
Master of Science Thesis 
KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2012-088MSC 

Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration 

SE-100 44  STOCKHOLM 

 
 

 

 

 
 

För- och nackdelar med olika 

normalårskorrigeringsmetoder 
vid uppföljning av energianvändningen i befintliga 

byggnader 

 

Malin Dahl 

 

 

  

 

 

Varmt år 
Kallt år 

Normalår Normalår 



I 
 

  



I 
 

 

 

 

 Master of Science Thesis EGI-2012-088MSC 

 

Pros and cons with different normal-correction 
methods 

during follow-up of the energy usage in existing buildings 

   

  Malin Dahl 

Approved 

2012-09-14 

Examiner 

Joachim Claesson 

Supervisor 

Joachim Claesson 

 Commissioner 

YIT, Energi och Miljö 

Contact person 

Anders Fagerkrantz 

Abstract 
One of the goals in the 20-20-20 package, set out by the European Union, was to increase the 
energy efficiency of the primary energy usage. As the housing sector accounts for a large part 
of Sweden's energy consumption there can be significant improvements made there. In order 
to see if the action taken achieves the desired result, some form of follow-up needs to be done 
in the buildings. Whatever method is chosen for follow-up, it is very important how the 
baseline, which is energy use before measures are implemented, is determined. The climate 
varies from year to year and has a major impact on the energy use. This requires a good way 
to correct the energy use to what it would have been with typical climate in order to compare 
between the years to see if any changes have occurred. 
 
This project will compare the normal correction methods Degree Days, Energy Signature and 
Energy-Index. The company’s, YIT, method has been investigated and a modification has 
been performed in which the balance temperatures that determine the number of degree days 
were calculated for each specific building. 
 
In this work, six real estates located in Strängnäs and Ludvika have been investigated. It has 
been shown that all normal correction methods were essentially equivalent. However, 
conclusions could be drawn that: 

• The smallest yearly deviation against the base year occurred when correction was 
made with the Degree Days method on the annual energy usage. 
 

• Correction calculations with the Energy Signature method for a year are not suitable as 
it will deviate more than the other methods. 
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• The results of calculations with the Energy-Index was very similar to the result with 
the Degree Day method, except that it was not as great differences when the correction 
was done on monthly or yearly energy usage. 

 

• YIT's method with regression analysis based on 24 months with Degree Days is a 
suitable method for follow-up in energy projects. 
 

• Adjusting the Degree Days method for the building did not yield any significant 
results on the deviations indicating that the balance temperatures SMHI uses is 
appropriate when the building under study is older. 

 

• The distribution of heat that went to the hot water was significant. Reliable data on the 
usage was shown to give smaller deviations between the years. 
 

Comprehensive statistics when correcting the energy usage were shown to be very important, 
unreliable data gave larger deviations in the results. Especially sensitive to the lack of 
statistics was the Energy Signature method. 
 
No method can be classified as more suitable for normal correction, and regardless of which 
method is being used the climate is an important factor for the outcome. To introduce a 
standard with guidelines for how a normal correction should be done is a good step to 
increase the understanding of the pitfalls when doing energy calculation for both companies 
and customers who work with energy efficiency measures. To facilitate implementation of 
energy efficiency measures in the building sector an increased understanding and transparence 
when using the methods are required.  
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Sammanfattning 
Ett av de mål som sattes upp i och med Europeiska Unionens 20-20-20-paket rör 
effektivisering i samhället. Då bostadssektorn står för en stor del av Sveriges 
energianvändning kan stora förbättringar göras där. För att kunna se om genomförda åtgärder 
ger det önskade resultatet måste någon form av uppföljning ske. Oavsett vilken metod som 
väljs för uppföljning är det av stor vikt hur baslinjen, dvs. energianvändningen innan 
åtgärderna genomförs, bestäms. Klimatet varierar från år till år och har en stor inverkan på 
energianvändningen, därför krävs det att det finns ett bra sätt för normalårskorrigering av 
energianvändningen för att kunna jämföra om några förändringar skett.  
 
I arbetet har normalårskorrigeringsmetoderna Graddagar, Energisignatur och Energi-Index 
jämförts. Metoden som används på företaget, YIT, för uppföljning av energianvändningen har 
undersökts och en modifiering utfördes där balanstemperaturerna som bestämmer antalet 
graddagar beräknades utifrån de specifika byggnaderna.  
 
I detta arbete har sex fastigheter belägna i Strängnäs och Ludvika undersökts. Det visade sig 
att alla normalårskorrigeringsmetoderna var i allt väsentligt likvärdiga. Följande slutsatser 
kunde ändå dras: 
 

• De minsta årsavvikelserna mot basåret uppstod vid beräkningar med Graddagar då 
energianvändningen korrigerats årsvis. 
  

• Energisignaturen korrigerad för ett helt år är inte lämplig att använda då denna ger 
större avvikelser än övriga metoder. 

 

• Resultatet som erhölls vid beräkningar med Energi-Index liknar resultatet med 
Graddagsmetod. Dock påvisades en skillnad mellan metoderna: då 
energianvändningen korrigerades månadsvis eller årsvis med Energi-Index blev 
avvikelserna inte lika stora. 
 

• YIT:s metod som består av en regressionsanalys med graddagar baserad på 24 
månader är en passande metod för uppföljning i energitjänsteprojekt. 
 

• Att anpassa graddagarna specifikt efter byggnaden gav inte några märkbara resultat på 
avvikelserna vilket indikerar att de balanstemperaturer SMHI använder sig av är 
passande då byggnaden som undersöks är äldre. 
 

• Uppdelningen av andelen värme som går till varmvattnet var betydande för resultatet. 
Pålitligare information om uppdelning gav mindre avvikelser. 
 

• Fullständig statistik var av stor vikt vid korrigeringarna, speciellt känslig för bristande 
statistiskt underlag var Energisignaturen.  
 

Ingen metod kan anses mer passande för normalårskorrigering än någon annan och oavsett 
metod spelar klimatet den största rollen för hur resultatet av beräkningarna blir. Att införa en 
standard med riktlinjer för hur normalårskorrigering ska ske är bra för både företag och 
kunder som arbetar med energieffektiviseringar för att öka förståelsen för svårigheterna som 
uppstår vid uppföljning av energianvändning. För att branschen ska kunna genomföra de 
effektiviseringar som krävs för att upprusta vårt befintliga fastighetsbestånd krävs ökad 
kunskap och tydlig transparens vid användandet av metoderna. 
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Förord 
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1. Inledning 
De senaste årens medvetenhet om hur energi används har ökat fokus på 
energieffektiviseringar i samhället. Nästan 40 procent av Sveriges energianvändning är 
kopplad till bostads- och servicesektorn, som till största del består av fastigheter. Därför är det 
av stor vikt att genomföra förbättringar där. En stor drivkraft för detta är att kunna nå målen 
satta i Kyotoavtalet till år 2020, som innebär att 20 procent av energianvändningen skall ha 
minskat sett från basåret 1990 (European comission, 2010).  
 

År 2002 kom EU-direktivet gällande byggnaders energiprestanda (2002/91/EG) (Cox & 
Fischer Boel, 2002) som sedan utvecklades till Energy Performance of Buildings Directive 

(Concerted Action EPBD, 2012), EPBD, vilket krävde att EU:s medlemsländer skulle införa 
certifiering av byggnaders energiprestanda och sätta en standard för hur sådan prestanda kan 
presenteras. Dessa direktiv har bidragit till att energideklaration av byggnader har införts i 
Sverige och mer fokus har lagts på att hitta ett gemensamt sätt att beräkna hur energieffektiv 
en byggnad är. Därför startades programmet Sveby, Standardisera och verifiera 
energiprestanda för byggnader, som idag arbetar för att ta fram riktlinjer för hur 
energiprestanda ska beräknas och vilka hjälpmedel som kan behövas för att bidra till en 
allmän standard (Sveby). 
 
För att minska energianvändandet är genomförandet av energieffektiviseringar ett bra 
alternativ. Vid implementeringen av sådana åtgärder är det av stor vikt att kunna jämföra en 
byggnads energianvändning under flera år, ur uppföljningssyfte. Men det är också av intresse 
att kunna jämföra liknande byggnader med varandra för att se hur väl de presterar. Denna 
jämförelse kan dock vara svår att göra då aktörerna på marknaden utför beräkningar på olika 
sätt. I dagsläget finns ingen gemensam metod för hur beräkningarna av hur energieffektiv en 
byggnad är ska utföras.  
 
Att följa upp energianvändningen i en befintlig byggnad kan innebära flera svårigheter. 
Användningen kan variera mycket mellan olika år och en anledning kan till exempel vara 
väderskiftningar. För att kunna följa upp en byggnads energianvändning över flera år måste 
energianvändningen normalårskorrigeras. Det finns flera tillvägagångssätt för att göra detta, 
men med alla metoder måste antaganden och förenklingar av verkligheten göras vilka kan ge 
upphov till felberäkningar. 

1.1.  Problemformulering 
I detta examensarbete ska välkända normalårskorrigeringsmetoder studeras och 
konsekvenserna av beräkningarna med respektive metod ska analyseras. Metoderna är 
Graddagar, Energisignatur och Energi-Index. Även den metod YIT använder sig av idag 
kommer att undersökas, i detta arbete benämns metoden som YIT:s metod. En ny modell 
baserad på YIT:s metod kommer också att tas fram och testas.  
  
Syftet med detta projekt är att belysa de olika metodernas svagheter som bör 
uppmärksammas. Det ska även studeras hur de olika metoderna passar för uppföljning i 
energitjänsteprojekt med befintliga byggnader.  
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Problemformuleringen kan förtydligas med följande frågeställningar: 

• Hur ser YIT:s metod för uppföljning av energianvändning ut idag? 
• Hur passande är normalårskorrigeringsmetoderna: Graddagar, Energisignatur och 

Energi-Index ur perspektivet uppföljning i energitjänsteprojekt gällande befintliga 
byggnader? 

1.2.  Metod 
Varje korrigeringsmetod kommer att behandlas var för sig, bestående av litteraturstudie, 
beräkningar och analys. I slutet kommer de att jämföras och deras fördelar respektive 
nackdelar kommer att belysas. 
 
Sex byggnader med flera års dokumenterad energistatistik kommer att användas vid 
beräkningarna. Verksamheten skiljer sig åt från de olika byggnaderna och hur detta kan 
påverkas av valet av normalårskorrigeringsmetod kommer också studeras. Alla metoder ska 
appliceras på byggnaderna för att urskilja avvikelserna för respektive beräkningssätt. Genom 
att använda sig av byggnader där det finns given statistik, över ett antal år, kan metoderna 
jämföras och de svagheter och styrkor de besitter kan åskådliggöras. 
 
I teorin bör alla år se likadana ut efter att de normalårskorrigerats men oregelbundenheter 
mellan åren kommer med största sannolikhet att uppstå, då verksamheterna kan förändras och 
underhåll kan genomföras i byggnaden som indirekt påverkar energianvändningen. För att 
den korrigerade energianvändningen ska räknas som en signifikant avvikelse som bör 
undersökas måste en nivå för hur stor denna avvikelse får vara etableras. Enligt Wahlström 
(2005) bör rutiner för avvikelser införas då energianvändningen vid månadsvis uppföljning 
överstiger 10 procent och på årsbasis 5 procent. Dessa värden kommer således att ligga till 
grund i detta projekt för när avvikelserna inte längre anses vara rimliga.  

1.3.  Avgränsning 
I examensarbetet kommer sex byggnader av olika verksamhetskaraktär att undersökas. Detta 
kan innebära begränsningar i resultatet då byggnadens materialstruktur, ventilation och andra 
tekniska egenskaper inte blir lika synliga som om fler byggnader av samma karaktär 
undersöks samtidigt. Men enligt rapporten, Normalårskorrigering av energianvändningen i 

byggnader - en jämförelse mellan två metoder, redovisas det att dessa faktorer inte påverkar 
nämnvärt vid beräkning med graddagsmetoden och energisignaturen (Schultz, 2003). Därför 
kommer dessa faktorers påverkan på resultatet inte att analyseras ytterligare. 
 
Detta arbete behandlar endast energieffektivisering i befintliga byggnader och när 
energitjänsteprojekt nämns hädanefter i denna rapport gäller det således projekt som innefattar 
redan uppförda byggnader och inte nybyggnationer.  
 
Tre av byggnaderna är belägna i Strängnäs och tre i Ludvika. Detta innebär en begränsning i 
resultatet då väderskiftningarna inte är lika stora i dessa städer som i städer belägna i de 
nordligare delarna av Sverige. Trots att de är olika väderfiler för de två orterna är de båda 
belägna i mellan-Sverige vilket gör att det lättare går att upptäcka om samband finns till 
väderdata då klimatförändringar är relativt lika. 
 
Då normalårskorrigeringen med metoderna Graddagar och Energi-Index endast sker för 
värmen kommer detsamma gälla korrigeringen med Energisignatur. Detta för att en rättvis 
jämförelse ska kunna göras. Uppvärmningssättet består uteslutande av fjärrvärme i de 
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undersökta objekten, då detta ger bra statistik från faktureringsunderlagen från 
fjärrvärmebolagen. 
 
Korrigering med Energi-Index kommer endast att ske för fastigheterna i Ludvika. Den 
information som Energi-Index ger kallas ekvivalenta graddagar. Detta kommer resultera i 
mindre underlag för att dra slutsatser och kan bara ge en uppfattning om skillnaden mellan 
vanliga graddagar och ekvivalenta graddagar på lokal nivå. 
 
Modellerna som tas fram för respektive metod är inte till för framtida beräkningar utan dessa 
ska användas för att ge en indikation på hur de olika metoderna slår i olika lägen jämfört med 
varandra.   
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2. Litteraturstudie 
Dagens problem med globaluppvärmning växer och satsningar görs ständigt för att minska 
samhällets beroende av fossila bränslen. Nya energikällor undersöks och mål för att minska 
energianvändningen sätts upp. Redan 1997 sattes en gemensam handlingsplan upp under ett 
möte i Kyoto, Japan (Energimyndigheten, 2009). 182 länder skrev under avtalet och det är 
detta avtal som ligger till grund för 20-20-20-paketet som EU tagit fram till sina 
medlemsländer. Riktlinjerna som sattes var att utsläppen ska minskas med 20 procent till 
2020, jämfört med nivåerna 1990. Minst 20 procent av energin som används ska komma från 
förnyelsebara källor och energieffektiviteten ska öka med 20 procent (Europaparlamentet, 
2008).  

2.1.  Syfte med energieffektivisering 
I Europa står bostads- och servicesektorn för över 40 procent av den totala 
energianvändningen och för 36 procent av koldioxidutsläppen (European Comission, 2012). 
Detta innebär att det är ett viktigt område att genomföra energieffektiviseringar på för att nå 
de uppsatta målen. Genom effektiviseringar i befintliga byggnader sänks energianvändandet 
och i förlängningen också nyttjandet av energikällor, vilket kan leda till att den energi som 
används kan komma från förnyelsebara källor istället. Att arbetstillfällena ökar när 
fastighetsbeståndet behöver uppgraderas är också en bonus för byggsektorn (European 
Comission, 2012). För att stimulera detta togs ett direktiv fram i EU med riktlinjer för 
byggnaders energiprestanda (Cox & Fischer Boel, 2002). Energiprestanda är enligt boverkets 
definition: 
 
”Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är 

knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år” (von Anh, 2010). 
 
I grunden bygger direktivet på att uppfylla målen från Kyotoprotokollet och stimulera 
utvecklingen av handlingsplaner för att minska koldioxidutsläppen. Direktivet anger att 
medlemsländerna ska jobba för att finna en metodik för att beräkna energiprestanda på 
regionnivå. Metodiken ska ta hänsyn till geografisk placering och de klimatförhållanden som 
råder. Direktivets mål är också att införa certifiering för energiprestanda i byggnader. 
Länderna ska ta fram ett sätt att definiera energiprestanda som kan underlätta jämförelsen 
mellan olika byggnader och ge en gemensam norm för landet. I artikel 3 i direktivet står det 
(Cox & Fischer Boel, 2002):  
 

”En byggnads energiprestanda skall uttryckas på ett klart sätt och får innehålla en indikator 

för koldioxidutsläpp.” 

 

Då större ändringar gjordes i direktivet utvecklades det vidare och blev i maj 2010 
2010/31/EU Energy Performance of Buildings Directive, även förkortat EPBD (Buzek & 
López Garrido, 2010). Direktivet utökades då med strategier och ekonomiska styrningar som 
ska göra energieffektiviseringar lättare att genomföra. I Sverige infördes energideklarationen 
som den önskade certifieringen angett i EU-direktivet (Valik, 2010). 

2.2.  Tjänster för energieffektivisering 
Energieffektiviseringar kan vara alltifrån att byta till mer energisnåla glödlampor till 
omfattande renoveringar av en byggnad. Staten har beskrivit en energitjänst som: 
 
”Ett avtal/ överenskommelse som leder till någon sorts energieffektivisering.” (Aderi, 2012)  
 



6 
 

Det är inte alla åtgärder som fastighetsskötare/ägare kan utföra själva. Som en utveckling av 
marknadens behov och krav har energitjänster blivit allt mer populära. Det är inte självklart 
att en energitjänst innebär energieffektivisering, men energieffektivisering är en form av 
energitjänst. Energitjänster är ett brett begrepp och beroende på vem som talar om det är 
innebörden vida skilt. Men förenklat kan det beskrivas som i Figur 1 (Nilsson H. , 2012). 
Energitjänsten är den övergång till att på något sätt förändra det energibehov som finns idag. 
Till exempel genom att installera ny utrustning och på så sätt fortfarande få ut samma ljus, 
kraft eller värme som levererades tidigare men med nyttjandet av mindre energi. 

 
Indirekt leder energitjänster till energieffektiviseringar vilket gör att de båda verkar åt samma 
håll. Energitjänster är både en möjlighet och en nödvändighet för att vårt samhälle skall nå 
EU:s 20-20-20-mål (Sammanfattning av EU lagstiftningen, 2008).  
 
Energimyndigheten har arbetat med att kartlägga marknaden för energitjänster och 
presenterade 2011 en rapport om den svenska marknaden för energitjänster 
(Energimyndigheten, 2011).  I rapporten listades elva typer av kategorier för energitjänster för 
att tydliggöra att de finns skillnader med vad som erbjuds på marknaden. De olika bolag som 
erbjuder tjänsterna kategoriseras också. YIT som är företaget detta arbete utförs på klassades 
som både Installatör och som Drift- och Underhållsföretag. Att ha sin grund i två olika 
kategorier kan ses som en fördel på energitjänstemarknaden (Waltz, 2003).  

2.3.  Att arbeta för genomförandet av energieffektiviseringar 
Sveriges fastighetsbestånd består mestadels av äldre byggnader och därför är det av stor vikt 
att bevara och förbättra dem (BeBo). Att genomföra ett energitjänsteprojekt är en bra lösning 
på att minska energianvändningen och underhålla en fastighet. 
 
En typ av energitjänst är projekt som består av paketerade energitjänster som tar hand om hela 
processen alltifrån utveckling, genomförande och uppföljning. Syftet med dessa projekt är att 
uppgradera driften och förvaltningen av en fastighet så att inomhusklimatet blir bättre, 
energianvändningen minskar och att driftkostnaderna sänks (Waltz, 2003). Åtgärderna 
presenteras i paket så att även mindre kostnadseffektiva åtgärder får utrymme att genomföras 
(Waltz, 2003). 
 
I USA har de under längre tid arbetat med energitjänsteprojekt av olika slag. Alltifrån mindre 
projekt där energianvändningen utreds i en villa till när ett helt fastighetsbestånd kartläggs. 

Energi kWh Installationer 
Ljus, 

kraft, 

värme 

Mindre energi Annan installation 

Energitjänst 

Figur 1. Schematisk bild av en energitjänst. 
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Utifrån amerikanska erfarenheter kan mycket kunskaper tas till vara då liknande projekt ska 
genomföras i Sverige.  
 
En av de modeller av energitjänsteprojekt som finns är EPC, Energy Performance Contracting 
även kallat ESPC, Energy Savings Performance Contracting. Till skillnad från en 
konventionell inköpsprocess där varje delsteg upphandlas separat tar entreprenören på sig 
ansvaret för hela processen. Projekten består av tre faser. I den första fasen samlas 
information in om byggnaden och en referensnivå för energianvändningen beräknas, en så 
kallad baslinje. Det är mot denna som energianvändningen sedan följs upp, för att se om 
besparingarna blivit som utlovat. I Fas 2 genomförs de föreslagna åtgärderna från fas 1. 
Vikten av en pålitlig entreprenör betonas av James P.Waltz då dennes kontakter med 
underleverantörer är viktig under fas 2. Han menar att en entreprenör som själv står för delar 
av utförandet är ett säkrare val då de är vana vid genomförandet av liknande installationer 
(Waltz, 2003). Uppföljningen sker i fas 3 och det är här entreprenören ser till att optimera 
systemet så att de utlovade besparingarna infrias. I ett bra samarbete är det inte omöjligt att 
det efter några år i fas 3 går tillbaka till fas 1 för att söka efter ytterligare förbättringar i 
systemet. Uppföljningsfasen kan variera i tid men oftast är bör tidramen vara relativ lång för 
att försäkra sig om att förbättringarna är långsiktiga (Waltz, 2003), förslagsvis omkring 7-10 
år (Korsfeldt & Andersson, 2006).  
 
Vad är då vinsterna för ett företag eller kommun med att investera i ett energitjänsteprojekt? 
Att värna om miljön hade kanske varit det första svaret men så är oftast inte fallet. Beställaren 
genomför inte dessa projekt enbart för att bidra till en bättre miljö utan den främsta 
drivkraften är pengar. Det är pengar som ligger till grund när det är dags att fatta beslut 
huruvida projektet ska genomföras eller inte. Det kan vara svårt att förstå att besparingar som 
görs inte kommer att vara lönsamma direkt. För att lättare genomföra projekten brukar 
entreprenören ta på sig den ekonomiska risken, Det innebär att denne lägger ut pengar för att 
genomföra åtgärderna men tar sedan ut en del av vinsten som fås av de besparingar som 
åtgärderna inbringar (Waltz, 2003).  
 
2009 kom ett förslag på en svensk standard för klassning av energianvändning i byggnader 
som idag är etablerad, SS-24300. Standarden är uppdelad i fyra delar och behandlar 
byggnadens effektbehov, energianvändningen, miljön och hushålls- och verksamhetsenergin. 
Anledningen att dessa kategorier utformats är att det är omöjligt att slå ihop dem på ett 
rättvisande sätt. En stor fördel med denna indelning är att brukarnas roll inte helt förbises 
vilket lätt är fallet i energideklarationen. Klassificeringen går från A till G och bygger på 
miniminivåerna från Boverket. A står för en energianvändning på 50 procent eller mindre av 
BBR, Boverkets byggregler, medan G står för 175 procent eller högre av BBR:s krav (Eade, 
2011). 
 
I ett energitjänsteprojekt hade det varit av intresse att klassa byggnaden både före och efter för 
att ge kunden en uppfattning om hur stor påverkan de utförda åtgärderna i projektet har. 
Speciellt drivande kan detta vara då en kund tycker att vissa åtgärder är för kostsamma och 
vill utesluta dem. Då kan energiklassning påvisa att byggnaden förbättras även i 
prestandakrav. Alla morötter behöver inte vara ekonomiska även om de är lättare att förstå sig 
på. Klassningen möjliggör även att tydligt se om fastigheten ligger i de sämre klasserna i fall 
Boverket skulle skärpa sina krav (Pettersson & Dalenbäck, 2005).  
 
Valet av uppföljningsmetodik innebär också en del svårigheter. Att använda fakturor som 
underlag för uppföljningen är ett sätt. Då beställaren ofta är intresserad av hur mycket pengar 



8 
 

åtgärderna har sparat åt dem är detta ett tydligt angreppssätt. Men det är också opålitligt då 
användningen beror på klimatet. Fakturor påverkas även om verksamhetsförändringar sker 
och detta kan vara svårt att spåra då endast kostnaderna undersöks (Waltz, 2003). Dock kan 
denna metod vara passande under sommarmånaderna då användningen inte är beroende av 
klimatet på samma sätt. FEMP, Federal Energy management program, i USA 
rekommenderar regressionsanalys med infallsvinkel på vädret (FEMP, 2007). 
 
Ett lyckat energiprojekt ställer höga krav på beställarnas kompetens. För att de ska få ut så 
mycket som möjligt av projektet bör de vara delaktiga genom hela processen. Beställaren bör 
även se till att inte bara en person är insatt i arbetet utan att alla inblandade ska ha insikt i vad 
som händer och förstå förbättringarna.  Innan projektets början skall det även definieras hur 
hantering av saker som dyker upp längs vägen ska gå till. Som sammanfattning kan det 
summeras som att det måste finnas en tydlig plan vid projektets början. Tydliga riktlinjer för 
hur resultat ska dubbelkollas och hur anpassningar till verksamhetsförändringar ska utföras 
bör utformas. För att underlätta för kunderna bör det därför finnas genomtänkt struktur som 
klargör vad energitjänsterna innebär. På så sätt är det lättare för beställaren att samla på sig 
den information som krävs för att öka kompetensen. Detta ger även bättre möjligheter att 
kunna jämföra olika leverantörer (Muld, 2012). 
 
Exempel på frågor som behöver besvaras är, både av beställaren som av entreprenören: Hur 
skall utredningen utföras och vad är det som skall levereras? Vilka uppgifter behövs i starten 
och vad krävs för att designa systemet så optimalt som möjligt? Hur kostnaderna skall 
beräknas bör också definieras och resultaten bör granskas kritiskt. Uppföljningen skall också 
ske öppet och beställaren bör ha en egen kopia av uppföljningsverktyget för att själva kunna 
följa upp (Waltz, 1995). 
 
En av de största riskerna med EPC projekt är att besparing inte går att mäta, då besparingen är 
energianvändning som inte längre finns. Att knyta den till en viss åtgärd är i praktiken näst 
intill omöjligt. Detta bidrar ännu mer till vikten av att beräkna baslinjen rätt (Waltz, 2003).  
 
Det är känt att klimatets påverkan på energianvändningen är stor och för att tydligt kunna se 
resultatet av energieffektiviseringsåtgärder behöver användningen anpassas efter klimatet. 
Detta görs genom olika normalårskorrigeringsmetoder. Denna korrigering tar då bort 
klimatets påverkan och visar hur energianvändningen skulle ha sett ut om vädret varit 
detsamma varje år. Avvikelser mellan åren indikerar således skillnader som inte är orsakade 
av väderskiftningar. Och ger en möjlighet att inte bara identifiera resultatet av genomförda 
åtgärder utan också en möjlighet att jämföra olika byggander med samma verksamhet mot 
varandra. 
 

2.4.  Graddagar 
En av de vanligaste metoderna i Sverige för normalårskorrigering av energianvändning är 
graddagsmetoden. Metoden är enkel att tillämpa men det krävs separation av den 
temperaturberoende användningen från den del som är oberoende. Metoden utgår från hur 
mycket energi som måste tillföras för att nå en balanstemperatur på exempelvis 17°C 
inomhus. De sista graderna för att uppnå ett behagligt inneklimat tillförs från ”gratisvärme” i 
form av solinstrålning, elektriska apparater, matlagning och värme som avges från människor. 
Då solinstrålningen varierar kraftigt med årstider varieras balanstemperaturen, i vissa fall 
även kallad eldningsgränsen, värden bestämda av SMHI, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut, redovisas i Tabell 1 (SMHI). 
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Tabell 1. Balanstemperaturer för olika månader, SMHI. 

Månad Balanstemperatur [°C] 

April 12 

Maj-juli 10 

Augusti 11 

September 12 

Oktober 13 

Övriga månader 17 

 
Graddagar ger ett mått på hur mycket temperaturen avviker från den satta 
eldningstemperaturen. De graddagar som SMHI levererar månadsvis är således summan av de 
dagliga skillnaderna mellan balanstemperaturen, +���
�, och dygnets medeltemperatur, +����, över en månad enligt Ekvation (1):   

 ���å
�� 2 78+���
� 9 +����: (1) 

 
Vad som är viktigt att notera är att endast de positiva graddagarna summeras. De dagar som är 
varmare än balanstemperaturen blir automatiskt 0.  
 
Graddagar är alltså skillnaden mellan eldningsgränsen och dygnsmedelvärdet av 
utomhustemperaturen. Så för en dag i januari med en medeltemperatur på -5°C ett dygn fås 
således med värden insatta i Ekvation (1) när endast en dag undersöks: 

 ����� 2 17 9 895: 2 22 
 

 

Är utomhustemperaturen istället 5 °C blir skillnaden med värden insatta i Ekvation (1): 

 ����� 2 17 9 5 2 12  

En dag då dygnsmedelvärdet på utomhustemperaturen är 18 °C bör alltså ingen tillförsel av 
värme ske enligt dessa antaganden.  

Ett annat sätt att få fram graddagar är med ekvation (2) (Hitchin, 1990): 

 ���å
�� 2 "8+��� 9 +����:1 9 ?@�8 ABC@ DEFEG: 
(2) 

 
 �� Beräknade graddagar för en månad +��� Eldningstemperaturen/balanstemperaturen +���� Medeltemperaturen  " Antalet dagar i aktuell månad � Konstant som visar variationen av utomhustemperaturen beroende på 

geografisk placering, i England används 0,7 (Hitchin, 1990). 
 
I Sverige arbetar SMHI med att ta fram dessa graddagar, enligt principen i Ekvation (1). De 
utgår ifrån balanstemperaturerna i Tabell 1 vid sina beräkningar.  
 
För att det ska gå att avgöra utifrån graddagarna om det varit ett varmt eller kallt år har även 
ett ”normalår” tagits fram. Detta normalår är baserat på medelvärden för perioden 1971-2000 
(Energimyndigheten, 2011). 
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2.4.1. Korrigering av energianvändning med graddagar 
Det finns olika tillvägagångssätt för att korrigera energianvändningen med graddagar. Ett av 
de alternativen som föreslås är Ekvation (3) (Schultz, 2003):  

 $���������� 2 $������
�� H 8$ � � 9 $������
��: ∙ ��
����å���������  
(3) 

 

 $���������� Den normalårskorrigerade energianvändningen 
$������
�� Den klimatoberoende delen av energianvändningen $ � � Den totala energianvändningen ��
����å� Antal graddagar under ett normalår �������� Antal verkliga graddagar 
 
Den klimatoberoende delen av energianvändningen utgörs i huvudsak av tappvarmvatten och 
vattencirkulation. Då mätdata saknas måste uppskattningar göras på olika sätt, till exempel 
genom att använda schablonvärden från Sveby (2011).  
 
En mer försiktig tillämpning av graddagskorrigering används, med Ekvation (4), bland annat 
av Energimyndigheten då de sammanställer statistik för byggnader (Energimyndigheten, 
2011): 

 $���������� 2 $ � �	8KLL�ä  : ∙ 1
1 H 0,5 ∙ O�������� 9 ��
����å���
����å� P

 
(4) 

 

 
Även en tredje variant, Ekvation (5), där graddagar för klimatoberoende energianvändning 
införs kan tillämpas (Heincke & mfl, 2011): 

 $���������� 2 $ � � ∙ Q��
����å� H ��������
���������� H ��������
�� R 
(5) 

 

 ��������
�� 
 

Antal graddagar för klimatoberoende energianvändning 

I det tredje sättet ersätts den klimatoberoende energianvändningen med klimatoberoende 
graddagar istället. 
 
I detta projekt kommer inte elanvändningen att normalårskorrigeras eftersom det vanligtvis 
inte görs enligt energimyndigheten (Energimyndigheten, 2011).  
 

2.4.2. För- och nackdelar 
Graddagsmetoden är en enkel metod att förstå och applicera. Det krävs inte omfattande indata 
för att kunna använda sig av modellen. 
 
Dock rekommenderas metoden inte för fastigheter med värmepumpar och kylanläggningar 
enligt McQuiston, Parker och Spitler (McQuiston, Parker, & Sptiler, 2005), då den inte tar 
tillräckligt mycket hänsyn till den specifika byggnaden.  Det är även visat att resultatet blir 
mer missvisande i byggnader med bergvärme än de med fjärrvärme som uppvärmningssätt 
(Heincke & mfl, 2011). 
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Svårigheten att skilja den temperaturberoende delen från den oberoende kan också vara svårt 
och om detta inte görs korrekt kan fel uppstå vid korrigeringen. 
 

Ekvation (3), med korrigeringsfaktorn 
S)TUVDBGåV
S)WEVXGYZ  kan vissa månader bli missvisande. Till 

exempel kan faktorn för en riktigt varm månad bli 0 graddagar medan de för ett normalår kan 
ligga på 100 graddagar. Division med noll är inte möjligt och därför fås ingen 
korrigeringsfaktor fram, vilket gör att månaden inte kan korrigeras för sin varma temperatur 
(Heincke & mfl, 2011). Detta gäller inte det mer försiktiga sättet, Ekvation (4), där 
korrigeringsfaktorn istället blir två. 

2.5.  Energisignatur  
Energisignaturen är en metod som tar hänsyn till det specifika husets energibalans utifrån 
uppmätt energianvändning och kallas även för den sammanlagda förlustfaktorn. Signaturen 
modellerar en byggnads värmebalans utifrån hur den faktiskt beter sig värmetekniskt istället 
för att räkna utifrån teoretiska principer. Den enklaste modellen tar endast hänsyn till 
utomhustemperatur och det antas att värmebehovet är en linjär funktion av 
utomhustemperaturen (Nilsson P. E., 2003). Avvikelser i en sådan modell kan indikera om det 
är något annat än utomhusklimatet som påverkar energianvändningen (Schultz, 2003). 
 
Med hjälp av en regressionsanalys och minsta kvadratmetoden tas en ekvation fram för att 
kunna bestämma den förväntade energianvändningen vid olika inomhustemperaturer. En 
regressionsanalys visar hur stor sannolikhet det är att en parameter påverkar en annan. I detta 
fall gäller det hur stor sannolikhet det är att energianvändningen, det vill säga värmen, 
påverkas av medelutomhustemperaturen. För att undersöka detta krävs en del statistik, för 
minst ett år (EVO, 2012). Det krävs i denna metod ingen separation av den klimatberoende 
och klimatoberoende energianvändningen.  
 
Den linjära ekvationen fås genom att den månatliga energianvändningen sätts upp mot 
månadens medeltemperatur som kan ses i Figur 2.  
 

 
Figur 2. Energisignatur för en specifik byggnad. 

Från diagrammet kan det avläsas att värmebehovet ökar med lägre utomhustemperatur om det 
antas att inomhustemperaturen hålls konstant. Vid de högre utomhustemperaturerna planar 
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mätpunkterna ut, det är där balanstemperaturen kommer in. Balanstemperaturen är det 
gränsvärde som över denna temperatur inte kräver någon uppvärmning. Den 
energianvändning som behövs över denna temperatur går endast till uppvärmning av 
varmvatten och kan kallas den konstanta lasten (F.Fels, 1986).  
 
Om både kyla och värme undersöks skulle energisignaturen delas upp i två delar men 
eftersom så inte är fallet i detta arbete kommer ett sådant tillvägagångssätt inte att tas upp här. 
Tillvägagångssätt för hur en avläsningsperiod kan korrigeras om avläsningen inte sker exakt 
vid ett månadskifte tas inte heller upp då statistiken given i projektet antas vara för hela 
månader. 
 
Det finns också mer utvecklade signaturer som kan ta hänsyn till solinstrålning och vind, 
dessa kan byggas på den enkla grundmodellen (F.Fels, 1986).  
 
När normalårskorrigering med energisignatur görs behövs statistik från minst ett år. Finns 
flera år tillgängligt ökar det mängden indata till regressionsanalys och kan ge en mer 
rättvisande bild av energisignaturen (Heincke & mfl, 2011).  
 
Balanstemperaturen är lägre än den önskade inomhustemperaturen även i denna metod då 
intern värmegenerering anses tillföra den resterande värmen för att uppnå önskat inneklimat. 
Dock beräknas balanstemperaturen utifrån regressionsanalys och varierar på så sätt efter den 
specifika byggnaden som undersöks.  
 
Månatlig normalårskorrigerad energianvändning bestäms med Ekvation (6) som fås från 
regressionsanalysen (Nilsson P. E., 2003): 

 $% � 2 � 9 � ∙ +� (6) 

 $% �  Energianvändningen per månad [kW] 
�, � Konstanter som karakteriserar energisignaturen för byggnaden. +� Utomhustemperaturen °C 

 
Konstanterna A och B fås genom regressionsanalys av statistiken given av 
energianvändningen. A är den energianvändning som behövs när utomhustemperaturen är 
0°C och B den klimatberoende delen som innefattar värmeförluster såsom solinstrålning och 
värmegenerering inuti byggnaden (Heincke & mfl, 2011).  
 
I detta arbete kommer konstanterna A, B, och den fasta lasten att tas fram med minsta 
kvadratmetoden utifrån en regressionsanalys med ett års statistik som grund. 
Balanstemperaturen beräknas sedan utifrån dessa parameterar.  

2.5.1. Korrigering av energianvändning med energisignatur 
När ekvationen som ger energianvändningen för temperaturer under balanstemperaturen 
beräknats kan energianvändningen normalårskorrigeras. De månader som har en 
medeltemperatur över balanstemperaturen korrigeras ej. 
 
De månader som har en medeltemperatur som ligger under balanstemperaturen korrigeras 
enligt metoden i Figur 3. 
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Figur 3. Normalårskorrigering med Energisignatur (Schultz, 2003). 
 

$%& Verklig energianvändning 
$%' Förväntad energianvändning 
$%( Förväntad korrigerad energianvändning 
$%) Korrigerad användning 
 
Vanligtvis sammanfaller inte den verkliga energianvändningen, $%&, med den förväntade,  
$%

'. Om den verkliga energianvändningen i punkten A ligger 10 procent högre än den 
förväntade energianvändning B blir den korrigerade medeleffekten,  $%

), 10 procent högre än 
den förväntade korrigerade användningen, $%

(. Således kan den normalårskorrigerade 
energianvändningen för en månad beräknas enligt Ekvation (7): 
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) 2
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( 

(7) 

 
$%

' och $%
( beräknas med ekvationen $%

� 2 � 9 � ∙ +�, som fås från regressionslinjen. $%
( 

beräknas med temperaturen för en normalmånad och $%
'  med temperaturen för den aktuella 

månaden.  
 
Vid korrigering på detta sätts ingår den konstanta lasten i den energianvändning som 
korrigeras. Om korrigering av den konstanta lasten inte utförs skulle kanske 
energianvändningen bli mer rättvisande.  

2.5.2. Energisignatur med hänsyn till den konstanta lasten 
När energisignaturen studeras kan det te sig konstigt att den fasta lasten (där punkterna planar 
ut) är med vid analysen, då denna kan anses vara konstant över alla månaderna. För att se om 
detta påverkar avvikelserna vid normalårskorrigering, undersöktes ett alternativt sätt att 
korrigera energianvändningen på (Claesson, 2012).  
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Med Ekvation (8) korrigeras inte den konstanta lasten:  

 $%����������	K �
	�� 2 8$%& 9 ��� :
8$%' 	9 ��� : ∙ [$%( 9 ��� \ H ���  

(8) 

Där den fasta lasten betecknas med konstanten ���  . Denna konstant (i kW) bestäms från 
regressionsanalysen vid balanstemperaturen. $%&, $%'  och $%( är samma som vid tidigare 
korrigering med Energisignatur. 
 
För att få den korrigerade energianvändningen från kW till MWh användes Ekvation (9): 

 $����������	K �
	�� 2 Q8$%& 9 ��� :
[$%' 	9 ��� \ ∙ [$%( 9 ��� \ H ��� R ∙ # �����1000  

(9) 

 
Där # ����� är antalet timmar den aktuella månaden. 

2.5.3. För- och nackdelar 
Energisignatur tar hänsyn till den specifika byggnadens energibalans och korrigeringen 
speglar byggnadens värmetekniska egenskaper. Kunskap om den del av energianvändningen 
som inte är beroende av klimatet är inte nödvändig utan energisignaturen ger denna 
information. Således behöver inte klimatberoende och oberoende delar separeras, något som 
annars kan vara svårt.  

2.6.  Energi-Index 
Energi-Index tar likt graddagar hänsyn till utomhustemperaturen men också sol, vind och 
nederbörd är aspekter som beaktas (SMHI). Även husets byggnadskonstruktion, verksamhet 
och geografiska läge är med i beräkningarna. Redovisningen av Energi-Index sker på samma 
sätt som graddagar och brukar därför kallas ekvivalenta graddagar. De är konstruerade så att 
de kan sättas in i en modell som idag använder sig av graddagskorrigering. Detta innebär att 
korrigeringsfaktorerna beräknas på samma sätt som graddagar med ekvationerna (3) och (4). 
 
SMHI håller på att utveckla framtagningen av ekvivalenta graddagar som är anpassade till 
olika sorters typbyggnader med olika verksamheter. Om det är ett större fastighetsbestånd 
som undersöks finns det idag ortsindex som representerar fastigheter i svensk 
tätortsbebyggelse. 
 
Med denna metod används inte någon antagen balanstemperatur som energianvändningen ska 
nå upp till utan en omfattande värmebalans utförs för att beräkna Energi-Indexen.  
 
Genom simulering bestäms en energianvändning och utifrån den bestäms en ekvivalent 
utetemperatur. SMHI använder sig av ett simuleringsprogram ENLOSS för att beräkna dessa 
ekvivalenta utomhustemperaturer som i sin tur leder till beräknandet av de ekvivalenta 
graddagarna. Den ekvivalenta utomhustemperaturen kan också beskrivas som den upplevda 
utomhustemperaturen. En dag kan termometern visa 3°C och att då gå ut med en jacka om det 
är soligt kan det kännas som 3°C men om det skulle börja blåsa är den egentliga temperaturen 
densamma men kan upplevas som kallare. Det är denna upplevda temperatur som fås vid 
simuleringen med ENLOSS (Grönbergs, 2012). Vid simuleringarna används mesandata, 
omräknade eller i rutnät interpolerade mätdata från olika stationer (SMHI, 2012). Data består 
av information om bland annat sol, vind, temperaturer och snödjup. Detta innebär att specifika 
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väderskiftningar för en viss punkt kan planas ut då väderstationerna som används inte sitter 
tillräckligt tätt.  

2.6.1. Korrigering av energianvändningen med Energi-Index 
Normalårskorrigering av energianvändningen med Energi-Index är konstruerad så att den går 
att applicera på samma sätt som med graddagar. Detta innebär att även här kan två olika 
korrigeringsfaktorer användas. 

2.6.2. För- och nackdelar 
Energi-Index tar hänsyn till fler aspekter och kan därför återspegla verkligheten på ett mer 
korrekt sätt än graddagar. De stora temperaturskillnader som kan påverka graddagar tonas ner 
med Energi-Index då informationen från olika stationer interpoleras (Grönbergs, 2012). 
Metoden håller även på att utvecklas vilket bådar gott inför framtida användning. 
 
Då Energi-Index inte funnits så länge på marknaden har transparensen med hur de ekvivalenta 
graddagarna beräknats inte blivit så stor än. Men detta är något som SMHI vill ändra på enligt 
Torbjörn Grönbergs (2012). 
 
I dagsläget finns bara ekvivalenta graddagar för ett typhus till försäljning. Men SMHI kan 
hjälpa kunderna att ta fram ekvivalenta graddagar till just deras hus om det finns intresse.  
Detta tar ungefär en vecka och kräver en del indata och information om fastigheten ifråga. 
Men huset som erbjuds just nu är av typen flerbostadshus modell äldre och passar därför inte 
till beräkningar av alla typer av fastigheter. 
 
Då ekvivalenta graddagar är relativt nytt är det inte lika vedertaget i branschen som vanliga 
graddagar. SMHI tror, och trenden pekar på, att fler och fler kommer att gå över till Energi-
Index ju mer det utvecklas. 
 
De så kallade nollenergihusen som är på framfart, har mycket högre värmebevaring inuti 
huset och passar därför inte lika bra för användandet av modellen av Energi-Index som finns 
idag då den är baserad på ett hus av äldre modell (Heincke & mfl, 2011). 

2.7.  YIT:s metod 
YIT arbetar med service, entreprenad och energi inom fastigheter och industrier och är ett 
mångfasetterat bolag som arbetar med flera olika verksamhetskategorier. En del av företaget 
arbetar med tidigare beskrivna energitjänsteprojekt. Då de flesta av åtgärderna kan 
genomföras av YIT:s egna filialer är YIT ett företag med så kallad in house capability (Waltz, 
2003). Modellen som används idag för att beräkna baslinjen är en regressionsanalys med 
graddagar från SMHI.  

2.7.1. Korrigering med YIT:s metod 
I verktyget YIT använder sig av grundas regressionsanalysen på statistik från två år och sätts 
upp mot graddagar istället för utomhustemperatur som i Energisignaturen. 
Energianvändningen redovisas ofta månadsvis och vid analysen bryts den ner till kWh eller 
MWh per dag, detta jämförs sedan mot verkliga graddagar per dag för den gällande månaden. 
Vid markering av detta i ett diagram kan det se ut som i Figur 4. Punkterna definierar den 
energianvändning per dag vid de antal graddagar per dag som råder för respektive månad. 
Genom att skapa en trendlinje erhålls Ekvation (10): 

 - 2 � ∙ , H! (10) 
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� Temperturberoende konstant [kWh/graddag] ! Temperaturoberoende konstant [kWh/dag] , Antalet graddagar per dag 
 
I Figur 4 syns denna ekvation i höger hörn, där även R2 visas. 
 

 
Figur 4. Statistik över två år med linjärt samband. 

Ekvation (10) som fås ut vid regressionsanalysen är den som används för att få fram den 
kommande energianvändningen. Genom att sätta in graddagarna för den aktuella månaden fås 
den energianvändning som följer trendlinjen och ger en korrigerad baslinje för 
energiuppföljningen. Baslinjen visar vad byggnaden skulle ha förbrukat om inga 
effektiviseringsåtgärder genomförts. Baslinjen jämförs sedan med den verkliga användningen 
de kommande åren för att påvisa hur mycket åtgärderna faktiskt har sparat. 
 
R2 ger en möjlighet att utvärdera hur väl sambandet mellan energianvändningen och en 
parameter är. I fallet som visas i Figur 4 kan det skrivas som Ekvation (11): 
 
 *� 2 ]�^_�+_`#	_	?#?^�_�#aä#�#_#�?#	b?^ä�#�+	!?�	^?�^?cc_`#�#�dec?#

]?^�d_�	a�^_�+_`#	�a	?#?^�_�#aä#�#_#�?#  

 

(11) 

Det kan mer matematiskt uttryckas med Ekvation (12): 

 *� 2 ∑[-.� 9 -/\	
∑8-� 9 -/:	 

(12) 

Där -.� Den förväntade energianvändningen enligt regressionsanalysen (ekvation (10)) 
för ett givet antal graddagar/dag. -/ Medelvärdet på uppmätt energianvändningen -/ 2 ∑fY


 , då n är antalet 

mätvärden. -� Verkliga energianvändningen för parametern graddagar/dag. 
 
Värdet på R2 kan variera mellan noll och ett. 0 indikerar att inget samband går att finna 
mellan de båda parametrarna medan 1 innebär att modellen med 100 procent sannolikhet 
förklarar sambandet. Det finns inga givna gränser för accepterade värden på R2 men ett värde 
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på över 0,9 anses vara bra och så länge det är över 0,75 är det godkänt att dra en slutsats om 
sambandet (EVO, 2007). 
 
Vid uppföljningen beräknas, som nämnt ovan, den förväntade energianvändningen med hjälp 
av graddagar.  
 
Enligt en tidigare uppföljningsmetodik uteslöts de varmare månaderna för att störningar skulle 
undvikas men i dagens metod innefattas dessa. Det anses vara mer korrekt då de korrigeras 
med graddagar vars uppgift är att justera för just temperaturskillnaderna.  

2.7.2. För- och nackdelar 
Modellen med regressionsanalys är vida använd och det finns möjligheter att beräkna 
avvikelserna på statistiskt sätt för att försäkra noggrannheten på resultatet, vilket ger den en 
bra förankring som uppföljningsmetodik (EPC-Watch, 2007). 
 
Vid användandet av en regressionsanalys behöver inte den temperaturoberoende delen brytas 
ut. Den delen kan fås ur ekvationen som ges av regressionsanalysen och är den användning 
där trendlinjen skär y-axeln.  
 
Då regressionsanalys är en matematisk modell kan det uppstå ett antal fel vid användandet. 
Till exempel om en relevant parameter utesluts, kan ett snedvridet resultat uppkomma.  
Modellen kan även innehålla parametrar som är irrelevanta för resultatet och försvårar 
analysen av den. Samband kan också finnas som egentligen uppkommit av en tillfällighet. 
Dessa fel pekar mot att det är av stor vikt att förstå systemet som undersöks och 
noggrannheten med de parametrar som används i analysen (EVO, 2007). 
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3. Modell 
En modell för varje metod, som bygger på de olika korrigeringsmetoderna, beskrivna i 
litteraturstudien utvecklades i programmet Excel. En översikt av samtliga metoder och 
varianterna av dem kan ses i Tabell 2. En modifierad modell har även tagits fram för att 
jämföras mot den metod som YIT använder sig av idag och presenteras i slutet av detta 
kapitel. 

Tabell 2. Översikt över de olika metoderna som kommer undersökas i arbetet. 

Metod Beskrivning Variant 

Graddagar Metod baserad på 
utomhustemperaturerna och en fast 
balanstemperatur för respektive 
månad. 

Korrigeringsfaktor enligt 
SMHI 

Försiktig korrigeringsfaktor 

Energisignatur En energibalans som anpassas till den 
specifika byggnaden. Beror på 
medeltemperaturen. 

Hela användningen 
korrigerad 

Fasta lasten ej korrigerad 

Energi-Index En utveckling av graddagar som även 
tar hänsyn till vind, nederbörd, 
solinstrålning och geografisk 
placering. Kallas ekvivalenta 
graddagar. 

Korrigeringsfaktor enligt 
SMHI 

Försiktig korrigeringsfaktor 

YIT:s metod En regressionsanalys baserad på två 
år skapar en ekvation för att få fram 
den förväntade användningen vid 
graddagar/dag eller ekvivalenta 
graddagar/dag 

Med Graddagar 

Med Energi-Index 

Modifierad modell Anpassade graddagar efter nya 
balanstemperaturer. Som sedan 
används i en regressionsanalys på 
samma sätt som i YIT:s modell. 

Graddagar 

 

Det statistiska underlaget för de olika fastigheterna påverkade hur de olika modellerna 
utformades. Till exempel saknas statistik 2008 för alla utom en byggnad i Strängnäs. Vid 
jämförelse för att finna avvikelser har år 2005, för Strängnäs, och 2007, för Ludvika, använts 
som basår vid alla beräkningar om inget annat anges. I undersökningen av YIT:s verktyg 
skedde en jämförelse mellan beräknad energianvändning och verklig uppmätt 
energianvändning. 

Statistiken från Ludvika är mer sammanhängande och är tillgänglig från 2007 till 2011. 
Statistiken är hämtad från fjärrvärmeleverantören VB-energi som tillhandahåller fjärrvärme i 
Ludvika. 
 
Genom att utföra beräkningar på flera byggnader där det statistiska underlagets kvalitet 
varierar kan betydelsen av statistiska indata analyseras vid användandet av de olika 
metoderna.  

3.1. Byggnaderna 
Tre av byggnaderna som undersöktes ingick i ett EPC-projekt som startades 2007 mellan YIT, 
Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Strängnäs Bostads AB (SBAB). Många av de 
byggnader som ingick i energiprojektet har genomgått stora verksamhetsförändringar under 
uppföljningstiden vilket skulle kunna ge missvisande statistik om omräkningar inte utförs. 
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Omräkningar av baslinjen innebär nya antaganden som kan leda till fler fel därför valdes 
byggnader som ansågs ha relativ stabil energianvändning. I Tabell 3 redovisas byggnaderna 
med respektive verksamhet och värmekälla. 
 
Tabell 3. Fastigheterna som ska undersökas i projektet med respektive verksamhet och värmekälla vid 
projektets början 2007. 

Byggnad Verksamhet Värmekälla 

Vasaskolan Skola Fjärrvärme 

Åkerskolan Skolbyggnad med simhall Fjärrvärme förutom ett hus som 

värms med direktverkande el. 

Hammargården 2 Bostadshus Fjärrvärme 

 
Statistiken för fastigheterna i Strängnäs som sammanställts är från åren 2005-2011. Dock är år 
2008 endast tillgänglig för en byggnad och statistik från flera av åren är inte helt fullständig. 
Detta påverkar självklart jämförelsen på årsbasis då större avvikelser kan vägas upp av de 
månader där avvikelserna är mindre. På månadsbasis kan dock jämförelserna fortfarande 
göras. 
 
De andra tre byggnaderna kommer från ett projekt med Ludvika kommun, se Tabell 4. 
Byggnaderna har liknande verksamhet med undantaget att bostadshus endast representeras i 
Strängnäs och kontorsverksamhet i Ludvika. 
 
Tabell 4. Fastigheterna från projektet i Ludvika, med tillhörande verksamhet och uppvärmningssätt. 

Byggnad Verksamhet Värmekälla 

Vårdskolan Skola Fjärrvärme 

Grängesbergs kommunalhus Kontor och turistbyrå Fjärrvärme 

Grängesbergs badhus Simhall Fjärrvärme 

 
För fastigheterna i Ludvika börjar statistiken senare, 2007, men är däremot fullständig alla år. 
Att jämföra kvalitén av indatas inverkan på normalårskorrigeringen har därför också varit 
möjlig med hjälp av det varierande statistikunderlaget.  
 
Innan normalårskorrigeringarna genomfördes undersöktes statistiken, för att se om några 
synbara avvikelser kunde noteras redan där. Flera av de avvikelser som upptäcktes vid en 
genomgång av statistiken kan förklaras med variationer i klimatet för tillhörande månad och 
kan därför anses rimliga. Dock är det några tillfällen som avviker lite mer: 
 

- I Vasaskolan maj 2009 var månaden varmare än ett normalår men energianvändningen 
var dubbelt så stor jämfört med de andra åren.  Även energianvändningen i september 
samma år låg högre än övriga år trots det varma klimatet.  

 
- I Åkerskolan var energianvändningen i maj 2009 också högre än maj övriga år. Då 

samma mönster upptäckts i två byggnader som båda är skolor i samma kommun kan 
det finnas en förklaring. Dock har inte något lov upptäckts utan förklaringen måste 
ligga i några annan verksamhetsförändring som berört kommunens skolor detta år. 
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- Hammargården ökade i slutet på 2010 sin energianvändning med 10-20 MWh jämfört 
med tidigare år. Dessa månader var dock kalla vilket kan ge en förklaring till 
ökningen. Även mars månad 2011 utmärkte sig genom en lägre energianvändning än 
tidigare år. 

 
- Grängesbergs simhall skulle enligt dokumentation slutbesiktigas i slutet på oktober 

2008, men i dokumentation hittades en tidplan där det stod att värmeinjusteringen i 
badhuset skulle utföras under februari månad. Av statistiken att döma var åtgärden 
genomförd redan i början på året och därför har i beräkningarna med graddagar tio 
månader av årsbesparingen dragits av från basåret.  

 
Vårdskolan och Grängesbergs kommunalhus hade inga distinkta avvikelser i själva statistiken. 

3.1.1. Varmvattenförbrukning 
Olika sorters verksamhet använder varierande mängd andel av värmen till att värma upp 
vattnet. Enligt energimyndigheten går omkring 5 procent av den totala värmeförbrukningen i 
skolor till uppvärmning av varmvattnet (Energimyndigheten, 2009).  För kontorslokaler 
rekommenderar Sveby (2010) en energianvändning till tappvarmvattnet på 2 kWh/m2. För 
Grängesbergs kommunalhus som är 1200 m2 innebär detta en förbrukning på knappt 1 
procent.  Detta värde kan vara diskutabelt, men då fastigheten endast används dagtid och med 
låga drifttimmar kan det ändå anses rimligt.  
 
Åkerskolan har en simhall och då statistik för varmvattnet tillförd simhallen fanns för hela år 
2006 och 4 månader av 2005 beräknades utifrån detta en procentuell förbrukning av den 
fjärrvärme som gått till uppvärmning av simbassängen. Denna förbrukning adderades sedan 
till det vanliga schablonvärdet, 5 procent för skolbyggnader, vilket gav en förbrukning på 33 
procent av den totala energianvändningen som går till uppvärmning av vattnet. För 
Grängesbergs badhus fanns uppgifter på fjärrvärmen som gick till varmvattnet vilket innebar 
57 procent av den totala värmeenergin (Ludvika). 
 
Hammargården som används till bostäder bör enligt schablonvärden ha en förbrukning på 25 
procent av den totala energianvändningen (Olsson, 2003). 

3.1.2. Åtgärder 
Under projektutvecklingsfasen ansågs det inte nödvändigt med effektiviseringsåtgärder i alla 
byggnader, exempel på detta är Vårdskolan. Detta kommer att innebära att 
energianvändningen bör vara stabil under alla de år som undersöks. För byggnader med 
besparingar kommer dessa dras av från referenslinjen för att ge en rättvis bedömning. I 
dagsläget har ingen analys skett av hur besparingen för de olika 
energieffektiviseringsåtgärderna beräknats utan de har ansetts korrekta från den tidigare 
beräkningsprocessen. I Tabell 5 ses de beräknade besparingarna. De besparingarna som är 
benämnda med (S) är stipulerade och är besparingar som är beräknade men inte avtalade att 
vara garanterade. 
 
Tabell 5. Mediabesparingar i MWh för de olika byggnaderna, (S) innebär att besparingen är stipulerad och de 
värden inom parenteser är de garanterade besparingarna. 

 Hammargården 
2 

Åkerskolan Vasaskolan Grängesbergs 
kommunalhus 

Grängesbergs 
Badhus 

Värme 5(S) 68(54) 17(13,7) 40,6 92 

El - 34,4(27,5) 25(20) - - 

Vatten 217 (S) 989 (S) 464,8 (S) - - 
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De fastigheter där det finns badhus, Åkerskolan och Grängesbergs badhus är de fastigheter 
med störst besparingar. Värmebesparingen är av intresse då det är värmen som undersökts i 
detta arbete. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till de övriga besparingarna.  

3.1.3. Besparingar vid åtgärder 
I de fall där besparingsåtgärder genomförts har baslinjen justerats med hänsyn till dessa, 
enligt principen i Figur 5. Värmebesparande åtgärder subtraheras därför från den tidigare 
baslinjen. De aktuella åren då åtgärderna ska vara genomförda är 2009, 2010 och 2011. Den 
nya baslinjen blir med Ekvation (13): 

 $
�,����������,�ggh 2 $����������,�ggh 9 b?ci�^_#� (13) 

 

 
Figur 5. Korrigering av referensnivån då energieffektiviseringsåtgärder införts, vid graddagskorrigering (SIS, 
2011). 

 
Då månaderna undersöks fördelas besparingen efter graddagarna för det året. Detta eftersom 
det är värmesparande åtgärder och dessa påverkas av utomhusklimatet. Besparingen fördelas 
således ut efter procentuella fördelningen av graddagar per månad och dras ifrån den 
korrigerade användningen från basårets månad. Förenklat sker denna fördelning enligt 
Ekvation (14): 

 b?ci�^_#��å
��,� 2 �^������ �̂å
��,��^������  ̂� � ∙ b?ci�^_#�?# � �  (14) 

 
Samma fördelning gäller då Energi-Index används. Men i ekvationen byts då graddagarna till 
ekvivalenta graddagar. 
 
I YIT:s beräkningsprogram subtraheras den beräknade månadsbesparingen på samma sätt som 
för graddagar och Energi-Index.  
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Vid energisignaturen behöver inte hänsyn tas till besparing på samma sätt då den nya 
framräknade signaturen för 2009 kommer att ta hänsyn till de förändringar som har skett med 
energianvändningen. 

3.2.  Beräkning av avvikelser 
Då grundantagandet med normalårskorrigering är att alla år ska se likadana ut om inga 
verksamhetsförändringar skett bör inga avvikelser uppstå när jämförelse görs. Avvikelserna 
beräknas från det första året som statistik erhållits, åren 2005 och 2007 för Strängnäs 
respektive Ludvika. Det som undersöks är således årsavvikelserna för de efterföljande åren 
mot basåret. 
 
Dessa avvikelser beräknas på två olika sätt. Antingen kan användningen korrigeras månadsvis 
för att sedan summeras ihop till årsanvändning utifrån vilken avvikelsen beräknas. Alternativt 
korrigeras hela årsanvändningen på en gång. Dessa två alternativ benämns som årsavvikelse 
månad och årsavvikelse år. Både alternativen tittar på den totala avvikelsen under ett år men 
skillnaden ligger i hur korrigeringen av energianvändningen gått till dessförinnan.  
 
Då fullständig statistik finns används Ekvation (15): 
 
 �aa_�?dc? 2 j#?^�_�#aä#�_#��� K� 	å� 9 j#?^�_�#aä#�_#��ggh	j#?^�_�#aä#�#_#��ggh  (15) 

 
Som nämnts tidigare är vissa år av statistiken inte fullständiga. Då avvikelsen har beräknats 
har därför baslinje-månaderna matchats mot de månader som finns tillgängliga för de 
efterföljande åren. Till exempel finns det bara månaderna maj till december under 2009 för 
fastigheterna i Strängnäs. Då avvikelsen ska jämföras med baslinjen 2005 ska därför bara de 
aktuella månaderna maj till december tagits hänsyn till, vilket kan ses i Ekvation (16): 
 
 �aa_�?dc? 2 j#?^�_�#aä#�#_#�	2009��l@��m 9 j#?^�_�#aä#�#_#�	2005��l@��mj#?^�_�#aä#�#_#�	2005��l@��m  (16) 

 
Då YIT:s modell är en typ av graddagskorrigering, en förväntad användning beräknas 
beroende av graddagar, och inte korrigerar den verkliga energianvändningen till ett normalår 
likt de övriga metoderna som undersökts i detta arbete sker därför avvikelseberäkningarna på 
ett annat sätt. Den förväntade energianvändningen som beräknats med verkliga graddagar 
jämförs med den verkliga energianvändningen. Avvikelserna som denna förväntade 
användning har mot verkligheten bestäms enligt Ekvation (17): 
 
 �aa_�?dc? 2 j#?^�_�#aä#�#_#����ä�
�� 9 j#?^�_�#aä#�#_#�������j#?^�_�#aä#�#_#�������  (17) 

 

3.3.  Graddagskorrigering 
YIT prenumererar på graddagar och då dessa är väl etablerade har de använts vid beräkningar 
av normalårskorrigering istället för framräkning av egna graddagar med Ekvation (2). 
Beräkningar har utförts med två korrigeringsfaktorerer, både den rekommenderade av SMHI 
och den mer försiktiga av Hitchin (1990). Detta för att se hur resultatet skiljer sig beroende på 
hur korrigeringsfaktorn beräknas. 
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Statistiken över energianvändningen har korrigerats enligt Ekvation (3) och (4). Därefter har 
avvikelserna från basåren 2005 respektive 2007 undersökts.  

3.4.  Energisignatur 
En specifik Energisignatur har beräknats för varje byggnad. År 2005 respektive 2007 har satts 
till basår som de övriga normalårskorrigerade åren har jämförts med. Den ekvation som 
erhölls för basåret har använts till de övriga åren även om denna kan uppdateras efter till 
exempel varje tillagd månad.  
 
Vid genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder har en ny energisignatur räknats fram. 
Detta är gjort med 2009 som basår då det är vid denna tidpunkt som alla åtgärder skall ha 
varit genomförda. Detta innebär också att den utlovade besparingen inte måste dras bort från 
basåret som vid graddagsberäkningarna. För de byggnaderna som inte har några 
besparingsåtgärder skapades inga nya signaturer för år 2009.  
 
Två varianter av Energisignaturen har undersökts, en där hela energianvändningen korrigerats 
och en där den fasta lasten inte korrigeras. 
 
Den framräknade korrigerade användningen jämförs med basåret 2005 respektive 2007 för att 
få fram en procentuell avvikelse. Då nya energisignaturer skapats för 2009 jämförs de 
efterföljande åren mot denna istället. 

3.5.  Energi-Index 
Energi-Index utformas på samma sätt som graddagsberäkningarna, där två olika 
korrigeringsfaktorer kommer att användas, enligt ekvationerna (3) och (4), men med 
ekvivalenta graddagar istället för de vanliga graddagarna. 

3.6.  YIT:s metod med regressionsanalys 
Modellen som används på YIT är en regressionsanalys som graddagkorrigeras. Detta innebär 
att sommarmånaderna innefattas i regressionsanalysen och analysen bygger på två års 
statistik. Företagets metod använder sig i dagsläget av graddagar för att normalårskorrigera 
energianvändningen men i arbetet har även Energi-Index undersökts i regressionsanalysen för 
att se om det minimerar avvikelserna. Då Energi-Indexdata levereras på samma sätt som 
graddagar är det enkelt att applicera dem i den befintliga regressionsanalysen som tagits fram. 
 
Den beräknade energianvändningen från regressionsanalysen med Graddagar och Energi-
Index har jämförts med den verkliga användningen. Avvikelserna ses på både månads- och 
årsbasis.  Enbart fastigheterna i Ludvika har undersökts med Energi-Index. 

3.7.  Modifierad modell 
Som komplement till de övriga metoderna har även en modifierad beräkningsmodell prövats.  
Denna modell är uppbyggd som den YIT använder sig av idag med skillnaden att graddagarna 
är anpassade till den specifika byggnaden. 

3.7.1. Tillvägagångssätt 
YIT:s metod baseras på SMHI:s graddagar. Då dessa graddagar är beräknade utifrån bestämda 
balanstemperaturer säger de egentligen ingenting om den specifika byggnadens 
värmetekniska egenskaper. I denna modell har därför egna balanstemperaturer för respektive 
månad beräknats så att graddagarna blir anpassade till byggnaden. Detta har gjorts med en 
inbyggd funktion i Excel, där de tolv temperaturerna satts som okända parametrar, likaså 
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sattes de temperaturberoende och oberoende konstanterna som okända. Detta innebär att det i 
slutändan gav en regressionsanalys baserad på de nya anpassade graddagarna.  

Det som behövdes var den uppmätta medeltemperaturen för varje månad. SMHI bestämmer 
vanligtvis graddagarna efter de definierade balanstemperaturerna givna tidigare i Tabell 1. 
Därefter räknas graddagarna ut med Ekvation (18):  

 ���,���� 2 7+���
� 9 +���� (18) 

Då endast ett månadsmedel för temperaturen fanns tillgängligt bestämdes de nya graddagarna, 
som ska användas som alternativ till de graddagar tillhandahållna av SMHI, med Ekvation 
(19): 

 ���,
� 2 8+���
� 9 +����: ∙ #�����,�å
�� (19) 

Där +���
� är en okänd variabel för varje månad som skall beräknas för att sedan ge de nya 
anpassade graddagarna. Den korrigerade användningen för varje månad bestämdes sedan med 
Ekvation (20): 

 $���� 2 � ∙ ��
��� H! (20) 

Där k och m är, precis som i YIT:s vanliga metod, konstanter som tagits fram med 
regressionsanalysen. Ekvation (20) används både för SMHIs graddagar och för de nya 
graddagarna med anpassade balanstemperaturer. Detta innebar att de 12 balanstemperaturerna 
och de två konstanterna k och m till en början ansågs som okända. Dessa sattes till 
utgångsvärden och itererades sedan fram med minsta kvadratmetoden. De två summeringarna 
av användningarna sattes in i funktionen i Ekvation (21): 

 [$����,���� 9 $����,
�\� n 0 (21) 

Där summan ska bli så liten som möjligt och samtidigt finna värden på de 14 okända 
variablerna.  

Den beräknade energianvändningen jämfördes sedan med den verkliga enligt Ekvation (22): 

 �aa_�?dc?	�#�?d 2 b?^ä�#��	�#aä#�#_#� 9 a?^�d_�	�#aä#�#_#�
a?^�d_�	�#aä#�#_#�  (22) 
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4. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultat och analys från beräkningar med de olika 
korrigeringsmetoderna. Diagram med jämförelse av samtliga normalårskorrigeringsmetoder 
för samtliga fastigheter kommer inte att redovisas i kapitlet utan går att finna i Bilaga 1. 
Tabell 6 visar en kort översikt över resultat från beräkningar med de olika metoderna.   
Tabell 6. Översikt över resultatet av de olika metoderna och vilka varianter av dem som utförts. 

Metod Variant Resultat 

Graddagar (GD) Korrigeringsfaktor enligt SMHI 
(Månad och år) 

Korrigering av energianvändningen på 
årsbasis gav mindre avvikelser.  
Med den försiktiga korrigeringsfaktorn 
blev, i fall där temperaturen avvek mycket 
från normalåret, lägre än med SMHIs faktor 
när energianvändningen korrigerades 
månadvis. 

Försiktig korrigeringsfaktor 
(Månad och år) 

Energisignatur (ES) Hela användningen korrigerad 
(Månad och år) 

Korrigering på årsbasis gav höga avvikelser. 
Resultaten från då den fasta lasten 
korrigerades eller inte gav inga större 
skillnader. 

Fasta lasten ej korrigerad 
(Månad) 

Energi-Index (EI) Korrigeringsfaktor enligt SMHI 
(Månad och år) 

Väldigt lika oavsett om korrigering skett på 
energianvändningen per år eller månad.  
Även de olika avvikelserna oavsett 
korrigeringsfaktorerna följdes åt. 

Försiktig korrigeringsfaktor 
(Månad och år) 

YIT:s metod Med Graddagar (Månad) Avvikelserna för beräkningar med GD och 
EI följde samma mönster med trenden att 
avvikelserna med EI alltid låg någon 
procent lägre än GD. 

Med Energi-Index (Månad, 
endast Ludvika) 

Modifierad modell Graddagar (Månad) Den modifierade modellen med nya 
balanstemperaturer anpassade till den 
specifika byggnaden gav väldigt lika 
resultat som då SMHI:s graddagar 
användes. 
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4.1. Graddagar 
Som nämnts tidigare kan en rimlig gräns för avvikelse på årsbasis anses vara 5 procent. I 
Tabell 7 kan avvikelserna ses för fastigheterna i Strängnäs då månaderna först 
normalårskorrigerats och därefter har avvikelsen beräknats för ett år. Där k1 är den "vanliga 
korrigeringsfaktorn" och k2 den ”försiktigare” varianten. De avvikelser som inte anses rimliga 
är fetmarkerade. Negativa värden innebär en mindre energianvändning det aktuella året än 
basåret 2005, vilket ur ett energiprojekts perspektiv kan ses som positivt då besparingen som 
uppnåtts är större än den utlovade. Där markeringen ”-” satts innebär det att ingen statistik 
fanns som underlag för beräkningarna. 
 
Tabell 7. Avvikelser från den normalårskorrigerade energianvändningen sett från basåret 2005. Beräknat 

utifrån månadskorrigeringar för fastigheterna i Strängnäs. k1 är den "vanliga korrigeringsfaktorn" och k2 den 
försiktigare varianten. 

Avvikelse 
mot 2005 

Hammargården 
2 

Åkerskolan 
m. simhall 

Vasaskolan 

 k1 k2 k1 k2 k1 k2 

2006 21% 5% 15% -1% 17% 1% 

2007 8% 6% -4% -5% -4% -7% 

2008 - - - - -16% -19% 

2009 - - 28% 21% 8% 3% 

2010 15% 28% 12% 15% -14% -8% 

2011 -5% -5% 5% 5% -12% -12% 

 
När normalårskorrigering utförts direkt på den totala energianvändningen för ett år ter sig 
avvikelserna för fastigheterna i Strängnäs som i Tabell 8. 
 
Tabell 8. Årsavvikelser från basåret 2005, beräknat med två olika korrigeringsfaktorer på 
energianvändningen för ett helt år. Fastigheter från Strängnäs. 

Avvikelse 
mot 2005 

Hammargården 
2 

Åkerskolan 
m. simhall 

Vasaskolan 

 k1 k2 k1 k2 k1 k2 

2006 3% 2% -3% -3% 1% 0% 

2007 8% 6% -4% -5% -4% -6% 

2008 - - 10% 9% -17% -20% 

2009 - - 12% 12% -1% 1% 

2010 13% 23% 11% 12% -15% -10% 

2011 -3% -3% 7% 7% -11% -11% 

 

I både Tabell 7 och Tabell 8 kan det ses att Åkerskolan med simhall har en högre korrigerad 
energianvändning 2009 än basåret. I maj 2009 var energianvändningen dubbelt så stor som i 
maj övriga år. Förklaringen skulle kunna vara någon extra aktivitet denna månad som ökade 
belastningen i lokalerna jämfört med tidigare år.  
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En annan förklaring till Åkerskolans avvikelser kan vara att ett av husen värms med 
direktverkande el och på så sätt uppvisar annat beteende än byggnaderna uppvärmda med 
fjärrvärme. 

2010 som var ett kallare år påverkar också korrigeringarna. Den korrigerad energianvändning 
ser större ut än den borde vara och ger på så sätt större avvikelser. I Figur 6 kan detta mönster 
ses för Åkerskolan i Strängnäs, då avvikelserna i slutet på 2010 ligger högre än övriga år som 
mer tydligt följer samma trend. 

 
Figur 6. Månadsavvikelserna, med korrigeringsfaktor 2, för Åkerskolan i Strängnäs, sett mot basåret 2005. 

De stora avvikelserna med korrigeringsfaktor k1, för år 2006 som kan ses i Tabell 7 kan ha sin 
förklaring i månaderna juni och september, som både var varmare än normalåret. Detta 
innebär att de får väldigt höga korrigeringsfaktorer som i sin tur gör den korrigerande 
energianvändningen missvisande. Detta lyser igenom när energianvändningen korrigerats 
månadsvis och sedan sammansatt till avvikelser för ett år. Det kan undvikas genom att 
använda den försiktigare korrigeringsfaktorn eller att korrigera energianvändningen på 
årsbasis då korrigeringsfaktorn jämnas ut med övriga månader. 

En annan förklaring till de avvikelser som överstiger den accepterade gränsen kan bero på 
uppdelningen av varmvattnet. Ingen av fastigheterna i Strängnäs är baserade på verklig 
varmvatten förbrukning utan är alla antagna rekommendationer.  

Avvikelser redovisas på samma sätt för fastigheterna i Ludvika i Tabell 9, 
månadsviskorrigering, och Tabell 10, årskorrigering. 
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Tabell 9. Årsavvikelse med graddagskorrigering från basåret 2007 beräknat utifrån månadskorrigeringar för 
fastigheterna från Ludvika kommun. 

Avvikelse 
mot 2007 

Kommunalhus 
Grängesberg 

Badhus 
Grängesberg 

Vårdskolan 

 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

2008 12% 21% -4% -1% -1% 0% 

2009 3% 5% -2% -2% -13% -10% 

2010 -14% -3% 6% 7% -10% -3% 

2011 -2% -1% -4% 2% -20% -20% 

 
Tabell 10. Årsavvikelserna med graddagskorrigering från basåret 2007 beräknat på korrigering av 
årsanvändningen för fastigheterna från Ludvika kommun. 

Avvikelse 
mot 2007 

Kommunalhus 
Grängesberg 

Badhus 
Grängesberg 

Vårdskolan 

 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

2008 18% 16% -2% -2% 0% -1% 

2009 2% 6% -4% -4% -12% -10% 

2010 -15% -4% 5% 3% -10% -3% 

2011 -3% -4% -4% -4% -19% -20% 

Grängesbergs badhus är den fastighet som med årskorrigering får helt godkända avvikelser, 
vilket kan ses i Tabell 10. En anledning kan vara att uppdelningen av varmvattnet kommer 
från en undermätare vilket minimerar riskerna som kan uppstå då antaganden behövs göras 
om uppdelningen. 

Kommunalhuset i Grängesberg visar på en högre energianvändning 2008 jämfört med basåret 
2007. Januari och februari 2008 var varmare än både 2007 och normalåret 
(Nationalencyklopedin, 2012) (Nationalencyklopedin, 2012). Trots detta var 
energianvändningen i januari drygt 10 procent högre än den 2007, vilket kan vara en stor 
bidragande faktor till den stora årsavvikelsen som kan ses i både Tabell 9 och Tabell 10. I 
Figur 7 kan det ses att avvikelserna 2008 överlag ligger högre än övriga år. 
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Figur 7. Månadsavvikelserna, med korrigeringsfaktor 2, för Grängesbergs Kommunalhus i Ludvika sett mot 
basåret 2007. 

Avvikelser 2010 utmärker sig precis som för Strängnäs. 2010 var ett kallt år och då 
korrigeringsfaktor k1 används blir de kallare månaderna inte korrigerade tillräckligt mycket 
vilket innebär att det ser ut som att besparingen är större än utlovat.  Detta syns tydligast på 
Kommunalhuset och Vårdskolan oavsett om korrigeringen skett på månadsanvändningen eller 
årsanvändningen. 

För Vårdskolan år 2011, med undantag för tre månader, korrigerades månaderna för lite när 
de jämfördes mot basåret. Detta kan ha sin grund i att 2011 var ett varmt år (SMHI). En annan 
förklaring kan vara att åtgärder kan ha utförts men inte dokumenterats. De övriga 
fastigheterna har besparingar som tagits i beaktning från och med år 2009 men det har inte 
dokumentrats något på Vårdskolan och därför har ingen besparing räknats med. I Figur 8 kan 
det noteras att avvikelserna för alla åren utom 2008 följer samma mönster, speciellt under 
sommarmånaderna, vilket också kan vara ett tecken på att någon förändring skett mellan 2008 
och 2009. 
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Figur 8. Månadsavvikelserna, med korrigeringsfaktor 2, för Vårdskolan i Ludvika sett mot basåret 2007.  

 
En annan trend som kan ses i Figur 8 är de stora avvikelserna i augusti månad som 
återkommer varje år. Detta beror på att de verkliga graddagarna i augusti är 0 och således blir 
den försiktiga korrigeringsfaktorn 2, och korrigerar därför energianvändningen mycket. Detta 
kan tolkas så att korrigeringsfaktorn från SMHI, k1, kan ge ett mer rättvisande resultat om 
månadsvisa avvikelser ska undersökas. 

Under extremt varma månader som har normalt antal graddagar noll fås ingen 
korrigeringsfaktor alls med SMHIs korrigeringsfaktormetod, medan den mer försiktiga 
metoden ger en faktor. När korrigeringsfaktorn blir 0, blir endast den del som anses vara 
temperaturoberoende den aktuella månadens korrigerade energianvändning. Under sommaren 
innebär detta att endast den temperaturoberoende delen av den verkliga användningen blir den 
korrigerade användningen. Detta kan upplevas lite skevt då förmodligen den del som 
registrerats under denna månad är helt temperaturoberoende.  
 
Den mer försiktiga korrigeringsfaktorn kan också bli noll i vissa fall. Då detta händer blir den 
korrigerade användningen noll, vilket inte är korrekt då en användning faktiskt har 
registrerats. 
 
Slutsatsen av detta resonemang är att det är viktigt hur energianvändningen korrigeras under 
de varma sommarmånaderna. Ett alternativ är att inte korrigera sommarmånader utan behålla 
den verkliga användningen under denna period. 
 
Det är bara Åkerskolan som efter åtgärder har ökande energianvändning. En förklaring till 
detta kan vara att i februari 2010 utökades drifttiderna för ventilationen. Vid insättning av 
denna ökning på baslinjen blev avvikelserna mindre. Dock blev de fortfarande inte acceptabla 
utan ligger fortfarande en bra bit över 10 procent, detta innebär att de fortfarande förbrukar 
mer än förutspått.  
 
Resultatet för fastigheterna i Ludvika påminner om det för fastigheterna i Strängnäs. Dock är 
det fler avvikelser som hamnar inom de rimliga gränserna. Detta kan bero på att statistiken för 
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Ludvika var komplett för alla år till skillnad från Strängnäs som saknade statistik för flera 
månader vissa år.  
 
I Tabell 10 kan det ses att årsavvikelse när ett helt år undersökts blir mer rättvisande än när ett 
år undersökts månadsvis, Tabell 9. Vilket leder till slutsatsen att om normalårskorrigering ska 
göras med graddagar bör detta ske på den totala energianvändningen över ett år om 
fluktuationer på grund av avvikande klimat ska undvikas. 

4.2.  Energisignatur 
Energisignaturen gjordes först för basåret, 2005 respektive 2007. Sen användes denna 
ekvation för att korrigera resterande år. Då energieffektiviseringsåtgärder var genomförda 
2009 beräknades en ny energisignatur för de byggnader som hade besparingsåtgärder, och 
användes för de efterföljande åren.  I Tabell 11 ses avvikelserna på årsbasis, då 
energianvändningen blivit korrigerad för ett helt år, för samtliga ingående fastigheter.  De 
fetmarkerade värdena är de som ligger utanför den rimliga gränsen för avvikelser (Wahlström, 
2005). 
 
Tabell 11. Årsavvikelse beräknade på korrigerad årsanvändning med energisignatur, för fastigheterna i 
Ludvika är avvikelsen baserad på alla tolv månader 2011. 

 Strängnäs Ludvika 

Årsavvikelse 

mot basåret 

Hammar-

gården 2 

Åker-

skolan 

Vasa-

skolan 

Kommunal-

hus 

Grängesberg 

Badhus 

Grängesberg 

Vård-

skolan 

2006 -8% -11% -4% - - - 

2007 -11% -18% -12% - - - 

2008 - -2% -25% 12% -16% -5% 

2009 

- 

Nytt 

Basår 

Nytt 

Basår Nytt Basår Nytt Basår 

Nytt 

Basår 

2010 74% 66% 8% 13% 30% 41% 

2011 (jan-

april) -5% -23% -25% -19% -9% -24% 

 
I Tabell 12 kan avvikelserna på årsbasis ses för samtliga byggnader då energianvändningen 
först blivit korrigerad månadsvis och sen sammanställd för ett helt år för att ge en 
årsavvikelse. Detta har gjorts på två sätt: ett med den vanliga korrigeringen och en där den 
fasta lasten inte korrigerats.  
 
Tabell 12. Procentuella årsavvikelser baserade på månadskorrigeringar med två varianter av 
energisignaturmetoden för Åkerskolan, Vasskolan och Hammargården. 

Korrigeringssätt 
År 

Hammargården Åkerskolan Vasaskolan 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

2006 4% 3% -1% 16% -1% 0% 

2007 13% 14% 0% 0% -3% -1% 

2008 - - - - -13% -13% 

2009 - - Nytt basår Nytt basår Nytt basår Nytt basår 

2010 6% 2% -13% -13% -9% -11% 

2011 (jan-april) -3% -2% 3% 2% 5% 5% 
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Vid jämförelse av avvikelserna i Tabell 11 och Tabell 12 blir det synligt att då korrigeringen 
av energianvändningen först skett på månadsanvändningen blir avvikelserna mindre än då 
korrigering av hela årets energianvändning skett på en gång. 
 
En intressant avvikelse att titta närmare på är Åkerskolan 2006 i Tabell 12 då den fasta lasten 
inte blivit korrigerad. Avvikelsen i detta fall förefaller mycket högre än vid korrigering av 
hela energianvändningen med vanlig korrigering. Orsaken till detta skulle kunna bero på att 
medeltemperaturen september ligger precis under balanstemperaturen och kanske inte borde 
korrigerats.  
  
Vid korrigering med Ekvation (23): 

 $%���������� 2 $%) 2 $%&
$%' $%(  

(23) 

Med parametrarna: 

$%& 54,6 [kW] Verklig medelanvändning för månaden 
$%' 47,1 [kW] Förväntad energianvändning vid månadens medeltemperatur 
$%( 103,5 [kW] Förväntad energianvändning vid normalårs medeltemperatur för 

aktuell månad. 
blir den korrigerade energianvändningen 314 MWh mot den verkliga användningen på 39 
MWh. Om septembers medeltemperatur hade varit 0,1°C högre hade årsavvikelsen istället 
blivit -3 procent. Detta tyder på att försiktighet alltid måste iakttas då sommarmånaderna 
korrigeras. 
 
De olika energisignatursmetoderna är ytterst lika vilket kan ses i Figur 9 för Vasaskolan. 

 
Figur 9. Avvikelserna med de tv olika tillvägagångssätten för att beräkna energisignaturen, Vasaskolan i 
Strängnäs. 

 
För byggnaderna i Ludvika kan resultatet ses i Tabell 13 för korrigerad energianvändning 
beräknat per månad innan beräkningen av årsavvikelsen. Resultaten med de två metoderna är 
närmre varandra än för fastigheterna i Strängnäs.  
 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Å
rs

av
vi

ke
ls

e 
m

el
la

n
 n

o
rm

al
år

sk
o

rr
ig

er
ad

 
en

er
gi

an
vä

n
d

n
ig

n
 f

ö
r 

ak
tu

el
lt

 å
r 

m
o

t 
b

as
år

et
 2

00
5 

[%
]

År

Vanlig korrigering

Med fast last tillagd



35 
 

Tabell 13. Procentuella årsavvikelser baserade på månadskorrigeringar med två sätt av energisignaturen för 
fastigheterna Grängesbergs Kommunalhus, Vårdskolan och Grängesbergs Badhus i Ludvika. 

Korrigeringssätt 
År 

Grängesbergs 
Kommunalhus 

Grängesbergs badhus Vårdskolan 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

Vanlig 
korrigering 

Fast last ej 
korrigerad 

2008 18% 17% -14% -14% 2% 5% 

2009 nytt basår nytt basår nytt basår nytt basår nytt basår nytt basår 

2010 -14% -12% 5% 6% -3% -3% 

2011 -18% -14% -1% -2% -21% -21% 

 
Den fastighet där störst förbättring skett när den fasta lasten inte korrigerats vid beräkningen 
av avvikelse är Grängesbergs Kommunalhus. Överlag följs annars de två metoderna åt väldigt 
tydligt.  
 
Såsom med graddagar påverkar det kalla året 2010 avvikelserna synbart med en korrigerad 
energianvändning som blir lägre än basåret. Att år 2011 sedan är varmare gör att det i Tabell 
11 ser ut som avvikelserna går från höga positiva värden till negativa. 
 
Energisignatur som baseras på mindre än ett avläsningsår ger inte lika rättvisande resultat som 
när ett helt år analyserats. Detta syns tydligt när normalårskorrigeringen med energisignatur 
jämförs för Ludvika mot Strängnäs. När effektiviseringsåtgärderna genomförts har en ny 
energisignatur gjorts för 2009, i Strängnäs finns inte statistik för de fyra första månaderna och 
detta gör att den nya energisignaturen inte anpassas lika bra. Likaså är det svårt att jämföra 
avvikelsen mot 2009 då de första månaderna inte finns. För 2010 är det löst genom att endast 
jämföra maj till december och 2011 har jämförts mot 2010 istället.  

4.3.  Energi-Index  
De procentuella avvikelserna per år redovisas i Tabell 14, månadsvis korrigering av 
energianvändningen, och Tabell 15, energianvändningen korrigerad på årsbasis. 

Tabell 14. Årsavvikelse från basåret 2007 beräknat från månadskorrigeringar med ekvivalenta graddagar för 
fastigheterna i Ludvika kommun. 

Avvikelse 
mot 2005 

Kommunalhus 
Grängesberg 

Badhus 
Grängesberg 

Vårdskolan 

 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

2008 17% 15% -5% -5% 0% -2% 

2009 4% 6% -3% -3% -11% -10% 

2010 -9% -1% 9% 7% -8% -1% 

2011 -1% -3% -3% -4% -19% -21% 
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Tabell 15. Årsavvikelserna från basåret 2007 beräknat på korrigering av årsanvändningen med ekvivalenta 
graddagar för fastigheterna i Ludvika kommun. 

Avvikelse 
mot 2005 

Kommunalhus 
Grängesberg 

Badhus 
Grängesberg 

Vårdskolan 

 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

2008 16% 15% -3% -3% -2% -2% 

2009 3% 6% -3% -3% -11% -9% 

2010 -11% -1% 7% 6% -6% -1% 

2011 -2% -4% -4% -4% -19% -20% 

Skillnaderna mellan årsavvikelserna vid korrigering per månad eller per år var mindre då 
energianvändningen korrigerats med ekvivalenta graddagar än vid korrigering med vanliga 
graddagar. Annars följer avvikelserna samma mönster som med korrigering med vanliga 
graddagar och således kan de stora avvikelserna tolkas på samma sätt. Att korrigera 
energianvändningen på årsbasis visar sig också här ge lite mindre avvikelser, med ytterst små 
marginaler. 

4.4.  YIT:s metod  
I Tabell 16 redovisas resultaten från avvikelsen mellan energianvändningen beräknad med 
uppföljningsverktyget och den verkliga energianvändningen. Positiva värden indikerar att de 
beräknade värdena är högre än den verkliga energianvändningen, vilket är positivt sett ur 
perspektivet som energitjänsteprojekt. Streck innebar att det inte fanns någon statistik 
tillgänglig för att göra beräkningar med.  
 
Tabell 16. Avvikelser från den beräknade användningen mot den verkliga användningen beräknat i YIT:s 
beräkningsverktyg med vanliga graddagar, för fastigheterna i Strängnäs. 

Avvikelse mot 
verklig 
användning 

Hammargården 
2 

Åkerskolan Vasaskolan  

2007 -12% 0% 5% 

2008 - - 21% 

2009 - -19% -1% 

2010 -6% -6% 21% 

2011 2% -14% 15% 

 
Statistiken 2007 för Hammargården består endast av fyra månader och därför är avvikelsen 
som kan ses inte tillförlitlig som en fullständig årsavvikelse.  Därför kan inga slutsatser om 
avvikelsen dras. 
 
En förklaring till avvikelserna för Åkerskolan år 2009 och 2011, som utmärker sig mot övriga 
avvikelser för denna fastighet, är att statistiken för dessa år inte är fullständig. Det kan 
förklara de avvikelser som annars skulle jämnats ut om statistiken funnits för hela åren.  
 
Att döma av utfallet kan det tolkas som att Vasaskolan sparat mer än de lovat att spara i och 
med energieffektiviseringsåtgärderna. Det kan vara förklaringen till de höga avvikelserna 
efter 2009. Att 2009 inte påverkats kan bero på att åtgärderna inte var optimalt justerade vid 
årets början. Med alla metoder har Vasaskolan en stor avvikelse 2008. Eftersom samma 
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mönster återfinns efter beräkning med samtliga metoder kan det tolkas som att avvikelsen kan 
bero på statistiska uppgifterna. Dock finns det ingen tydlig koppling i statistiken som skulle 
kunna förklara detta.  
 
På samma sätt redovisas avvikelserna för fastigheterna från Ludvika i Tabell 17. 
 
Tabell 17. Avvikelser från den beräknade användningen mot den verkliga användningen beräknat i YIT:s 
beräkningsverktyg med vanliga graddagar, för fastigheterna i Ludvika. 

Avvikelse mot 
verklig 
användning 

Grängesbergs 
kommunalhus 

Grängesbergs 
badhus 

Vårdskolan 

2009 0% -4% 13% 

2010 15% -6% 12% 

2011 7% -6% 23% 

 
Avvikelserna i fastigheterna i Strängnäs var större än för de i Ludvika, detta kan tills stor del 
förklaras med det bristande statistiska underlaget.  
 
De höga avvikelserna för vårdskolan som visar att den beräknade energianvändningen ligger 
högre än den verkliga bidrar, som nämnts tidigare, till att någon form av energibesparing har 
införts utan att dokumentation går att finna. 
 
Resultatet från när ekvivalenta graddagar användes i YIT:s beräkningsverktyg för 
fastigheterna i Ludvika kan ses i Tabell 18. 
 
Tabell 18. Avvikelser från den beräknade användningen mot den verkliga användningen beräknat i YIT:s 
beräkningsverktyg med ekvivalenta graddagar istället för vanliga graddagar, för fastigheterna i Ludvika. 

Avvikelse mot 
verklig 
användning 

Grängesbergs 
kommunalhus 

Grängesbergs 
badhus 

Vårdskolan 

2009 -2% -4% 12% 

2010 12% -8% 11% 

2011 4% -7% 21% 

 
Vid jämförelse av resultaten från Tabell 17 och Tabell 18 ligger korrigeringen med 
ekvivalenta graddagar alltid någon procent under korrigeringen med vanliga graddagar. 

4.5.  Resultat av den modifierade modellen 
För varje fastighet finns två diagram som visar månadsavvikelserna för de undersökta åren. 
Dessa diagram består av avvikelser beräknat med vanlig regressionsanalys och med den nya 
modellen. Den vanliga regressionsanalysen är den som YIT använder idag och den nya 
modellen är som nämnt tidigare en metod som baseras på att de temperaturberoende och 
oberoendekonstanterna har beräknats utifrån balanstemperaturer anpassade till den specifika 
byggnaden.  

Här redovisas endast diagrammen för Grängesbergs Badhus, övriga diagram går att finna i 
Bilaga 2. 
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I juli 2008 var energianvändningen i badhuset lägre än övriga år, detta blir extra tydligt då den 
korrigerade energianvändningen blir flera gånger större och avvikelsen kan ses som en hög 
topp som fortsätter ur bilden i Figur 10 och Figur 11 nedan.  Anledningen till den låga 
användningen under juli är att badhuset har stängt för städning och underhåll (Ludvika 
kommun, 2012). 

 

   
Figur 10. Månadsavvikelserna under åren 2008-2011 när vanliga graddagar använts i regressionsanalysen, 
Grängesbergs Badhus. 

   
Figur 11. Månadsavvikelserna under åren 2008-2011 när nya graddagar och konstanter beräknats utifrån nya 
balanstemperaturer bundna till den specifika fastigheten, Grängesbergs Badhus. 
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4.6.  Jämförelse av YIT:s metod mot den modifierade modellen 
Att döma av den beräknade energianvändningen i YIT:s verktyg, oavsett graddagar eller 
ekvivalenta graddagar, var att de ständigt var högre än den verkliga energianvändningen 
under sommarmånaderna. Detta grundar sig i regressionsanalysen som definierar den 
temperaturoberoende konstanten. Som i dessa fall måste bli större än den i verkligheten borde 
vara. 
 
I Figur 12 kan det tydligt ses att beräkningar i YIT:s verktyg med Energi-Index ger en lite 
lägre årsavvikelse än beräkningar med graddagar. Detta mönster går att finna för samtliga 
fastigheter i Ludvika med varierande förskjutning neråt. Orsaken till denna förskjutning måste 
ligga i framtagandet av graddagar och ekvivalenta graddagar. 

 
Figur 12. Årsavvikelserna från YIT:s beräkningsprogram mot verklig energianvändning. 
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5. Slutsatser 

5.1.  Graddagar 
Korrigeringsfaktorerna har större genomslagskraft på månadsberäkningar än när de är 
utslagna på ett helt år. Till exempel när graddagarna för en normalmånad är 1 och det aktuella 
månad har 5 graddagar blir korrigeringsfaktorn 5. Under vintermånaderna syns därför inte en 
lika stor skillnad i graddagar på korrigeringsfaktorn. Då graddagarna sammanställs för ett helt 
år jämnas de stora skillnaderna ut och påverkan på korrigeringsfaktorn bli mindre. 
 
Då månadsavvikelserna studeras syns det att avvikelserna blir större under 
sommarmånaderna. Dock bör det beaktas att avvikelserna kan vara stora sett till en månad 
men då hela året undersöks är dessa variationer inte längre lika betydande. Till exempel kan 
en sommarmånad ha en energianvändning på 1 MWh under basåret. Om sedan den aktuella 
månaden har en graddagskorrigerad energianvändning på 4 MWh ser det ut som att 
avvikelsen är 300 procent. Sett på avvikelsen för ett helt år gör inte 3 MWh sådan stor 
skillnad, men på en specifik månad blir utslaget större.  

Då flera av åren inte var fullständiga i Strängnäs fick revideringar av basåret 2005 göras, en 
aktuell för januari till april och en för maj till december. Detta kan också påverka resultaten 
för årsavvikelserna. 

Ibland kan det ha skett verksamhetsförändringar som har påverkat en fastighet utan att detta 
dokumenterats. Ett exempel är Vårdskolan som enligt statistiken ligger i snitt tio procent 
under energianvändningen på basårset sen 2009. Då det är samma år som 
effektiviseringsåtgärder genomfördes i de andra byggnaderna är det inte helt omöjligt att 
något gjorts även i denna fastighet. 

5.2.  Energisignatur 
För fastigheterna i Strängnäs blev det stora avvikelser när den nya energisignaturen baserad 
på 2009 beräknats. Detta kan bero på att statistiken för Strängnäs 2009 inte var fullständig och 
därför inte gav en lika tillförlitlig signatur. Att det efterföljande året var ett kallt år kan också 
ha bidragit till de stora skillnaderna. 
 
Vid jämförelse av de två sätten att beräkna avvikelser, med månadskorrigering eller 
korrigering på årsbasis, kan det ses att det blir färre stora avvikelser då energianvändningen 
först korrigerats på månadsbasis. Detta kan bero på att beräkningarna är beroende av 
medeltemperaturen. Då en månad undersöks kan temperaturen avspegla månaden relativt bra 
men då ett medelvärde fås för hela året är detta inte lika rättvisande.  
 
En bidragande faktor till att avvikelserna mellan åren och basåret skiljer sig åt kan vara att 
energisignaturer endast bygger på ett år.  
 
I en rapport av Linda Shultz finns förslaget om att fortsatt arbete kunde bestå i att undersöka 
om den fasta lasten vid Energisignaturen inte skulle korrigeras för att ge ett bättre resultat 
(Schultz, 2003). Vid jämförelser i detta arbete mellan korrigering av hela energianvändningen 
mot den där den fasta lasten inte korrigerades vid avvikelseberäkningen visade att resultaten 
ligger väldigt nära varandra. Detta tyder på att valet att antingen korrigera den fast lasten eller 
inte, inte påverkar resultatet nämnvärt. 
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5.3.  Energi-Index  
Resultatet från beräkningar med Energi-Index påminner om det som fås vid beräkningar med 
graddagar. Med skillnaden att det inte uppstår lika stora toppar som med graddagar. Detta kan 
ha sin förklaring i framtagningen av de ekvivalenta graddagarna som är mätdata interpolerade 
mellan flera olika mätstationer.  

Problematiken med korrigeringsfaktor som blir ett uppstår inte heller med ekvivalenta 
graddagar. Dock bör det i detta arbete beaktas att de ekvivalenta graddagarna som använts är 
anpassade för ett flerbostadshus modell äldre och detta passar inte in på någon av de ingående 
fastigheterna i arbetet. 

5.4.  Jämförelse mellan normalårskorrigeringsmetoderna 
Att döma av resultatet från dessa sex fastigheter är att årskorrigering med graddagsmetoden är 
den som ger minst avvikelser. När fullständig statistik finns visar energisignaturen för 
månadskorrigering dock upp nästa lika små avvikelser. Energisignaturen är endast baserad på 
ett år vilket kanske ökar avvikelserna. Att titta på en energisignatur baserad på flera år kan 
därför vara intressant för fortsatta studier.  
 
Beräkning årsvis med energisignatur har visats ge större avvikelser än med de andra 
metoderna och bör undvikas vid uppföljning. Om energianvändningen korrigerad med 
energisignaturen baserat på årsvärdet bortses ifrån framgår det tydligt av grafen i Figur 13 att 
korrigeringsmetoderna följs åt. I detta fall för Badhuset i Grängesberg ger 
normalårskorrigering som skett på årsbasis med graddagarsmetoden de minsta avvikelserna.  
 

 
Figur 13. Jämförelse av Graddagskorrigering(GD), Energisignatur (ES) och Energi-Index (EI) då 
energianvändningen korrigerats månadsvis och årsavvikelsen sedan beräknats respektive 
normalårskorrigerad energianvändning årvis där årsavvikelsen sedan beräknats. 

 
Vid jämförelse av Graddagar mot Energi-Index kan det ses att graddagar oftast står för max- 
och minvärdena. Energi-Index kapar bort de extrema topparna och dalarna då metoden tar 
hänsyn till fler faktorer som kan påverka energianvändningen.  
 
Andelen värme som går till varmvatten har visats sig vara av stor betydelse, detta syns tydligt 
i kontorsbyggnaderna som överlag visar mindre avvikelser med båda korrigeringsmetoderna. 
Anledningen till detta kan vara för att varmvattnet är en liten del av energianvändningen och 
därför inte påverkar resultatet lika mycket som i badhusen då en feluppskattning kan få större 
effekter. Detta styrks även då korrigering skett med graddagar i Grängesbergs badhus då alla 
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avvikelser hamnade inom de rimliga gränserna. Denna fastighet hade en egen mätare på 
fjärrvärmen som gick till varmvattnet vilket gjorde uppdelningen mer exakt än i de övriga 
fastigheterna. 
 
Pålitlig statistik krävs helst direkt från leverantören. Om manuella avläsningar används måste 
dessa korrigeras för avläsningsperioderna, vilket innebär ännu ett steg till där beräkningar 
med antaganden kan bli missvisande. 

5.5.  YIT:s metod 
Vad en rimlig avvikelse mellan beräknad användning och verklig användning är kan vara 
svårt att finna. Flera källor nämner till och med att en gräns för en sådan avvikelse inte kan 
bestämmas, då den är beroende av det specifika objektet. Detta gör resultatet svårare att tolka 
då låga avvikelser inte direkt kan ses som rimliga.  
 
Vid en jämförelse med regressionsanalysen från Fas 1 i Strängnäs-projektet, då 
sommarmånaderna uteslöts, mot regressionsanalysen i YIT:s verktyg idag, visade det sig att 
regressionsanalysen gav bättre resultat då även sommarmånaderna inkluderades.   

5.6.  Modellen med anpassade balanstemperaturer 
Den nya modellen och den vanliga regressionsanalysen gav väldigt lika resultat, för vissa 
fastigheter blev det marginellt mindre avvikelser med den ena metoden men för andra 
fastigheter blev det tvärtom. Då avvikelserna som störst skiljer sig 1,8 procentenheter från 
varandra kan tyvärr inga slutsatser dras om vilken metod som är att föredra. 

Det var förvånande att skillnaderna i resultatet inte blev större mellan YIT:s metod och 
metoden med anpassade balanstemperaturer.  Men då det inte enbart är klimatet som påverkar 
kan förklaringen ligga där. Verksamheten, typen av ventilation är faktorer som också kan 
påverka hur korrigeringen slår.  

Med denna metod beräknas de anpassade graddagarna efter 2007 och 2008 vilket kanske inte 
är det mest optimalt sättet. Att istället för verkliga graddagar använda normala graddagar och 
ha en medeltemperatur baserad på flera års månadsvärden hade kanske andra 
balanstemperaturer erhållits.  Även att ha dygnsmedelvärden på temperaturen borde gett 
bättre underlag för denna undersökning. Och är därför något som skulle kunna utvecklas i 
framtiden. 
 
Ett annat förslag på framtida arbete är att undersöka en regressionsanalys där flera drivande 
faktorer finns med. Förslag på faktorer skulle kunna vara verksamhetstider och 
medeltemperaturen. På detta sätt skulle ekvationen kanske spegla byggnaden bättre. Men även 
här bör det undersökas om inte en minsta kvadratmetod är att föredra för att hänsyn ska kunna 
tas till fler byggnadsspecifika egenskaper.  

5.7.  Jämförelse av YIT:s metod och den nya modellen 
Det som är värt att lägga märke till är att den beräknade användningen, i nästan alla fall, är 
högre än den verkliga. Ur besparingsperspektiv är detta bra då besparingen ser större ut än 
lovat men risken är att entreprenören lovar större besparingspotential än vad som är 
genomförbart om baslinjen är högre än den verkliga användningen är. 
 
Då beräkningarna för Strängnäs år 2011 endast är baserad på fyra månader kan de stora 
avvikelserna ifrågasättas. Om dessa skulle slagits ut på avvikelserna under ett helt år hade de 
kanske inte längre varit så markanta. Detta kan självklart även väga åt andra hållet och ge en 
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mindre årsavvikelse än det i verkligheten skulle ha varit om ett helt år hade undersökts. För 
fastigheterna i Ludvika var statistiken för år 2011 fullständig. Men avvikelserna varierade 
även här, därför går det inte med säkerhet att säga om en del av ett år ger resultat lutande åt 
något håll. 
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6. Diskussion 

6.1.  Normalårskorrigering 
Resultatet visar att alla normalårskorrigeringsmetoder har svagheter då de appliceras på 
befintliga byggnader. Alla metoderna slog mest fel då klimatet skiljde sig mycket från det 
”normala”. I början av arbetet antogs det att en metod som tar hänsyn till den specifika 
byggnaden borde ge ett mer rättvisande resultat, något som visade sig spela mindre roll i de 
fall som undersöktes.  Modellen som togs fram för att anpassa balanstemperaturerna efter 
byggnaden kan ha varit alltför enkel och därför inte gett det förväntade resultatet. Då minsta 
kvadratmetoden utgår från gissningar kan det innebära att de initierade talen varit fel och 
såldes itererat fram felaktiga värden. 

Att bryta ner analysen ytterligare i modellen med anpassade balanstemperaturer hade också 
kunnat ge annat resultat. Då endast medeltemperatur för månaden fanns tillgänglig gjordes ett 
antagande att denna var den samma som dygnsmedeltemperaturen för denna månad. Med 
dygnsvärden hade kanske mer rättvisande balanstemperaturer gått att få fram. 

YIT:s modell som används för korrigering i dagsläget visade sig vara en av de bättre, för trots 
anpassade balanstemperaturer följde avvikelserna samma mönster. Detta ledde till slutsatsen 
att balanstemperaturerna satta av SMHI inte är så felaktiga som det lätt kan tänkas. Självklart 
bidrar det att de byggnader som undersökts är av modellen äldre och på så sätt passar bättre in 
på beskrivningen av de typhus som legat till grund för de antagande SMHI gjort för att ta fram 
temperaturerna. Svagheten med YIT:s metod kan vara att de endast nyttjar graddagar. Att 
inkludera andra parametrar i regressionsanalysen hade också kunnat vara en möjlighet, dock 
kan detta vara svårt att införa i en regressionsanalys på ett bra sätt enligt S. Hammarsten.  Och 
han flaggar för att god vetskap om olika parametrars inverkan ökar förståelsen för avvikelser 
som kan uppkomma (Hammarsten, 1987).  

Statistiken som ligger till grund för normalårskorrigeringarna visade sig vara betydande. 
Speciellt tydligt visade det sig att energisignaturen blev mindre tillförlitlig då statistiken inte 
var fullständig. Detta är ett argument som talar för att använda graddagsmetoden. 

Statistiken som ligger till grund för beräkningarna har tillhandahållits av respektive kund vid 
projektens början. Dock kan detta innebära att manuella avläsningar som inte sker exakt vid 
månadsskiften har gjorts. Detta bör i så fall korrigeras för innan någon korrigering av själva 
energianvändningen sker. I detta arbete antogs det att energianvändningen per månad var 
avläst exakt för respektive månad. Detta antagande innebär att om avläsningarna skett över 
månadsgränserna kan korrigeringarna bli snedvridna. Problematiken med detta tas upp Linda 
Shultz rapport som jämför Graddagsmetoden mot Energisignaturen (2003). Om hänsyn ska 
tas till de felande dygnen behöver även dygnsmedeltemperaturen undersökas för att få en så 
rättvis bild som möjligt. 

Något som skulle kunna inverka på resultatet med alla metoder är påverkan av normalåret 
som används. Normalåret är idag 1971-2000, att istället flytta fram det närmare idag hade 
kunnat inverka på resultaten, detta är något som SMHI har funderar över och uppdateringen 
skulle i så fall bli till ett genomsnitt för åren 1982-2010 (SMHI, 2012).  
 
För att kunna göra en rättvis bedömning i ett energitjänsteprojekt bör uppföljningen ske på 
årsbasis, detta förstärks även från de intervjuer som utförts av CIT, i rapporten 
Normalårskorrigering av energistatistik (Heincke & mfl, 2011). Där har fastighetsägare 
intervjuats och fått svara på frågor om uppföljningen och valet av normalårskorrigering. 
Många bekräftade att årsavstämningar stämde bättre än då månader undersöktes. Det kan 
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dock vara av intresse att titta separat på månaderna, då avvikelser lättare kan upptäckas. Vid 
energisignatur är det att föredra att korrigera energianvändningen månadsvis för att sedan 
sättas samman för årsanalys, till skillnad från graddagskorrigering där energianvändningen 
bör korrigeras för ett helt år. Detta är på grund av att korrigeringsfaktorerna vid 
graddagskorrigering för en varm månad kan bli extremt höga och detta påverkar mer vid 
månadskorrigering än när hela året analyseras.  För energisignaturen blir korrigering direkt på 
årsbasis missvisande, detta kan bero på att den baseras på medeltemperaturen. 
Medeltemperaturen för ett helt år ger inte lika mycket information om årets väder som 
månadsmedeltemperaturerna gör.  
 
Något som inte framgått i detta arbete men som påverkar energianvändningen är brukarnas 
del i det hela. Det är sällan energianvändningen i en fastighet endast påverkas av parametrar 
som går att kontrollera, innetemperaturer, drifttider, närvarostyrning etc. Detta skulle kunna 
bli lättare att notera om energianvändningen levererades i kortare intervall. I dagsläget 
används månadsanvändningen men vid timavläsningar skulle till exempel det kunna märkas 
om datorer och lampor inte stängs av i slutet på arbetsdagen. Därför bör det alltid finnas med i 
bakhuvudet att denna faktor kan spela en större roll. Detta gäller självklart oavsett vilken 
metod som används. 
 
Något som var förvånande var att energianvändningen inte var lägre under sommarmånaderna 
i skolorna. Hade mer tid funnits hade detta kunnat undersökas djupare och förklaringen hade 
kunnat vara sommarläger eller att lokalerna nyttjas till annan verksamhet under sommaren. 
 
En jämförelse mellan Graddagar, Energisignatur och Energi-Index har även utförts av Sveby. 
Resultatet av studien visar liksom denna analys, att det är svårt att distinkt rekommendera en 
metod som är bäst lämpad. Men överlag uppkom de minsta avvikelserna när graddagar 
användes för korrigeringen. Dock bör det påpekas att Svebys studie är fokuserad på hur 
arbetet ska ge en byggnadsentreprenörer bättre insikt i hur den förväntade 
energianvändningen i en byggnad ska beräknas, istället för befintliga byggander som fokus 
varit i detta examensarbete (Sveby, 2012).  

En annan skillnad mellan de två undersökningarna är att i detta projekt baserades 
beräkningarna på verkliga data från befintliga fastigheter medan de i Svebys undersökning är 
simulerade typfastigheter.  Detta gör att resultatet av normaliseringsmetoderna blir idealt och 
en överskattning mot verklighet.  Det visade sig även i rapporten att graddagsmetoden och 
Energi-Index inte var passande för nya hus  (Sveby, 2012). 
 
Av arbetet i sin helhet kan det sammanfattas att oavsett normalårskorrigeringsmetod påverkar 
avvikelser i klimatet hur resultatet av beräkningarna med metoden blir. Vikten av en 
kommande standard kommer förhoppningsvis att ge tydliga riktlinjer för hur 
normalårskorrigering skall ske. Detta kommer att öka transparensen och göra det lättare för 
både kunder och företag att investera i energieffektiva åtgärder. För om vårt fastighetsbestånd 
ska klara de ökade kraven som ställs måste de rustas upp. 

6.2.  Framtida arbete 
I detta arbete användes endast Energi-Index ekvivalenta graddagar på tre byggnader i 
Ludvika, varav ingen var ett flerbostadshus, vilket metoden egentligen är anpassad för. Det 
hade varit intressant att jämföra metoderna på ett flerbostadshus och se om Energi-Index hade 
visat bättre resultat då. Det hade även varit intressant för vidare undersökning att titta på 
Energi-Index anpassat till andra verksamheter, något som ska komma i framtiden. 
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Som nämnt tidigare antogs statistiken redovisas exakt för varje månad. Om mer tid hade 
funnits hade en djupare analys av detta varit intressant för att se om så verkligen var fallet. 
Om inte kan det hända att resultatet skulle visa sig lite annorlunda och korrigeringar för 
avläsningstidpunkter skulle ha gjorts. 
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Bilaga 1. 
Två olika sätt att summera årsavvikelserna har använts. Den som benämns år är den totala 
energianvändningen korrigerad årsvis för att sedan beräkna den totala avvikelsen medan den 
som benämns månad är varje månad korrigerad för sig och sedan summerade för att beräkna 
den årliga avvikelsen. Förkortningen ES står för Energisignatur, GD för Graddagar och EI för 
Energi-Index.  
 
För alla fastigheter i Strängnäs var statistiken år 2009 inte fullständigt vilket lett till att vid 
Energisignaturmetoden har 2011 istället jämförts mot 2010 års korrigerade energianvändning. 
 

 
Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, 
Hammargården 2. 

 
Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, Åkerskolan 
med simhall. 
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Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, Vasaskolan. 

 

 

 
Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, Grängesbergs 
kommunalhus. 
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Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, Vårdskolan. 

 
 

 
Jämförelse av olika sätt att graddagskorrigera energianvändningen och beräkna årsavvikelsen, Grängesbergs 
badhus. 
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Bilaga 2. 
Redovisning av samtliga diagram för månadsavvikelserna för respektive år med företagets 
metod och den modifierade metoden. 

Hammargården 
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Åkerskolan med simhall 
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Vasaskolan 
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Grängesbergs kommunalhus 
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Grängesbergs badhus 
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Vårdskolan 
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