesystem 
I en byggnad ansluten till ett fjärrvärmenät växlas värme från nätet till en undercentral i eller vid byggnaden 

(Figur 3). En undercentral kan förse flera byggnader med varmvatten. Varmvattnet används både som 

värmekälla via element och för att värma vatten för uttag i kök och badrum, så kallat tappvarmvatten, TVV. 

För att inte varmvattnet ska transporteras hela vägen från undercentralen när en kran öppnas finns en 

varmvattencirkulation, VVC. Beroende på hur ofta tappvarmvatten används i en byggnad går mer eller 

mindre energi till att hålla igång VVC.  
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Figur 3. Skiss över en undercentral med tvåstegskoppling. Det inkommande varmvattnet växlas med byggnadens 

uppvärmningssystem, tappvarmvattensystem och förvärmer kallvattnet på vägen tillbaka.  

I Svebyprogrammets brukarindata anses ungefär 20 % av energin för att värma tappvarmvatten bidra till 

uppvärmning vilket ger ett negativt tillskott på högersidan i ekvation 4. Det momentana fjärrvärmebehovet 

kan enkelt uttryckas med ekvationen 

𝑃𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑡𝑣𝑣 + 𝑃𝑣𝑣𝑐 − 0,2 ∙ 𝑃𝑡𝑣𝑣          [𝑊]                                       (4) 

där  

𝑃𝑤   är effekt för uppvärmning 

𝑃𝑡𝑣𝑣  är effekt för tappvarmvatten 

𝑃𝑣𝑣𝑐   är effekt för varmvattencirkulation. 

 

I denna rapport undersöks både total fjärrvärmeeffekt och fjärrvärmeeffekt för uppvärmning. Det är därför 

smidigt att definiera den effekt går till tappvarmvatten och varmvattencirkulation (Ptvv + Pvvc) som Ptvvc, 

vilken behandlas i teoristycket om energisignatur. 

2.3 Energibehov i byggnader 
Att beräkna energianvändningen för en byggnad är en viktig aktivitet för att jämföra byggnader mot 

varandra, vid nybyggnation, vid renovering och som underlag för energieffektiviseringsåtgärder. Beräknad 

energianvändning används även av fjärrvärmeleverantörer för faktureringsunderlag. För att jämföra 

energibehov mellan byggnader är det vanligt att uttrycka byggnadens årliga energianvändning per area.  

2.3.1 ENERGIANVÄNDNING PER AREA 
I energideklarationerna används begreppet tempererad area (Atemp). Den tempererade arean i en byggnad 

är den area som håller en temperatur av minst 10°C under hela året och används för att uttrycka 

byggnadens energianvändning (Ebea), eller energiprestanda [21]. Denna uttrycks i kWh/m2
 och innefattar 
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årlig energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi per 

tempererad area (ekvation 5). 

𝐸𝑏𝑒𝑎 =
(𝐸𝑢𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 
          [

𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ]                                      (5) 

Begreppen boarea (BOA), lokalarea (LOA), bruttoarea (BTA) och bruksarea (BRA) är andra vanliga mått för 

area i en byggnad. Dessa beskrivs kortfattat i Tabell 2. 

Tabell 2. Förklaring av areabegreppen boarea (BOA), lokalarea (LOA), bruksarea (BRA) och bruttoarea (BTA).  

Begrepp Förkortning Förklaring 

Boarea BOA Byggnadens area som är användningsbar för boende 
Lokalarea LOA Area för utrymmen som inte används för boende  
Bruttoarea BTA Area som innefattas av byggnadens ytterväggar 
Bruksarea BRA Bruttoarea exklusive area för skorstenar, kanaler och liknande 

 

När Atemp anges i energideklarationer har den antingen mätts eller omvandlats från areorna i Tabell 2 genom 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = (𝐵𝑂𝐴 + 𝐿𝑂𝐴) ∙ 1,25          [𝑚2]                                             (6) 

om det finns uppvärmd källare, eller  

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = (𝐵𝑂𝐴 + 𝐿𝑂𝐴) ∙ 1,15          [𝑚2]                                (7) 

om det inte finns uppvärmd källare, samt 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝐵𝑅𝐴          [𝑚2]                                       (8) 

eller 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝐵𝑇𝐴 ∙ 0,9          [𝑚2] [28].                                (9)  

Resultatet vid omvandling skiljer sig beroende på vilken yta som ligger till grund för beräkningen [29][30]. I 

den senaste versionen av BED (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer för 

byggnader), från 2016 [31], hänvisas det inte längre till att beräkna Atemp genom att omvandla ett annat 

areamått. 

I Tabell 3 och Tabell 4 ses genomsnittlig fjärrvärmeanvändning i flerbostadshus hämtad från Svensk 

Fjärrvärmes rapport Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler [32] och genomsnittlig årlig 

energianvändning för flerbostadshus i Östergötlands län med enbart fjärrvärme hämtad från 

Energimyndighetens energistatistik för flerbostadshus år 2015 [33]. Arean som använts är sammanlagd bo- 

och lokalarea. Vid framtagning av statistiken har andra areamått räknats om enligt ekvationerna ovan. För 

att jämföra med resultatet i detta arbete ses fjärrvärmeanvändningen uttryckt i Atemp i den högre kolumnen 

i Tabell 4 och Tabell 5. Eftersom areaomvandlingen beror på om byggnaden har uppvärmd källare eller inte 

används för enkelhets skull faktorn 1,2 vid omvandling.  
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Tabell 3. Genomsnittlig årlig fjärrvärmeanvändning i flerbostadshus byggda innan 1940 och 1941 – 1960. 

Byggår Fjärrvärmeanvändning (kWh/m2,BOA+LOA) Fjärrvärmeanvändning (kWh/m2,Atemp) 

– 1940 163 136 
1941 – 1960 169 141 

 

Tabell 4. Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning för flerbostadshus i Östergötlands län med enbart fjärrvärme för byggår 
innan 1940 och 1941-1960. 

Byggår Fjärrvärmeanvändning (kWh/m2,BOA+LOA) Fjärrvärmeanvändning (kWh/m2,Atemp) 

– 1940 149 124 
1941 – 1960 135 113 

 

I Energimyndighetens senaste publikation om energianvändning i flerbostadshus [34] presenteras 

genomsnittlig årlig fjärrvärmeanvändning i flerbostadshus endast uppvärmda med fjärrvärme. Värdet för 

2016 ses i Tabell 5 tillsammans med det temperaturkorrigerade värdet. Temperaturkorrigering förklaras i 

stycke 2.4. Arean som använts vid framtagning av statistiken är även här sammanlagd bo- och lokalarea.  

Tabell 5. Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning för flerbostadshus år 2016 inklusive temperaturkorrigerad användning.  

 
Fjärrvärmeanvändning 

(kWh/m2,BOA+LOA) 
Fjärrvärmeanvändning 

(kWh/m2,Atemp) 
Faktisk användning 138 115 
Temperaturkorrigerad användning 143 119 

 

Tappvarmvattenanvändningen i en byggnad beror på antal personer i hushållet och kan därför vara 

missvisande när den uttrycks per area. I Tabell 6 och Tabell 7 presenteras schablonvärden för 

energianvändning för tappvarmvatten i flerbostadshus tillsammans med värden från en fallstudie. De 

beräknade värdena kommer från Energimyndighetens rapport Vattenanvändning i hushåll från 2012 där 

författarna undersöker de schablonvärden som används vid energiberäkningar i byggnader och jämförmed 

beräkningar från en fallstudie. I den högra kolumnen i Tabell 6 och Tabell 7 har varmvattenanvändningen 

räknats om till genomsnittlig effekt per timme genom att dividera energianvändningen med 8760 timmar.  

Tabell 6. Energianvändning för tappvarmvatten i flerbostadshus . Värdena innefattar TVV och VVC och är per lägenhet 
(lgh). I den högra kolumnen uttrycks energianvändningen i medeleffekt per timme (W).  

  Varmvattenanv. (kWh/lgh, år) Varmvattenanv. (W/lgh, år) 

Schablonvärde [35] 1900 - 2800 217 - 320 
Beräknat värde [36] 1700 - 5100 194 - 582 

 

Tabell 7. Energianvändning för tappvarmvatten i flerbostadshus. Värdena innefattar inte VVC. I den högra kolumnen 
uttrycks energianvändningen i medeleffekt per timme (W).  

 Varmvattenanv. (kWh/m2 Atemp, år) Varmvattenanv. (W/m2 Atemp, år) 

Schablonvärde [22] 25 2,9 
Beräknat värde [36]  27 - 81 3,1 - 9,2 
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Fallstudien resulterade i ett större intervall både då varmvattenanvändningen uttrycks per lägenhet och per 

Atemp samtidigt som schablonvärdet för varmvattenanvändning per Atemp ligger utanför intervallet. 

Författarnas slutsats att förbrukningen relaterar till antal personer i hushållet varpå det inte är optimalt att 

uttrycka det per lägenhet eller area. 

I en avhandling från 1996 [37] undersöktes varmvattenanvändningen i 50 flerbostadshus under 18 

månader. Den genomsnittliga tappvarmvattenanvändningen var 30 kWh/m2. Energianvändningen för 

varmvattencirkulation ansattes till 50 % av tappvarmvattenanvändningen men varierar beroende på 

utformningen av VVC och bör inte användas som annat än en grov uppskattning. Dessa värden refereras till 

i en rapport framtagen av forskningsprogrammet EFFEKTIV från 2003 [38]. 

2.3.2 GRADTIMMAR 
Gradtimmar (Gt) är skillnaden mellan utomhustemperatur och en referenstemperatur (vanligtvis 

byggnadens balanstemperatur) varje timme summerat över ett år, 

𝐺𝑡 =  ∫(𝑇𝑏 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)𝑑𝑡.           [°𝐶ℎ]                            (10) 

 

Värmeförluster är proportionella mot utomhustemperaturen vilket gör att gradtimmar kan användas för 

att beskriva uppvärmningsbehovet. Detta kan visualiseras med ett så kallat varaktighetsdiagram (Figur 4) 

där utomhustemperaturen varje timme under ett år sorteras från lägst till högst. I Figur 4 ses en linje för 

inomhustemperaturen 20 °C och en för balanstemperaturen 17°C. Ytan mellan balanstemperaturen och 

utomhustemperaturen motsvarar antalet gradtimmar under året vilket är alla timmar det finns ett 

värmebehov. Ytan mellan inomhustemperaturen och balanstemperaturen motsvarar det interna värme-

tillskottet i en byggnad. 

 

 
Figur 4. Varkatighetsdiagram med ytor som visar värmebehov och internt värmetillskott.  Dessa skiljs åt av 

balanstemperaturen. 

 

Värmebehovet (Ew) beräknas genom att multiplicera gradtimmar med byggnadens värmeförlust Q [25][39], 

𝐸𝑤 = 𝑄 ∙ 𝐺𝑡           [𝑘𝑊ℎ].                             (11) 
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2.3.3 ENERGISIGNATUR 
Energisignatur, även kallad effektsignatur är en väletablerad metodik för att beskriva en byggnads 

energiprestanda och utvärdera dess energianvändning, både vid projektering och för existerande 

byggnader. Energisignaturer används även av fjärrvärmebolag som schablon för byggnaders värmebehov 

över året.  

Energisignaturen tas fram genom att matcha energianvändning med utomhustemperatur och göra en 

anpassning. Ett exempel med energianvändning per timme ses i Figur 5. Här har en energisignatur med tre 

parametrar anpassats till den timvisa energianvändningen. Mer om hur signaturer kan modelleras med två 

till fem parametrar beroende på byggnadens system för värme och kyla ses i avsnittet Tidigare forskning 

om energisignaturer.  

 

Figur 5. Energisignatur (röd linje) tas fram genom en anpassning av energianvändning som funktion av 
utomhustemperatur. 

I energisignaturen avläses vilken värmeeffekt som behöver tillföras vid olika utomhustemperatur, 

genomsnittlig värmeeffekt för TVV inklusive VVC (Ptvvc), genomsnittlig balanstemperatur (Tb) och 

byggnadens värmeförlust (Q). De tre parametrarna Ptvvc, Tb och Q beskriver alltså energisignaturen.  

Figur 6 visar energisignaturen för en byggnad med värmetillförsel från fjärrvärmenätet där energi för 

uppvärmning och tappvarmvatten kommer från samma källa. För byggnader med komfortkyla, som kontor 

eller bostadshus i länder med varmare klimat kan en energisignatur tas fram på liknande sett med kyleffekt 

som funktion av inomhus- eller utomhustemperatur [40].  
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Figur 6. Energisignatur för värmebehov. 

Varmvattenanvändningen (TVV och VVC) i en byggnad är oberoende av utomhustemperatur vilket ses på 

den platta delen av energisignaturen i Figur 6 som sträcker sig över hela temperaturintervallet. Den årliga 

energianvändningen för TVV och VVC ges av den genomsnittliga effekten multiplicerad med årets timmar, 

𝐸𝑡𝑣𝑣𝑐 = 𝑃𝑡𝑣𝑣𝑐 ∙ 8760          [𝑘𝑊ℎ].                            (12) 

 

Lutningen på energisignaturer ger den specifika värmeförlusten Q (W/°C) för byggnaden. En bättre isolerad 

byggnad förväntas ha lägre lutning och kräver en mindre effektökning när temperaturen sjunker jämfört en 

sämre isolerad byggnad.  

I energisignaturen ger en linjär relation mellan byggnadens värmeförlust och utomhustemperaturen för 

temperaturer under Tb. Byggnadens specifika värmeförlust inkluderar både temperaturberoende förluster, 

som transmission genom byggnadens klimatskal och förluster som beror på beteendet hos de som 

använder byggnaden (oavsiktlig ventilation, elförbrukande apparater och närvaro, vilket påverkar det 

interna värmetillskottet). Förlusterna som beror av personnärvaro kan antas vara jämt fördelade över året 

och lika stort från år till år. I så fall skulle de inte påverka lutningen, vilken borde vara densamma oavsett 

vilket år energisignaturen baseras på. Om lutningen skiljer mellan två år innebär det att påverkan från 

ventilationsförluster, oavsiktlig ventilation eller värmetillskott är stor och byggnadens energiprestanda blir 

svårare att urskilja [41]. 

Med Q, Tb och Ptvvc från energisignaturen ges den totala fjärrvärmeanvändningen av 

𝐸 = 𝐸𝑤 + 𝐸𝑡𝑣𝑣𝑐 = 𝑄 ∙ ∫(𝑇𝑏 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)+𝑑𝑡 + 𝑃𝑡𝑣𝑣𝑐 ∙ 8760        [𝑘𝑊ℎ]                         (13) 

där + indikerar att (Tb - Tute) sätts till noll när differensen är negativ.   

 

2.3.3.1 Tidigare forskning om energisignaturer 
Här presenteras några av de mest relevanta artiklarna inom området energisignatur. Ytterligare artiklar som 

kan vara intressanta i arbetet med energisignatur men som inte får plats i denna rapport är samlade i 

Appendix. Flera av artiklarna refererar till S. Hammarstens djupdykning från 1987 [42] om hur 

energisignaturen kan modelleras. Där redogörs för hur tidsupplösningen på mätningar påverkar resultatet 
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och hur en modell kan kompletteras med parametrar för påverkan från sol och vind. Slutsatsen är att 

energisignaturen är ett bra verktyg för att uppskatta energianvändning om dygnsmedelvärden eller längre 

tidssteg för värmeeffekt används. Används 10 eller färre mätpunkter rekommenderas en 1-

parametermodell och med fler mätpunkter en 3-parametermodell. När timvärden över värmeeffekten 

används är påverkan från vind och sol påtaglig och en mer sofistikerad modell behövs för att ge ett 

användbart resultat. 

 

Information om energianvändning i byggnader har gått från att användas som fakturaunderlag till att 

användas för analys av byggnadens energiprestanda och validering av energibesparingsåtgärder. D. Claridge 

m.fl. skriver i en artikel från 1992 [43] om hur energianvändningsdata kan presenteras för att se om 

byggnadens energisystem är välfungerande, utvärdera energieffektiviseringsåtgärder och utreda om 

energianvändningen kan sänkas genom att ändra regleringen av systemet. Resultatet är en 3D graf över en 

månad med timvis elförbrukning, dygnets timmar och dag i månaden samt datafiler med tim- dygn och 

veckoupplösning av energianvändning att användas i simuleringsprogram. 

 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) listade 2012 [40] 

riktlinjer för tillvägagångssättet i framtagning av energisignatur. Brytpunktsmodeller med två till fem 

parametrar (Figur 7) presenteras, där valet av modell beror energisystemet som undersöks. Brytpunkterna 

indikerar för vilka temperaturer värme respektive kyla behöver tillföras en byggnad för att hålla en given 

inomhustemperatur. Komfortkyla modelleras vanligtvis med två parametrar (lutning och brytpunkt på y-

axeln), värmebehov med tre (lutning, brytpunkt och temperaturoberoende baseffekt) men kan även ha en 

fjärde parameter för lutningen efter balanstemperaturen om det finns ett värmeåtervinningssystem. En 

byggnad med både värme och komfortkyla modelleras med fem parametrar- två lutningar, två brytpunkter 

och en baseffekt.  

 
Figur 7. Energisignaturmodeller med (från vänster) två till fem parametrar.  

 

I två artiklar, en från 2014 [44] och den andra från 2017 [45] går M. Paulus m.fl. vidare med arbetet genom 

att få brytpunktsmodellen att automatisk välja hur många parametrar som ska användas vid anpassningen. 

Tre, fyra och fem parametrar testas. Med hjälp av villkor bestäms vilken av modellerna som ska användas. 

Modellen baseras på regression av månadsmedelvärden för utomhustemperatur och energianvändning. 

Författarna kommer fram till att fler mätpunkter bör användas för att R2 värdet inte ska bli högt när en 

missvisande modell testas. 2017 presenterar M. Paulus en algoritm för en väl fungerande modell. 

Algoritmen bygger på en omskrivning av ekvationen för energisignaturen, som från början inte är 

kontinuerligt deriverbar. Genom att definiera ett intervall där brytpunkten finns kan ekvationen deriveras 
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och en minsta kvadratanpassning göras. Modellen utför enkla beräkningar och ger ett bra resultat när den 

testas för olika dataset.   

 

2009 undersökte J.-U. Sjögren m.fl. energisignaturen för nio moderna flerbostadshus i Stockholm anslutna 

till fjärrvärme [46]. De använde data för månadsvis energianvändning och utomhustemperatur samt värden 

för varmvattenanvändning från en tidigare studie. För att minimera solinstrålningens inverkan på 

värmebalansen avgränsades arbetet till månaderna oktober – mars. Författarna kvittar det interna 

värmetillskottet från varmvattenanvändningen mot den energi som överförs från varma till kalla 

vattenledningar inom byggnaden. Bidraget till värmebalansen tas alltså ut av naturlig uppvärmning av 

kallvattnet.  Slutsatsen var att energianvändningen är starkt beroende av de boendes vanor vilka påverkar 

interna värmetillskott samt att författarnas resultat för värmeförlusten (Q) är 5 – 57 % högre än det 

projekterade värdet (vilket bland annat beror på vilka antaganden och värden som använts vid 

projektering). 

 

L. Belussi och L. Danza analyserade 2012 en byggnad ur tre energisignaturer, energisignaturen vid 

utformandet av byggnaden (DES), den faktiska energisignaturen (RES) och en energisignatur justerad till det 

gällande regelverket (LES) [47]. Genom att jämföra Q för RES med den för LES undersökte författarna 

relationen mellan byggnadens isolering och byggkraven. Detta kan ge svar på frågor som ”Är byggkraven 

rimliga?” och ”Kan byggkraven höjas?” DES jämfördes mot RES för att se om byggnaden energimässigt beter 

sig som planerat och toppvärden för värmeeffekt jämfördes för se om dimensioneringen av värmeeffekt 

blev bra. Författarna påpekar att situationen då RES är lägre än DES kan bero på solinstrålningens inverkan 

på värmebehovet vilken inte alltid är enkel att beräkna. 

 

2015 tog A. Acquaviva m.fl. fram en metod, Energy Signature Analysis (ESA) för att samla, lagra och bearbeta 

stora mängder data (så kallad Big Data) i syfte att bevaka energieffektivitet [41]. Metoden  

(i) undersöker värmesystemets effektivitet genom att jämföra värmeeffekt med tidigare observerad effekt 

vid samma tillstånd (vilket t.ex. kan vara vid samma utomhustemperatur) och  

(ii) rangordnar byggnaden mot liknande och närliggande byggnader med avseende på energiprestanda. 

 

2006 beskriver J. Seem en metod att upptäcka onormal energianvändning i en byggnad baserat på värden 

för timvis och maximal energianvändning [48]. Metoden undersöker dygnsdata där samma dygn olika 

veckor jämförs för att leta efter avvikande värden. Det är sedan upp till användaren att undersöka vad felet 

beror på. Fel som upptäcktes kunde härledas till reglerfel eller dålig konstruktion av regleringen och i vissa 

fall en tillfällig begränsning av tillgänglig elektrisk effekt.  

 

I en artikel [49] från 2017 granskar R. Hitchin den rådande ISO-standarden för energiprestanda i byggnader 

(den uppdaterades senare samma år). Standarden används i EUs byggdirektiv för både nybyggnationer och 

befintliga byggnader. Hitchin jämför energianvändning beräknat från energisignatur med beräkning enligt 

standarden och kommer fram till att resultaten ofta är desamma men beräkningen med energisignatur ger 

mer information, däribland byggnadens balanstemperatur och är därför att föredra. ISO-standarden ger 
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överlag lägre värden för energianvändning och ju större den dagliga variationen är desto sämre beskriver 

standarden byggnadens behov.  

 

Under 2014 undersöker och utvecklar J. Vesterberg m.fl. ett första steg i ett kalibreringsverktyg för att öka 

noggrannheten i energisimuleringsprogram [50]. En linjär regressionsmodell används för att ta fram det 

specifika värmeförlusttalet och värmeförlust till marken för två flerbostadshus i Umeå kopplade till 

fjärrvärmenätet. Modellen baseras på fjärrvärmedata och elanvändning under två år. För perioden 

december – februari, då solinstrålningen är som lägst är variationen i resultatet mellan åren mindre än 2 %.  

 

I sitt examensarbete från 2007 [51] jämför A. Nilsson och O. Engberg energisignaturer framtagna på tre sätt: 

linjär regression, multipel regression och med en stegmetod, samt undersöker vad av energianvändningen 

som går till uppvärmning respektive tappvarmvatten. Energisignaturen framtagen med multipel regression 

gav ibland brytpunkter över 20 °C medan stegmetoden var känslig för avvikande mätpunkter. Linjär 

regression gav det mest pålitliga resultatet samtidigt som det var svårt att hitta en generell modell för att 

undersöka tappvarmvattenanvändningen i byggnaderna.  

 

2.4 Normalårskorrigering  
För att jämföra byggnader av olika storlek uttrycks energianvändning i kWh/m2. När energianvändningen 

olika år jämförs, korrigeras den del av energin som går till uppvärmning eftersom klimatet varierar från år 

till år. Uppvärmningen justeras med en korrigeringsfaktor mellan temperaturen under året då mätningar 

gjorts och temperaturen under ett normalår i en så kallad normalårskorrigering.  

Normalvärden över månadsmedeltemperatur publiceras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) för flera orter i Sverige. Normalvärdena är baserade på temperaturer under en 30-årsperiod. 

I Figur 8 ses månadsvis medeltemperatur i Linköping åren 2015/2016 och 2016/2017 med normalvärden. 

Bortsett från januari 2016 var medeltemperaturen under vintermånaderna några grader varmare de två 

åren jämfört med normaltemperaturen. 

 
Figur 8. Månadsmedeltemperatur i Linköping, från jun till maj för åren 2015/2016, 2016/2017 och för ett normalår.  
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Det finns flera metoder att normalårskorrigera. I GRIPEN används graddagar (Gd) och energiindex (Ei). 

Graddagar fungerar på samma sätt som gradtimmar men baseras på dygnsmedeltemperatur medan 

energiindex tar hänsyn till ytterligare faktorer, som vind och sol, vilket antas ge en mer rättvisande bild av 

byggnadens uppvärmningsbehov.  

För att matcha GRIPEN korrigeras den beräknade uppvärmningen i denna rapport månadsvis med SMHI 

Graddagar [52] och med SMHI Energi-Index [53] enligt  

𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚,𝐺𝑑  =  ∑ (𝐸𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘,𝑖 ∙
𝐺𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑖

𝐺𝑑𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘,𝑖
)

12

𝑖=1
          [𝑘𝑊ℎ]                           (14) 

där Efaktisk är energianvändningen för uppvärmning året som undersöks, Gdnorm är antalet graddagar ett 

normalår och Gdfaktisk är antalet graddagar året som undersöks.  

Från och med januari 2015 beräknar SMHI graddagar utan eldningsgränser det vill säga månadsvärden 

beräknas som summan av alla dygnsmedeltemperaturers avvikelse mot 17 °C och med normalperioden 

1981-2010 [54]. 

 

2.5 Ekvivalent temperatur 
Den ekvivalenta temperaturen, eller den upplevda temperaturen tas fram av SMHI med en energi-

balansmodell som använder väderparametrar (däribland sol- och vinddata) tillsammans med en 

typbyggnad för att ge ett temperaturvärde att använda i styrning eller vid energisimuleringar av byggnader. 

Typbyggnaden är representativ för beståndet på orten [55]. 

Figur 9 visar ett varaktighetsdiagram med utomhustemperatur (Tute) och ekvivalent temperatur (Te) i 

Linköping under perioden juni 2016 – maj 2017. Den ekvivalenta temperaturen ger en högre temperatur 

sett till hela året.   

 

Figur 9. Varaktighetsdiagram med utomhustemperatur och ekvivalent temperatur i Linköping för perioden juni 2016 –  
maj 2017. 
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4. METOD 
Nedan presenteras byggnaderna i fallstudien, data över fjärrvärmeanvändning och utomhustemperatur, 

samt tillvägagångssättet vid framtagning av energisignatur.  

4.1 Indata 
4.1.1 FALLSTUDIE 
Sex flerbostadshus belägna i Linköping har analyserats i detta arbete. Flerbostadshusen ligger i stadsdelen 

Vasastan och är byggda mellan 1908 och 1936. Majoriteten av husen i Vasastan är flerbostadshus byggda 

innan 1945 och kopplade till fjärrvärmenätet vilket gör stadsdelen intressant att undersöka. Från början var 

tanken att analysera alla flerbostadshus i Vasastan byggda innan 1945 men det avgränsades till en djupare 

studie av två friliggande hus, två mellanliggande hus och två gavelhus. Byggnaderna benämns a-f. 

Metodiken vid kategorisering bygger bland annat på parametern antal intilliggande hus [16]. 

Energianvändningen mellan ett friliggande och ett mellanliggande hus skiljer sig åt då antalet ytterväggar 

är olika. Två av respektive hustyp undersöks i detta arbete (se Tabell 8). 

Information om byggnaderna hämtad ur GRIPEN presenteras i Tabell 8. Energianvändningen (Ebea) 

inkluderar energi för uppvärmning, TVV (inklusive VVC) och fastighetsel. För att jämföra beräknad 

normalårskorrigerad uppvärmning med GRIPEN ses även värden där tappvarmvattenanvändning och 

fastighetsel dragits bort. Energianvändningen betecknas med EGd för korrigering med graddagar och EEi för 

korrigering med energiindex. I tabellen framgår även om byggnadens tempererade area har mätts eller 

omvandlats (Omv) från BOA och LOA.  

Tabell 8. Information om byggnaderna hämtad från GRIPEN.  

Byggnad a b C d e f 

Byggår 1929 1931 1936 1929 1929 1908 

Typ Mellan Gavel Mellan Gavel Fri Fri 

Våningsplan 3 4 5 5 5 4 

Antal lägenheter 18 13 49 11 20 5 

Atemp (m2) 1088 845 4195 1941 2850 1241 

Mätt eller omvandlat Omv Omv Omv Omv Mätt Mätt 

EGd (kWh/m2) 126,6 201,4 127,5 128,2 149,1 158,8 

EEi (kWh/m2) 128,7 204,4 131,5 130,4 153,8 161,7 

Euppv, Gd (kWh/m2) 105,9 158,6 98,8 113,7 115,5 148,1 

Euppv, Ei (kWh/m2) 107,9 161,7 102,8 115,9 120,2 150,9 

Etvvc (kWh/m2) 19,3 32,2 20,3 7,95 15,3 7,6 

 

Byggnad c har utöver fjärrvärme en del eldriven uppvärmning motsvarande 3 % av byggnadens totala 

uppvärmning. Ingen av byggnaderna har komfortkyla. Byggnadernas normalårskorrigerade 

energianvändning (EGd och EEi) varierar. För hälften av byggnaderna är den runt 130 kWh/m2, två byggnader 

har en användning kring 150-160 kWh/m2 och en byggnad sticker ut med ungefär 200 kWh/m2. Detta kan 

jämföras med den genomsnittliga energianvändningen för flerbostadshus i Östergötland anslutna till 

fjärrvärmenätet som är kring 113-124 kWh/m2 eller den normalårskorrigerade, genomsnittliga 
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energianvändningen för flerbostadshus i Sverige år 2016 som är 119 kWh/m2. Byggnaderna i fallstudien har 

i grova drag 5-77 % högre energianvändning än genomsnittet.  

I Tabell 9 presenteras andel fönsterarea av byggnadens fasad i olika väderstreck, samt om de är 2 eller 3 

glas. Mätningen är tänkt att användas för att förklara beteende i resultaten som kan bero på solinstrålning. 

Tabell 9. Andel fönster av respektive byggnads totala fasadarea, samt information om fönstren har 2 eller 3 glas.  

Byggnad a b c d e f 

Fönstertyp 3-glas 2-och 3-glas 3-glas 2-glas 2-glas 2-glas 

Fönsterarea, andel (%) 15,5 30 34,5 14 16 16 

Fönsterandel norr - - 29 9 11 11 

Fönsterandel väst 16 39 - 15 17 16 

Fönsterandel söder - 22 40 - 18 22 

Fönsterandel öst 15 28 - 18 17 - 

 

4.1.2 DATA ÖVER FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING OCH UTOMHUSTEMPERATUR 
I detta arbete används timvis fjärrvärmeanvändning i respektive byggnad för perioden juni 2015 – maj 2017. 

Dataserien delas upp i två år, juni 2015 – maj 2016 och juni 2016 – maj 2017 vilket gör att 

energianvändningen med fördel kan jämföras mellan åren.  

Timvärden över utomhustemperatur hämtas från SMHIs öppna data [56] för mätstationen Malmslätt i 

Linköping. Stationen ligger cirka 6 km från de undersökta byggnaderna. I varaktighetsdiagrammet (Figur 10) 

ses temperaturen de två åren. Året 2015/2016 har fler kallare dygn än året därpå. 

Månadsmedeltemperaturen är överlag högre båda åren jämfört med ett normalår (Figur 8) och 

årsmedeltemperaturen skiljer med 0,1 °C mellan åren. 

 

 

 

Figur 10. Utomhustemperatur i Linköping under två år, juni 2015-maj 2016 och juni 2016-maj 2017, ritade i ett 
varaktighetsdiagram. 
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Nedan ses timvis fjärrvärmeanvändning för byggnaderna under perioderna juni 2015 – maj 2016 och juni 

2016 – maj 2017 ritat mot utomhustemperatur (Figur 11). Energianvändningen har delats med byggnadens 

Atemp från Tabell 8. Datapunkterna varierar mellan att vara mer eller mindre samlade och med olika tydlig 

brytpunkt. De vänstra bilderna har fler mätpunkter vid -20 °C vilket stämmer överens med att det första 

året har fler timmar med temperaturer under -15 °C i varaktighetsdiagrammet. I byggnaderna a och d ses 

en hög energianvändning vid 5 – 10 °C det första året men inte det andra vilket kan bero på reglerfel i 

byggnadens värmesystem. 

 

 

Figur 11. Fjärrvärmeeffekt (y-axeln) som funktion av utomhustemperatur (x -axeln) för de undersökta byggnaderna (a-
f) perioden juni 2015-maj 2016 och juni 2016-maj 2017. 
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4.2 Modellering av energisignatur 
Här presenteras arbetet med regressionsmodellen som konstruerats i MATLAB. Syftet med modellen är att 

ta fram värden för byggnaders energianvändning, balanstemperatur och värmeförlust att använda för att 

analysera, jämföra och spara för det fortsatta kategoriseringsarbetet. Modellen ska läsa in data över 

fjärrvärmeanvändning och utomhustemperatur, ta fram en energisignatur, beräkna årlig energianvändning 

och normalårskorrigera uppvärmningen. Modellen visualiserar även energianvändningen över året, för att 

användaren ska kunna se hur väl energisignaturen beskriver byggnadens energianvändning och om det 

finns onormala mönster.  

Då flerbostadshus byggda innan 1945 överlag inte är anslutna till fjärrkyla och byggnaderna i fallstudien 

inte har värmeåtervinningssystem passar en modell med tre parametrar bra i detta arbete. Modellen har 

inslag av M. Paulus algoritm [44] för en treparametermodell och den linjära regressionen i examensarbetet 

av A. Nilsson & O. Engberg [51] men beräknar determinationskoefficienten (R2) för brytpunkter mellan 10°C 

och 20°C, där den (ur ett modelleringsperspektiv) optimala brytpunkten är den med högst värdet på R2.  

4.2.1 LINJÄR REGRESSION      
En linjär regressionsmodell finner ekvationen för den räta linje som bäst beskriver det dataset som 

undersöks. Det görs genom att minimera avvikelsen mellan mätdata och linjen. En regressionsmodell kan 

använda flera variabler men i fallet energisignatur används en x-variabel, utomhustemperatur och 

responsvariabeln fjärrvärmeeffekt. Det är en så kallad enkel linjär regression.  

Ekvationen för en enkel linjär regression är  

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚                              (15) 

 

där riktningskoefficienten k och konstanttermen m ges av  

𝑘 =  
(𝑛∙∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑦∙∑ 𝑥)

(𝑛∙∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2                                (16) 

 

och 

𝑚 =  
(∑ 𝑦∙∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥∙∑ 𝑥𝑦)

(𝑛∙∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2  .                              (17) 

 

För att uppskatta osäkerheten i regressionen kan determinationskoefficienten R2 användas. 

Determinationskoefficienten anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (fjärrvärmeeffekt) 

som kan förklaras av variationen i den oberoende variabeln (utomhustemperatur), under förutsättning att 

det är ett linjärt samband mellan variablerna. Om R2 är 0,89 kan 89 % av variationen i y förklaras av 

variationen i x. Determinationskoefficienten beräknas enligt ekvationen 

𝑅2 = 1 −
𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
                           (18) 

 

Det kvadratsummerade felet SSE och den totala kvadratsumman SST beräknas enligt 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)2
𝑖                               (19) 

 

och 

 𝑆𝑆𝑇 =  ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑖                               (20) 
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där 𝑦𝑖 är fjärrvärmeeffekt, 𝑓𝑖 är den linjära anpassningen och �̅� fjärrvärmeeffektens medelvärde [57][58]. 

 

4.2.2 BRYTPUNKT 
Energisignaturen består av två linjer som knyts ihop i brytpunkten, där balanstemperaturen läses av. 

Brytpunkten borde vara i höjd med en balanstemperatur på 17 °C. Genom att göra en anpassning av 

datapunkterna till energisignaturer baserade på ett intervall av brytpunkter och beräkna R2-värdet för varje 

brytpunkt kan modellen finna energisignaturen som bäst passar datasetet. Hypotesen är att brytpunkten 

som ger högst värde på R2 ger en energisignatur som bäst förklarar datasetet och därmed är mest 

representativ ur ett modelleringsperspektiv.  

Brytpunkten borde inte vara vid en balanstemperatur högre än inomhustemperaturen (20 °C). Den antas 

heller inte vara lägre än 10 °C, vilket ger intervallet 10 – 20 °C att testa brytpunkter inom.  

För att beräkna R2-värdet vid varje brytpunkt görs en linjär anpassning av datapunkterna till vänster om 

brytpunkten och en vågrät linje, i samma höjd som effektvärdet vid brytpunkten, till höger om brytpunkten. 

Sedan beräknas R2-värdet för både anpassningen och den vågräta linjen. 

Antagandet att brytpunkten inte ligger vid en balanstemperatur under 10 °C kan undersökas genom att rita 

R2-värdet som en funktion av balanstemperatur vid brytpunkten (Figur 12).  

 

Figur 12. R2 som funktion av balanstemperatur vid brytpunkt. 

I Figur 12 ses att R2-värdet är litet vid låga balanstemperaturer, högst vid 17,7 °C och något lägre när för 

temperaturer närmare 20 °C. Det stämmer bra med antagandet att balanstemperaturen bör vara kring   17 

°C och att det inte är troligt att den ligger under 10 °C. Genom att rita R2-värdet som funktion av brytpunkt 

ses även om modellen fungerar som det är tänkt, vilket har varit användbart under framtagningen av 

modellen.  

R2-värdet kan användas som indikator för spridningen i energianvändningen. Ett högre värde innebär att 

mätpunkterna ligger samlade kring energisignaturen medan ett lägre värde betyder det motsatta. För 

vidare analys sparas därför R2-värdet för energisignaturen.  
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4.2.3 TIDSUPPLÖSNING OCH OUTLIERS 
Beroende på vilken tidsupplösning på energianvändningen som används kommer energisignaturen för 

samma byggnad se olika ut. Figur 13 visar timvärden, dygnsmedelvärden och veckomedelvärden med 

tillhörande energisignatur för en av byggnaderna i fallstudien. Energisignaturens tre parametrar (Q, Ptvvc 

och Tb) ses tillsammans med R2-värdet i Tabell 10. 

 

När timvärden används är påverkan från sol, vind och effekten av värmelagring i byggnaden mer påtaglig 

vilket ses på punkternas spridning kring energisignaturen. Vid ett större tidssteg (dygns- eller 

veckomedelvärden) slätas variationen ut och R2-värdet blir högre. Detta kan vara fördelaktigt om syftet 

med energisignaturen är att ge en grov bild av byggnadens värmeanvändning, till exempel när en 

fjärrvärmeleverantör vill använda byggnadens energisignatur som underlag vid debitering och visa ett fåtal 

mätpunkter tillsammans med energisignaturen. Till höger i Figur 13 ses att veckomedelvärdena är 

koncentrerade vid temperaturintervallen 0 – 9 °C och 11 – 16 °C vilket gör att energisignaturen anpassas till 

dessa och värden vid -10 °C inte har lika stor inverkan.  

 
Figur 13. Energianvändning och energisignatur vid olika tidsupplösning. Till vänster ses timvärden, i mitten 

dygnsmedelvärden och till höger veckomedelvärden. 

 

 

Tabell 10. Värden från energisignaturen vid olika tidsupplösning.  

Tidsupplösning R2 Q (kW/°C) Ptvvc (W/m2) Tb (°C) 

Timme 0,82 3,29 2,5 17,7 

Dygnmedel 0,94 3,55 1,8 17,6 

Veckomedel 0,97 3,76 1,9 16,6 

 

Fördelen med timupplöst energianvändning är att det ger en mer precis bild av värmeflödet till en byggnad 

med möjlighet att urskilja undercentralens styrning, dygnsvariationer, sommaravstängning och så kallade 

outliers. Outliers är mätpunkter som inte beter sig som förväntat och det är just dessa som kan vara 

intressanta ur ett energieffektiviseringsperspektiv. När medelvärden av energianvändningen skapas 

tenderar outliers att slätas ut och möjlig information om ett avvikande beteende försvinner.  

 

Figur 14 visar R2-värden som funktion av brytpunkt för tidsupplösningen timme, dygn och vecka. Med större 

tidsintervall (medelvärdesbildning) minskar spridningen, outliers försvinner och R2 blir högre.  
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Veckomedelvärdena och till viss del dygnsmedelvärdena är hackiga då dessa består av 52 respektive 365 

punkter för regression jämfört med timvärdenas 8760 vilket gör att samma värde på R2 fås för några 

brytpunkter. I och med hacken hittar modellen ett intervall av brytpunkter som alla ger det högsta R2-

värdet. I modellen väljs då brytpunkten (tillsammans med korresponderande värden på Q, Ptvvc och Tb) i 

mitten av temperaturintervallet. De tre kurvorna har maximalt R2-värde vid ungefär samma temperatur 

vilket är rimligt då regressionen görs på medelvärden av samma dataset.  

 

Figur 14. R2 som funktion av balanstemperatur vid brytpunkten för timvärden, dygnsmedelvärden och 
veckomedelvärden. 

 

4.2.4 VALIDERING AV MODELLEN 
Validering av modellen görs genom att se hur energisignaturen grafiskt förhåller sig till datasetet, hur 

värdena för Q, Ptvvc och Tb skiljer mellan de två tidsperioderna för samma byggnad, samt genom att beräkna 

den årliga energianvändningen och jämföra med den faktiska.    

Nedan presenteras timvis energianvändning och energisignatur för byggnad b. Till vänster är perioden juni 

2015 – maj 2016 och till höger juni 2016 – maj 2017. Värden för R2, Q, Ptvvc och Tb är hämtade från 

energisignaturen. Mätpunkterna i den högra bilden är något mer samlade jämfört med den vänstra vilket 

ger ett högre värde på R2. Året juni 2015 – maj 2016 har fler kallare timmar än året efter vilket ses i den 

vänstra bilden som har fler punkter vid temperaturintervallet -20 till -15 °C. 
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Figur 15. Timvis energianvändning och energisignatur för byggnad b under perioden juni 2015-maj 2016 (till vänster) 
och juni 2016-maj 2017 (till höger).  

När värden för Q, Ptvvc och Tb jämförs mellan åren ses att Q är 25 % högre, Ptvvc är 15 % högre och Tb är 6 % 

lägre för perioden juni 2016 – maj 2017 jämfört med året innan. Den specifika värmeförlusten, Q, beror på 

byggnadens egenskaper och borde därför ha lika stort värde oavsett år. Figuren till vänster har fler 

mätpunkter i temperaturintervallet -20 till -15 °C vilka gör att modellens optimala energisignatur har en 

lägre lutning jämfört med figuren till höger. Denna variation i Q ses hos samtliga byggnader när de två åren 

jämförs.  

Rent grafiskt ser energisignaturen ut att vara rimligt placerad i båda figurerna. För att kontrollera hur bra 

energisignaturen förklarar byggnadens årliga energianvändning används ekvation 13 med Q, Tb och Ptvvc 

från energisignaturen.  

Ekvation 13 beräknas både med gradtimmar för det faktiska året (benämns EES) och med ett tabellerat värde 

för Linköping (benämns Etabell). Det tabellerade värdet interpoleras från en så kallad gradtimmetabell där 

antal gradtimmar beräknats för ett intervall av balanstemperaturer och normalårstemperaturer [25]. En 

gradtimmetabell är konstruerad för att kunna uppskatta gradtimmar på olika orter med hjälp av 

normalårstemperaturen för den specifika orten. Resultatet för en av byggnadena ses i Tabell 11 tillsammans 

med byggnadens faktiska energianvändning, Efaktisk. Energianvändningen beräknad med gradtimmar för det 

faktiska året skiljer sig mindre än 1 % från den faktiska energianvändningen medan energianvändningen 

beräknad med det tabellerade värdet är 1,3 % ifrån energianvändningen det första året och 0,1 % ifrån det 

andra.  

 

Tabell 11. Årlig energianvändning för byggnad b, perioderna juni 2015 – maj 2016 och juni 2016 – maj 2017. I parentesen 
ses hur EES och E tabell förhåller sig till E fakt isk.  

Period Efaktisk (kWh/m2) EES (kWh/m2) Etabell (kWh/m2) 

2015/2016 176,3 177,8 (100,9%) 178,6 (101,3%) 

2016/2017 200,2 201,9 (100,8%) 200,4 (100,1%) 

 

Energisignaturens placering i datasetet, värden på R2, Q, Ptvvc och Tb, samt beräkning av årlig 

energianvändning ger rimliga resultat för alla byggnader.  Modellen anses fungera bra. Nedan presenteras 

två sätt där modifierad data används i modellen. 
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4.2.5 EFFEKTMEDELVÄRDE 
Till vänster i Figur 16 har energianvändningen delats in i temperaturintervall om 1°C från -20,5 °C till 30,5 

°C och ett medelvärde av effekten beräknats för varje grad. Det ger totalt 51 datapunkter att beräkna 

energisignaturen med. Fördelen med effektmedelvärden är att punkterna är jämt fördelade längst 

temperaturaxeln och varje temperaturintervall ger lika stor vikt i regressionen, vilket är anledningen till att 

denna metod testas.  

Energisignaturens utseende när effektmedelvärden används kan jämföras med energisignaturen för 

veckomedeldata (till höger i Figur 16) som innehåller 52 mätpunkter. Veckomedelvärdena är koncentrerade 

kring 5 °C och 12 °C vilket gör att punkter som ligger i ändarna av energisignaturen får mindre vikt i 

regressionen. Medeleffektvärdena ger ett lite högre R2-värde än veckomedelvärdena men sträcker sig över 

hela temperaturaxeln.  

 

Figur 16. Till vänster ses effektmedelvärden och till höger veckomedelvärden för samma byggnad, inklusive 
energisignatur. 

4.2.6 EKVIVALENT TEMPERATUR 
Effekterna av sol, vind och värmelagring gör att energianvändningen kan skilja för samma 

utomhustemperatur. Detta ses tydligt på timvärdenas spridning i Figur 11. Därför är det intressant att se 

hur spridningen ser ut när ekvivalent temperatur, som är framtagen i ett avancerat simuleringsprogram, 

används i denna relativt enkla modell. 

Även om den ekvivalenta temperaturen som används baseras på en typbyggnad med tre våningar byggt på 

1970-talet, vilket konstruktionsmässigt inte är detsamma som de undersökta byggnaderna, kan resultatet 

ge en indikation på om det går att använda avancerad data i en enkel modell. 

I Figur 17 ses utomhustemperatur och ekvivalent temperatur för samma år ritade i ett varaktighetsdiagram 

tillsammans med balanstemperaturer från modellen. Arean mellan linjen för 20 °C och de två 

temperaturkurvorna är olika stor, men eftersom balanstemperaturen inte är densamma när ekvivalent 

temperatur används som för utomhustemperatur kommer gradtimmarna, tillika uppvärmningsbehovet 

vara ungefär lika stort för båda temperaturerna.  
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Figur 17. Varaktighetsdiagram med utomhustemperatur och ekvivalent temperatur för samma period inklusive 
balanstemperatur hämtad från modellen för respektive temperatur dataset. 

 

4.3 Varmvattenanvändning 
En byggnads genomsnittliga varmvattenanvändning kan uppskattas med Ptvvc från energisignaturen. Men 

signaturen säger inget om fördelningen mellan effekt för tappvarmvatten och varmvattencirkulation. 

Fördelningen är intressant för att veta hur stora förlusterna i varmvattencirkulationen är och för att isolera 

effekten för tappvarmvattenanvändning. 

En idé för att undersöka hur varmvattenanvändningen kan delas upp prövas i detta arbete. Den grundas i 

antagandet att uppvärmningsbehovet är lågt under sommarmånaderna och fjärrvärmen mest går till 

tappvarmvatten och varmvattencirkulation. Antagandet testas genom att färgkoda energianvändningen 

efter årets månader. I Figur 18 ses det att energianvändningen är relativt konstant och oberoende av 

utomhustemperaturen under månaderna juni – september. Medelvärdet för energianvändningen under 

juni – september är 3,84 W/m2. Det är ganska nära den sammanlaga effekten för tappvarmvatten och 

varmvattencirkulation (Ptvvc), som är 4,25 W/m2.  

 

Figur 18. Energianvändningen färgkodad efter månad. Till vänster ses ett helt år och till höger månaderna juni – 
september. 
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För att gå vidare med energianvändningen under juni – september görs medelvärden av energianvändning 

för varje tidpunkt (till höger i Figur 19). Medelvärden används eftersom det finns en spridning i timvärdena 

(till vänster i Figur 19) som gör det svårt urskilja mönster.  

 

Figur 19. Till vänster ses energianvändningen i september fördelad på tidpunkt och till höger har en 
medelvärdesbildning gjorts för varje tidpunkt.  

Till höger i Figur 19 ses ett M-liknande mönster. För samtliga månader är energianvändningen lägst under 

natten och har toppar på morgonen och kvällen. Det kan tänkas att de lägsta värdena varje månad 

motsvarar effekten för varmvattencirkulation och topparna motsvarar tappvarmvattenanvändning. Nivån 

för energianvändningen högre i juni och september jämfört med juli och augusti men varierar ungefär lika 

mycket under alla månader.  

Det återstår att se om detta mönster förekommer i alla byggnader. För att undersöka och jämföra 

byggnaderna tas värden för varmvattencirkulationen (basnivå) och tappvarmvattenanvändningen (toppar) 

fram. Basnivån, eller baseffekten definieras som de lägsta värdena av energianvändningen under dygnet. 

Det visar sig fungera bra att använda medelvärdet för de fyra lägsta medeleffekterna. Används färre värden 

tenderar basnivån att visa ett icke representativt värde. Tappvarmvattenanvändningen beräknas genom att 

dra av basnivån från topparna och göra ett medelvärde. I Figur 20 ses hur byggnaderna undersöks och hur 

basnivån förhåller sig till de lägsta värdena varje månad.   
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Figur 20. Energianvändning för månaderna juni – september fördelad på tidpunkt. Det heldragna strecket visar 
energianvändningens basnivå. Effekten för TVV och VVC från energisignaturen  är även inritad som referensvärde. 
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5. RESULTAT 
Här presenteras resultaten från körningar av modellen. Byggnaderna i fallstudien har körts med data för 

perioderna juni 2015-maj 2016 och juni 2016-maj 2017. Resultaten innefattar energisignaturer med 

energianvändning i olika tidsupplösning, energisignatur med effektmedelvärden, körningar med ekvivalent 

temperatur, beräknad energianvändning, normalårskorrigerad uppvärmning och varmvattenanvändning.   

5.1 Energisignatur med olika tidsupplösning 
I Tabell 12 ses energisignaturen i form av värdena för R2, Q, Ptvvc och Tb för alla byggnader med 

energianvändning i tidsupplösningarna timvärden, dygnsmedelvärden och veckomedelvärden. Figurer för 

byggnad a och c presenteras nedan och för resten av byggnaderna i Appendix.  

Energisignaturen för byggnad a året 2015/2016 sticker ut med det lägsta värdet på R2 bland alla byggnader 

och tidsperioder. I Figur 21 ses att energianvändningen i byggnad a har stor spridning vid 

utomhustemperaturer mellan – 10 och 12 °C. Spridningen i byggnad c är i jämförelse mer samlad vilket 

både ses i figurerna och indikeras av R2-värdet. R2-värdet blir större för samtliga byggnader när dygns- och 

veckomedelvärden används vilket inte är konstigt då medelvärdesbildningen minskar variationen.  
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Figur 21. Tim-, dygns- och veckomedelvärden med energisignatur för perioden juni 2015 – maj 2016 och byggnaderna c 
(till vänster) och e (till höger).  

I Tabell 12 ses att Q stiger för samtliga byggnader då tidssteget ökas från timvärden till dygns- eller 

veckomedelvärden. Parentesen i kolumnen med Q i Tabell 12 visar hur mycket värdet på Q skiljer sig mellan 

åren för samma byggnad. I parenteserna ses att Q är högre för alla tidsupplösningar året 2016/2017 relativt 

2015/2016. Eftersom Q anges i kW/°C jämförs värdet inte mellan byggnaderna. 

Bland värdena för Ptvvc och Tb ses inget tydligt mönster när tidsupplösningen ändras, för några byggnader 

ökar det medan det för andra minskar eller går från högt till lågt och till högt igen vid veckomedelvärden. 

Till exempel har byggnad a högst balanstemperatur när timvärden används och lägst med 

veckomedelvärden medan byggnad c beter sig tvärt om.  

De lägsta och högst värdena på Ptvvc för respektive tidsupplösning är 1,8 och 4,1 W/m2 för timvärden, 1,6 

och 3,5 W/m2 för dygnsmedelvärden, samt 1,9 och 3,7 W/m2 för veckomedelvärden. I byggnad c ses de 

högsta värdena och i byggnad d de lägsta. Byggnad c har en relativt vanlig fördelning av mätpunkterna 

medan byggnad d har mätpunkter i nivå med Ptvvc för temperaturer mellan 0 – 10 °C (se Figur 11) vilket kan 

bidra till de låga värdena på Ptvvc. Det varierar hur Ptvvc skiljer mellan åren. Som mest är skillnaden 22 %. För 

dygnsmedelvärden är skillnaden minst, mellan 4 – 6 % för fem av byggnaderna och 11 % för en. 
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Tabell 12. R2, Q, P tvvc  och Tb för samtliga byggnader, de tre tidsupplösningarna och båda åren.  

Byggnad/år Baserat på R2 Q (kW/°C) Ptvvc (W/m2) Tb (°C) 

a Timvärden 0,50 1,42 2,7 17,5 

15/16 Dygnsmedel 0,74 1,55 2,6 16,9 

 Veckomedel 0,80 1,66 2,7 16,6 

a Timvärden 0,77 1,55 (+9%) 3,3 (+22%) 14,5 

16/17 Dygnsmedel 0,95 1,59 (+3%) 2,7 (+4%) 15,1 

 Veckomedel 0,98 1,76 (+6%) 3,3 (+22%) 14,4 

b Timvärden 0,75 1,57 3,0 16,7 

15/16 Dygnsmedel 0,91 1,68 2,6 16,5 

 Veckomedel 0,96 1,78 2,3 16,6 

b Timvärden 0,82 1,96 (+25%) 3,5 (+17%) 15,7 

16/17 Dygnsmedel 0,95 2,07 (+23%) 2,7 (+4%) 15,8 

 Veckomedel 0,98 2,27 (+28%) 2,2 (-4%) 15,3 

c Timvärden 0,83 3,85 4,1  15,5 

15/16 Dygnsmedel 0,96 4,04 3,5 16,0 

 Veckomedel 0,98 4,17 3,2 16,6 

c Timvärden 0,83 4,25 (+10%) 3,8 (-7%) 15,3 

16/17 Dygnsmedel 0,96 4,48 (+11%) 3,3 (-6%) 15,6 

 Veckomedel 0,98 4,82 (+16%) 3,1 (-3%) 15,3 

d Timvärden 0,86 1,94 1,8 16,8 

15/16 Dygnsmedel 0,94 1,99 1,7 16,9 

 Veckomedel 0,97 2,10 1,9 16,6 

d Timvärden 0,88 2,13 (+10%) 1,8 (0 %) 15,7 

16/17 Dygnsmedel 0,97 2,16 (+9%) 1,6 (-6%) 16,1 

 Veckomedel 0,99 2,31 (+10%) 2,0 (5%) 15,3 

e Timvärden 0,82 3,29 2,5 17,8 

15/16 Dygnsmedel 0,94 3,55 1,8 17,7 

 Veckomedel 0,97 3,76 1,9 17,2 

e Timvärden 0,81 3,72 (+13%) 2,2 (-12%) 16,2 

16/17 Dygnsmedel 0,94 4,00 (+13%) 1,7 (-6%) 16,2 

 Veckomedel 0,98 4,35(+16%) 2,2 (+16%) 15,3 

f Timvärden 0,87 1,60 1,8  18,4 

15/16 Dygnsmedel 0,97 1,68 2,7 17,3 

 Veckomedel 0,98 1,75 3,7 16,6 

f Timvärden 0,89 1,75 (+9%) 1,9 (+6%) 17,7 

16/17 Dygnsmedel 0,97 1,83 (+9%) 2,4 (-11%) 17,1 

 Veckomedel 0,99 1,88 (+7%) 3,0 (-19%) 16,5 

 

  



32 
 

5.2 Energisignatur med effektmedelvärden 
I Figur 22 ses energisignaturen med effektmedelvärden av energianvändningen för byggnad a och c. Värden 

från körningar av alla byggnader presenteras i Tabell 13. I parentesen ses hur värdet på Q procentuellt skiljer 

mellan åren. 

Till vänster i Figur 22 ses att effektmedelvärdena för byggnad a inte är lika spridda som medelvärdena i 

Figur 21. Brytpunkten skulle kunna ligga längre till vänster för att bättre matcha mätpunkterna kring Ptvvc, 

men då skulle anpassningen inte stämma lika bra med den lutande delen av signaturen. I både byggnad a 

och c är skillnaden mellan energisignaturen och mätpunkterna vid -20 °C mindre än då timvärden eller 

dygnsmedelvärden används. Samma mönster ses i figurer över de andra byggnaderna (se Appendix). 

 

Figur 22. Effektmedelvärden med energisignatur för perioden juni 2015 – maj 2016 för byggnaderna a (till vänster) och 
c (till höger).  

Tabell 13 visar att när medeleffektvärden används i modellen är R2-värdet mellan 0,96 - 0,99, Ptvvc mellan 

1,2 - 3,9 W/m2 och Tb mellan 17,0 och 20,0 °C. Då temperaturintervallet för medeleffektvärdena är 1 °C 

hamnar balanstemperaturen på ett en hel grad. Värdet för Q skiljer mindre mellan åren jämfört med tim-, 

dygns- och veckomedelvärdena i Tabell 12.  

Tabell 13. R2, Q, P tvvc  och Tb från energisignatur framtagen med effektmedelvärden för samtliga byggnader båda åren.  

Byggnad/år R2 Q (kW/°C) Ptvvc (W/m2) Tb (°C) 

a, 15/16 0,97 1,19 2,9 19,0 

a, 16/17 0,98 1,22 (102,5%) 2,6 17,0 

b, 15/16 0,99 1,36 1,7 19,0 

b, 16/17 0,98 1,57 (115,4%) 2,4 18,0 

c, 15/16 0,99 3,41 3,9 17,0 

c, 16/17 0,98 3,59 (105,3%) 3,4 17,0 

d, 15/16 0,99 1,70 1,2 19,0 

d, 16/17 0,98 1,70 (100,0%) 1,6 18,0 

e, 15/16 0,98 2,76 2,2 20,0 

e, 16/17 0,96 2,65 (96,0%) 1,4 20,0 

f, 15/16 0,99 1,45 1,3 20,0 

f, 16/17 0,99 1,56 (107,6%) 1,5 19 
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5.3 Energianvändning 
I Tabell 14 ses den årliga energianvändningen för de sex byggnaderna beräknad från energisignaturer med 

timvärden, dygnsmedelvärden, veckomedelvärden, samt medeleffektvärden. Energianvändningen för 

varmvatten (Etvvc) ingår i EES och Etabell. I parentesen ses hur energianvändningen förhåller sig till byggnadens 

faktiska energianvändning (Efaktisk) och till byggnadens varmvattenanvändning i GRIPEN. 

Energianvändning beräknad från energisignaturen med timvärden skiljer som mest 1,0 % från den faktiska 

när gradtimmar för det faktiska året används och 1,7 % när ett tabellerat värde för gradtimmar används. 

Motsvarande värden för dygnsmedelvärden är 3,8 respektive 3,4 %, för veckomedelvärden 10,4 respektive 

10,0 % och för medeleffektvärden 4,8 respektive 4,0  %.  

Varmvattenanvändningen är beräknad från Ptvvc i energisignaturen. Det finns en stor variation i resultatet, 

vilket sågs i Tabell 12 och resultatet skiljer sig mycket från det som angetts i energideklarationen (se 

parenteserna i kolumnen med Etvvc). Beräknad varmvattenanvändning skiljer även mellan åren, för samma 

byggnad.  
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Tabell 14. Faktisk energianvändning, energianvändning med beräknade och tabellerade gradtimmar, samt 
energianvändning för tappvarmvatten ink lusive varmvattencirkulation med de tre tidsupplösningarna och medeleffekt 
för samtliga byggnader båda åren. I parenteser ses den procentuella skillnaden mot byggnadens faktiska 
energianvändning.  

Byggnad/år Baserat på Efaktisk (kWh/m2) EES (kWh/m2) Etabell (kWh/m2) Etvvc (kWh/m2) 

a Timvärden 136,9 137,9 (100,7%) 137,8 (100,7%) 23,7 (122,8%) 
15/16 Dygnsmedel - 140,4 (102,6%) 140,8 102,9%) 22,6 (117,1%) 
 Veckomedel - 146,6 (107,1%) 147,4 (107,7%) 23,8 (123,3%) 
 Medeleffekt - 139,1 (101,6%) 138,0 (100,8%) 25,3 (131,1%) 
a Timvärden 121,9 123,1 (101,0%) 122,6 (100,6%) 28,9 (149,7%) 
16/17 Dygnsmedel - 126,5 (103,8%) 125,8 (103,2%) 24,0 (124,4%) 
 Veckomedel - 134,6 (110,4%) 134,1 (110,0%) 28,9 (149,7%) 
 Medeleffekt - 121,3 (99.5%) 120,0 (98,4%) 22,6 (117,1%) 
b Timvärden 176,3 177,8 (100,9%) 178,6 (101,3%) 26,5 (79,8%) 
15/16 Dygnsmedel - 181,2 (102,8%) 182,3 (103,4%) 22,8 (70,8%) 
 Veckomedel - 189,1 (107,3%) 190,1 (107,8%) 19,7 (61,2%) 
 Medeleffekt - 183,0 (103,8%) 181,4 (102,3%) 15,1 (46,9%) 
b Timvärden 200,2 201,9 (100,8%) 200,4 (100,1%) 30,4 (94,4%) 
16/17 Dygnsmedel - 206,9 (103,3%) 205,2 (102,5%) 23,8 (73,9%) 
 Veckomedel - 210,8 (105,3%) 209,3 (104,5%) 19,5 (60,6%) 
 Medeleffekt - 198,8 (99,3%) 196,5 (98,1%) 21,1 (65,5%) 
c Timvärden 101,7 102,4 (100,7%) 103,4 (101,7%) 36,1 (177,8%) 
15/16 Dygnsmedel - 104,1 (102,4%) 104,9 (103,1%) 31,0 (152,7%) 
 Veckomedel - 107,7 (105,9%) 108,2 (106,4%) 27,8 (136,9%) 
 Medeleffekt - 105,8 (104,0%) 105,8 (104,0%) 34,1 (168,0%) 
c Timvärden 104,5 105,2 (100,7%) 104,6 (100,1%) 33,0 (162,6%) 
16/17 Dygnsmedel - 107,5 (102,9%) 106,8 (102,2%) 29,1 (143,3%) 
 Veckomedel - 109,0 (104,3%) 108,4 (103,7%) 27,1 (133,5%) 
 Medeleffekt - 104,9 (100,4%) 104,0 (99,5%) 29,7 (146,3%) 
d Timvärden 97,3 98,1 (100,8%) 98,5 (101,2%) 16,2 (203,8%) 
15/16 Dygnsmedel - 99,8 (102,6%) 100,1 (102,9%) 14,8 (186,2%) 
 Veckomedel - 104,1 (107,0%) 104,6 (107,5%) 17,0 (213,8%) 
 Medeleffekt - 101,7 (104,5%) 100,8 (103,6%) 10,3 (130,0%) 
d Timvärden 96,6 97,3 (100,7%) 96,6 (100,0%) 15,9 (200,0%) 
16/17 Dygnsmedel - 100,1 (103,6%) 99,2 (102,7%) 14,3 (179,9%) 
 Veckomedel - 102,6 (106,2%) 101,9 (105,5%) 17,7 (222,6%) 
 Medeleffekt - 97,4 (100,8%) 96,3 (99,7%) 13,7 (172,3%) 
e Timvärden 124,5 125,5 (100,8%) 125,3 (100,6%) 21,9 (143,1%) 
15/16 Dygnsmedel - 126,9 (101,9%) 126,7 (101,8%) 16,0 (104,6%) 
 Veckomedel - 129,3 (103,9%) 129,5 (104,0%) 17,1 (111,8%) 
 Medeleffekt - 129,0 (103,6%) 128,0 (102,8%) 27,7 (181,0%) 
e Timvärden 119,6 120,6 (100,8%) 119,6 (100,0%) 19,1 (124,8%) 
16/17 Dygnsmedel - 123,7 (103,4%) 122,6 (102,5%) 14,7 (96,1%) 
 Veckomedel - 127,7 (106,8%) 126,9 (106,1%) 18,9 (123,5%) 
 Medeleffekt - 116,3 (97,2%) 115,0 (96,2%) 20,0 (130,7%) 
f Timvärden 136,7 137,7 (100,7%) 137,1 (100,3%) 15,6 (205,3%) 
15/16 Dygnsmedel - 140,2 (102,6%) 140,3 (102,6%) 23,9 (314,5%) 
 Veckomedel - 145,7 (106,6%) 146,4 (107,1%) 32,3 (425,0%) 
 Medeleffekt - 143,3 (104,8%) 142,1 (104,0%) 20,9 (275,0%) 
f Timvärden 140,3 141,4 (100,8%) 139,8 (99,6%) 16,3 (214,5%) 
16/17 Dygnsmedel - 144,6 (103,1%) 143,1 (102,0%) 20,7 (272,4%) 
 Veckomedel - 147,1 (104,8%) 145,8 (103,9%) 26,3 (346,1%) 
 Medeleffekt - 143,2 (102,1%) 141,5 (100,9%) 13,1 (173,4%) 
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5.4 Normalårskorrigerade värden 
I Tabell 15 ses beräknad energianvändning för uppvärmning normalårskorrigerad med SMHI Graddagar och 

SMHI Energiindex. I den tredje kolumnen ses summan av den normalårskorrigerade uppvärmningen 

tillsammans och energianvändningen för tappvarmvatten och varmvattencirkulation (Etvvc). I kolumnerna 

till höger ses motsvarande värden från byggnadernas energideklarationer. Parentesen visar hur det faktiska 

värdet förhåller sig till energideklarationen.  

Anledningen till att både uppvärmning (Euppv) och sammanlagd uppvärmning och varmvattenanvändning 

(Euppv + Etvvc) visas är för att energiåtgången för uppvärmning är beräknad genom att dra av Ptvvc från 

fjärrvärmeeffekten vilket ger ett värde som beror på hur väl Ptvvc från energisignaturen stämmer överens 

med varmvattenanvändningen i energideklarationen.  

Skillnaden mellan beräknad korrigerad energianvändning och korrigerad energianvändning i GRIPEN är 

lägre när varmvattenanvändningen inkluderas. Den korrigerade uppvärmningen skiljer som lägst med 0,3 

% och som mest med 27,2 % från motsvarande värde i GRIPEN. När varmvattenanvändning inkluderas är 

skillnaden som minst 0,1 % och som mest 18,7 %. I byggnad b, e och f är skillnaden lägst mellan beräknad 

energianvändning och energianvändningen i GRIPEN. 

Tabell 15. Energi för uppvärmning normalårskorrigerad med SMHI Graddagar och SMH Energiindex f ör samtliga 
byggnader båda åren, samt summan av korrigerad uppvärmning och energianvändning för TVV och VVC.  I de två 
kolumnerna längst till höger ses motsvarande värden från GRIPEN.  

Korrigering Efaktisk, uppv (kWh/m2) Efaktisk, uppv + Etvvc (kWh/m2) Byg./år GRIPEN Euppv GRIPEN Euppv + Etvvc 

SMHI Gd 124,9 (117,9%) 148,6 (118,7%) a 105,9 125,2 
SMHI Ei 126,0 (116,8%) 149,7 (117,7%) 15/16 107,9 127,2 
SMHI Gd 106,2 (100,3%) 135,1 (107,1%) a   

SMHI Ei 104,4 (96,8%) 133,3 (104,8%) 16/17   

SMHI Gd 166,6 (105,0%) 193,1 (101,2%) b 158,6 190,8 
SMHI Ei 168,2 (104,0%) 194,7 (100,4%) 15/16 161,7 193,9 
SMHI Gd 189,9 (119,7%) 220,3 (115,5%) b   

SMHI Ei 186,8 (115,5%) 217,2 (112,0%) 16/17   

SMHI Gd 72,8 (73,7%) 108,9 (91,4%) c 98,8 119,1 
SMHI Ei 73,2 (71,2%) 109,3 (88,7%) 15/16 102,8 123,2 
SMHI Gd 80,4 (81,4%) 113,4 (95,2%) c   

SMHI Ei 79,2 (77,0%) 112,2 (91,1%) 16/17   

SMHI Gd 89,9 (79,1%) 106,1 (87,2%) d 113,7 121,7 
SMHI Ei 91,2 (78,7%) 107,4 (86,7%) 15/16 115,9 123,9 
SMHI Gd 90,5 (79,6%) 106,4 (87,4%) d   

SMHI Ei 89,0 (76,8%) 104,9 (84,7%) 16/17   

SMHI Gd 112,6 (97,5%) 134,5 (102,8%) e 115,5 130,8 
SMHI Ei 113,8 (94,7%) 135,7 (100,1%) 15/16 120,2 135,5 
SMHI Gd 111,5 (96,5%) 130,6 (99,8%) e   

SMHI Ei 110,0 (95,2%) 129,1 (95,3%) 16/17   

SMHI Gd 133,1 (89,9%) 148,7 (95,6%) f 148,1 155,6 
SMHI Ei 137,5 (91,1%) 153,1 (96,6%) 15/16 150,9 158,5 
SMHI Gd 140,6 (94,9%) 156,9 100,8%) f   

SMHI Ei 138,1 (91,5%) 154,4 (97,4%) 16/17   

 

I Tabell 16 ses hur korrigerad energianvändning för uppvärmning skiljer mellan de två åren för respektive 

byggnad. Skillnaden är störst i byggnad a, b och c. I Tabell 15 ses dock att energianvändningen är nära värdet 

i GRIPEN ett av åren i byggnad a och b men inte i byggnad c. I byggnad e och f skiljer energianvändningen 
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inte lika mycket mellan åren, inte heller mot energianvändningen i GRIPEN och i byggnad d skiljer 

energianvändningen inte så mycket mellan åren men mot GRIPEN.  

Tabell 16. Skillnad i korrigerad uppvärmning mellan åren.  

Byggnad Korrigering Skillnad mellan år (%) 

a SMHI Gd 17,6 

 SMHI Ei 20,7 

b SMHI Gd 12,3 

 SMHI Ei 10,0 

c SMHI Gd 9,5 

 SMHI Ei 7,6 

d SMHI Gd 0,7 

 SMHI Ei 2,5 

e SMHI Gd 1,0 

 SMHI Ei 3,5 

f SMHI Gd 5,3 

 SMHI Ei 0,4 
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5.5 Ekvivalent temperatur 
I Tabell 17 ses resultatet då ekvivalent temperatur (Te) använts i regressionsmodellen. De rödfärgade 

kolumnerna innehåller motsvarande värden från körningar med utomhustemperatur (Tute) och i parentesen 

ses den procentuella skillnaden mellan värdena. Körningar i tabellen är med timvärden.  

R2-värdet är högre för alla byggnader då Te används. Den beräknade årliga energianvändningen ger ungefär 

samma värden när den baseras på Te som för Tute. Störst skillnad är värdet för årlig varmvattenanvändning, 

men inget mönster i förhållandet mellan Te och Tute ses.  

Tabell 17. Värden på R2 och beräknad årlig energianvändning med ekvivalent temperatur (T e). I rött ses motsvarande 
värden när utomhustemperatur (Tute) använts. I parentesen ses den procentuella skillnaden mellan värdet baserat på T e 
och Tute. 

Byggnad/år R2(Tute) R2(Te) EES (Tute) EES (Te) Etvvc (Tute) Etvvc (Te) 

a, 15/16 0,50 0,54 137,9 138,1 (100,1%) 23,7 25,5 (107,6%) 

a, 16/17 0,77 0,85 123,1 122,7 (99,7%) 28,9 25,0 (86,5%) 

b, 15/16 0,75 0,86 177,8 177,7 (99,9%) 26,5 25,7 (97,0%) 

b, 16/17 0,82 0,91 201,9 201,9 (100,0%) 30,4 26,9 (88,5%) 

c, 15/16 0,83 0,93 102,4 102,3 (99,9%) 36,1 34,2 (94,7%) 

c, 16/17 0,83 0,93 105,2 105,1 (99,9%) 33,0 30,8 (93,3%) 

d, 15/16 0,86 0,92 98,1 98,10 (100,0%) 16,2 16,6 (102,5%) 

d, 16/17 0,88 0,94 97,3 97,30 (100,0%) 15,9 14,7 (92,5%) 

e, 15/16 0,82 0,92 125,5 125,6 (100,1%) 21,9 23,7 (108,2%) 

e, 16/17 0,81 0,92 120,6 120,4 (99,8%) 19,1 16,7 (87,4%) 

f, 15/16 0,87 0,92 137,7 138,3 (100,4%) 15,6 27,5 (176,3%) 

f, 16/17 0,89 0,94 139,8 142,2 (101,7%) 16,3 23,7 (145,4%) 

 

När Te används ges ett högre värde på R2 även för dygns- och veckomedeleffekt. Detta illustreras i Figur 23 

där R2 för körningar av byggnad b-d i olika tidsupplösning är ritade.  

 

Figur 23. R2 från energisignaturen i olika tidsupplösning för byggnaderna b -d. 
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I Figur 23 ses att R2 är högre med Te vid alla tidsupplösningar. Vid timupplösning är spridningen med Te 

mindre mellan byggnaderna och R2-värdet i höjd med dygnupplösningen för Tute. 

5.6 Varmvattenanvändning 
I Tabell 18 presenteras varmvattenanvändning i form av baseffekt, genomsnittlig effekt för tappvarmvatten 

(Ptvv, medel) varje månad och den årliga, genomsnittliga effekten för varmvattenanvändning från 

energisignaturen (Ptvvc, ES). I Figur 24 visas varmvattenanvändningen i byggnad d. Figurer för de andra 

byggnaderna kan ses i Appendix.   

Baseffekten beräknas som medelvärdet av de fyra timmarna med lägst medeleffekt och bör därför inte vara 

större än Ptvvc, ES.  I Tabell 18 ses att baseffekten ligger under Ptvvc, medel i juli och augusti men inte alltid i juni 

och september. Trots det träffar baseffekten dygnets lägsta effekt väl, vilket ses i figurerna nedan och i 

Appendix.  

Tappvarmvattenanvändningen är intressant att jämföra mellan månaderna för samma byggnad, samma år. 

Värdena i juli och augusti är ganska nära varandra och har markerats i gult. Juni och september avviker 

värdena, ibland bara lite men i vissa fall är de större än Ptvvc, ES vilket tyder på att en del av effekten är för 

uppvärmning. De gulmarkerade värdena ligger mellan 0,6 och 2,6 W/m2. Generellt sett är sammanlagd 

baseffekt och effekt för tappvarmvatten ungefär lika med Ptvvc, ES i juli och augusti men högre än Ptvvc, ES i 

juni och september. Detta indikerar också på att en del av energianvändningen i juni och september går till 

uppvärmning.  

I byggnad d (Figur 24) ses att effekten vid tidpunkten 04:30 är ovanligt hög under alla månader. Det kan 

vara en varmvattenberedare som värmer upp vatten inför morgonen. Topparna är tydligast i september 

vilket skulle kunna förklaras med att mer varmvatten används och när det är kallare ute. Ptvvc, ES är ungefär 

dubbelt så stor i juni och september jämfört med i juli och augusti vilket tyder på uppvärmning i byggnaden 

dessa månader. 

 

Figur 24. Varmvattenanvändning i byggnad d år 2016/2017 uppdelat i månaderna juni-september. 
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Tabell 18. Månadernas baseffekt och genomsnittliga effekt för tappvarmvatten för varje byggnad de två åren. Som 
referens ses byggnadens sammanlagda effekt för tappvarmvatten och varmvattencirku lation (P tvvc) från 
energisignaturen. 

Månad Baseffekt (W/m2) Ptvv, medel (W/m2) Ptvvc, ES (W/m2) Byggnad/år 

Juni 2,7 1,6 2,7 a 
Juli 1,3 0,9 2,7 15/16 
Augusti 0,9 1,1 2,7  

September 3,1 2,3 2,7  

Juni 2,0 1,3 3,3 a 
Juli 1,5 0,9 3,3 16/17 
Augusti 2,0 0,9 3,3  

September 2,8 1,2 3,3  

Juni 1,6 3,1 3,0 b 
Juli 1,2 1,9 3,0 15/16 
Augusti 1,2 1,6 3,0  

September 2,3 5,8 3,0  

Juni 2,4 0,9 3,5 b 
Juli 1,7 0,7 3,5 16/17 
Augusti 3,3 1,1 3,5  

September 4,0 1,5 3,5  

Juni 4,3 0,9 4,1 c 
Juli 2,9 0,6 4,1 15/16 
Augusti 2,7 0,8 4,1  

September 5,2 0,9 4,1  

Juni 3,0 0,9 3,8 c 
Juli 2,4 0,6 3,8 16/17 
Augusti 3,2 0,7 3,8  

September 3,6 0,9 3,8  

Juni 2,0 1,6 1,8 d 
Juli 0,9 1,1 1,8 15/16 
Augusti 0,9 1,1 1,8  

September 3,8 1,5 1,8  

Juni 1,2 1,1 1,8 d 
Juli 0,9 0,6 1,8 16/17 
Augusti 0,9 1,6 1,8  

September 1,0 2,1 1,8  

Juni 4,3 1,3 2,5 e 
Juli 2,3 0,7 2,5 15/16 
Augusti 1,4 0,9 2,5  

September 5,9 1,0 2,5  

Juni 2,1 0,7 2,2 e 
Juli 0,9 0,5 2,2 16/17 
Augusti 1,1 0,6 2,2  

September 1,5 0,9 2,2  

Juni 3,7 2,2 1,8 f 
Juli 2,3 1,5 1,8 15/16 
Augusti 1,3 2,6 1,8  

September 6,0 2,4 1,8  

Juni 1,8 2,2 1,9 f 
Juli 0,7 1,8 1,9 16/17 
Augusti 2,5 2,2 1,9  

September 3,6 2,5 1,9  
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6. DISKUSSION 
I detta stycke diskuteras resultaten av arbetet. Diskussionen tar upp vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra när de olika energisignaturerna används för att prediktera energianvändning, vilka 

styrkor och svagheter de olika modellerna har och på vilket sätt energisignaturerna kan användas för att 

komplettera information i GRIPEN.  

6.1 Prediktera energianvändning 
Energisignaturerna kan mycket väl prediktera byggnadernas årliga energianvändning men behöver ha hög 

upplösning, tim- eller dygnsmedelvärden. Då kan energianvändningen predikteras inom ett par procent av 

byggnadens faktiska energianvändning. Veckomedelvärden ger upp mot 10 % fel i årlig energianvändning 

och är därmed längst ifrån den faktiska energianvändningen. Det är intressant eftersom det av artikel [42] 

framgår att vecko- eller månadsmedelvärden är att föredra vid beräkning av energisignatur. 

Energisignaturen med effektmedelvärden ger lite större avvikelse (4-5 %) än tim- och veckomedelvärden 

(2-3 %) men denna metod har vissa fördelar. Metoden kommer bort från problematiken att 

utomhustemperaturen ofta är i vissa intervall och att detta kan variera från år till år. Dessa intervall har stor 

inverkan på beräkningen av energisignaturen vilket framgår av att den specifika värmeförlusten (Q) varierar 

upp mot 25 % mellan åren. Den specifika värmeförlusten relaterar till byggnadens fysik och borde vara 

samma så länge byggnaden inte renoveras eller inverkan av personnärvaro, solinstrålning och vind skiljer 

mycket från år till år. I fem av de sex undersökta byggnaderna varierar Q med ungefär 10 % mellan åren 

vilket tyder på att det är skillnaden i energianvändning och utomhustemperatur mellan åren som påverkar 

modellen. 

Med effektmedelvärden minskar spridningen i Q mellan åren till som mest 15 % och kring 8 % för fem av 

byggnaderna. Effektmedelvärden ger lägre värden på Q och högre balanstemperaturer men ungefär samma 

energianvändning för tappvarmvatten inklusive VVC (Ptvvc). Viktning mellan olika temperaturintervall 

påverkar alltså predikteringen av en byggnads egenskaper.   

Tidsupplösningen av energianvändningen påverkar värdet på Q. Längre tidsupplösning (dygn eller vecka) 

ger ett högre värde på Q. För balanstemperatur och Ptvvc finns inte denna trend. Däremot skiljer 

fördelningen mellan energi för uppvärmning och för varmvattenanvändning mycket mellan de olika 

metoderna och tidsupplösningarna. Balanstemperaturen för en byggnad varierar mellan åren vilket 

förmodligen har att göra med att Q varierar och energisignaturmodellen då finner det högsta värdet på R2 

vid olika brytpunkt. 

För samtliga byggnader är energisignaturen längst ifrån mätvärdena vid temperaturer ner mot -20 °C. Det 

som typiskt inträffar när det är uppåt 40 °C temperaturskillnad mellan ute- och innetemperatur är att de 

boende vädrar mindre och kanske stänger ventiler vilket gör att mindre värme behöver tillföras. Året 

2015/2016 har fler kallare timmar än 2016/2017 vilket kan vara en anledning till att värdet på Q skiljer en 

del mellan åren. Ytterligare anledningar till skillnaden mellan energisignatur och mätvärden vid låga 

temperaturer kan bero på att värmesystemet i byggnaden inte klarar att hålla inomhustemperaturen under 

de lägsta temperaturerna eller att hus med självdrag får en snabbare växling i effektbehovet när 

utomhustemperaturen sjunker.   
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Normalårskorrigerade värden för uppvärmning kan skilja upp mot 25 – 30 % jämfört med GRIPEN.  När 

varmvattenanvändning inkluderas är skillnaden som mest 18,7 %. Skillnaden i om graddagar eller Energi-

Index används är liten i förhållande till skillnaden mot GRIPEN. Mellan åren kan normalårskorrigerad data 

skilja upp mot 20 % vilket innebär en brist i GRIPEN där energianvändningen tas fram för endast ett år. 

Istället borde flera år användas för att ge en bättre bild av byggnadens energianvändning. Resultatet i detta 

arbete säger alltså att normalårskorrigeringen är den största felkällan rörande prediktering av 

energianvändning.  

De normalårskorrigerade värdena är närmast GRIPEN för de två friliggande byggnaderna. Det kan bero på 

att energianvändningen i en friliggande byggnad inte beror på temperaturen (eller värms upp) av 

intilliggande byggnader och därför är mindre känslig för vilket år energianvändningen mäts. Å andra sidan 

är en friliggande byggnad mer utsatt för solinstrålning och vind än en intilliggande eller mellanliggande 

byggnad vilket gör att klimatet har större inverkan på energianvändningen. Då endast sex byggnader 

undersökts är det svårt att dra slutsatser om detta. 

I hälften av byggnaderna är den normalårskorrigerade energianvändningen lägre än GRIPEN medan 

värdena i GRIPEN är högre för alla byggnader jämfört med genomsnittlig energianvändning i byggnader i 

Östergötlands län anslutna till fjärrvärme (Tabell 4). Det ses ingen relation mellan hur nära byggnadens 

energianvändning är den genomsnittliga energianvändningen och hur väl den normalårskorrigerade 

energianvändningen stämmer med GRIPEN. 

6.2 Determinationskoefficienten  
Det är ganska enkelt att hitta byggnader som har en avvikande energianvändning. Detta syns snabbt i 

byggnadens R2-värde som då är lågt. Timupplösning ger lägst värden på R2 (lägst är 0,50) medan 

effektmedelvärden ger R2 mellan 0,96 och 0,99.  

I fallet med 0,50 (se Figur 21) är det tydligt att energianvändningen inte kan förklaras av 

utomhustemperaturen. Mätpunkternas spridning till vänster i Figur 21 kan bero på att värmesystemets 

styrning inte samspelar med värmelagringen (tidkonstanten) i husets stomme. När energianvändningen 

görs om till veckomedelvärden finns fortfarande några avvikande punkter (outliers) och R2-värdet är 0,80. 

Av 36 körningar är R2-värdet lägre än 0,80 vid fyra tillfällen varav tre av tillfällena är för samma byggnad, 

vilket innebär att 0,80 kan vara en bra gräns för att indikera en onormal energianvändning.  

En energisignatur baserat på ekvivalent temperatur ger högre R2-värden jämfört med utomhustemperatur. 

Energianvändningen blir dock i stort sett oförändrad.  En jämförelse mellan hur R2-värdet varierar beroende 

på vilket temperaturmått som används skulle kunna ge en indikation på betydelsen av solinstrålning och 

vind för byggnadens energianvändning. Andel fönster av byggnadernas totala fasadarea ger ett svagt 

mönster i R2-värdet. I byggnaderna med 30-35 % fönsterandel är R2-värdet ungefär 12 % högre med 

ekvivalent temperatur medan värdet i byggnaderna med 14-16 % fönsterandel varierar från 6 till 14 %.  

Med ekvivalent temperatur i timupplösning ges samma R2 som vid dygnsmedelvärden av 

utomhustemperatur.  Den årliga energianvändningen skiljer inte mer än 1 % då ekvivalent temperatur 

används istället för utomhustemperatur. Detta indikerar att ekvivalent temperatur kan användas för att 

prediktera energianvändning. 
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6.3 Varmvattenanvändning 
Resultatet för byggnadernas varmvattenanvändning varierar mycket. Som mest skiljer den 200 % jämfört 

med GRIPEN. Hur energisignaturen modelleras har stor påverkan på uppskattad fördelning. Mellan åren 

skiljer varmvattenanvändningen upp till 22 % vilket tyder på att det dels är svårt uppskatta värdet för 

varmvattenanvändning men även på att det krävs mätdata för en längre period för att göra en bra 

uppskattning. Dygnsmedelvärden ger lägst variation mellan åren (4-6 % bortsett från en av byggnaderna).  

 I samtliga byggnaders energideklarationer är värdet för varmvattenanvändning fördelat. Det är alltså inte 

mätt utan har på något sätt beräknats som en del av den totala fjärrvärmeanvändningen. När 

varmvattenanvändningen jämförs med GRIPEN är det ett beräknat värde som jämförs med ett annat 

beräknat. Resultatet från energisignaturerna visar i vilket fall att värdet i GRIPEN inte är en bra uppskattning. 

Dock kan dygnsvariationer av tappvarmvatten någorlunda storleksbestämmas under sommaren, men det 

varierar från månad till månad. Det går ganska bra att uppskatta vad som är TVV och VVC men det är svårt 

att jämföra med schablonvärden. Schablonvärden för TVV är mellan 2,9 – 9,2 W/m2. I två tredjedelar av 

byggnaderna är Ptvvc under 2,9. Om VVC motsvarar 50 % av TVV och detta värde dras av från Ptvvc hamnar 

alla byggnaderna under 2,9 W/m2 i tappvarmvattenanvändning.  

Storleken av TVV och VVC skiljer även mycket mellan byggnaderna. Detta kan dels bero på olika utformning 

i byggnadernas undercentraler men även på relationen kvadratmeter per person. Baseffekten går bra att 

jämföra mellan månaderna. Är värdet ungefär detsamma borde det inte vara någon uppvärmning i 

byggnaderna dessa månader. Värdena kan dock skilja sig trots att det inte är någon uppvärmning vilket kan 

bero på att VVC helt enkelt är lägre för en månad, till exempel i juli då det vanligtvis är semester och färre 

personer hemma. Detta skulle kunna ses på Ptvv, medel, om den är lägre samma månad tyder det på att färre 

personer är hemma. 

Sammanfattningsvis går det bra att uppskatta TVV och VVC (från energianvändningen i juli och augusti) i en 

byggnad men dessa värden är lägre än de schablonvärden som används.    
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
I detta arbete har energianvändningen i sex byggnader undersökts genom olika energisignaturer. Fokus har 

både varit på att ta fram energisignaturmodeller, analysera byggnadernas energianvändning och testa en 

idé för att dela upp varmvattenanvändningen. I ett fortsatt arbete skulle följande kunna förbättras eller 

undersökas. 

Eftersom energisignaturmodellen ger varierande resultat, speciellt för byggnadens specifika värmeförlust, 

skulle det vara intressant att lägga till en parameter i form av en brytpunkt för lägre temperaturer, runt -15 

°C, för att efterlikna beteendet i byggnadernas energianvändning. Med denna brytpunkt skulle modellen 

tillåta en lägre lutning vid kallare temperatur och en högre för de vanligare utomhustemperaturerna vilket 

skulle kunna ge ett mer samlat värde för Q när energianvändning olika år jämförs. 

Med effektmedelvärden varierade byggnadens specifika värmeförlust inte lika mycket och det går bra att 

prediktera den årliga energianvändningen. Därför skulle effektmedelvärden kunna vara ett bra sätt att 

använda en modell med tre parametrar. I en fortsatt studie av effektmedelvärden skulle upplösningen av 

temperaturintervallet kunna undersökas för att se hur det påverkar Q, Tb och Ptvvc. 

Det skulle även vara intressant att använda dataset med energianvändning för flera år och se vilken av 

metoderna som ger liknande resultat från år till år. Varmvattenanvändningen visade sig vara svår att 

prediktera och varierade mellan metoderna. Med energianvändning för flera år skulle det kunna 

undersökas vilken metod som ger liknande resultat för att få en bra uppskattning av 

varmvattenanvändningen. Detta skulle även kunna undersökas om det fanns ett uppmätt värde för 

varmvattenanvändningen att jämföra med resultaten från de olika metoderna.  

Idén om hur varmvattenanvändning kan delas upp i TVV och VVC kan testas vidare genom applicera 

metoden på byggnader där energi för TVV och VVC har mätts. På så sätt kan det undersökas om metodiken 

fungerar överlag eller om den fungerar för vissa typer av byggnader. Om det visar sig att metodiken fungerar 

kan den i framtiden användas för att korrigera schablonvärden i energisimuleringar eftersom 

schablonvärdena som resultatet jämfördes med skiljde sig åt. 

I detta arbete har sex byggnader undersökts. Energisignaturmodellen skulle kunna användas för ett större 

antal byggnader. Byggnaderna skulle kunna delas upp efter antal boende för att kolla på 

varmvattenanvändningen eller efter antal angränsande byggnader för att se hur detta påverkar hur väl 

energianvändningen predikteras. 

Med ekvivalent temperatur blev R2-värdet högre och energianvändningen stämde bra överens med 

byggnadens faktiska användning. Den ekvivalenta temperaturen relaterar till påverkan från solinstrålning, 

vind och tidskoefficienten i en byggnad.  Det vore intressant att undersöka om det går att ta fram en kvot 

mellan R2-värdet för de två temperaturerna, att använda både för byggnadens energiprestanda och i 

kategoriseringsarbetet för att ge ett värde på hur mycket av energianvändningen som beror av klimatet. 

För att gå vidare med byggnader som har ett lågt R2-värde i energisignaturen kan mätdata färgkodas efter 

månad eller tidpunkt på dygnet. Då går det att se när dessa värden inträffar och kanske lista ut varför de 

uppstår. Låga R2-värden skulle kunna förklaras av att uppvärmningen i byggnaden stängs av under årets 

varma månader och dessa mätpunkter inträffar under kalla temperaturer sommartid.  
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8. SLUTSATSER 
Här presenteras slutsatser som sammanfattar resultaten i arbetet och knyter an till dess syfte och 

frågeställningar. 

Syftet med detta arbete var att utvärdera energisignaturer med olika tidsupplösning och metoder. 

Resultatet visar att energianvändningen går att prediktera med hög noggrannhet. Energianvändning med 

upplösning per timme matchar byggnadens faktiska energianvändning bäst. När tidssteget görs större ökar 

skillnaden mellan faktisk och predikterad energianvändning.  

Normalårskorrigerad energianvändning går inte bra att prediktera. Den skiljer upp mot 26 % mot GRIPEN 

och 21 % mellan åren för samma byggnad vilket ses som den största bristen i GRIPEN, där värdet beräknas 

från ett års mätdata. Fördelen med energisignaturer är att data för flera år kan användas för att ta fram ett 

mer representativt värde.  

Det är ganska enkelt att hitta byggnader som har en märklig energianvändning. Detta syns på byggnadens 

R2-värde som då är lågt. När ekvivalent temperatur används minskar spridningen av energianvändningen 

vilket ses på R2-värdet och byggnadens energianvändning kan predikteras med samma noggrannhet som 

för utomhustemperatur. 

Byggnader med större andel fönster tenderar att ha en större procentuell ökning av R2-värdet när ekvivalent 

temperatur används men fler byggnader bör undersökas innan dessa slutsatser dras. 

En svaghet med energisignaturen är att byggnadens specifika värmeförlust (Q) varierar mycket mellan åren. 

Det beror troligtvis på mätpunkternas fördelning. Med effektmedelvärden minskar skillnaden i Q. Viktning 

mellan olika temperaturintervall påverkar alltså predikteringen av en byggnads egenskaper.   

Beräknad tappvarmvattenanvändning (inklusive VVC) varierar mellan metoder och tidssteg. Resultaten är 

ganska långt ifrån värdet i GRIPEN och skiljer upp till 22 % mellan åren för samma byggnad, vilket tyder på 

att det dels är svårt uppskatta värdet för varmvattenanvändning men även på att det krävs mätdata för en 

längre period för att göra en bra uppskattning. Eftersom värdet i GRIPEN är fördelat, och inte mätt, finns 

inte heller ett bra värde att validera resultatet mot. Med dygnsmedelvärden är variationen mellan åren 

lägst. 

Att isolera varmvattenanvändningen från uppvärmning och dela upp den i tappvarmvatten och 

varmvattencirkulation ger spridda resultat. Det är svårt att utesluta uppvärmning under sommarmånaderna 

men resultaten visar att det går ganska bra att uppskatta vad som är TVV och VVC, speciellt i juli och augusti. 

Dessa värden är dock lägre än de schablonvärden som används. För att gå vidare med 

varmvattenfördelningen rekommenderas en djupare studie där resultaten kan valideras mot uppmätta 

värden.  
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