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Sammanfattning 

En stor del av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Ur en nationell synvinkel är 

energieffektiviseringar i befintliga byggnader därför en potentiellt viktig del för att kunna nå de satta 

klimatmålen till år 2020.  

I ett traditionellt styr- och reglersystem styrs framledningstemperaturen i ett vätskeburet värmesystem 

efter en kurva som beror på utomhustemperaturen. En del nya styr- och reglersystem tar även hänsyn till 

andra parametrar, såsom byggnaders värmetröghet och lokala väderprognoser. Ett exempel på ett sådant 

system är Ecopilot, utvecklat av Kabona. Nuvarande kunskap angående hur stor energibesparing som 

styr- och reglersystem med prognosstyrning och styrning som utnyttjar byggnadens värmetröghet ger 

upphov till består till största del av referensfall som jämför byggnaders energianvändning före och efter 

installationen.   

I detta examensarbete undersöktes hur energianvändning och inomhusklimat påverkades av 

prognosstyrning och styrning som utnyttjar byggnaders värmetröghet. Mätningar utfördes på två 

kontorsbyggnader vid namn Fräsaren 10 och Fräsaren 11. Båda byggnaderna är belägna i Sundbyberg och 

har Kabona Ecopilot installerat. Mätdata loggades genom redan utsatta givare och en enklare form av 

validering av dessa gjordes. I Fräsaren 10 och Fräsaren 11 jämfördes Ecopilot i normal drift med driftfallet 

då prognosstyrningsfunktionen stängdes av i Ecopilot. Även ett tredje driftfall undersöktes i Fräsaren 10. 

Under detta driftfall stängdes Ecopilot av och framledningstemperaturen styrdes med hjälp av 

reglerkurvor. I luftbehandlingsaggregaten sattes tilluftstemperaturens börvärde, till 19-20 °C. Varje driftfall 

hade en mätperiod på minst 14 dagar. Energisignaturer användes för att jämföra energianvändningen och 

en osäkerhetsanalys av de anpassade linjerna gjordes. En egen modell för att undersöka toppbelastningar i 

radiatorsystemet, VS1, i Fräsaren 10 togs fram. Även en modell för att undersöka hur temperaturen 

varierat inomhus mellan de olika mätperioderna togs fram. 

Energisignaturer för radiatorsystemen VS1 och VS2 i Fräsaren 10 visade på att likvärdiga energisignaturer 

kunde fås för samtliga av de undersökta driftfallen under det temperaturintervall som undersöktes. 

Energisignaturer för värmeanvändning i luftbehandlingsaggregatet, LB2601, visade på att en konstant 

tillufttemperatur på 19 °C som användes då Ecopilot var avstängd, kunde ge en högre värmeanvändning 

jämfört med fallen då Ecopilot var i normal drift och då Ecopilot hade sin prognosstyrning avstängd.  

Från jämförelse mellan fallen då Ecopilot var i normal drift och då Ecopilots prognosstyrning var 

avstängd kunde inga substantiella skillnader hittas mellan energisignaturerna. Det betyder dock inte att 

prognosstyrningen inte ger upphov till energibesparingar, utan att eventuella energibesparingarna var för 

små relativt mätningarnas osäkerhet vid en konfidensnivå på 65 % eller 95 %. Osäkerheten kan minskas 

om mätningar utförs över en längre tidsperiod än som var möjligt under detta examensarbete. 

Värmetoppbelastningar som undersöktes i radiatorsystemet i VS1 Fräsaren 10 visade inte på att några 

signifikanta skillnader mellan antalet uppmätta värmeeffekttoppar under de olika mätperioderna. Det 

förekom dock en viss indikation att det kan leda till fler värmeeffekttoppar om prognosstyrningen stängs 

av i Ecopilot. För att få ett mer tillförlitligt resultat behöver mätningar göras under en längre tidsperiod.   

Inomhustemperaturen undersöktes i Fräsaren 10 och Fräsaren 11. I Fräsaren 10 uppgick medeltemperatur 

till 21,5 °C för fallen då Ecopilot var i normal drift och då prognosstyrningen var avstängd. Då Ecopilot 

var avstängd var medeltemperaturen 22,1 °C. Under mätperioderna uppmättes en variation som understeg 

± 1 °C från medelvärdet för respektive mätperiod. 

Baserat på resultaten presenterade i detta examensarbete antaganden angående hur stor besparing av 

värme som Ecopilot ger upphov till revideras. Att jämföra energianvändning före och efter installation av 

styrsystem såsom Ecopilot kan ge en dålig bild av hur stor del av energibesparingen som orsakats av 

Ecopilot, speciellt om reglerkurvorna i det gamla systemet var dåligt intrimmade. 
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Abstract  

A large part of the total energy used in Sweden is used in residential and commercial buildings. Achieving 

energy efficiency in existing buildings may therefore be an important step to reach the national climate 

goals by the year 2020.  

A building automation system functions as the brain of the building. In a hydronic heating system the 

building automation system typically controls the supply temperature set point through a curve dependent 

on the ambient temperature. In recent years, a number of new systems have been developed that take 

other factors such as weather forecasts and thermal inertia into consideration. An example of such a 

system is called Ecopilot, developed by Kabona. The available information about how building 

automation systems that take into consideration weather forecasts and thermal inertia affect the buildings 

energy performance is limited. The available studies compare the energy use before and after the 

installation of a building automation system that uses weather forecasts and the building thermal inertia.  

This master thesis aims to investigate how the energy use and indoor climate are affected by building 

automation systems that uses weather forecasts and the thermal inertia of the building. The measurements 

were carried out in two buildings, called Fräsaren 10 and Fräsaren 11. Both buildings are located in 

Sundbyberg and have Kabona Ecopilot installed. The measurements were collected by existing sensors 

and these sensors were validated. 

Three cases were investigated. The first case was when Ecopilot was in normal operation. In the second 

case, the forecast control in Ecopilot was shut off. A third case was also investigated in Fräsaren 10, where 

Ecopilot was shut off. During this cases the supply temperature in the hydronic heating system was then 

controlled by a curve dependent on the outside temperature. The temperature of the supply air in the air 

handling units was set to a value of 19-20 °C. Measurements were carried out over at least 14 days for 

every case. Energy signatures were used to compare the energy use between the different cases and an 

uncertainty analysis was done. A model was developed to investigate the peak heat loads in the radiator 

heating circuit in Fräsaren 10. The average indoor temperature for each case was calculated and the 

variations of the indoor temperature were investigated.  

The energy signatures of the heating systems VS1 and VS2 in Fräsaren 10 showed that equivalent energy 

signatures was  achieved for the different cases investigated. The energy signature for the air handling unit, 

LB2601, in Fräsaren 10 was higher for the case where the set point for the supply air was constant, was 

higher than for the other two cases.  In Fräsaren 10 and 11 none of the energy signatures for the case 

where the forecast control was turned off in Ecopilot showed any significant differences compared to the 

energy signatures for when Ecopilot was in standard operation. Some of the energy signatures, especially 

in Fräsaren 11, had a high level of uncertainty. The uncertainties could be lowered by extending the 

measurement periods.  

The investigation of the peak loads in VS1, Fräsaren 10, showed no significant differences between the 

number of peak loads during each measurement period, but there was an indication that the number of 

peak loads could increase if the forecast control was turned off in Ecopilot. The measurement periods 

need to be extended in order to get a more reliable result.  

An average indoor temperature was calculated for every measurement period. The average for each 

measurement period was between 21,5 °C and 22,1 °C. The hourly deviation from the average indoor 

temperature was also investigated. This showed that the maximum variation was below ± 1 °C from the 

average indoor temperature for each measurement period. 

Based on the results in this master thesis the size of the energy savings caused by Ecopilot can be revised. 

Comparisons between the energy use before and after the installation of systems like Ecopilot may not be 

a good way to estimate the energy savings caused by systems such as Ecopilot.  
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1 Inledning 

Av all den energi som användes i Sverige under 2011 gick 38 % till bostads- och servicesektorn, vilket 

motsvarar cirka 144 TWh. Av dessa 144 TWh gick 90 % till bostäder och lokaler. Uppvärmning av 

byggnader och varmvatten tar upp 60 % av den energi som används i bostäder och lokaler. 

(Energimyndigheten a, 2013) Begreppet lokaler omfattar kontorsbyggnader, sjukhus, skolor m.m. (Abel & 

Elmroth, 2008) 

Att kontinuerligt införa nya energihushållningskrav på nybyggnationer, samt energieffektivisera redan 

uppförda byggnader är en viktig del för att kunna möta de satta klimatmålen 2020. (Energimyndigheten b, 

2013) Energieffektiviseringsdirektivet (EUOT, 2012) och direktivet om byggnaders energiprestanda 

(Boverket c, 2010) är en del av EU:s arbete för att nå klimatmålen 2020. Inom ramen för 

energieffektiviseringsdirektivet ingår att främja energieffektivisering vid renovering av byggnader, samt att 

utöka möjligheter för att mäta och fakturera energianvändningen hos slutanvändare. (Energimyndigheten 

a, 2013) Med bakgrund till detta står det klart att energianvändning i byggnader utgör en stor del av 

Sveriges totala energianvändning, samt att det finns behov att sänka energianvändningen genom 

energieffektiviseringar. 

Att genomföra energieffektiviserande åtgärder i en byggnad leder dels till att minska byggnadens 

driftkostnad, men de leder också till att byggnadens klimatpåverkan reduceras. Byggnadens fastighetsvärde 

påverkas också av byggnadens energianvändning. Eventuella miljöklassificeringar kan även bidra till att 

byggnaden blir mer attraktiv som uthyrningsobjekt. (energieffektivisering.se, 2014)  

En byggnads huvuduppgift är att tillgodose hyresgästerna med en god inomhusmiljö. (Jonsson & 

Bohdanowicz, 2009) För att tillmötesgå huvuduppgiften är det nödvändigt att utrusta byggnader med 

system för värme, kyla och ventilation. Dessa system behöver anpassas till de aktiviteter som utförs i 

byggnaderna. Dessa system och dess styrning kan bli mycket komplexa, eftersom många parametrar måste 

tas hänsyn till. (Abel & Elmroth, 2008) 

En energieffektiv byggnad kan endast uppnås utifrån en helhetssyn av byggnadens ingående system. 

(energieffektivisering.se, 2014) För att uppnå en sådan byggnad är det därför viktigt att kunna kontrollera 

byggnadens system samt styra interaktionen mellan dessa. Byggnadens styr- och reglersystem är därför en 

central del för byggnadens energiprestanda.  

I och med uppkomsten av datorer har förmågan att styra och kontrollera värme-, kyl- och 

ventilationssystem i byggnader ökat kraftigt. Det har lett till uppkomsten av en ny generation av 

styrsystem, som till skillnad från äldre styrsystem tar hänsyn till fler parametrar än utomhustemperaturen. 

Idag finns styrsystem ute på marknaden som tar hänsyn till byggnadens värmetröghet, samt prognoser av 

utomhustemperatur, solinstrålning och vindhastighet. Teoretiskt ska dessa system ge en jämnare 

inomhustemperatur och minska toppbelastningar i värme- och kyleffekt. (Kabona a, 2014) Byggnadens 

energianvändning ska också kunna sänkas.  (Isfält & Bröms, 1992) 
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1.1 Problemformulering 

Hur påverkas inomhusklimat och energianvändning i kontorsbyggnader av prognosstyrning och styrning 

som utnyttjar byggnadens värmetröghet? 

1.2 Avgränsningar 

Examensarbetet genomfördes på två byggnader, Fräsaren 10 och Fräsaren 11. Dessa byggnader består till 

största del av kontorslokaler och är belägna i Sundbyberg, norr om Stockholm. Byggnader i en annan 

klimatzon eller som innehåller andra typer av lokaler har inte undersökts. De byggnader som undersöktes 

kan anses vara av tung konstruktion. Byggnader av en annan konstruktion kan ge andra resultat. 

I detta examensarbete undersöktes endast Kabonas Ecopilot. Andra styrsystem kan ge andra resultat. 

Endast energibesparingar i form av värme undersöktes. Hur Ecopilot påverkar byggnadens användning av 

kyla och elektricitet undersöktes inte. 

2 Litteraturstudie 

Denna litteraturstudie ämnar till att ge bakgrundsinformation angående byggnaders energisystem, 

inomhusklimat, styr- och reglersystem samt en allmän inblick i olika metoder som används för att jämföra 

energianvändning i byggnader.  

2.1 Tidigare arbeten och vetenskaplig relevans 

Med avancerade styr- och reglersystem menas här styr- och reglersystem som tar hänsyn till fler 

parametrar än utomhustemperaturen. Generellt finns forskning angående teoretiska modeller för att 

beräkna energibesparingar som uppkommer vid installation av avancerade styr- och reglersystem 

tillgänglig. I ”Effekt- och energibesparingar genom förenklad styrning och drift av installationssystem i byggnader” av 

Isfält och Bröms (1992) undersöktes hur stora energibesparingar som teoretiskt kunde uppnås genom att 

utnyttja byggnaders värmetröghet och låta inomhustemperaturen variera inom ett visst intervall. (Isfält & 

Bröms, 1992) I rapporten ”Väderprognosstyrning i jämförelse med andra reglerstrategier” av Olsson 

(2013) gjordes beräkningar av ett referenshus med väderprognosstyrning i IDA ICE. (Olsson a, 2013) 

Forskning av avancerade styr- och reglersystem i verkliga byggnader, där mätningar har gjorts för att 

analysera styr- och reglersystemets påverkan på inomhusklimat och energianvändning är dock begränsad. 

Tillverkare av dessa styr- och reglersystem tillhandahåller ofta referensfall där energianvändning före och 

efter installationen av det avancerade styr- och reglersystemet jämförs. För exempel på hur stor 

energibesparingen är se 2.4.8 Kabona Ecopilot. Huruvida energibesparingarna beror på själva styrningen 

eller den nya styr- och reglerutrustningen utreds vanligtvis inte. Nedan framgår den tidigare forskning och 

arbeten som finns inom området. De presenteras i form av kortare sammanfattningar, samt hur de skiljer 

sig från detta examensarbete. 

I examensarbetet ”Utnyttjande av byggnaders värmetröghet – Utvärdering av kommersiella lösningar” av Persson och 

Vogel (2011) undersöks en rad olika styr- och reglersystem, bl.a. Kabonas Ecopilot. Ett referensfall, utvalt 

av Kabona redovisades, där Ecopilot har ersatt ett traditionellt styrsystem. Vid en jämförelse mellan 

energianvändning före och efter installation fastslogs att Ecopilot sänkte referensbyggnadens 

energianvändning med cirka 13 %. Hur stor del prognosstyrningen respektive 

rumstemperaturmätningarna i Ecopilot hade på energibesparingen utreddes inte. I slutsatsen ställdes dock 

just frågan om vilken del av Kabonas system som sänkte energianvändningen mest, dvs. om det var 

prognosstyrningen eller utnyttjandet av värmetrögheten som gav upphov till energibesparingar eller om 

det var kombinationen av dessa. (Persson & Vogel, 2011) 

En forskningsartikel av West, Ward and Wall (2014) beskriver ett styr- och reglersystem för värme, 

ventilation och kyla vid namn OptiCOOL. Detta styr- och reglersystemet tar hänsyn till historisk 
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termodynamisk data, väderprognoser och börvärdeskurvor. Mätningar på två kontorsbyggnader belägna i 

Australien utfördes före och efter installationen av OptiCOOL. Båda undersökta byggnader hade 

luftburna värme- och kylsystem och byggnadernas energianvändning och inomhusklimat utvärderades. 

Inomhusklimatet utvärderades genom att personer i byggnaden kunde fylla i en online-enkät och genom 

beräkningar av andel människor missnöjda med klimatet (PPD – predicted percentage dissatisfied). 

Resultatet från mätningarna visade att minskningen av energianvändning i de undersökta byggnaderna låg 

mellan cirka 20-30 % efter att OptiCOOL installerats, utan att nämnvärt påverka den termiska komforten. 

Hur enbart prognosstyrningen påverkade byggnadernas inomhusklimat och energianvändningen utreddes 

inte. (West, Ward, & Wall, 2014) 

I rapporten ”Avancerad reglering av värme till flerbostadshus” av Patrik Marckert (2012) beskrivs ett flertal olika 

styr- och reglersystem som finns ute på marknaden, däribland även Kabonas Ecopilot. Baserat på 

intervjuer av fem olika fastighetsägare, tyder deras erfarenheter på att ett byte till ett avancerat styr- och 

reglersystem bl.a. leder till kostnadseffektiviseringar genom minskning av energianvändning. Rapporten 

består till största del av en introduktion av de olika styr- och reglersystemen, samt vilka följder ett byte till 

ett sådant system kan ha. Vidare ges en rad olika förslag på fortsatt forskning. Däribland finns ett förslag 

om att genomföra en jämförande studie mellan olika styrprinciper, förutsatt att byggnader av lika karaktär 

används. Ytterligare påvisas en bristande kunskap i huruvida energibesparingar vid byte av styrsystem 

beror på styrsystemet eller den nya reglerutrustningen. Ett förslag framförs där reglerutrustningens 

påverkan på energibesparingar skulle kunna uppskattas. (Marckert, 2012) 

I boken ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler” av Adalberth och Wahlström (2007) 

beskrivs prognosstyrning av värmesystemet som en potentiellt kostnadseffektiv åtgärd om byggnaden har 

stor värmelagringskapacitet. Fördelarna med prognosstyrning sägs vara en minskad energianvändning och 

en jämnare inomhustemperatur. Det framhävs dock att vetenskapliga bevis angående prognosstyrningens 

lönsamhet är bristfällig.  (Adalberth & Wahlström, 2007) 

Forskningen presenterad ovan anses utgöra teknikens ståndpunkt i dagsläget. I två av dessa framkom 

förslag på framtida forskning som detta examensarbete ämnar till att besvara, nämligen att utvärdera 

prognosstyrning och styrning som utnyttjar byggnadens värmetröghet. I detta arbete kan också 

styrutrustningens påverkan på resultaten minimeras genom att samma styrutrustning används under 

samtliga mätningar och därmed analyseras endast styrprincipen.  

2.2 Byggnaders system 

För att tillgodose ett gott inomhusklimat behövs det system som förser byggnaden med värme, kyla och 

luft. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Hur dessa system kan vara uppbyggda beskrivs nedan. 

2.2.1 Värmesystem 

Värmeförsörjningen till en byggnad kan ske på ett flertal sätt. Vanligt förekommande sätt att tillföra värme 

till en byggnad är genom: 

 Elvärme 

 Fjärrvärme 

 Förbränning i panna 

 Värmepump 

En kombination av dessa värmeförsörjningssätt kan också förekomma. Värmeförsörjningen väljs utifrån 

byggnadens läge och karaktäristiska egenskaper. Stor hänsyn bör även tas till ekonomiska och 

miljömässiga parametrar. I Sverige består det vanligaste systemen av att uppvärmt vatten cirkuleras genom 

radiatorer eller uppvärmning med direktverkande el. Det går också att distribuera värmen genom 

ventilationssystemet genom att leverera övertempererad tilluft, vilket är vanligt förekommande i USA. 

(Abel & Elmroth, 2008) En förenklad bild av ett uppvärmningssystem kan ses i Figur 1.  
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Figur 1: Schematisk ritning över värmesystemets uppbyggnad i en byggnad med vätskeburet radiatorsystem (Abel & 
Elmroth, 2008) 

Andra saker som behöver värme i en byggnad är tilluften och uppvärmning av varmvatten. Värmen 

regleras av ett styrsystem, vilket kan ses i Figur 1.  

2.2.2 Kylsystem 

Kyla kan levereras till en byggnad på en rad olika sätt, exempelvis genom fjärrkyla, kylmaskiner eller 

frikyla. (Adalberth & Wahlström, 2007) Kylan kan distribueras på olika sätt, till exempel kan kyla 

distribueras genom att ventilationens tilluft kyls, men i Sverige är det vanligt med ett vattenburet system. 

Det vattenburna systemet kan sedan kopplas ihop med t.ex. kylbafflar för att sprida kylan till de betjänade 

lokalerna. En låg temperatur på vattnet ger en hög värmeöverföring, men kondens kan bildas på de kalla 

ytorna. Temperaturen in till kylbafflarna bör därför daggpunktsregleras i förhållande till lufttemperaturen 

och luftfuktigheten i rummen de betjänar. Alternativt kan bafflar förses med ett dräneringssystem. (Abel & 

Elmroth, 2008)  

Kylan kan delas in i komfortkyla och processkyla. Komfortkylan används för att sänka 

inomhustemperaturen till nivåer då termisk komfort uppnås. Processkyla används till att kyla t.ex. 

serverrum eller frysrum. (Adalberth & Wahlström, 2007) 

En del av kylan går också till att kyla tilluften till en förutbestämd temperatur. Detta kan t.ex. ske genom 

ett kylbatteri i luftbehandlingsaggregatet. (FläktWoods, 2007) Då tilluften från ventilationssystem i Sverige 

vanligtvis är undertempererad ger det en viss kyleffekt i byggnaden även under normal drift. (Jonsson & 

Bohdanowicz, 2009)  

2.2.3 Ventilation 

Ett mekaniskt från- och tilluftssystem ger möjligheten att kunna kontrollera tillförsel och bortförsel av 

luft. Om värmeåtervinning mellan från- och tilluft finns kallas detta för ett FTX-system. (Svensk 

ventilation, 2014) De grundläggande komponenterna som behövs under luftbehandlingsprocessen samlas 

vanligtvis i ett luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregatets storlek varierar beroende på hur stora 

luftflöden som behöver behandlas. De komponenter som ingår i ett luftbehandlingsaggregat är vanligtvis: 
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 Luftspjäll 

 Luftfilter 

 Värmeväxlare mellan till- och frånluft (Värmeåtervinning) 

 Luftvärmare 

 Luftkylare 

 Tilluftsfläkt och frånluftsfläkt 

 Ljuddämpare 

Luftbehandlingsaggregat är normalt utrustade med två luftspjäll för att stänga in- och utförseln av luft, 

vilket är nödvändigt för att undvika att vätskebatterier fryser samt motverka naturlig ventilation då 

luftbehandlingsaggregaten är avstängda. Luftfiltrens uppgift är att ta bort föroreningar i från- och tilluften. 

(FläktWoods, 2007)    

Om både till- och frånluft kan tas hand om i ett luftbehandlingsaggregat, ger det möjlighet till 

värmeåtervinning mellan från- och tilluft. Värmeväxlingen utförs ofta med en roterande värmeväxlare eller 

värmeåtervinningsbatterier, men andra typer av värmeväxlare förekommer också. Valet av värmeväxlare 

beror på hur stort utrymme som finns tillgängligt, hur stort luftläckage som är tillåtet samt vilken 

verkningsgrad och tryckfall som tillåts. Om inte värmeåtervinningen är tillräcklig för att nå börvärdet på 

tilluftstemperaturen, kan värme tillföras genom ett värmebatteri. Kylning kan på samma sätt tillföras 

genom ett kylbatteri. (FläktWoods, 2007) 

2.3 Byggnaders termiska beteende 

En byggnads kyl- och värmebehov beror på ett flertal faktorer. Dessa faktorer kan vara beroende av väder 

eller typ av aktivitet som pågår i byggnaden. Exempel på faktorer av denna typ är: 

 Interna värmelaster 

 Solinstrålning 

 Vindhastighet  

 Utomhustemperatur 

Interna värmelaster är ett samlingsord för den avgivna värmen från t.ex. belysning, datorer och personer. 

Solinstrålning och interna värmelaster räknas som värmetillskott. Denna värme hjälper till att värma upp 

byggnaden vintertid, men måste kylas bort sommartid. En ökad vindhastighet utomhus ökar 

värmeöverföringen mellan byggnad och omgivning. Variationer i utomhustemperatur bidrar också till 

olika värmebehov. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005)  

Byggnadens termiska egenskaper har också betydelse för värmebalansen. De viktigaste faktorerna har 

listats nedan.  

 Värmeledningskoefficienter för väggar, fönster, tak och grund 

 Värmekapacitet 

 Infiltration 

Infiltration är luftläckaget mellan omgivning och byggnad. Det fungerar därmed som ett mått på 

byggnadens täthet. Värmeutbytet vid infiltration beror även på utomhustemperaturen, då uteluften måste 

värmas upp eller kylas ner för att bibehålla satta temperaturgränser inomhus. (McQuiston, Parker, & 

Spitler, 2005) Byggnadens värmekapacitet beror på hur stor termisk massa byggnaden har. En tung 

konstruktion gjord i t.ex. betong har en större termisk massa än en lättare konstruktion av trä. 

(Betongforum, 2014) Den tillgängliga värmekapaciteten varierar beroende på hur temperaturen utomhus 

förändrats över en viss tid. (Isfält & Bröms, 1992)  

De faktorer som är byggnadsspecifika kan anses vara relativt konstanta, medan faktorer som inte är 

byggnadsspecifika kan variera avsevärt med tiden. Detta gör att byggnadens kyl- eller värmebehov kan 
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variera kraftigt beroende på de icke-byggnadsspecifika faktorerna. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) 

Självklart finns det ett samband mellan byggnadsspecifika och icke-byggnadsspecifika faktorer. Till 

exempel beror andelen solstrålning som kommer in i byggnaden beror inte bara på solstrålningen, utan 

även på byggnadens fönsterarea.  

Balanstemperaturen är den utomhustemperatur där byggnadens värmeförluster är lika stora som de 

interna värmelasterna. Det betyder att inget värmetillskott från byggnadens värmesystem behövs vid 

denna temperatur. (Abel & Elmroth, 2008) 

2.3.1 Värmetröghet 

En byggnads värmetröghet är ett mått på hur bra byggnaden är på att behålla värme. (Isfält & Bröms, 

1992) Värmelagring sker genom temperaturskillnader mellan rumstemperaturen och byggnadsstommens 

temperatur. Då rumstemperaturen är högre än byggnadsstommen lagras värme. På motsvarande sätt avges 

värme från byggnadsstommen till rummet då rumstemperaturen sjunker under byggnadsstommens 

temperatur. (Forslund, 2010)  

Tidskonstanten,  , används för att bestämma hur snabbt en byggnad kyls av eller värms upp. Denna 

tidskonstant används ofta för att jämföra värmetrögheten i olika byggnader. Byggnadens tidskonstant kan 

beräknas på två olika sätt. Antingen kan tidskonstanten bestämmas utifrån mätningar eller simuleringar 

över byggnadens avsvalningsförlopp. Tidskonstanten kan även bestämmas genom kvoten mellan den 

tillgängliga värmekapaciteten och värmeförlusterna. (Isfält & Bröms, 1992)  

Enligt Karlsson, Wadsö och Öberg (2013) kan energianvändning sänkas i en byggnad med tung 

konstruktion om byggnadens värmetröghet utnyttjas. Det betyder dock inte alltid att tunga konstruktioner 

ger en lägre energianvändning om byggnadens värmetröghet utnyttjas. I byggnader med oregelbunden 

uppvärmning, såsom fritidshus, kan en stor värmetröghet därmed leda till en högre energianvändning. 

(Karlsson, Wadsö, & Öberg, 2013) En byggnad av lättare konstruktion kan exempelvis ha en tidskonstant 

som uppgår till 25 h, medan en byggnad i tyngre konstruktion kan ha en tidskonstant på 160 h. I 

verkligheten är tidskonstanten inte konstant sett över korta tidsperioder med ojämn uppvärmning, men 

över längre tidsperioder är tidskonstanten ett fullgott värde för att uppskatta byggnadens förmåga att lagra 

och bevara värme. (Isfält & Bröms, 1992)  

2.4 Styr- och reglersystem 

Ett styr- och reglersystem kontrollerar byggnadens olika system, såsom värme, kyla och ventilation. Det är 

också möjligt att brandskydd, belysning och andra elektriska system i byggnaden kan kontrolleras genom 

styrsystemet. (Jayamaha, 2007) Ett styr- och reglersystem består i grunden av tre olika typer av 

komponenter. Dessa är grundläggande komponenter i ett styr- och reglersystem är: 

 Sensor 

 Styr- och reglerenhet 

 Kontrollerad anordning 

Sensorn skickar uppmätt data till styr- och reglerenheten, som skickar vidare direktiv till den kontrollerade 

anordningen. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) De krav som ställs på byggnaders styr- och 

reglersystem tas upp i Boverkets byggregler (BBR). Styr- och reglersystem ska kunna tillgodose och 

upprätthålla ett inomhusklimat inom de gränser satta av BBR, samt kunna upprätthålla en energieffektiv 

drift av byggnaden. Vidare ska styr- och reglersystem automatiskt kunna kontrollera system för värme, 

kyla och ventilation efter behov.  (Boverket a, 2013) Den forskning som bedrivs inom området idag består 

till stor del av metoder för att förutspå värme- och kylbehov, där styrsystemen t.ex. lär sig byggnadens 

värme- och kylbehov.  (Petersen & Svendsen, 2011)  

Utöver att styra och reglera byggnadens system förenklar styr- och reglersystemet även driften av 

byggnaden, eftersom övervakning- och kontrollmöjligheter ökar. Driftfel kan därmed upptäckas och 



-17- 
 

åtgärdas tidigare. Styr- och reglersystemet är således en nödvändighet för att skapa och behålla en låg 

energianvändning i byggnaden. (Jayamaha, 2007) 

Styr- och reglersystemet har ett antal viktiga funktioner. Några av dessa funktioner kan sammanfattas som: 

 Systemsamverkan  

 Inställningar av drifttider 

 Effektbehovsreducering 

 Larm 

En central uppgift för styr- och reglersystemet är att få byggnadernas system att samverka. Styr- och 

reglersystemet utgör en länk mellan andra system för t.ex. värme, kyla och ventilation. Exempelvis ska ett 

styr- och reglersystem motverka att kyla och värme är på samtidigt. Drifttider för t.ex. 

luftbehandlingsaggregat är ofta inlagda i styr- och reglersystemet. Detta ger en enkel kontroll av 

ventilationen, eftersom luftbehandlingsaggregat stängs av automatiskt under kvällar, nätter och helger. Ett 

flertal styr- och reglersystem har också funktioner som minskar effektbehov av elektricitet, värme och 

kyla. Detta görs för att undvika eller minska eventuella toppbelastningstaxor pålagda av 

energileverantören. Då fel eller avvikelser inträffar i något av byggnadens system visas detta som ett larm. 

Larmen kan kategoriseras med avseende på deras betydelse. Ansvarig drifttekniker uppmärksammas 

därmed om larmet genom styr- och reglersystemet och åtgärder för att rätta till problemet kan vidtas. 

(Jayamaha, 2007) 

En distinktion kan göras mellan styrning och reglering. Styrning innebär att det finns en god kännedom 

om det kontrollerade systemet. Detta kan exempelvis vara när drifttider för luftbehandlingsaggregat ställs 

in. Reglering skiljer sig från styrning eftersom ingen kännedom om systemet behövs. Utsignalen från en 

reglering beror därmed endast på skillnaden mellan det satta börvärdet och ärvärdet. Reglering är också 

instabilare och något långsammare än styrning. (Forslund, 2010) 

2.4.1 Regleringsmetoder 

Regleringar kan ske med olika metoder. Enklaste formen av reglering är genom av/på-kontroll, men tre 

andra former förekommer också. Dessa kallas proportionell (P), proportionell integrerande (PI) och 

proportionell integrerande deriverande (PID) reglering. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) P-reglering 

arbetar under förutsättningen att det finns ett proportionellt förhållande mellan den kontrollerade 

anordningen och det som ska regleras av den kontrollerade anordningen. Denna typ av reglering används 

t.ex. i radiatorers ställdon. I detta fall skulle ställdonet vara den kontrollerade anordningen och det som ska 

kontrolleras är rumstemperaturen. Om rumstemperaturen avviker från det önskade värdet kommer 

således ställdonet att öppnas eller stängas proportionellt till avvikelsen. Den integrerande delen kallas för 

I-reglering. P-regleringen sköter då den grova regleringen och I-regleringen finjusterar så att avvikelsen 

som orsakas av P-regleringen försvinner. (Forslund, 2010) 

Vid fall där reglerkraven är höga och reglersvårigheten är stor, t.ex. då snabba förändringar inträffar, kan 

PID-reglering användas. (Forslund, 2010)  

2.4.2 Datoriserade centraler 

Ett styr- och reglersystem består traditionellt av programvara installerat på en datorhuvudcentral (DHC). 

DHC:n kommunicerar med en eller flera datorundercentraler (DUC). DUC:ar finns utplacerade på utvalda 

platser i byggnaden t.ex. undercentraler eller fläktrum. (VVS Special, 1983) Vid bortfall av kommunikation 

mellan DHC och DUC ska DUC:ens regleringar fungera autonomt med senast inställda börvärden från 

DHC:n. Även funktioner som larm och loggning bör fungera utan kommunikation med DHC:n. Vissa 

DHC:er kan kopplas upp till internet, vilket möjliggör drift och styrning av installationer från en vanlig 

dator. Detta kan ske genom programvara som tillhandahålls av styrsystemets tillverkare. (Bastec, 2014) 

Alternativt kan drift och styrning utföras direkt genom en webbläsare. Den sistnämnda utförandeformen 

kan då kallas för webbdatorcentral (WDC). (Kabona a, 2014) 
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En PLC (eng: Programmable logic controller; sv: Programmerbart styrsystem) används traditionellt inom industrin för 

att automatisk styrning av t.ex. maskiner. En PLC är en programmerbar kommunikationsenhet som tar 

emot signaler. Dessa signaler behandlas sedan av PLC:s program. Utifrån de inkommande signalerna 

skickas sedan signaler ut från PLC:n med åtgärder. En PLC kan användas vid t.ex. trafikljus, rulltrappor 

eller andra maskiner. (ABB, 2014) Skillnaderna mellan en DUC och en PLC har blivit allt mindre. Det är 

idag vanligt förekommande inom fastighetsautomation att PLC:er används istället för DUC:ar. 

Örebrofastigheter har gjort ett eget styr- och reglersystem med prognosstyrning som använde PLC:er 

istället för DUC:ar. (Granmar, 2012) 

2.4.3 Styrning och reglering av värmeavgivning från radiatorer 

För att kunna styra och reglera en radiators värmeavgivning måste radiatorn förses med en ventil som kan 

stänga eller öppna. Indirekt styrs också värmeavgivningen från radiatorer genom att styra 

framledningstemperaturen mot utomhustemperaturen. Ventilens öppningsgrad påverkar därmed flödet 

genom radiatorn. I dess enklaste utförande sker denna reglering med en manuell radiatorventil. På så sätt 

reglerar användaren själv värmeavgivningen. Ventilen kan också styras med hjälp av en termostat. I detta 

fall påverkar termostaten ventilens läge genom att en gas eller en vätska expanderar i termostaten. Denna 

gas eller vätska brukar kallas för känselkropp och är speciellt utvald eftersom den expanderar eller krymper 

beroende på rumstemperaturen. Vid t.ex. en hög rumstemperatur expanderar känselkroppen vilket stryper 

flödet. Termostater anpassar alltså den avgivna värmeeffekten för varje radiator och undviker att höga 

inomhustemperaturer uppstår. Detta kan också ge en avsevärd energibesparing. (Värmex, 2011) 

Ett termoelektriskt ställdon ändrar sitt läge genom att elektricitet värmer upp ett termoelastiskt ämne som 

expanderar och trycker på en tryckfjäder. Kraften överförs sedan till en kolv som öppnar ventilen. När 

elektriciteten upphör kallnar det termoelastiska ämnet och omvänd process sker. Denna typ av ställdon är 

strömlöst stängd, alternativt kan ställdonet vara strömlöst öppen. Tryckfjäderns uppgift är att fördröja 

öppnings- eller stängningsprocessen så att öppning eller stängning sker gradvis. (Lindab, 2014) Ett 

exempel på ett termoelektriskt ställdon kan ses i Figur 2.  

 

Figur 2: Till vänster: Ett termoelektriskt ställdon i stängt läge; Till höger: Ett termoelektriskt ställdon i öppet läge; 

I Figur 2 kan ett termoelektriskt ställdon ses där den vänstra bilden visar ställdonen i stängt läge och den 

högra bilden visar ställdonet i öppet läge.  

En rumstermostat behövs för att kontrollera de ovannämnda termoelektriska ställdonen. Om ärvärdet är 

lägre än det inställda börvärdet skickas en signal från rumstermostaten till ställdonet att öppna ventilen. 

Om ärvärdet är högre än börvärdet skickas ingen signal. Alternativt kan omvänd sekvens ske beroende på 

vilken typ av ställdon som används. (Lindab, 2014) 

2.4.4 Framkopplad reglering 

Ett vanligt sätt att reglera värmetillförseln i en byggnad är att framledningstemperaturen i värmesystemet 

styrs endast efter utomhustemperaturen, vilket kallas för framkoppad reglering. (Ruud, 2003) En kurva där 

framledningstemperaturen är en funktion av utomhustemperaturen kallas för reglerkurva. (Forslund, 2010) 

En sådan regleringstyp kan se ut enligt Figur 3.  
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Figur 3: Styrsystem som reglerar framledningstemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen (Ruud, 2003) 

Styrtypen enligt Figur 3 har ingen direkt återkoppling mellan rumstemperaturen och 

framledningstemperaturen. Detta betyder att framledningskurvan, dvs. framledningstemperaturen som 

funktion av utomhustemperaturen, måste justeras in på ett korrekt sätt. Vanligt förekommande är att 

framledningstemperaturen ställs in något för högt gentemot utomhustemperaturen. Det görs för att kunna 

tillgodose termisk komfort under dagar då byggnadens värmeavgivning till omgivningen är något högre än 

normalt vid den utomhustemperaturen. Den ökade värmeavgivningen kan till exempel bero på höga 

vindhastigheter. (Ruud, 2003)  

2.4.5 Framledningskurvans utseende och egenskaper 

Vid vissa tider på året genereras det generellt sett fler klagomål angående inomhustemperaturen. Det är 

vanligt förekommande av denna anledning att framledningstemperaturen har något högre 

framledningstemperatur för utomhustemperaturer mellan 0-5 °C. (Forslund, 2010) 

Framledningskurvans lutning minskar gradvis vid låga utomhustemperaturer. Det beror på flera faktorer, 

som t.ex. att det är låg luftfuktighet inomhus under dessa perioder. Vanligtvis avtar framledningskurvans 

lutning vid mycket låga utomhustemperaturer. Orsaken till detta är att det är sällsynt att mycket låga 

utomhustemperaturer håller i sig under flera dagar i följd.  Då utnyttjas istället byggnadens värmetröghet 

istället för att höja framledningstemperaturen. (Forslund, 2010) 

En tumregel säger att en ökning av framledningstemperaturen med 3 °C ger en ökning av 

rumstemperaturen med 1 °C, under förutsättning att inga andra parametrar ändras. (Forslund, 2010) 

2.4.6 Styrning som utnyttjar värmetröghet 

Byggnaders värmetröghet kan utnyttjas av styr- och reglersystemet. (Forslund, 2010) Detta görs ofta 

genom att tillåta rumstemperaturen variera mellan ett intervall. Ju större temperaturintervall som tillåts, 

desto större är de potentiella energibesparingarna. (Marckert, 2012) Byggnadernas tidskonstant är en viktig 

parameter att ta hänsyn till då man utnyttjar värmetrögheten i ett styr- och reglersystem. Tidskonstanten 

ger ett mått på hur bra byggnaden är på att lagra och bevara värme. Hur stora energibesparingar som kan 

göras beror på vilket temperaturintervall som tillåts, samt om byggnaden är lätt eller tung i konstruktionen. 

(Isfält & Bröms, 1992) 

I system med framkopplad reglering finns ingen direkt återkoppling mellan rumstemperatur och 

framledningstemperatur. Då kan det vara av intresse att också mäta rumstemperaturen. Genom att mäta 

rumstemperaturen tas byggnadens dynamiska egenskaper med i styr- och reglersystemet. Att mäta 

temperaturen på frånluften kan fungera som en representativ temperatur för utrymmet. Alternativt går det 

att placera ett flertal temperaturgivare på utvalda platser i utrymmet. Ett temperaturmedelvärde kan 

därefter beräknas och temperaturgivare med signifikanta avvikelser kan uteslutas. De uppmätta värdena 

kan därefter sändas till styr- och reglerenheten. Där kan framledningstemperaturens börvärde förskjutas i 

förhållande till reglerkurvan beroende på rumstemperaturen. Storleken av förskjutningen måste däremot 

provas fram. (Forslund, 2010) 

2.4.7 Prognosstyrning 

Styr- och reglersystem kan styras helt eller delvis av väderprognoser. Dessa prognoser skickar 

prognostiserad data till styr- och reglersystemet bestående av t.ex. av vindhastighet, solinstrålning och 

utomhustemperatur. En fördel med prognosstyrning är att byggnadens värmebehov kan förutses, vilket 

gör det möjligt att undvika toppbelastningar i värmesystemet. Prognosstyrning kan även medföra 

ekonomiska fördelar. (Taesler, 1991)  
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Väderprognoser kan användas tillsammans med andra parametrar för att styra värmesystem. Exempelvis 

kan prognoserna användas tillsammans med ett styr- och reglersystem med ett inbyggt program som lär 

sig av byggnadens termodynamiska historik. Utifrån detta program kan väderprognoser användas 

tillsammans med temperaturbörvärden i byggnaden för att tillgodose värme- eller kylbehov. (West, Ward, 

& Wall, 2014) 

Generellt anses prognosstyrningen av värmesystem bidra till en minskad energianvändning samt en 

jämnare inomhustemperatur. (Adalberth & Wahlström, 2007) För att prognosstyrning ska ge upphov till 

energibesparingar i en byggnad är det nödvändigt att använda prognoserna för att utnyttja byggnadens 

värmetröghet. Det är därför ofta svårt att veta hur mycket av energibesparingen som kan härledas till 

själva prognosstyrningen eller till utnyttjandet av värmetrögheten. I vissa fall byts även reglerutrustning ut 

samtidigt som prognosstyrning installeras i byggnaden. I dessa fall blir det osäkert om energibesparingarna 

uppkommer på grund av den nya reglerutrustningen eller på grund av förbättrad styrning. Det är inte helt 

säkerställt vid vilken årstid som prognosstyrningen kan användas med bäst resultat, dock verkar 

prognosstyrningen kunna minska energianvändningen under perioder då utomhustemperaturen varierar 

mycket. (Forslund, 2010) Under våren uppkommer stora temperaturvariationer och då borde också 

prognosstyrningen kunna leda till en energibesparing. Ett exempel på hur prognosstyrningen kan utnyttjas 

av styr- och reglersystem är då t.ex. en kall natt följs av en varm dag. Prognostiserad data om detta skickas 

till styr- och reglersystemet som därefter kan reducera uppvärmningseffekten mycket tidigare jämfört med 

om t.ex. framkopplad reglering använts. (Adalberth & Wahlström, 2007) 

Väderprognoser i form av utomhustemperaturer, vindhastigheter och solinstrålning kan förses av t.ex. 

SMHI. Enligt SMHI kan prognosstyrning ge upphov till en årlig energibesparing som uppgår till 10-20 

kWh/m2, samt ge ett jämnare inomhusklimat. SMHI:s väderprognoser fungerar genom att ett program 

räknar ut en ekvivalent temperatur beroende på byggnadens egenskaper och prognosdata. Den ekvivalenta 

temperaturen skickas därefter till byggnadens styr- och reglersystem som i sin tur behandlar prognoserna. 

Styr- och reglersystemet kan därefter förskjuta börvärdet på framledningstemperaturen. (SMHI, 2011) 

Prognosstyrning kan även användas till en byggnads kylsystem. (Saric Kalagasidis, 2009) 

I en artikel i Energi & Miljö (2012) framgår att personal på Örebrobostäder själva programmerat en PLC 

som fungerar som ett styr- och reglersystem med prognosstyrning. Prognosstyrningen är baserat på 

väderprognos som Örebrobostäder köper av norska YR. Enligt Jonas Tannerstad, tekniskansvarig för 

el/tele, styr och regler på Örebrobostäder, är en PLC tre gånger billigare än en vanlig DUC. (Granmar, 

2012) 

2.4.8 Kabona Ecopilot 

Kabona är ett företag som tillverkar ett styrsystem vid namn Ecopilot. Förutom Ecopilot tillhandahålls 

även en webbserver med tillhörande programvara av Kabona vid namn WebbDatorCentral (WDC) där 

styrning, reglering och övervakning av byggnadens installationer möjliggörs. (Kabona a, 2014) Ecopilots 

programvara är utvecklad från forskningsrapporten ”Effekt- och energibesparing genom förenklad styrning och drift 

av installationssystem i byggnader” av Isfält och Bröms (1992). (Kabona b, 2014) 

Ecopilot ska enligt tillverkaren ge en genomsnittlig energikostnadsreducering på 25 % jämfört med det 

tidigare installerade styrsystemet. Detta baseras på statistik från över 200 installationer. 

Energikostnadsreduceringen uppnås genom kontinuerliga beräkningar av byggnadens energibalans, där 

hänsyn tas till byggnadens värmetröghet. Förutom energibesparingar ska styrsystemet också leda till ett 

jämnare inomhusklimat. Styrsystemet uppskattas ha en intrimningsperiod på cirka 2 år. (Kabona b, 2014) 

Medelenergibesparingen för alla byggnader där Ecopilot installerats sedan 2008 har uppgått till 25 % för 

fjärrvärme, 14 % för elektricitet och 30 % för kyla. (Kabona a, 2014) Ett urval av referensprojekt, samt 

energibesparingen efter installation av Ecopilot finns att tillgå i Tabell 1.  
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Tabell 1: Lista över referensprojekt, samt de besparingar som gjordes efter installation av Ecopilot (Kabona c, 2014) 

Byggnad Fastighetsägare Besparing efter installation 

Kv. Guldbaggen Projektpartner 20 % fjärrvärme 

Mektagonen Newsec / Alecta 35 % fjärrvärme, 15 % el 

VGJ-huset Jernhusen 30 % fjärrvärme 

Torggatan HSB Mölndal 25 % fjärrvärme, 25 % el 

Saturnus Brilusa 25 % fjärrvärme 

 

Byggnaderna i Tabell 1 har blandade aktiviteter men gemensamt för alla byggnaderna är att de till stor del 

består av kontor. (Kabona c, 2014) 

De energibesparingar som Ecopilot uppvisar från tidigare installationer kan härledas till tre olika delar av 

Ecopilot. (Askerdal, 2014) En principiell fördelning av hur stor energibesparingen är för respektive del kan 

ses i Figur 4. 

 

Figur 4: Principiell fördelning över vilka delar i Kabonas Ecopilot som leder till energibesparingar (Askerdal, 2014) 

Från Figur 4 kan utläsas att den största delen av energibesparingarna med Ecopilot görs genom att utnyttja 

byggnadens värmetröghet. En något mindre del kan härledas till samverkan mellan byggnadssystem, t.ex. 

att värme och kyla inte motverkar varandra. (Askerdal, 2014) Cirka 10-15 % av energibesparingarna vid ett 

byte till Ecopilot tros bero på prognosstyrningen (Andersson, 2014).  

Utnyttjande av byggnadens värmetröghet beror på tre olika inställningsvärden i Ecopilot. Dessa är 

balanstemperatur, tidskonstant och tillåtna rumstemperaturvariationer. (Askerdal, 2014) Balanstemperatur 

ställs in per zon och kan variera mellan zoner i en byggnad med några grader. (WDC, 2014) Byggnadens 

tidskonstant är vald efter erfarenhet från tidigare installationer, med utgångspunkt från den tidigare 

nämnda forskningsrapporten av Isfält och Bröms som Ecopilots grundkoncept utgörs av. (Askerdal, 2014) 

Temperaturgivare är placerade på utvalda platser i olika delar av byggnaderna. Byggnaden delas upp i olika 

zoner beroende på fasadens väderstreck. De temperaturgivare som sitter i en zon används sedan för att 

räkna ut ett medelvärde för temperaturen på zonen. Medelvärdet används sedan tillsammans med 

väderprognoser, byggnadens tidskonstant och zonens balanstemperatur för att utvärdera 

värmeeffektbehovet. Styrsystemet kan sedan välja att reglera rumstemperaturen genom att ändra 

framledningstemperatur till radiatorerna och/eller temperaturen på tilluften. Temperaturen på tilluften 

Energibesparing 

Värmetröghet Systemsamverkan Prognosstyrning 
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styrs enligt en börvärdeskurva där temperaturens börvärde förskjuts efter behov. Denna kurva är specifik 

för varje luftbehandlingsaggregat. (WDC, 2014) Börvärdet på tilluftstemperaturen kontrolleras på detta 

sätt för att under lång sikt utnyttja värmeväxlingen mellan tilluft och värmesystemet på bästa möjliga sätt. 

Uppskattningsvis kan det leda till en årlig energibesparing på 1-2 kWh/m2 för en byggnad med en 

balanstemperatur på 14 °C. (Askerdal, 2014) På liknande sätt kan framledningstemperaturen styras i 

radiatorsystem. Framledningskurvans börvärde utgår från en reglerkurva, där sedan byggnadens 

tidskonstant, zonens balanstemperatur och väderprognoser kan förskjuta börvärdet. (WDC, 2014) 

Ecopilot utnyttjar byggnadens värmetröghet genom att en tidskonstant manuellt matas in, samt genom att 

mäta rumstemperaturen och genom prognosstyrningen. Rumstemperaturens börvärde ställs in med ett 

intervall för respektive zon. (WDC, 2014) Ecopilots systemsamverkan gör att börvärdet på tilluften samt 

framledningstemperaturen till radiatorsystemen kan förskjutas om en hög eller låg inomhustemperatur 

mäts upp av de uppsatta rumstemperaturgivarna. Systemet har därmed en direktåterkoppling. Ecopilot 

utnyttjar även byggnadens värmetröghet. Ett exempel på detta skulle kunna vara att Ecopilot får 

information från prognosstyrningen nattetid om att temperaturen kommer att öka under dagtid och att 

solinstrålningen kommer öka.  

I ett traditionellt styr- och reglersystem räknas börvärdet på framledningstemperaturen fram direkt efter 

utomhustemperaturen. (Ruud, 2003) I Ecopilot kan en viss tidsfördröjning av utomhustemperaturen 

ställas in. Det betyder att utomhustemperaturen som skickas till Ecopilot är medelvärdet av 

utomhustemperaturen under den inställda tidsfördröjningen. Fördelarna med att styra på detta sätt ska 

visa sig tydligast under våren och för byggnader med lång tidskonstant. (WDC, 2014) 

Prognoserna uppdateras automatiskt i Ecopilot och är kostnadsfria. Väderprognoserna tillhandahålls från 

ett företag som heter Foreca. De parametrar som tas med i Ecopilots prognosstyrning är:  

 Vindriktning 

 Vindhastighet 

 Utomhustemperatur 

 Solriktning 

 Solinstrålning 

Som tidigare nämnt är byggnaden uppdelad i zoner. I Ecopilot finns också inlagt hur stor del av 

solinstrålningen som kommer in genom byggnadens fönster, samt vilken vindriktning zonen står i. En viss 

förskjutning av framledningstemperaturens börvärde kan sedan räknas ut av Ecopilot. (WDC, 2014) 

Värme- och kylbehovet styrs av de zoner som har högst behov. Det betyder att t.ex. 

framledningstemperaturen till alla radiatorer i en radiatorkrets beror på den zon som har störst behov. 

(WDC, 2014) På kort sikt arbetar Ecopilot mot att tillgodose de ställda kraven på rumstemperaturen. 

Långsiktigt arbetar istället Ecopilot mot att sänka energianvändningen. Kraven på komfort prioriteras 

däremot alltid före energibesparingar. (Askerdal, 2014) 

2.4.9 Andra avancerade styr- och reglersystem på marknaden 

Förutom Kabona finns ett antal andra företag som tillhandahåller liknande styr- och reglersystem. Några 

av dessa är bl.a. eGain, Elektro Relä AB (SMHI). Grundprincipen är dock samma för alla dessa system där 

både prognoser och värmetröghet utnyttjas av styrsystemen.  

Styrsystemet eGain forecasting tar hänsyn till byggnadens specifika egenskaper och prognoser i form av 

temperatur, nederbörd, vindriktning, vindhastighet, solinstrålning, solvinkel och solreflektion. 

Väderprognoser fås från Foreca. Tillsammans med väderprognoserna och byggnadens specifika 

egenskaper beräknas en ekvivalent temperatur fram som styr framledningstemperaturen. Inomhusgivare 

som mäter temperatur och luftfuktighet installeras på utvalda delar av byggnaden och dessa används för 

att optimera styrningen och för att följa upp inomhusklimatet. Genom en installation av eGain forecasting 

ska uppvärmningskostnaderna minskas med 10-15%. (eGain, 2014)   
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Även SMHI tillhandahåller ett styrsystem kallat SMHI WeatherSync och samarbetar med Elektro Relä AB 

och Honeywell. Systemet bygger från prognostiserad väderdata från SMHI som också tar hänsyn till 

byggnadens värmelagrande förmåga. Enligt SMHI kan systemet bidra till att sänka energianvändningen 

med upp till 20 kWh/m2 och år, samtidigt som det leder till en jämnare inomhustemperatur. (SMHI, 2011) 

Prognoserna tillhandahålls mot en kostnad som uppgår till 2,5 kr/m2 och år. (Marckert, 2012)  

EON har ett system vid namn Energidirigent Fastighet. Själva styrsystemet är Kabonas Ecopilot, men 

EON tillhandahåller egen mjukvara för att följa upp statistik. (EON, 2014) 

2.4.10 Upplevda fördelar med avancerade styr- och reglersystem 

Vid byte från ett äldre styr- och reglersystem till nyare, mer avancerade styr- och reglersystem upplever 

fastighetsägare ofta ett antal fördelar. Dels finner fastighetsägare utifrån deras egna erfarenheter med 

avancerade att styr- och kontrollsystem leder till en minskad energianvändning. Att energianvändningen 

minskas leder till kostnadsbesparingar och en minskad klimatpåverkan. Den minskade klimatpåverkan 

upplevs bidra till att stärka fastighetsägarens varumärke. Andra fördelar med avancerade styr- och 

reglersystem från fastighetsägarnas sida är dels att övervakningen och kontrollen över byggnadens system 

ökar, samtidigt som styrmöjligheterna ökar. Det leder till en effektivare förvaltning och drift av 

byggnaden, eftersom drifttekniker enklare och snabbare kan identifiera felaktigheter. Det ger i sin tur 

upphov till energibesparingar. (Marckert, 2012) 

2.5 Inomhusklimat 

Begreppet inomhusklimat kan delas in i termisk komfort och icke-termisk komfort. Den icke-termiska 

komforten kan inbegripa t.ex. luftkvalité och ljud- och ljusnivåer, vilka också är viktiga faktorer för att 

uppnå ett bra inomhusklimat. God termisk komfort definieras som det tillstånd då den termiska 

omgivningen upplevs som tillfredställande. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)  

Uppfattningen av den termiska komforten är individuell och beror på ett flertal faktorer som bestämmer 

värmeöverföringen mellan kropp och omgivning. Dessa faktorer kan delas in i individuella och 

klimatberoende faktorer. De individuella faktorerna är individens värmeproduktion och klädsel. 

Lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet räknas som klimatberoende 

parametrar. (Gavhed & Holmér, 2006) Koncentrationer av koldioxid mäts i ppm (parts per 

million/miljondelar). Bakgrundsnivåerna varierar mellan 350-450 ppm. (SenseAir, 2014) Arbetsmiljöverket 

rekommenderar att koldioxidnivåer under 1000 ppm bör eftersträvas för att bibehålla en god luftkvalitet, 

men kortare överträdelser är acceptabla. (Arbetsmiljöverket, 2009) Koldioxidnivåer runt 2000 ppm kan 

orsaka trötthet och koncentrationssvårigheter. (SenseAir, 2014) 

2.5.1 Termiskt inomhusklimat i kontorsbyggnader 

Bestämmelser angående klimatet i byggnader och på arbetsplatser sätts av Boverket, Arbetsmiljöverket 

och Naturvårdsverket. (Forslund, 2010) Klagomål angående inomhusklimatet och den termiska komforten 

på arbetsplatser är vanligt förekommande. Det termiska klimatet kan påverka individers 

prestationsförmåga eftersom inlärning försvåras och koncentrationsförmågan försämras då temperaturen 

avviker från det som är optimalt. I kontorsbyggnader är inomhusklimatet speciellt känsligt eftersom 

arbetsuppgifterna ofta består av stillasittande arbete. En låg aktivitetsnivå leder till en lägre värmeavgivning 

från kroppen, vilket gör att relativt små avvikelser från temperaturer som ger hög termisk komfort kan 

leda till obehag. (Gavhed & Holmér, 2006) Arbetsmiljöverket rekommenderar att lufttemperaturen vid 

platser där människor vistas under längre tid inte ska vara lägre än 20 °C. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

Generellt sett kan ett termiskt klimat där 10 % av alla personer i byggnaden är missnöjda med klimatet 

anses nå kraven för generell termisk komfort. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) Rent statistiskt 

kommer 5 % av personerna i byggnaden alltid vara missnöjda med det termiska klimatet. (Jonsson & 
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Bohdanowicz, 2009) En vanlig åtgärd från driftpersonal är att höja temperaturen när de möts av klagomål 

angående för låg temperatur, utan att först genomföra temperaturmätningar eller andra undersökningar. 

Att tillgodose det extra värmebehovet för ett fåtal människor leder till en högre uppvärmningskostnad 

som i värsta fall kan uppgå till 10-15 %, samtidigt som majoriteten som redan är nöjda med klimatet får en 

högre temperatur. (Forslund, 2010) 

2.5.2 Orsaker till variationer i termisk komfort och obehag 

I många fall går termiska komforten att förbättra genom att höja eller sänka utrymmets lufttemperatur, om 

utförda mätningar av lufttemperaturen visar på avvikelser från det temperaturintervall som bör tillgodoses 

för aktiviteten. Vissa problem går emellertid inte åtgärda genom att justera lufttemperaturen. Detta beror 

oftast på att det förekommer lokala värmeutbyten mellan kropp och omgivning. Ett exempel på detta är 

strålning från kalla eller varma ytor, som kan ge upphov till asymmetrisk värmestrålning. Värmestrålning 

från kalla fönster är en vanlig orsak till en låg termisk komfort. Luftdrag kan också ge obehag eftersom 

värmeövergångstalet ökar då lufthastigheten ökar, vilket ger upphov till ett större värmeutbyte. 

Lufthastigheter under 0,25 m/s brukar vanligtvis inte resultera i obehag vid stillasittande arbete. Vertikala 

lufttemperaturvariationer i rummet kan också ge upphov till obehag. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)  

Olika typer av uppvärmningsaggregat ger varierande termisk komfort. I en jämförelse mellan radiatorer, 

golvvärme och ett vägguppvärmningssystem, där uppvärmningssystem med låga temperaturer uppvisade 

generellt ett bättre inomhusklimat. (Myhren & Holmberg, 2008) Luftfuktighet har också betydelse för den 

termiska komforten. Vintertid godtas ofta en relativt låg luftfuktighet, men luften kan lätt upplevas som 

torr för lufttemperaturer över 22 °C. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

2.5.3 Metoder för att mäta och utvärdera termisk komfort 

En vanlig termometer mäter endast den torra temperaturen, dvs. lufttemperaturen. Att endast mäta den 

torra temperaturen är oftast inte tillräckligt för att ge en komplett bild av inomhusklimatet, men kan ge en 

fingervisning om hur den termiska komforten i utrymmet är. (Gavhed & Holmér, 2006) Om en 

fastighetsägare får många klagomål angående det termiska inomhusklimatet kan en mätning av den torra 

temperaturen göras som ett första steg i att utvärdera det termiska inomhusklimatet. En rekommendation 

från arbetsmiljöverket anger att om den torra temperaturen avviker från 20-26 °C sommartid och 

20-24 °C vintertid borde en djupare undersökning angående inomhusklimatet göras. (Arbetsmiljöverket, 

2009) Om klagomål kvarstår även fast intervallen ovan är uppfyllda kan problemen bero på tidigare 

nämnda orsaker framförda i kapitel 2.5.2.  En kontroll av den tekniska utrustningens funktion bör göras 

därefter. I ett system där inomhustemperaturen regleras av temperaturgivare, kan exempelvis den 

onormala rumstemperaturen bero på att en eller flera temperaturgivare i lokalen är ur funktion.  

Vid en fullgod undersökning av det termiska inomhusklimatet är det nödvändigt att mäta 

strålningstemperaturen. (Gavhed & Holmér, 2006) Den operativa temperaturen kan räknas ut som 

medelvärdet av strålningstemperaturen och den torra temperaturen, men detta gäller bara inomhus vid 

låga lufthastigheter. Genom den operativa temperaturen är det möjligt att räkna fram det temperaturspann 

som ger lägst antal missnöjda personer. (Abel & Elmroth, 2008)  

2.6 Graddagsmetoden 

Graddagsmetoden används för att kunna jämföra olika byggnaders årliga energianvändning, samt se hur 

energianvändningen ändrats mellan åren. Detta måste göras eftersom byggnadens uppvärmningsbehov 

varierar med utomhustemperaturen. Således kompenserar denna metod för årliga variationer av 

utomhustemperaturen. (Schulz, 2003) 

Den totala energianvändningen i en byggnad kan delas in i värme, kyla och fastighetsel. Den del av 

värmeanvändningen som beror på utomhustemperaturen normalårskorrigeras. Uppvärmning av 

tappvarmvatten, samt värmeförluster kopplade till cirkulation av tappvarmvatten är inte beroende av 

utomhustemperaturen och ska därför dras bort från den totala värmeanvändningen för att få fram den 
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klimatberoende delen av värmeanvändningen. (Schulz, 2003) Kylanvändningen går också att 

normalårskorrigera på motsvarande sätt som för värmeanvändningen. Skillnaden är att kylgraddagar 

används istället för vanliga graddagar. (Lundell, 2004) Fastighetselektriciteten är den elektricitet som 

används för att kunna driva byggnadens system, såsom fläktar, pumpar och belysning i gemensamma 

utrymmen (Boverket b, 2007). 

2.7 Energisignatur 

En byggnads energisignatur består av en byggnads medelvärmeeffektbehov som funktion av 

utomhustemperaturen. (Schulz, 2003) Energisignaturen kan användas för att jämföra byggnadens 

energianvändning med sig själv. På detta sätt kan byggnadens energiprestandautveckling kontrolleras 

kontinuerligt. (Nilsson, 2003) Medelvärmeeffektbehovet beräknas som byggnadens energianvändning över 

en viss tid, men kan också beräknas genom att göra en värmebalans över byggnaden. Att mäta upp 

värmebehovet är ofta att föredra framför teoretiska beräkningar. Efter att mätpunkter på 

värmeeffektsbehovet vid olika utomhustemperaturer placerats ut kan en rät linje anpassas till 

mätpunkterna. (Schulz, 2003) I normala fall tar energisignaturen endast hänsyn till förhållandet mellan 

värmeeffektbehovet och utomhustemperaturen. Då kan energisignaturen uttryckas enligt räta linjens 

ekvation enligt ekvation (1.1) nedan. 

 
uteQ k T m     (1.1) 

Där Q  är byggnadens medelvärmeeffekt vid en viss utomhustemperatur, 
uteT . Konstanterna k  och m  

beror på byggnadens egenskaper. Andra varianter av energisignaturen existerar där faktorer som 

vindhastighet och solinstrålning tas med i linjeapproximeringen. (Nilsson, 2003)  

Om energieffektiviserande åtgärder genomförs i en byggnad kommer det att leda till att byggnadens 

energisignatur förändras. En minskning av energianvändningen leder till att linjens lutning blir flackare. 

Byte till effektivare reglersystem eller en förbättrad av injustering av radiatorsystemet leder vanligtvis till att 

kurvan parallellförskjuts nedåt. (Forslund, 2010) Ett exempel på hur en byggnadsenergisignatur kan se ut 

ges i Figur 5. 

 

Figur 5: Exempel på hur en energisignatur från en byggnad kan se ut (Schulz, 2003) 

I Figur 5 kan en energisignatur över en fiktiv byggnad ses. En rät linje har anpassats efter mätdata där 

punkter efter byggnadens balanstemperatur bortsetts från. Värmeeffekter vid temperaturer som 

uppkommer efter balanstemperaturen är oberoende av utomhustemperaturen eftersom värmeeffekten 

endast beror på uppvärmning av varmvatten. Linjens lutning representerar hur mycket 
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medelvärmeeffekten sjunker vid en ökning av utomhustemperaturen. (Schulz, 2003) Balanstemperaturen i 

Figur 5 är 15 °C och lutningen visar att medelvärmeeffekten sjunker med cirka 2 kW/°C. De 

värmeeffekter som uppmäts efter balanstemperaturen beror på uppvärmning av varmvatten.  

En rät linje kan approximeras till en serie mätpunkter genom att använda minsta kvadratmetoden. Linjens 

ekvation beräknas i Excel genom minsta kvadratmetoden. (Microsoft, 2014) 

2.7.1 Tidsintervall i energisignaturer 

Vid beräkning av en byggnads energisignatur används medelvärmeeffekten över ett visst tidsintervall. 

(Schulz, 2003) Hur långt detta tidsintervall ska vara för att ge en rättvis bild av byggnadens energisignatur 

är omdiskuterat.  

I många fall finns ingen enskild statistik över radiatorsystemets energianvändning, utan endast den totala 

värmeanvändningen i byggnaden där även uppvärmning av varmvatten räknas in. I sådana fall 

rekommenderas längre tidsintervall, eftersom att uppvärmningen av varmvatten kan variera under kortare 

tidsintervall beroende på hur användningsmönstret ser ut. (Nilsson, 2003) Om tidsintervaller av t.ex. en 

halvtimme används, beror medelvärmeeffektuttaget även på byggnadens värmetröghet. En byggnad med 

stor värmetröghet kan ge felaktiga korrelationer mellan värmeeffekten och utomhustemperaturen, 

eftersom en viss fördröjning av värmeeffekten gentemot utomhustemperaturen inträffar beroende på 

byggnadens värmetröghet. Om för korta tidsintervall används, manifesterar sig genom att sambandet 

mellan värmeeffekten och utomhustemperaturen blir icke-linjärt och en större spridning av värden 

inträffar. (Forslund, 2010) 

Tidsintervallet ska vara tillräckligt långt för att undvika att värmetrögheten och varmvattenanvändningen 

ska påverka energisignaturen i någon större utsträckning. Rekommenderade tidsintervall är dygn, veckor 

(Forslund, 2010) eller månader (Nilsson, 2003). Veckointervall är generellt accepterat. Månadsintervall kan 

vara för långt eftersom det kan vara svårt att följa hur byggnadens energianvändning utvecklar sig, men är 

vanligt förekommande eftersom det är bekvämt att hantera i form av datamängd och datatillgänglighet. 

Dygnsintervall förekommer också vid upprättandet av en energisignatur, men är mer känslig för 

byggnadens värmetröghet. (Forslund, 2010)  

2.8 Osäkerhetsanalys 

För att uppskatta osäkerheten i mätresultat bör begrepp som normalfördelning, standardavvikelse och 

konfidensnivå förklaras.  

Det har visats att observationer i form av t.ex. mätningar ofta fördelas på ett speciellt sätt, vilket kallas för 

normalfördelning. (math.kth.se, 2014) En standardavvikelse är avvikelsen från medelvärdet som rymmer 

cirka 68 % av mätpunkterna. Vid två standardavvikelser ryms cirka 95 % av mätpunkterna. En 

konfidensnivå är sannolikheten att medelvärdet av en population ligger inom ett specifikt intervall baserat 

på ett stickprov av populationen. Det intervall som ges utifrån en konfidensnivå kallas för 

konfidensintervall. (Gunnarsson, 2002) 

3 De undersökta byggnaderna 

Nedan beskrivs de två byggnader där mätningar utfördes. Byggnaderna heter Fräsaren 10 och Fräsaren 11 

och är belägna i Solna Business Park. Båda byggnaderna ägs och förvaltas av Fabege.  

3.1 Fräsaren 10 

Fräsaren 10 har en total tempererad area som uppgår till 13 349 m2 fördelat över 6 våningar. Byggnaden 

uppfördes 1964, men har sedan dess genomgått en större renovering 2011 samt ett antal 

hyresgästanpassningar. Kontorslokaler upptar cirka 7 000 m2 och butikslokaler upptar cirka 4 200 m2 av 
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den totala golvarean. Byggnaden är uppdelad i två delar, härifrån benämnda som hus 1 och 2. Ecopilot har 

varit installerat i byggnaden sedan december 2010. En bild på Fräsaren 10 kan ses i Figur 6.  

 

Figur 6: Fräsaren 10 

Värme och kyla tillförs byggnaden genom fjärrvärme respektive fjärrkyla. Fjärrvärmen värmeväxlas med 

VS01 som därefter shuntar ut vatten till radiatorsystemen VS1, VS2 och VS3. Värme från VS01 går även 

till att värma tilluften i ventilationssystemet genom värmebatterier i luftbehandlingsaggregaten. Ett 

tappvarmvattenssystem, VV1, värmeväxlas direkt med fjärrvärmen. Radiatorsystemet VS1 betjänar hus 1 

och VS2 betjänar hus 2. Ett tredje radiatorsystem, VS3, går till markvärme.  Kyla hämtas från fjärrkyla av 

KB01 som vidaredistribuerar kylan till KB1 och luftbehandlingsaggregaten. Köldbäraren, KB1, levererar 

kylan till kylbafflar i både hus 1 och 2.  

Ventilationen består av ett mekaniskt system med frånluft och tilluft med värmeåtervinning. Byggnaden 

har fem luftbehandlingsaggregat som betjänar olika delar av byggnaden. LB2601 betjänar plan 1-6 i hus 2 

och har ett värmeåtervinningsbatteri. LB1701 och LB1702 betjänar olika delar av hus 1 och båda har 

värmeåtervinning mellan till- och frånluft genom roterande värmeväxlare. Vintertid värms tilluften upp av 

returvatten från KB1 där värmeväxling mellan tilluft och KB1 görs av ett värmeåtervinningsbatteri. Kylan 

som extraheras från tilluften tillför därmed också kyla till kylsystemet. En lista över 

luftbehandlingsaggregaten hittas i Tabell 2.  

Tabell 2: Lista över luftbehandlingsaggregat, vilka ytor de betjänar samt deras drifttider 

Luftbehandlingsaggregat Projekterat flöde 

(tilluft/frånluft) [m3/h] 

Typ av 

värmeåtervinning 

Betjänar Drifttider 

LB1701 2,64-4,17/2,585-4,115 Roterande Hus 1, Plan 3-4 Vardagar: 07:25-17:30 

LB1702 3,02-5,52/2,92-5,42 Roterande Hus 1, Plan 3-4 Vardagar: 07:35-17:35 

LB2601 3,17/2,54 Vätskeburet 

batteri 

Hus 2, Plan 1-6 Vardagar: 07:30-17:30 

 

Förutom de luftbehandlingsaggregat som tas upp i Tabell 2 finns också två stycken 

luftbehandlingsaggregat som inte undersöktes närmare. Luftbehandlingsaggregatet LB1101 har ingen en 

egen mätning av tillförd värme och luftbehandlingsaggregatet LB2301 förses av återvunnen 

kondensorvärme från kylmaskinerna. En cirkulationsfläkt, CK2301, betjänar kylrum i matvarubutiken. Ett 

antal frånluftsfläktar finns installerade i byggnaden som betjänar WC, duschar och omklädningsrum m.m.  

Matvarubutiken har kyl- och frysrum som betjänas av kylmaskiner. Från kylmaskinernas kondensorer 

återvinns värme som sedan används för att värma upp matvarubutiken och tilluften i LB2301. 

Uppvärmningen av matvarubutiken och tilluften i LB2301 har ett eget styrsystem och styrs således inte av 
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Ecopilot. Styrsystemet i denna del heter TAC Vista. Med hjälp av värmeåtervinningen är matvarubutiken 

och luftbehandlingsaggregatet LB2301 självförsörjande vad gäller värme, vilket betyder att ingen av den 

värme som levereras med fjärrvärmen används i matvarubutiken eller system som betjänar 

matvarubutiken. Således är denna del av byggnaden inte av intresse för vidare analys och upptas inte i 

omfånget av detta examensarbete.  

Börvärdesintervall på rumstemperatur i de olika delarna av Fräsaren 10 är olika beroende på vilket 

väderstreck fasaden för zonen är riktad åt. I Tabell 3 framgår ett urval av de olika börvärdesintervallerna 

som finns i respektive del, samt deras satta balanstemperatur. 

Tabell 3: Börvärdesintervall på rumstemperatur och satt balanstemperatur för respektive zon 

Zon Väderstreck Börvärdesintervall 

Arbetstid [°C] 

Börvärdesintervall 

Övrig tid [°C] 

Balanstemperatur [°C] 

Hus 1, Del 1, Plan 4 Öst 20,5-24,5 20-25 13 

Hus 1, Del 2, Plan 4 Syd 20,5-24,5 20-25 13 

Hus 1, Del 3, Plan 4 Norr 21-24,5 21-25 14,5 

Hus 1, Del 4, Plan 4 Väst 21-24,5 21-25 14,5 

  

Tabell 3 visar att börvärdesintervallet på rumstemperaturen har ett något bredare spann för de zoner som 

har fasad mot syd och öst i jämförelse med zoner med fasad mot norr och väst.  

Ett antal belysningssystem finns installerade i byggnaden. Dessa system är kopplade till driftscheman och 

till en lux-givare. Ett system för takvärme finns också i byggnaden.  

3.2 Fräsaren 11 

Den andra byggnaden som undersöks heter Fräsaren 11 och är byggd 1962. Den har en total area på cirka 

40 000 m2 fördelat på 6 våningsplan, varav cirka av 32 000 m2 består av kontorslokaler. Ett varmgarage är 

beläget under entréplan och uppskattas ha en area som uppgår till cirka 2 400 m2. I byggnaden finns också 

ett hotell samt allmänna ytor. Fyra öppna ljusgårdar finns också i byggnaden. Delar av varmgaraget hyrs ut 

till en bilservicefirma. Fräsaren 11 innehåller också en personalrestaurang som har kylmaskiner med 

köldmedier R134a och R404a. Restaurangen har också en fettavskiljare som är placerad i garaget.  

 

Figur 7: Fräsaren 11 

En omfattande renovering av byggnaden har nyligen genomförts, där Ecopilot har installerats. I delar av 

byggnaden har också energieffektiviserande åtgärder genomförts, såsom byte till energieffektiv belysning. 
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Extern solavskärmning finns som kontrolleras genom både mätningar av vind, regn och solinstrålning. 

Solavskärmningen är inaktiv vintertid.  

Börvärdena för rumstemperaturen i Fräsaren 11 är generellt satta inom ett intervall på 21-24 °C, vilket ska 

tillgodose ett bra termiskt klimat mellan 06:30-18:30 på vardagar. Utanför arbetstid tillåts 

rumstemperaturen ligga mellan 20-25 °C. I vissa delar av byggnadens kan andra temperaturintervall finnas.  

Värme och kyla tillförs via fjärrvärme respektive fjärrkyla. Värme distribueras i byggnaden genom ett 

vattenburet radiatorsystem och kyla distribueras genom ett vattenburet system med kylbafflar. Kyl- och 

värmesystemet kyler eller värmer också tilluften efter behov.  

I fjärrkylcentralen finns två plattvärmeväxlare, där fjärrkylan värmeväxlas med byggnadens 

köldbärarsystem, KB10. Kylan distribueras genom byggnaden via KB10 som shuntar ut köldbäraren till 

KB20-KB29. KB20 betjänar kylbafflar i hotellet. Byggnadens resterande kylbafflar betjänas av KB21-29. 

Tilluft med kylbehov värmeväxlas med KB10 och värmeöverföringen regleras med en styrventil.  

Värmesystemet fungerar på ett liknande sätt som kylsystemet. Fjärrvärme värmeväxlas med VS10 som i 

sin tur distribuerar värmen genom shuntventiler till VS21 och VS22. Det hotell som finns i byggnaden 

betjänas av VS22. Resterande del av byggnadens radiatorsystem betjänas av VS21. Varmvatten distribueras 

via VV1 som värmeväxlas direkt med fjärrvärmen. Då tilluften har ett värmebehov, tillgodoses det av 

värmebatterier som finns installerade i respektive luftbehandlingsaggregat. Värmebatterierna är 

ihopkopplat med VS10 och regleras med hjälp av en styrventil.  

Ett FTX-system finns installerat i byggnaden. Luftbehandlingsaggregaten är belägna i fläktrum på översta 

våningen, taket, entréplanet samt garageplanet. Värmeåtervinningen mellan från- och tilluft i 

luftbehandlingsaggregaten finns i form av roterande värmeväxlare eller värmeåtervinningsbatteri. En lista 

över de olika luftbehandlingsaggregaten kan ses i Tabell 4.  

Tabell 4: Lista över de olika luftbehandlingsaggregaten i Fräsaren 11 

Namn Projekterat flöde 

TF/FF [m3/s] 

Typ av 

värmeåtervinning 

Drift Betjänar Belägen 

LB16 4,0/4,0 Roterande  Vardagar: 06:30-18:30 Kontor (Coop) Plan 6 

LB26 8,2/8,2 Roterande  Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 2-5, samt 

ljusgård 

Plan 6 

LB36 8,2/8,2 Roterande  Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 2-5, samt 

ljusgård 

Plan 6 

LB46 8,2/8,2 Roterande  Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 2-5, samt 

ljusgård 

Plan 6 

LB56 8,2/8,2 Roterande  Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 2-5, samt 

ljusgård 

Plan 6 

LB66 2,25/2,3 Roterande  Vardagar: 

Kontinuerlig;  

Hotell Tak 

LB10 5,63/5,37 Vätskeburet batteri Vardagar: 06:30-21:00 Kontor (Coop) Entréplan 

LB20 (3,66/2,65)/(2,56/

1,55) 

Vätskeburet batteri Felaktiga drifttider Kontor/ 

konferensrum, pl. 0-1 

Entréplan 

LB30 6,0/6,0 Vätskeburet batteri Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 0-1 Entréplan 

LB40 6,0/6,0 Roterande Vardagar: 06:30-18:30 Kontor, pl. 0-1 Entréplan 

LB50 1,1/0,86 Rotorerande Vardagar: 07:30-17:00 Konferensrum, pl. 2 Entréplan 

LB01 7 Vätskeburet batteri Vardagar: 07:00-17:00 Garage Garage 
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Luftbehandlingsaggregaten i Tabell 4 installerades mellan 2001-2003. Alla luftbehandlingsaggregat, 

förutom LB01, har både ett värmebatteri och ett kylbatteri, vilka ger möjlighet att värma eller kyla tilluften. 

LB01 har endast ett värmebatteri och betjänar ett garage och ett biltvättskontor som båda är belägna på 

garageplan.  Senaste obligatoriska ventilationskontrollen gjordes hösten 2013. Luftbehandlingsaggregaten 

styrs genom driftscheman.  

Luftbehandlingsaggregaten, LB20 och LB50, har forcerat flöde som används till konferensrum. LB20 

betjänar 4 stycken konferensrum och LB50 betjänar 6 stycken konferensrum. Ventilationen i dessa rum är 

satta på timer och stängs av efter angiven tid från det att ventilationen satts igång av användaren. Tiden på 

timern är satt till 240 minuter för samtliga konferensrum. I konferensrummen finns också koldioxidmätare 

som mäter koldioxidnivån i frånluften. Det forcerade flödet styrs både på rummets temperaturgivare och 

koldioxidgivare. 

Fräsaren 11 har också ett flertal frånluftsfläktar där de flesta betjänar olika WC-grupper, soprum, förråd, 

hissmaskinrum och en undercentral. Märkeffekten varierar på frånluftsfläktarna, men de flesta 

frånluftsfläktarna som betjänar WC-grupper samt WC/El har en märkeffekt på 0,7 kW. En inventering av 

samtliga frånluftsfläktar hittas i Tabell 5.  

Tabell 5: Inventering av samtliga frånluftsfläktar, samt deras betjäningsområde och styrning  

Namn Betjänar  Drift 

FF10 Soprum Vardagar: 07:30-17:00 

FF15, FF25, FF35, FF45 WC/EL plan 0-5 Tidkanal ej inlagd 

FF16, FF26, FF30, FF36, FF46 WC plan 2-5 Tidkanal ej inlagd 

FF20, FF201 Soprum Kontinuerlig alla dagar 

FF40 Soprum Vardagar: 07:30-17:00 

FF56 Hissmaskinrum, del 3 Temp start 25°C, stopp 22 °C 

FF66, FF76, FF86 Hissmaskinrum plan 6 Temp start 25°C, stopp 22 °C 

FF96 Kök, green cargo Vardagar: 07:30-17:00 

FF101 Undercentral Temperaturstyrd 

FF104 Diskkåpa kök hotell Timer 240 min 

FF106 WC plan 2-5  Kontinuerlig 

FF112 Coop kök Vardagar: 07:30-17:00 

 

En frånluftsfläkt, FF96, betjänar ett pentry och frånluftsfläktarna FF116 och FF112 betjänar en 

personalrestaurang. Frånluftsfläkt, FF116, har en märkeffekt på 3,0 kW. Hotellköket betjänas av 

frånluftsfläkten, FF104, vilken styrs av en timer. För FF104 är den inställda forcerade drifttiden på timern 

240 minuter. Två cirkulationsfläktar, CK01 och CK02, är belägna i garaget under entréplan.  

Ett högspänningsverk är beläget på garageplan. I samma utrymme finns en cirkulationsfläkt, CK01, med 

möjlighet att kyla den cirkulerade luften. Ett serverrum som inte används i nuläget är kopplad till en 

cirkulationsfläkt, CK02, med möjlighet till kylning.   

Belysning som omfattar entré, innegård, reklamskyltar och utomhusbelysning styrs av en luxmätare, AS18-

GX93 samt av ett driftschema för respektive belysningsdel. Belysningen för dessa delar är tänd under 

driftschemat samt under de tider då luxnivån understiger ett inställt värde. Om det uppmätta luxvärdet i 

AS18-GX93 överstiger ett tidigare inställt värde, släcks belysningen. Belysningen i garaget är på under 

dagtid och under resterande tider är belysningen kontrollerad av rörelsesensorer. De flesta 
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belysningssystem i Fräsaren 11 har ett driftschema där belysningen är på under 07:30-17:00, med undantag 

för ett av trapphusen och garaget. Dessa zoner går på andra scheman.  

4 Metod och modell 

En genomgång av Fräsaren 10 och 11 genomfördes för att få en uppfattning över de ingående systemen 

och deras uppbyggnad. Under genomgången låg fokus på undercentraler och fläktrum, men även ett urval 

av hyresgästernas lokaler undersöktes. Därefter samlades all tillgänglig information om byggnaderna in, 

såsom ritningar över värme-, kyl- och ventilationssystem. OVK-protokoll (obligatorisk 

ventilationskontroll), energideklarationer och energironderingar inhämtades för respektive byggnad. OVK-

protokollen gav uppgifter om projekterade flöden, uppmätta flöden och brister i ventilationssystemen. 

Statistik om värme-, kyl- och elektricitetsanvändning samlades också in för att kunna bestämma 

byggnadernas energianvändning.  

Tre olika driftfall undersöktes i Fräsaren 10 och två driftfall undersöktes i Fräsaren 11. Dessa driftfall 

förklaras närmare i Tabell 6.  

Tabell 6: De undersökta driftfallen, samt vilken indata som skickas till styr- och reglersystemet för respektive driftfall 

Byggnad Driftfall Prognostyrning Värmetröghetsstyrning Utomhustemperaturgivare 

Fräsaren 10; 

Fräsaren 11;  

Ecopilot Aktiverad Aktiverad Aktiverad 

Fräsaren 10; 

Fräsaren 11; 

Ecopilot 

(Prognosstyrning av) 

Inaktiverad Aktiverad Aktiverad 

Fräsaren 10 Ecopilot av Inaktiverad Inaktiverad Aktiverad 

 

Driftfallet Ecopilot i Tabell 6, syftar på då Ecopilot är i normal drift, vilket betyder att detta fall kan 

användas som referensfall. I driftfallet Ecopilot (Prognosstyrning av) stängdes prognosstyrningen av, men 

Ecopilot är fortfarande igång och indata till styrningen fås via utomhustemperaturgivare och 

rumstemperaturgivare. Dessa två fall genomfördes i både Fräsaren 10 och 11. I Fräsaren 10 stängdes 

Ecopilot av helt och under detta driftfall styrdes framledningstemperaturen endast genom en 

framledningskurva beroende av utomhustemperaturen.  

4.1 Graddagsmetoden 

För att kunna jämföra energianvändningen i Fräsaren 10 och 11 med andra byggnader, korrigerades 

energidata enligt graddagsmetoden. Byggnadens användning av kyla kan normalårskorrigeras med 

kylgraddagar, men eftersom detta inte är vanligt förekommande i praktiken har detta inte gjorts i dessa 

beräkningar. Värmeanvändningen normalårskorrigerades enligt ekvation (1.2): 

 ( )korrigerad värme VV VVQ G Q Q Q      (1.2) 

Där 
korrigeradQ , är den normalårskorrigerade värmeanvändningen och 

värmeQ  är den uppmätta 

värmeanvändningen. Faktorn G beräknades som kvoten av antal graddagar under ett år genom antal 

graddagar för ett normalår. Där uppvärmningsenergin till varmvattnet, 
VVQ uppskattades enligt: 

 2 2; ;( )

3600

VV H O p H O VV bör KV

VV

V c T T
Q

   
   (1.3) 

Där 
VVQ  är uppvärmningsenergin av varmvattnet i kWh och 

VVV är den volym varmvatten som använts i 

byggnaden. Vattnets densitet, 
2H O , sattes till 995 kg/m3 och specifika värmekapacitet, 

2;p H Oc , sattes till 
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4,18 kJ/(kg K). Tappvarmvattnets temperaturbörvärde, 
;VV börT , var 55 °C i Fräsaren 10 och 60 °C i 

Fräsaren 11. Kallvattnets temperatur, 
KVT , antogs vara 10 °C (Olsson b, 2003). Eventuella värmeförluster 

i varmvattensystemets cirkulation antogs tillföra byggnadens uppvärmning.  

Graddagar från åren 2009-2013, samt normalårets graddagar hämtades från Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut, SMHI. Energianvändningsdata angående fjärrvärme och fjärrkyla hämtades från 

Fabeges inloggning på Norrenergi. Fastighetselektriciteten i Fräsaren 10 mättes av en egen mätare uppsatt 

av Fabege. I Fräsaren 11 uppskattades fastighetselektriciteten enligt: 

 fastighetselQ Total el Hyresgästsel    (1.4) 

Fastighetselektriciteten, 
fastighetselQ , uppskattades i Fräsaren 11 genom att subtrahera summan av 

hyresgästernas uppmätta elektricitetsanvändning från den totala elförbrukningen. Data angående den 

totala elektricitetsanvändningen hämtades från Vattenfall och hyresgästernas elektricitetsanvändning 

hämtades från Fabeges egna mätare. Då hyresgästernas elektricitetsanvändning för 2009 saknades, 

uppskattades fastighetselektriciteten som medelvärdet av fastighetselektriciteten mellan åren 2010-2013.  

Den totala energianvändningen bestämdes genom:  

 
korrigerad kyla fastighetsel

tot

temp

Q Q Q
Q

A

 
   (1.5) 

Den totala energianvändningen betecknas som 
totQ  och använd kyla skrivs som 

kylaQ . Uppgifter 

angående den tempererade arean, 
tempA , för respektive byggnad gavs av Fabege. I Fräsaren 10 reducerades 

den tempererade arean eftersom matvarubutiken i denna byggnad är självförsörjande från 

kondensorvärme från kylmaskinerna. Den reducerade arean användes till värmen och kylan, men 

fastighetselen delades på den totala tempererade arean. 

4.2 Mätningsförfarande 

Modellen för hur mätningarna utfördes redovisas nedan. De inställningar och funktioner som ändrades 

mellan de olika fallen klargörs också. Tabell 7 visar de olika referensfallen som användes, samt de datum 

då ändringar gjordes i styrsystemet.  

Tabell 7: Lista över de datum då ändringar gjorde i styrsystemet 

Driftfall Byggnad Startdatum Slutdatum 

Ecopilot Fräsaren 10 2013-01-01 2014-02-13 

Ecopilot (Prognosstyrning av) Fräsaren 10 2014-02-22 2014-03-12 

Ecopilot av (Felaktig kurva VS2) Fräsaren 10 2014-03-13 2014-03-26 

Ecopilot av (Korrekt kurva VS2) Fräsaren 10 2014-03-31 2014-04-13 

Ecopilot Fräsaren 11 2014-03-12 2014-03-25 

Ecopilot (Prognosstyrning av) Fräsaren 11 2014-03-31 2014-04-11 

 

Tre grundfall utreddes i Fräsaren 10. Det första fallet var då Ecopilot var satt i normal drift. Därefter 

stängdes prognosstyrningen av, men Ecopilots värmetröghetstyrning var fortfarande aktiv. I det sista fallet 

stängdes Ecopilot av och framledningstemperaturen styrdes endast med hjälp av inställda reglerkurvor. En 

reglerkurva i VS2 var felaktigt inställd under en del av perioden då Ecopilot var avstängd. Därför gjordes 

ytterligare mätningar med en reviderad kurva för VS2. Luckan mellan normal drift med Ecopilot till det att 



-33- 
 

prognosstyrningen stängdes av första gången, berodde på att prognosstyrningen inte kunde stängas av på 

ett korrekt sätt.  

I Fräsaren 11 utreddes endast två fall, Ecopilot i normal drift och Ecopilot med avstängd prognosstyrning.  

4.2.1 Avstängning av prognosstyrning 

Prognosstyrningen i Ecopilot stängdes av genom att ett felaktigt prognosID ställdes in i Ecopilot. 

Ecopilot bortser därigenom från prognoserna. Instruktioner för avstängningen av prognosstyrningen 

tillhandahölls av Joakim Andersson (Kabona). Förutom detta gjordes inga andra ändringar gentemot 

vanlig drift med Ecopilot.   

4.2.2 Avstängning av Ecopilot 

Ecopilot stängdes av under en begränsad period. Under denna tid reglerades framledningstemperaturen 

mot utomhustemperaturen genom inställda reglerkurvor för VS01, VS1 och VS2. De reglerkurvor som 

var inlagda i det fall då Ecopilot var i normal drift hade liten betydelse eftersom Ecopilot förskjuter 

börvärdet på framledningstemperaturen efter behov. Därför anpassades en kurva utifrån uppmätta 

utomhustemperaturer och framledningstemperaturer. De använda temperaturerna var 

medeldygnstemperaturer och data från 2013-01-01 till 2014-02-01 användes. Reglerkurvan för VS1 som 

användes under avstängningen av Ecopilot kan ses i Figur 8. 

 

Figur 8: Den anpassade reglerkurvan för VS1 och den inlagda reglerkurvan i Ecopilot 

Den anpassade kurvan som användes under avstängningen av Ecopilot var generellt högre än kurvan som 

låg inlagd i Ecopilot. Kurvanpassningen för VS2 kan ses i Figur 9.  
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Figur 9: De anpassade reglerkurvan för VS2 som användes under mätperioderna 

Även kurvan för VS2 justerades upp under största delen av temperaturintervallet jämfört med den kurva 

som låg inlagd i Ecopilot, vilket kan ses i Figur 9. Reglerkurvan för VS01 ändrades för att tillmötesgå 

framledningstemperaturerna i VS1 och VS2. Den anpassade reglerkurvan för VS01 kan ses i Figur 10. 

Denna kurva användes under mätperioden då Ecopilot var avstängd. 

 

Figur 10: Den anpassade reglerkurvan för VS01 

Reglerkurvan för VS01 anpassades för att tillmötesgå, framledningstemperaturen i VS1, vilket kan ses i 

Figur 10. Börvärdet på tilluftstemperaturen i LB2601 ändrades till ett konstant värden. Tidigare kunde 

Ecopilot förskjuta börvärdet på tilluftstemperatur gentemot en förinställd kurva. Börvärdena på 

tilluftstemperaturen i LB2601, LB1701 och LB1702 sattes genom att granska vad Ecopilots beräknade 

börvärde varit under de senaste veckorna. Börvärdet på tilluftstemperaturen ändrades därefter till 19 °C i 

luftbehandlingsaggregatet LB2601. För luftbehandlingsaggregaten, LB1701 och LB1702, sattes börvärdet 

till 19 °C för utomhustemperaturer över 3 °C. För lägre utomhustemperaturer ändrades börvärdet linjärt 

till 20 °C ner till en utomhustemperatur på -5 °C. 
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Det antogs att ingen förskjutning av börvärdet förekom för reglerkurvan för VS3 (Markvärme) som var 

inlagd i Ecopilot. Därför gjordes inga försök att anpassa en reglerkurva för VS3 enligt metoden som 

användes för VS1 och VS2. Den redan inlagda kurvan i VS3 användes under den tid då Ecopilot var 

avstängd.  

4.3 Energisignatur 

Energianvändningen under de olika driftfallen, beskrivna enligt Tabell 6, jämfördes genom att ta fram 

energisignaturer för respektive fall baserat på uppmätt data. Medelvärden på värmeeffekter och 

utomhustemperaturer över ett dygn användes vid framställandet av energisignaturerna. Alla 

energisignaturer som togs fram var över olika temperaturintervall, där temperaturintervallen berodde på 

hur utomhustemperaturen varierat över mätperioden. Vidare antogs det vid analysen av energisignaturerna 

att verksamheten i byggnaden varit konstant och därmed antogs också att de interna värmelasterna varit 

konstanta under mätperioderna.  

I Fräsaren 10 var givare som loggar värmeeffekt, värmeenergi och flöde utsatta. Dessa var strategiskt 

utplacerade runt om i byggnaden för att mäta värmeanvändningen i olika distributionssystem. De utvalda 

givarna kan ses i Tabell 8.  

Tabell 8: De individuella värmesystemen samt vilken givare som användes i Fräsaren 10 

Namn på givare  System Betjänar 

MQ44-FJÄRRV. Fjärrvärme Hela byggnaden 

MQ45-RAD HUS 1 VS1 Hus 1 

MQ46-RAD HUS 2 VS2 och värme till LB2601 Hus 2 

MQ47-MARKVÄRME VS3 Markvärme 

MQ48-LB1701/LB1702 Värme till LB1701 och LB1702 Hus 1  

MQ49-LB2601 Värme till LB2601 Hus 2 

 

Först gjordes en energisignatur av fjärrvärmeanvändningen. Samma metod användes vid framtagandet av 

energisignaturer på fjärrvärmeanvändningen i Fräsaren 10 och 11. Helger och helgdagar togs bort från 

dessa energisignaturer, eftersom den värme som tillförs under dessa dagar skiljer sig väsentligt från 

arbetsdagar. Det beror på att luftbehandlingsaggregaten går på driftscheman och är avstängda under 

helger. Således används ingen värme för att värma upp tilluften under dessa dagar. Vid jämförelsen antogs 

att värme till uppvärmning av varmvatten, samt värmeförluster till varmvattencirkulation var konstanta. 

Inget avdrag för uppvärmning av varmvatten och varmvattencirkulation gjordes i energisignaturerna för 

fjärrvärme.  

Då energisignaturer för den tillförda värmen i luftbehandlingsaggregaten togs fram användes endast 

mätdata från vardagar. Värme till luftbehandlingsaggregaten LB1701 och LB1702 mättes av en givare och 

därför gjordes en gemensam energisignatur för dessa två aggregat. En frånluftsfläkt fungerande felaktigt i 

LB1701 mellan 2014-02-06 - 2014-03-07 och detta åtgärdades efter påpekande av författaren till detta 

examensarbete. På grund av den felaktiga driften av frånluftsfläkten försämrades värmeåtervinningen 

mellan från- och tilluft i LB1701 under denna period. Mätdata över fjärrvärmeanvändningen i Fräsaren 10 

kunde därför inte användas under den tid då frånluftsfläkten inte fungerade korrekt. För Ecopilot i normal 

drift användes istället mätdata över fjärrvärmeanvändning från januari 2013 till början av februari 2014. 

Då denna energisignatur togs fram användes mätdata för mätpunkter med utomhustemperaturer som låg 

under balanstemperaturen för Fräsaren 10. Balanstemperaturen hittades genom att undersöka vid vilken 

utomhustemperatur värmeanvändningen blev konstant. I Fräsaren 10 uppskattades balanstemperaturen 

vara 11 °C.  
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De datum som användes då energisignaturerna för fjärrvärmeanvändning och värme till luftbehandling 

togs fram kan ses i Tabell 9.  

Tabell 9: Använda mätperioder för energisignaturer baserade på använd fjärrvärme 

Mätperiod Start Slut 

Ecopilot av  2013-01-01 2014-02-05 

Ecopilot (Prognosstyrning av – Driftfel 

Frånluftsfläkt) 

2014-02-24 2014-03-11 

Ecopilot av (Felaktig kurva) 2014-03-13 2014-03-27 

Ecopilot av (Korrekt kurva) 2014-03-31 2014-04-11 

Ecopilot (Vår 2013) 2013-02-01 2013-05-01 

Ecopilot (Höst 2013) 2013-11-01 2013-11-30 

 

I Fräsaren 10 fanns också möjligheten att ta fram energisignaturer för varje radiatorsystem och för vissa 

luftbehandlingsaggregat. De mätperioder som användes till energisignaturerna för 

luftbehandlingsaggregaten kan även ses i Tabell 9. Dock användes andra datum för mätperioden Ecopilot. 

Energisignaturen för LB1701 och LB1702 använde mätdata till mätperioden Ecopilot från november 2013. 

I energisignaturen för LB2601 användes mätdata från 2014-01-30 till 2014-02-14. För 

luftbehandlingsaggregaten kunde även mätperioderna då Ecopilot var avstängd slås ihop.  

Radiatorsystemen, VS1 och VS3, hade egna givare som loggade dygnsmedeleffekten. Energisignaturerna 

för dessa system kunde därför tas fram direkt. För att få energisignaturen för radiatorsystemet VS2 

användes en indirekt metod. Medeldygnseffekten som används av VS2 beräknades enligt:  

 
2 2 2601 2601VS VS LB LBQ Q Q    (1.6) 

Där 
2VSQ , 

2601LBQ  och
2 2601VS LBQ 

 är dygnsmedeleffekten av värme som användes av VS2, LB2601, samt 

både VS2 och LB2601. Detta gjordes eftersom ingen individuell loggning av effekt fanns för VS2. Vid 

framtagandet av energisignaturer för radiatorsystemen användes både vardagar och helger. De datum som 

användes framgår i Tabell 10.  

Tabell 10: Datum som användes till energisignaturerna för VS1, VS2 och VS3 i Fräsaren 10 

Mätperiod Start Slut 

Ecopilot 2014-01-27 2014-02-14 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 2014-02-22 2014-03-11 

Ecopilot av 2014-03-14 2014-04-12 

 

I vissa energisignaturer delades mätperioden Ecopilot av in i två perioder beroende på om inställningar 

ändrades som påverkade energisignaturerna.  

Fördelen med att använda givare utplacerade i separata distributionssystem var att de blev oberoende av 

varmvattenanvändningen i byggnaden. Därmed blev energisignaturerna mindre känsliga vid användning av 

ett kortare tidsintervall. En annan fördel var att en djupare analys kan göras genom att Ecopilots påverkan 

på värmeanvändningen i luftbehandlingsaggregat och radiatorsystem kunde undersökas separat. 

Temperaturgivaren, GT3N, i Fräsaren 10 användes då utomhustemperaturen mättes.  

I Fräsaren 11 användes givaren, MQ44-FJÄRRV., som mäter fjärrvärmeanvändningen. Inga andra givare 

som loggar energi, effekt eller flöde är utsatta i resterande värmesystem i Fräsaren 11. En djupare analys av 
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de olika distributionssystemen kunde därför inte genomföras. Utomhustemperaturen mättes av 

temperaturgivaren, AS10-GT31 i Fräsaren 11. De datum som användes då energisignaturer av 

fjärrvärmeanvändning i Fräsaren 11 togs fram hittas i Tabell 11.  

Tabell 11: Datum som användes till energisignaturer av fjärrvärmeanvändningen i Fräsaren 11 

Mätperiod Start Slut 

Ecopilot 2014-03-12 2014-03-25 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 2014-03-31 2014-04-11 

 

Efter att mätningarna slutfördes anpassades en rät linje till respektive dataserie genom att använda minsta 

kvadratmetoden genom en inbyggd funktion i Excel. Linjernas lutning och förskjutning i förhållande till 

varandra analyserades sedan.  

4.3.1 Energisignaturernas osäkerhet 

För att kunna jämföra energisignaturer för olika mätperioder var det nödvändigt att genomföra en 

osäkerhetsanalys. För att beräkna osäkerheten användes ett inbyggt verktyg i Excel som kallas dataanalys. 

Där valdes sedan funktionen regressionsanalys som ger en rad olika parametrar som visar hur väl en linje har 

approximerats till ett intervall av mätpunkter. Osäkerheter beräknades vid konfidensnivåer på 65 % och 

95 %. Osäkerheten hos linjernas lutning och förskjutning, dvs. k respektive m-värde, beräknades. Då 

energisignaturerna analyserades antogs att osäkerheten i linjens lutning var försumbar och därför 

analyserades osäkerheten endast utifrån förskjutningens osäkerhet. Det antogs ytterligare att 

mätpunkternas avvikelse från den approximerade energisignaturen var slumpmässiga och oberoende av 

varandra. I osäkerhetsanalysen undersöktes endast osäkerheten i värmeeffekten. Osäkerheten i 

temperaturmätningarna antogs därför vara försumbar. Antalet mätpunkter varierade mellan 

mätperioderna, vilket togs hänsyn till under osäkerhetsanalysen. Den inbyggda funktionen i Excel 

använder Students t-fördelning.  

En fördel med att använda denna metod är att metoden tar hänsyn till att osäkerheten blir större ju färre 

mätpunkter som används.  

4.4 Värmeeffektsvariationer 

För att kunna utreda om Ecopilot minskade toppbelastningar i värmesystemet samlades timvis mätdata in. 

Värmeeffekter normaliserades med avseende på differensen mellan inomhustemperatur och 

utomhustemperatur. För att begränsa mängden data lades fokus på Hus 1 och VS1 i Fräsaren 10. 

Värmeeffekten avgiven av radiatorsystemet VS1 användes istället för fjärrvärmeanvändningen. 

Fjärrvärmeanvändningen kan variera mycket beroende på hur mycket värme som används för 

uppvärmning av tilluften i luftbehandlingsaggregaten, samt vilka drifttider som används. I 

radiatorsystemen är värmeavgivningen inte bunden till något driftschema, vilket gjorde den lämplig för 

denna typ av analys. Denna analys kunde inte göras i Fräsaren 11 eftersom det inte fanns någon givare 

som mätte effekt i något av de två radiatorsystemen. Hur värmeeffekten normaliserades kan ses i ekvation 

(1.7). 

 
max medel

norm

inomhus utomhus

Q Q
Q

T T


 


  (1.7) 

Där normQ  är den normaliserade värmeeffektavvikelsen per uppvärmningsgrad. Medelvärmeeffekten 

under en timme skrivs som medelQ och den maximala värmeeffekten under en timme skrivs som maxQ . 

Medeltemperaturen inomhus och utomhus skrivs som inomhusT  och utomhusT . Inomhustemperaturen, 
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inomhusT , är det timvisa medelvärdet av fem olika temperaturgivare uppsatta i olika väderstreck på plan 4 i 

Hus 1. Detta medelvärde antogs representera inomhustemperaturen i Hus 1.  

Resultatet från ekvation (1.7) fördes sedan in i diagramform genom att plotta normQ  mot timme sedan 

början på experimentet. För samtliga fall användes timvis data från 14 sammanhängande dagar. På så vis 

var antalet helger och vardagar lika för alla fallen. Detta borde resulterat i 336 mätpunkter för varje fall, 

men ett visst bortfall av data upptäcktes då mätdatan sammanställdes. Antalet mätpunkter kontrollerades 

för att de inte skulle skilja sig för mycket mellan fallen.  

Ett medelvärde på värmeeffektavvikelsen per uppvärmningsgrad beräknades för varje mätperiod. För att 

få fram en definition av vad en värmeeffekttopp var, beräknades sedan ett gemensamt medelvärde över 

värmeeffektavvikelsen per uppvärmningsgrad för samtliga mätperioder. Medelvärdet användes sedan för 

att definiera storleken på en värmeeffekttopp.  

 

n

norm

Medel

Q

Q
n



 


  (1.8) 

Där 
MedelQ är medelavvikelsen för alla n punkter under samtliga mätperioder. Definitionen av en 

värmeeffekttopp delades sedan in i tre intervall, kallat kategori 1, 2 och 3. Definitionen av dessa kategorier 

kan ses i ekvation (1.9).  
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Medel topp Medel
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Kategori Q Q Q

Kategori Q Q Q

Kategori Q Q

    

    

  

  (1.9) 

En mätpunkt som kom inom intervallen i ekvation (1.9) räknades därefter som en värmeeffekttopp. Där 

;1toppQ ,
;2toppQ  och 

;3toppQ är en värmeeffekttopp av kategori 1, 2 och 3 respektive. Antalet 

värmeeffekttoppar räknades sedan för respektive fall.  

De datum som användes samt hur många mätpunkter dessa perioder innehöll, kan ses i Tabell 12.  

Tabell 12: Timvisa mätpunkter som användes till analysen av värmeeffekten i VS1 

Mätperiod Start Slut Mätpunkter 

Ecopilot 2014-01-31 2014-02-13 332 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 2014-02-22 2014-03-07 333 

Ecopilot av 2014-03-31 2014-04-13 334 

 

Antalet mätpunkter för mätperioderna i Tabell 12 borde teoretiskt vara 336 stycken. Bortfall av data 

gjorde emellertid att maximalt 4 mätpunkter förlorades från respektive mätperiod. 

4.5 Inomhusklimat 

Då redan installerade temperaturgivare användes under mätningarna validerades dessa genom att mäta 

temperaturen momentant med en termometer. De givare som användes i Fräsaren 10 och 11 kan ses i 

Tabell 13 respektive Tabell 14.  
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Tabell 13: Använda temperaturgivare i Fräsaren 10 

Namn Mäter Placering 

GTR7234 Rumstemperatur Hus 1, Plan 4 (Öst) 

GTR7255 Rumstemperatur Hus 1, Plan 4 (Öst) 

GTR7247 Rumstemperatur Hus 1, Plan 4 (Norr) 

GTR7245 Rumstemperatur Hus 1, Plan 4 (Väst) 

GTR7240 Rumstemperatur Hus 1, Plan 4 (Syd) 

 

Rumstemperaturgivarnas placering i Fräsaren 10 ses i Figur 11. De utvalda temperaturgivarna är 

markerade med en svart rund ring.  

 

Figur 11: Ritning över plan 4 på Fräsaren 10 samt de utvalda temperaturgivarna, markerade med en svart rund ring 

De temperaturgivare som användes för att undersöka inomhusklimatet i Fräsaren 11 kan ses i Tabell 14.  

Tabell 14: Använda rumstemperaturgivare i Fräsaren 11 

Namn Mäter Placering 

GTR18421 Rumstemperatur Plan 1 (Nordväst) 

GTR17916 Rumstemperatur Plan 4 (Mitten av byggnaden) 

GTR18047 Rumstemperatur Plan 4 (Sydväst) 

GTR17885 Rumstemperatur Plan 0 (Sydost) 

 

Rumstemperaturgivare valdes ut i olika väderstreck och i olika delar av byggnaderna. En visuell 

bedömning av de utvalda rumstemperaturgivarnas placering gjordes också för att undvika stor påverkan av 

interna värmelaster eller andra störande faktorer. En validering av utvalda temperaturgivare gjordes också, 

se 5.3 Validering av använda givare. 
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Ecopilot har uppsatta komfortgränser vad gäller rumstemperaturen i byggnaden. Därför undersöktes hur 

väl dessa gränser hölls under de olika fallen. Eftersom den erhållna rumstemperaturen har ett starkt 

samband med värmeanvändningen är denna del viktig när energisignaturerna jämförs mot varandra. De 

uppmätta värdena jämfördes med ställda krav på rumstemperaturen av Ecopilot, samt krav de krav som 

framförs av arbetsmiljöverket.  

4.5.1 Dygnsvariationer av rumstemperaturen 

För att undersöka huruvida Ecopilots värmetröghetsstyrning och prognosstyrning gav jämnare 

rumstemperatur utreddes hur mycket rumstemperaturen varierade under respektive mätperiod. Eftersom 

flera mätare i olika väderstreck användes gjordes ett medelvärde under analysen. Medelvärdet beräknades 

enligt ekvation (1.10): 
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  (1.10) 

Där 
ByggnadT  är medelinomhustemperaturen och n är antal temperaturgivare. Rumstemperaturen, 

vargi eT , 

är den uppmätta temperaturen för respektive rumstemperaturgivare. Timvärden användes vid denna 

analys, vilket förmodades vara en tillräckligt hög upplösning för att tillgodose en analys av hur mycket 

rumstemperaturen varierat under mätperioden.  

Vid bortfall av data för en enstaka mätpunkt för en enskild temperaturgivare beräknades det timvisa 

medelvärdet för denna givare enligt ekvation (1.11): 
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   (1.11) 

Där i är en timme och 
;iByggnadT  är den approximerade rumstemperaturen som används vid bortfall av 

data.  

En graf togs därefter fram som visade timvisa medelvärdet av samtliga utvalda rumstemperaturgivare som 

funktion av tiden. Hur rumstemperaturen varierat analyserades sedan genom att optiskt utreda vilka 

temperaturspann som var vanligt förekommande och vilka lägsta respektive högsta temperaturer som 

nåddes under mätperioderna. 

För varje fall beräknades en medelrumstemperatur över hela mätperioden, 
; ;Byggnad medel fallT , enligt ekvation 

(1.12). 

 
Byggnad; ;

Byggnad
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T
T

n



  (1.12) 

Där n är antalet mätpunkter.  

För att undersöka hur temperaturen varierat i förhållande till medelrumstemperaturen användes ekvation 

(1.13). 

 
;i ;i ; ;Avvikelse Byggnad Byggnad medel fallT T T     (1.13) 

Där 
;Avvikelse iT är rumstemperaturavvikelsen under timme i från medelvärdet över respektive mätperiod. 

De största och minsta avvikelserna som uppkom under varje mätperiod togs fram. Alternativa variabler så 

som utomhustemperatur, interna värmelaster och solinstrålning togs inte hänsyn till genom denna metod. 

Dessa faktorer kan påverka inomhustemperaturen mycket.  
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De datum som användes då variationer av rumstemperaturen i Fräsaren 10 utreddes, kan ses i Tabell 15 

och använda datum för Fräsaren 11 hittas i Tabell 16.  

Tabell 15: Mätpunkter som användes till energisignaturerna för VS1, VS2 och VS3 i Fräsaren 10 

Mätperiod Start Slut Mätpunkter 

Ecopilot 2014-01-31 2014-02-13 332 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 2014-02-22 2014-03-07 333 

Ecopilot av (Period 2) 2014-03-31 2014-04-13 334 

 

Ett visst bortfall av mätdata fanns under mätperioderna i Tabell 15, men de ansågs vara tillräckligt få för 

att en analys skulle kunna genomföras. 

Tabell 16: Datum som användes vid analysen av variationer i rumstemperaturen i Fräsaren 11 

Mätperiod Start Slut Mätpunkter 

Ecopilot 2014-03-12 2014-03-25 325 

Prognosstyrning av 2014-03-31 2014-04-13 323 

 

Tabell 16 visar på att ett 10-12 mätpunkter saknades per mätperiod. Bortfall av data beror troligtvis på att 

systemet har startats om av driftpersonal eller systemansvariga.  

5 Resultat 

Resultaten över den historiska energianvändningen i Fräsaren 10 och Fräsaren 11 presenteras först, vilket 

sedan ligger till grund för vidare analyser då data från de olika mätperioderna analyseras.  

5.1 Energianvändning – Fräsaren 10 

En energideklaration gjord 2011 uppskattade byggnadens årliga energianvändning till 51 kWh/m2, varav 

21 kWh/m2 bestod av fastighetselektricitet. Där användes hela den tempererade arean då den årliga 

energianvändningen per kvadratmeter beräknades. För att undersöka energianvändningen i byggnaden 

samlades data in angående byggnadens användning av fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. Beräkningar 

genomfördes sedan enligt metod i kapitel 4.1. Resultatet visade att den årliga energianvändningen låg på 

ungefär samma nivå mellan åren 2010-2013 som på energideklarationen från 2011. För att få ett resultat 

som är mer jämförbart med andra byggnader subtraherades matvarubutikens area från den totala arean, 

eftersom matvarubutiken värms upp genom kondensorvärme från kylmaskiner. Matvarubutiken och 

anslutande ytor är självförsörjande av kondensorvärmen och använder därmed inte fjärrvärme. Den 

kvarvarande arean på cirka 9 100 m2 är därmed den som värms upp av fjärrvärme. Den 

normalårskorrigerade energianvändningen med reducerad area för Fräsaren 10 kan ses i Figur 12.  
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Figur 12: Den normalårskorrigerade energianvändningen per kvadratmeter för Fräsaren 10 mellan åren 2010-2013 

Från Figur 12 går det att utläsa att energianvändningen i Fräsaren 10 är låg. Energianvändningen minskar 

mellan åren 2010-2013 beror till viss del av att fastighetselektriciteten minskas från cirka 33 kWh/m2 

under 2010 till ungefär 23 kWh/m2 under 2013. Fjärrvärmeanvändningen har legat relativt konstant under 

åren 2010-2013. Under 2013 uppgick den använda energin till cirka 72 kWh/m2. Detta värde har dock en 

stor osäkerhet eftersom osäkerheten i den tempererade arean är stor. Hur energianvändningen fördelades 

mellan fastighetselektricitet, värme och kyla kan ses i Figur 13.  

 

 

Figur 13: Fördelningen energianvändning i Fräsaren 10 under 2013 

Andelen fjärrkyla som används uppgår endast till 13 % av den totala energianvändningen, vilket kan ses i 

Figur 13. Över hälften av energianvändningen i Fräsaren 10 består av värme. Hur värmen fördelas över de 

olika distributionssystemen kan ses i Figur 14.  
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Figur 14: Fördelning av normalårskorrigerad värmeanvändningen i Fräsaren 10 under 2013 

Den största delen av värmen distribueras i byggnaden genom VS1. Värmen som går till att värma upp 

tilluften i både LB1701 och LB1702 är ungefär lika stor som värmen för att värma upp tilluften i LB2601. 

Detta kan delvis bero på att värmeåtervinningen är betydligt bättre i LB1701 och LB1702 än i LB2601. 

Värmen till LB1101 och cirkulationsförlusterna i varmvattensystemet uppskattades genom att ta 

differensen mellan använd fjärrvärme och summan av energin uppmätt av system med individuell 

mätning.  

5.2 Energianvändning – Fräsaren 11 

Eftersom Ecopilot installerades vid årsskiftet 2013/2014 i Fräsaren 11 bygger detta kapitel på energidata 

från innan Ecopilot var installerad. En energideklaration som genomfördes under 2008 kom fram till att 

byggnadens energiprestanda var 142 kWh/(m2·år). Fastighetselektriciteten uppskattades till cirka 30 

kWh/(m2·år).  

Medelförbrukningen av varmvatten har under de senaste fyra åren legat runt 2500 m3 varmvatten per år. 

Den normalårskorrigerade energianvändningen för Fräsaren 11 under åren 2009-2013 kan ses i Figur 15.  
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Figur 15: Den normalårskorrigerade energianvändning per kvadratmeter för Fräsaren 11 under åren 2009-2013 

Som Figur 15 visar har energianvändningen i Fräsaren 11 minskat något de senaste åren. 

Energianvändningen var också lägre under åren 2009-2013 jämfört med energideklarationen från 2008. 

Under 2013 uppgick energianvändningen ungefär 104 kWh/m2, varav 24 kWh/m2 var 

fastighetselektricitet. Skillnaden mellan energideklarationen 2008 och energianvändningen mellan åren 

2009-2013 kan till en viss del bero på att fastighetselektriciteten var 30 kWh/m2 under 2008, vilket kan 

jämföras med 24 kWh/m2 under 2013. Enskilt största minskningen av energianvändningen beror på att 

användningen av fjärrvärme och fjärrkyla har minskat.  

Hur energianvändningen fördelas över de olika distributionssystemen i Fräsaren 11 kan ses i Figur 16.   

 

Figur 16: Fördelning över energianvändningen i Fräsaren 11 under 2013 där värmen är normalårskorrigerad 

Figur 16 visar att den största delen av energianvändningen utgjordes av värme till radiatorer och 

ventilation under 2013. Kyla och fastighetsel utgjorde 30 % respektive 23 % av totala energianvändningen. 

Vid beräkning av varmvatten antogs att inga förluster i varmvattensystemet fanns. Eventuella 

värmeförluster i varmvattensystemet tillfaller värme till radiatorer och ventilation i Figur 16.  
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5.3 Validering av använda givare 

För att kunna vara säker på att givare installerade i byggnaderna fungerar på ett korrekt sätt genomfördes 

en momentan validering av mätarna och givarna. Resultaten från dessa mätningar kan ses i Tabell 17 och 

Tabell 18.  

Tabell 17: Använda temperaturgivare, deras uppmätta temperaturer samt temperaturer mätta med fristående 
termometer i Fräsaren 10 

Namn Givarvärde [°C] Egen mätning [°C] 

GTR7234 20,9 21,3 

GTR7255 22,0 21,7 

GTR7247 21,1 21,3 

GTR7245 21,4 21,5 

GTR7240 20,8 21,1 

 

I Tabell 17 kan en relativt god överensstämmelse mellan egengjorda mätningar och redan installerade 

mätare och givare i Fräsaren 10. De givare som mäter energi, effekt och flöde i Fräsaren 10 validerades 

genom att summera ihop den uppmätta värmeenergianvändningen under 2013 från givarna utsatta på 

luftbehandlingsaggregat och radiatorsystem. Denna summa jämfördes sedan med användningen av 

fjärrvärme under 2013. Den summerade energianvändningen var något lägre än den totala 

fjärrvärmeanvändningen, vilket vara förväntat eftersom den summerade användningen inte tog hänsyn till 

förluster i varmvattensystemet eller den värme som levererats till LB1101.  

Tabell 18: Använda temperaturgivare, deras uppmätta temperaturer samt temperaturer mätta med fristående 
termometer i Fräsaren 11 

Namn Givarvärde [°C] Egen mätning [°C] 

GTR18421 22,4 22,6 

GTR17916 22,0 22,5 

GTR18047 21,8 22,5 

GTR17885 22,1 22,1 

 

Tabell 18 visar relativt god överensstämmelse mellan manuellt uppmätta temperaturer och 

temperaturgivare installerade av Kabona. Uppmätt värmeanvändning görs av mätaren VP10-MQ01 som 

är installerad av Norrenergi. Utifrån den mätaren faktureras Fabege och därför antas den fungera korrekt.  

Utomhustemperaturgivarna för båda byggnaderna validerades mot utomhustemperaturer från 

väderprognostjänster. Den utomhustemperaturgivare som används i Fräsaren 11 visar generellt högre 

temperaturer jämfört med utomhustemperaturgivaren installerad i Fräsaren 10. Detta kan bero på 

givararens placering. Felet som uppstår från detta är i sådana fall systematiskt och spelar därför ingen roll 

vid framtagandet av energisignaturerna.  

5.4 Energisignaturer 

Energisignaturer togs fram enligt metoden framförd i kapitel 4.3 Energisignatur. Då resultaten analyseras 

bör följande aspekter beaktas: 
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 Energisignaturerna har olika temperaturintervall 

 Solinstrålning och väder varierade mellan mätperioderna 

 Interna värmelaster kan ha ändrats mellan mätperioderna 

 Tekniska problem kan ha orsakat högre energianvändning 

 Den dagliga energianvändningen är inte alltid helt linjär i förhållande till utomhustemperaturen, 

vilket speciellt gäller för energisignaturer av fjärrvärmeanvändning och värmeanvändning i 

luftbehandlingsaggregat  

 En viss spridning på mätpunkterna bör förväntas 

Interna värmelasterna, såsom avgiven värme från belysning, datorer och annan kontorsutrustning borde 

inte skilja sig nämnvärt mellan de olika mätperioderna. Eventuella tekniska problem med t.ex. pumpar, 

luftbehandlingsaggregat m.m. kan ha påverkat energianvändningen. De större tekniska problemen som 

upptäcktes under mätperioderna kommer därför att tas upp och deras påverkan kommer att analyseras 

nedan.  

5.4.1 Fjärrvärmeanvändning – Fräsaren 10 

Hur energisignaturerna över använd fjärrvärme i Fräsaren 10 skiljde sig åt mellan de olika fallen kan ses i 

Figur 17.  

 

Figur 17: Energisignaturer för använd fjärrvärme under mätperioderna i Fräsaren 10 

Resultaten i Figur 17 visar på att mätperioden Ecopilot av (Korrekt kurva) hade den energisignatur med lägst 

medeldygnseffekt sett över största delen av dess temperaturintervall. Mätperioden Ecopilot gav en 

energisignatur som låg cirka 1-2 kW över energisignaturen för mätperioden Ecopilot av (Korrekt kurva). 

Tyvärr kunde inte data från våren 2014 användas för mätperioden då Ecopilot var i normal drift, eftersom 

en frånluftsfläkt i LB1701 var felaktigt avstängd. Istället användes data från januari 2013 till februari 2014 

som referensfall. Energisignaturen där reglerkurvan för VS2 var felinställd kan ses i Figur 17 genom 

mätperioden Ecopilot av (Felaktig kurva). Felinställningen gav en energisignatur som var förskjuten uppåt 

jämfört med de andra fallen.  
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Mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av – Driftfel Frånluftsfläkt) gav en energisignatur som hade en lutning 

som skiljde sig från energisignaturerna framtagna för övriga perioder. Detta berodde på att en 

frånluftsfläkt i LB1701 inte fungerade korrekt under delar av denna mätperiod, vilket ledde till mycket låg 

värmeåtervinning. Den försämrade värmeåtervinningen ledde till att tilluften behövde värmas mycket mer. 

Lutningen på energisignaturen påverkas eftersom värmeanvändningen i LB1701 blev mycket mer 

beroende på utomhustemperauren. Felet åtgärdades av Fabege 2014-03-06, efter påpekan av författaren 

till detta examensarbete. Resultatet från mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) bör inte tolkas som att en 

avstängning av prognosstyrningen i Ecopilot leder till en ökad energianvändning. Mer om hur den 

felaktigt fungerande frånluftsfläkten i LB1701 påverkade energianvändningen och energisignaturerna kan 

ses i kapitel 5.4.3.  

Jämförelse hur energisignaturerna varierar mellan årstider då Ecopilot är i normal drift ses i Figur 18. 

 

Figur 18: Energisignaturer för använd fjärrvärme kompletterat med data från höst och vår 

Figur 18 visar att energisignaturerna då Ecopilot är i normal drift kan variera mycket beroende på årstid. 

Mätdata från våren 2013 gav en energisignatur som var lägre än energisignaturen för Ecopilot i normal 

drift under ett helt år. Energisignaturen av Ecopilot i normal drift under sen höst (november 2013) visade 

en högre energisignatur då samma jämförelse gjordes.  

Energisignaturernas osäkerhet undersöktes genom att beräkna osäkerheten i linjernas förskjutning vid en 

konfidensnivå på 65 % och 95 %. Resultaten kan ses i Tabell 19.  

Tabell 19: Osäkerhet för energisignaturerna av fjärrvärmeanvändningen i Fräsaren 10 

Fall Antal 

mätpunkter [st] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=95% [kW] 

Ecopilot  175 ±0,6 ±1,2 

Ecopilot (Prognosstyrning 

avstängd - Driftfel Frånluftsfläkt) 

12 ±2,2 ±5,1 

Ecopilot av (Felaktig kurva) 11 ±2,2 ±5,0 

Ecopilot av (Korrekt kurva) 10 ±1,9 ±4,4 

Ecopilot (Höst 2013) 22 ±0,7 ±1,6 

Ecopilot (Vår 2013) 63 ±0,9 ±1,9 
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Osäkerheten hos respektive linjes förskjutning (m-värde) visar hur mycket energisignaturen för respektive 

mätperiod kan förskjutas uppåt eller nedåt för konfidensnivåer på 65 % och 95 %. Resultaten från Figur 

17 sammantaget med osäkerheterna i Tabell 19, visar på att energisignaturen för mätperioden Ecopilot av 

(Korrekt kurva) låg så pass nära energisignaturen för mätperioden Ecopilot att osäkerheterna vid en 

konfidensnivå på 65 % var större än förskjutningen mellan dem.  

För mätperioden Ecopilot uppkom en stor spridning av mätdatan gentemot den energisignatur som togs 

fram för mätperioden. Det tyder på att Ecopilot kan sänka eller höja värmeanvändningen efter behov. 

Energisignaturen då Ecopilot var avstängd blev dock mycket lik mätperioden då Ecopilot var i normal 

drift.   

5.4.2 Värmeanvändning i radiatorsystem – Fräsaren 10 

Givare var utplacerade i VS1 (radiatorsystem) och VS3 (markvärme) som hade möjlighet att logga 

medeldygnseffekter. Värmeeffekten för radiatorsystemet VS2 kunde beräknas med en indirekt metod, 

beskriven i kapitel 4.3 Energisignatur. 

Energisignaturer för respektive mätperiod i VS1 kan ses i Figur 19.   

 

Figur 19: Energisignaturer för VS1 

Figur 19 visar att energisignaturerna för de olika mätperioderna i VS1 hade ett liknande utseende. 

Energisignaturen som togs fram för mätperioden där prognosstyrningen var avstängd hade en 

energisignatur som var mycket lik energisignaturen för mätperioden Ecopilot. Energisignaturernas 

osäkerhet framgår från Tabell 20.   

Tabell 20: Osäkerhet för energisignaturerna i VS1 

Fall Antal mätpunkter 

[st] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) 

vid U=95% [kW] 

Ecopilot 19 ±0,4 ±0,8 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 18 ±0,8 ±1,7 

Ecopilot av 31 ±0,5 ±1,1 

  

Om hänsyn tas till energisignaturernas osäkerhet kan ytterligare slutsatser dras. Inga skillnader kunde tydas 

mellan energisignaturerna då Ecopilot var i normal drift och fallet då prognosstyrningen var avstängd om 
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hänsyn också tas till respektive energisignaturs osäkerhet. Energisignaturen för VS1 var cirka 1,5 kW lägre 

än energisignaturen för mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) för utomhustemperaturer under cirka 3 °C. 

Eftersom den maximala osäkerheten med en konfidensnivån på 65 % uppgår till cirka 0,9 kW vid en 

jämförelse mellan energisignaturerna för Ecopilot av och Ecopilot och skillnaden mellan dessa 

energisignaturer ökade vid lägre utomhustemperaturer, kan det fastslås att energisignaturen för Ecopilot av 

var den energisignatur som var lägst för utomhustemperaturer under cirka 3 °C även då osäkerheter har 

beaktats för en konfidensnivå på 65 %. För utomhustemperaturer över 3 °C blir osäkerheten för samtliga 

energisignaturerna för stor för att kunna skilja dessa åt och energisignaturerna kan därför tolkas som lika 

under detta temperaturintervall. Vid en konfidensnivå på 95 % kan det konstateras att energisignaturerna 

ligger inom osäkerheterna över den största delen av temperaturintervallet.  

I radiatorsystemet VS2 sattes en felaktig reglerkurva under mätperioden Ecopilot av (Felaktig kurva). Detta 

framgår tydligt i Figur 20. 

 

Figur 20: Energisignaturer för VS2 

Energisignaturerna för mätperioderna Ecopilot (Prognosstyrning av) och Ecopilot (Korrekt kurva) var 

storleksmässigt mycket lika och över ett liknande temperaturintervall. Mätperioden Ecopilot hade en något 

högre energisignatur jämfört med Ecopilot (Prognosstyrning av) och Ecopilot av (Korrekt kurva). Detta kan 

troligtvis bero på att dessa mätningar inte gjordes över samma temperaturintervall som mätperioderna 

Ecopilot (Prognosstyrning av) och Ecopilot av (Korrekt kurva). De mätpunkter som låg inom samma 

temperaturintervall för Ecopilot, Ecopilot (Prognosstyrning av) och Ecopilot av (Korrekt kurva) var i samma 

storleksordning. Osäkerheten för energisignaturerna för VS2 kan ses i Tabell 21.  

Tabell 21: Osäkerhet för energisignaturerna i VS2 

Fall Antal 

mätpunkter [st] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=95% [kW] 

Ecopilot 18 ±0,2 ±0,5 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 18 ±0,3 ±0,8 

Ecopilot av (Felaktig kurva) 15 ±0,2 ±0,5 

Ecopilot av (Korrekt kurva) 13 ±0,1 ±0,3 
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Med hänsyn till de osäkerheter som framkommer i Tabell 21, framgår att energisignaturerna för 

mätperioderna Ecopilot, Ecopilot (Prognosstyrning av) och Ecopilot av (Korrekt kurva) var mycket svåra att skilja 

åt eftersom skillnaden i förskjutning mellan dem var ungefär lika stor som osäkerheten vid en 

konfidensnivå på 95 %. Vid en konfidensnivå på 65 % kan det konstateras att mätperioden Ecopilot av 

(Korrekt kurva) har en energisignatur som är förskjuten lägre jämfört med energisignaturen för 

mätperioderna Ecopilot och Ecopilot (Prognosstyrning av).   

Den ökade värmeanvändningen under mätperioden Ecopilot av (Felaktig kurva) upptäcktes genom att 

analysera energisignaturerna för respektive mätperiod i Figur 20. Den ökade värmeanvändningen kunde 

tillskrivas en felaktigt inställd reglerkurva i VS2. Den felaktiga kurvan ställdes in av författaren av detta 

examensarbete. Att kurvan var felaktigt inställd kunde även fastslås genom att kontrollera hur 

rumstemperaturen i Hus 2 ändrats efter det att Ecopilot stängts av. Det visade sig att rumstemperaturen 

ökade markant i Hus 2, då en felaktig reglerkurva användes i VS2. Temperaturökningen kan också till en 

viss del bero på att tilluftstemperaturen var för högt satt under mätperioderna då Ecopilot var avstängd. 

Ett börvärde som var för högt satt skulle i så fall leda också kunna leda till en högre rumstemperatur.  

Energisignaturer för markvärmesystemet VS3 kan ses i Figur 21. Inga inställningar ändrades i VS3 då 

Ecopilot stängdes av. Framledningskurvan som låg inlagd i Ecopilot användes under mätperioderna 

Ecopilot av och därmed gjordes inga ansträngningar att försöka anpassa en kurva efter punkter på faktisk 

framledningstemperatur, såsom reglerkurvor för VS1 och VS2 anpassades.  

 

Figur 21: Energisignaturer för VS3 

Figur 21 visar att mätpunkterna för respektive mätperiod är relativt utspridda. Energisignaturernas 

osäkerhet kan hittas i Tabell 22.  

Tabell 22: Osäkerhet för energisignaturerna i VS3 

Fall Antal 

mätpunkter [st] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=95% [kW] 

Ecopilot 14 ±0,2 ±0,5 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 18 ±0,5 ±1,0 

Ecopilot av 31 ±0,3 ±0,7 
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På grund av att mätpunkternas utspriddhet var en analys av energisignaturerna svår att genomföra. En viss 

tendens till att energisignaturen då Ecopilot var avstängd var förskjuten uppåt jämfört med mätperioden 

då Ecopilot var i normal drift kunde utläsas, vilket även stämmer om hänsyn tas till energisignaturernas 

osäkerhet vid en konfidensnivå på 65 %. Detta kan bero på att Ecopilot inte utgår från samma kurva som 

under mätperioden då Ecopilot var avstängd. Resultatet indikerar därmed på att Ecopilot förskjuter 

framledningstemperaturen, vilket det felaktig antogs i modellen att Ecopilot inte gjorde.  

Ingen djupare analys gjordes av resultatet från VS3. Resultaten från VS3 är av en mindre betydelse 

eftersom det är relativt små värmeeffekter jämfört med VS1 och VS2, vilket också medför att dess 

betydelse för hela byggnadens energianvändning kan anses vara liten. 

5.4.3 Värmeanvändning i luftbehandlingsaggregat – Fräsaren 10 

Energisignaturer togs också fram för värmeanvändningen i luftbehandlingsaggregaten LB2601, LB1701 

och LB1702. Energisignaturen för LB2601 kan ses i Figur 22.  

 

Figur 22: Energisignaturer för LB2601 

Lutningen skiljer sig åt något mellan energisignaturerna vilket förmodligen beror på att olika 

temperaturintervall användes då energisignaturerna togs fram. Energisignaturernas osäkerhet och 

standardavvikelse kan hittas i Tabell 23.  

Tabell 23: Osäkerhet för energisignaturerna i LB2601 

Fall Antal mätpunkter 

[st] 

Osäkerhet (förskjutning) 

vid U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) 

vid U=95% [kW] 

Ecopilot 11 ±0,2 ±0,5 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 12 ±0,8 ±1,8 

Ecopilot av 21 ±0,3 ±0,7 

 

Med hänsyn till osäkerheterna som presenteras i Tabell 23 visade energisignaturerna i Figur 22 på en 

generellt högre energianvändning under mätperioden då Ecopilot var avstängd jämfört med Ecopilot i 

normal drift och då Ecopilot kördes med prognosstyrningen avstängd vid en konfidensnivå på 65 %. Att 

energisignaturen då Ecopilot var avstängd hade något högre energianvändning i energisignaturerna kan 

bero på att den konstanta tilluftstemperaturen på 19 °C, som användes då Ecopilot var avstängd. Detta 
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kan ha varit ett för högt börvärde. Det är möjligt att ett lägre börvärde på tilluftstemperaturen eller ett 

börvärde som varierar med utomhustemperaturen hade resulterat i energisignatur som varit förskjuten 

nedåt. 

Mellan mätperioderna då Ecopilot var i normal drift och då Ecopilot kördes med avstängd 

prognosstyrning kan inga signifikanta skillnader mellan dessa tydas om energisignaturernas osäkerhet 

beaktas.  

De gemensamma energisignaturerna för LB1701 och LB1702 kan ses i Figur 23.  

 

Figur 23: Energisignaturer för LB1701 & LB1702 

Som tidigare nämnt fungerade inte frånluftsfläkten i LB1701 på korrekt sätt under delar av mätperioderna 

Ecopilot (Driftfel – Frånluftsfläkt) och Ecopilot (Prognosstyrning av – Driftfel Frånluftsfläkt). Som en följd av detta 

fungerade värmeåtervinningen mycket dåligt, vilket ledde till att värmebatteriet i LB1701 använde mer 

värme. Utseendet av energisignaturen för mätperioden Ecopilot (Driftfel – Frånluftsfläkt) avviker därför från 

de övriga perioderna. En energisignatur för november 2013 togs fram för att kunna jämföra en period då 

luftbehandlingsaggregaten fungerade korrekt. November 2013 valdes eftersom utomhustemperaturen var i 

samma temperaturintervall som i de övriga mätperioderna.  

Tabell 24: Osäkerhet för energisignaturerna i LB1701 och LB1702 

Fall Antal mätpunkter 

[st] 

Osäkerhet (förskjutning) 

vid U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=95% [kW] 

Ecopilot (Nov 2013) 21 ±0,5 ±1,2 

Ecopilot av 23 ±0,7 ±1,5 

 

Energisignaturen för mätperioden Ecopilot av uppvisade en energisignatur som liknade energisignaturen för 

mätperioden Ecopilot (Nov 2013). Om linjernas osäkerhet också tas i beaktande blir det svårt att utläsa 

huruvida den ena energisignaturen är förskjuten högre än den andra vid en konfidensnivå på 65 %. I detta 

fall verkar även linjernas lutning skilja sig åt, vilket leder till ökad osäkerhet. Beaktande av lutningens 

osäkerhet för respektive energisignatur behöver göras för att få en fullständig analys.  
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Att energisignaturen då prognosstyrningen var avstängd var högre i jämförelse med då Ecopilot var i 

normal drift kan till största del härledas till problemet med den avstängda frånluftsfläkten i LB1701. Exakt 

hur mycket frånluftfläkten bidrog till att öka värmeanvändningen för perioderna Ecopilot (Prognosstyrning av) 

är svårt att uppskatta. En grov uppskattning kan göras genom att jämföra energisignaturerna för 

Ecopilot (Prognosstyrning av) med Ecopilot (Nov 2013). En sådan uppskattning skulle visa att den maximala 

påverkan av att värmeåtervinningen inte fungerade korrekt på mätpunkter under mätperioderna 

Ecopilot (Prognosstyrning av) bidrog till att öka värmeanvändningen med cirka ungefär 10 kW.  

5.4.4 Fjärrvärmeanvändning – Fräsaren 11 

I Fräsaren 10 undersöktes Ecopilot i normal drift, samt Ecopilot med prognosstyrningen avstängd. 

Resultaten från dessa mätperioder kan ses i Figur 24.  

 

Figur 24: Energisignaturer baserad på fjärrvärmeanvändning i Fräsaren 11 

Resultaten från Figur 24 visar att energisignaturerna för mätperioderna Ecopilot och Prognosstyrning av var 

mycket lika varandra till utseendet. Energisignaturernas osäkerhet var däremot stor, se Tabell 25.  

Tabell 25: Osäkerhet för energisignaturerna av använd fjärrvärme i Fräsaren 11 

Fall Antal mätpunkter 

[st] 

Osäkerhet (förskjutning) 

vid U=65% [kW] 

Osäkerhet (förskjutning) vid 

U=95% [kW] 

Ecopilot 10 ±25 ±116 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 10 ±41 ±190 

 

Att energisignaturernas absoluta osäkerhet var stor beror på flera saker. Den relativa osäkerheten är dock i 

nivå med osäkerheter för energisignaturer i Fräsaren 10. Antalet punkter är relativt få, vilket gör att 

osäkerheten ökar. Fler mätpunkter hade därför lett till en mindre osäkerhet. Att det var en stor variation 

på mätvärdena ledde också till en högre osäkerhet. 

Utifrån dessa resultat, med beaktande till osäkerheten, kunde ingen skillnad mellan fallen då 

prognosstyrningen är på eller prognosstyrningen var av urskiljas. Det betyder inte att prognosstyrningen 

inte leder till någon energibesparing, utan snarare att osäkerheten i detta fall är för stor för att kunna 

urskilja hur stor en sådan potentiell besparing skulle kunna vara.   
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Under mätperioden Prognosstyrning av var sex av tio mätpunkter inom ett temperaturintervall mellan 5-6 °C. 

En större temperaturspridning på mätvärdena under denna mätperiod hade varit önskvärt. 

5.5 Värmeeffektsvariationer – Fräsaren 10 

En undersökning angående hur värmeeffekten i radiatorsystemet VS1 varierade gjordes baserat på timvis 

mätdata enligt metod i 4.4 Värmeeffektsvariationer. Resultatet från undersökningen kan ses i Figur 25.  

 

Figur 25: Timvis värmeeffektsavvikelse per uppvärmningsgrad 

Samtliga mätperioder i Figur 25 har ett liknande utseende, där den största andelen mätpunkterna finns 

under cirka 0,3 kW/K. Varje mätperiod har också en del punkter som avviker kraftigt från det normala, 

vilket här kallas för en värmeeffekttopp, såsom begreppet definieras enligt metoden i 4.4 

Värmeeffektsvariationer. Den högsta värmeeffektsavvikelsen per uppvärmningsgrad uppkom under 

mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) och uppgick till cirka 0,86 kW/K. Den näst högsta 

värmeeffektsavvikelsen per uppvärmningsgrad uppmättes under mätperioden Ecopilot av som var cirka 

0,84 kW/K.  

Ett medelvärde på värmeeffektsavvikelsen per uppvärmningsgrad över samtliga mätpunkter beräknades. 

Detta gav ett medelvärde som uppgick till cirka 0,16 kW/K, vilket kan ses i Tabell 26.  

Tabell 26: Medelvärdet på värmeeffektavvikelsen per uppvärmningsgrad, samt intervallgränser för kategori 1, 2 och 3 

Medelvärde [kW/K] Medelvärde x2 [kW/K] Medelvärde x3 [kW/K] Medelvärde x4 [kW/K] 

0,16 0,33 0,49 0,66 

 

En värmeeffektstopp enligt kategori 1 definierades därför att vara inom intervallet mellan 0,33 kW/K och 

0,49 kW/K. Om en mätpunkt hade en värmeeffektavvikelse per uppvärmningsgrad som översteg cirka 

0,49 kW/K, men understeg 0,66 kW/K, definierades den som en värmeeffekttopp enligt kategori 2. 

Mätpunkter som översteg cirka 0,66 kW/K räknades som en värmetopp i kategori 3. Värmeeffekttoppar 

enligt kategori 3 är alltså de högsta värmeeffekttopparna.   

Mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) hade ett medelvärde på värmeeffektavvikelsen per 

uppvärmningsgrad som uppgick till cirka 0,18 kW/K. Detta kan jämföras med de andra mätperiodernas 

medelvärde som uppgick till cirka 0,16 kW/K. Antalet värmeeffekttoppar för respektive mätperiod kan 

ses i Figur 26.  
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Figur 26: Antalet värmeeffekttoppar i VS1 under de olika mätperioderna 

Resultatet från Figur 26 visar på att flest antal värmeeffekttoppar uppmättes då prognosstyrningen var 

avstängd i Ecopilot. Under denna mätperiod uppmättes totalt 21 värmeeffekttoppar varav 7 stycken var av 

kategori 3. Under mätperioden Ecopilot uppkom endast 1 värmeeffekttopp av kategori 3 och under 

mätperioden Ecopilot av uppkom 2 värmeeffekttoppar enligt kategori 3.  

Då mätperioderna var relativt korta kan alltför långtgående slutsatser inte dras angående huruvida Ecopilot 

och dess prognosstyrning bidrar till ett minskat antal värmeeffekttoppar. Några stora skillnader mellan 

antalet värmeeffekttoppar under mätperioderna framkom inte under denna undersökning. Resultaten 

indikerade på att antalet värmeeffekttoppar per mätperiod var i stort sett lika många mellan mätperioderna 

Ecopilot och Ecopilot av.  

Mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) uppvisade ett något mer avvikande resultat, vilket kan tolkas som 

att prognosstyrningens funktion spelar en viss roll för att hålla en jämnare värmeeffekt i radiatorsystemet 

med Ecopilot.  

5.6 Påverkan på inomhusklimat 

Hur inomhusklimatet påverkades av de styrningssätten som användes under mätperioderna undersöktes 

också. Den använda metoden finns beskriven i 4.5.1 Dygnsvariationer av rumstemperaturen. Innan 

resultaten analyseras bör det tilläggas att inomhustemperaturen påverkas av mer än bara värmesystemet. 

Yttre faktorer såsom utomhustemperatur, solinstrålning och vindhastighet kan också ha stor inverkan på 

inomhustemperaturen. Då dessa faktorers påverkan på inomhustemperaturen inte har undersökts 

närmare, finns en osäkerhet i hur inomhustemperaturen har varierat. Denna typ av analys är däremot 

nödvändig, eftersom energianvändningen är direkt kopplad till inomhustemperaturen. En jämförelse 

mellan energisignaturer för de olika mätperioderna skulle således vara svår att jämföra utan att undersöka 

inomhustemperaturen under de olika mätperioderna.   

5.6.1 Variationer i rumstemperatur – Fräsaren 10, Hus 1 

Hur inomhustemperaturen varierat per timme under de olika mätperioderna i Fräsaren kan ses i Figur 27. 
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Figur 27: Inomhustemperaturen under de olika mätperioderna i Fräsaren 10 

Samtliga mätperioder hade en inomhustemperatur där det timvisa medelvärdet inte understeg 20,8 °C och 

inte heller översteg 23 °C. Utseendemässigt påminner kurvorna för mätperioderna Ecopilot och 

Ecopilot (Prognosstyrning av) i Figur 27 mycket om varandra.  

För varje mätperiod beräknades en medeltemperatur. Hur inomhustemperaturen varierade i förhållande 

till inomhustemperaturens medelvärde för respektive mätperiod undersöktes sedan och resultaten finns 

sammanfattade i Tabell 27 och Figur 28.  

Tabell 27: Sammanställning av medeltemperaturer, samt avvikelser från medelvärdet för respektive mätperiod i 
Fräsaren 10 

Mätperiod 
Medeltemperatur 
[°C] 

Maximal positiv avvikelse från 
medelvärde [°C] 

Maximal negativ avvikelse från 
medelvärde [°C] 

Ecopilot 21,5 0,4 -0,4 

Ecopilot 
(Prognosstyrning av) 21,5 

0,8 -0,5 

Ecopilot av  22,1 0,7 -0,7 

 

Mätperioden Ecopilot av hade högst medeltemperatur med 22,1 °C. De andra mätperioderna hade en 

medeltemperatur som uppgick till 21,5 °C. Hur inomhustemperaturen varierat gentemot respektive 

mätperiods medeltemperatur under de olika mätperioderna kan ses i Figur 28.  
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Figur 28: Temperaturavvikelse under mätperioderna i Fräsaren 10 

Under samtliga mätperioder hölls en temperatur som var ± 1 °C från medelvärdet för respektive period. 

Då Ecopilot var i normal drift hölls ett temperaturintervall som avvek cirka ± 0,4 °C från medelvärdet och 

då Ecopilot var avstängd hölls intervallet inom cirka ± 0,7 °C från medelvärdet. 

I Ecopilot finns temperaturgränser satta. Dessa gränser kan också vara satta olika beroende på var i 

byggnaden zonen är. Gränserna för plan 4 i Hus 1 kan ses i Tabell 3. Under arbetstid tillät Ecopilot 

temperaturen ligga i intervallet 20,5-24,5 °C för den zonen med minst strikta temperaturgränser på plan 4 

och under övrig tid är temperaturintervallet satt till 20-25 °C. Jämfört med de temperaturer som mättes 

upp hölls en mycket mer strikt temperatur, som låg inom intervallet 21,1-21,9 °C under mätperioden 

Ecopilot.   

Att inomhustemperaturen var högre under mätperioden Ecopilot av kan indirekt tolkas som att 

energianvändningen skulle varit högre under denna period jämfört med mätperioderna Ecopilot och Ecopilot 

(Prognosstyrning av). Tyvärr förstördes data angående fjärrvärmeanvändning under vissa delar av dessa 

perioder pga. en felaktigt fungerande frånluftsfläkt. Figur 18 visar på att Ecopilot i normal drift kan ge 

lägre energianvändning under våren jämfört med mätperioden Ecopilot av, vilket i så fall förklarar den 

högre inomhustemperaturen under mätperioden Ecopilot av.  

Alltför stora slutsatser av undersökningen angående inomhusklimatet bör inte göras, eftersom yttre 

faktorer såsom skillnader i solinstrålning mellan de olika fallen inte togs hänsyn till. En variation som 

uppgår till ± 1 °C från medelvärdet bör anses vara en tillräckligt låg temperaturvariation för att tillgodose 

en tillräcklig komfort. Under mätperioden Ecopilot av uppmättes en högre variation från periodens 

medelvärde jämfört med den variation som uppmättes då Ecopilot var i normal drift. Detta ger en viss 

indikation till att inomhustemperaturen kan hållas jämnare med Ecopilot, men betydligt mer mätningar 

bör göras för att kunna fastställa detta.  

5.6.2 Variationer i rumstemperatur – Fräsaren 11 

En undersökning angående inomhustemperaturen gjordes i Fräsaren 11, men där undersöktes endast två 

olika fall. Hur inomhustemperaturen varierat kan ses i Figur 29.  
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Figur 29: Inomhustemperatur i Fräsaren 11 under de olika mätperioderna 

Figur 29 visar att inomhustemperaturen mellan mätperioderna Ecopilot och Ecopilot (Prognosstyrning av) har 

varit ungefär lika. Under mätperioden då prognosstyrningen var avstängd förekom enstaka mycket snabba 

förändringar av rumstemperaturen, se t.ex. rumstemperaturen mellan timme 34 och 35 i Figur 29. Detta 

tros bero på att styr- och reglersystemet har startats om, vilket har resulterat i ett visst bortfall av data. 

Båda mätperioderna hade liknande medeltemperaturer, se Tabell 28.   

Tabell 28: Sammanställning av medeltemperaturer, samt avvikelser från medelvärdet för respektive mätperiod i 
Fräsaren 11 

Mätperiod Medeltemperatur [°C] 
Maximal positiv avvikelse 
från medelvärde [°C] 

Maximal negativ avvikelse 
från medelvärde [°C] 

Ecopilot 21,8 0,9 -0,6 

Ecopilot (Prognosstyrning av) 21,7 0,9 -1,2 

 

En dubbelt så stor maximal negativ avvikelse från medelvärdet uppmättes under mätperioden 

Ecopilot (Prognosstyrning av) jämfört med mätperioden Ecopilot. Som tidigare nämnt tros det bero på att 

styrsystemet startats om. Bortsett från dessa punkter var den maximalt negativa avvikelsen från 

medelvärdet under mätperioden Ecopilot (Prognosstyrning av) cirka -0,6 °C. Hur inomhustemperaturen 

varierat över de olika mätperioderna kan ses i Figur 30.  
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Figur 30: Temperaturavvikelse från medelvärdet under respektive mätperiod i Fräsaren 11 

Figur 30 visar att liknande temperaturavvikelser från respektive mätperiods medeltemperatur förekom i 

båda fallen. Det ska poängteras att en jämförelse mellan de två mätperioderna i Figur 30 inte bör göras 

timme för timme, eftersom ingen sådan anpassning gjordes då figuren togs fram. En jämförelse utförs 

med fördel över hela mätperioderna.  

Mellan mätperioderna Ecopilot och Ecopilot (Prognosstyrning av) förekom liknande inomhustemperaturer i 

både temperaturens storlek och variation.  
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6 Slutsats 

I detta examensarbete undersöktes hur prognosstyrning och styrning som utnyttjar byggnadens 

värmetröghet påverkar energianvändning och inomhusklimat i kontorsbyggnader. Energianvändning 

jämfördes mellan olika fall med hjälp av energisignaturer där ett tidsintervall på ett dygn användes då 

energisignaturerna togs fram. Tidsintervallet på ett dygn ansågs vara tillräckligt långt för att kunna 

användas till energisignaturerna. Dock behövde helger och helgdagar plockas bort från vissa av 

energisignaturerna, eftersom ventilationen var av under dessa tider. Mätningar på de olika testfallen 

gjordes under en period på minst 14 dagar. Längre mätperioder hade bidragit till en minskad osäkerhet i 

resultatet, men mätperiodernas längd ansågs ändå ge en tillräckligt god tillförlitlighet för en analys. 

Mätperiodernas längd begränsades till en viss del av examensarbetets tidsbegränsning på 20 veckor, men 

även av naturliga orsaker såsom att uppvärmningsbehovet minskas vid höga utomhustemperaturer. 

Tekniska problem under avstängning av Ecopilot och prognosstyrning bidrog också till att tidsperioden 

mellan mätperioderna ökade.   

Metoden som användes för att ta fram reglerkurvor till radiatorsystemen då Ecopilot var avstängd 

fungerade bra. De reglerkurvor som togs fram anpassades endast godtyckligt efter mätpunkter och det är 

möjligt att en annan anpassningsmetod hade givit reglerkurvor som varit bättre anpassade till 

mätpunkterna.  

Det förekom driftproblem med en frånluftsfläkt då Ecopilot var i normal drift under våren 2014, vilket 

gjorde att insamlad mätdata för fjärrvärme och värme som använts av LB1701 under denna period inte 

kunde användas till energisignaturer. I Fräsaren 10 loggades värmeanvändningen i VS1, VS2 och VS3. 

Dessa loggningar var oberoende av driftfelet på frånluftsfläkten i LB1701. Energisignaturerna för VS1 och 

VS2 under mätperioderna Ecopilot och Ecopilot (Prognosstyrning av) var mycket lika motsvarande 

energisignaturer för mätperioden då Ecopilot var avstängd och korrekta reglerkurvor användes. 

Jämförelsen mellan dessa fall tyder på att det går att få en liknande energianvändning i ett radiatorsystem 

mellan ett styr- och reglersystem som utnyttjar byggnadens värmetröghet med prognosstyrning och ett 

traditionellt styr- och reglersystem där framledningstemperaturen i radiatorkretsen styrs med hjälp av en 

reglerkurva. Detta gäller dock endast för reglerkurvor som är väl intrimmade. Energisignaturen för VS1 då 

Ecopilot var avstängd visade en något lägre energianvändning för utomhustemperaturer under 3 °C. Detta 

kan ha berott på för höga tillufttemperatur var satta i luftbehandlingsaggregaten LB1701 och LB1702, vid 

utomhustemperaturer under 3°C.  

Ecopilots prognosstyrning testades genom att jämföra energisignaturen då Ecopilot var i normal drift med 

energisignaturen då prognosstyrningen var avstängd. Från jämförelsen kunde inte någon skillnad mellan 

dessa fall finnas i varken Fräsaren 10 eller Fräsaren 11. Det betyder dock inte att prognosstyrningen inte 

ger upphov till energibesparingar, utan att eventuella energibesparingarna är för små relativt mätningarnas 

osäkerhet vid en konfidensnivå på 65 % eller 95 %. Osäkerheten kan minskas om mätningar utförs över 

en längre tidsperiod än som var möjligt under detta examensarbete. Även om somliga energisignaturer 

hade höga osäkerheter, visade de tillsammans en enad bild av att prognosstyrningen inte påverkade 

energianvändningen mycket. 

Energisignaturen för värmeanvändningen i LB2601 visade på en högre energianvändning då ett konstant 

börvärde på tillufttemperaturen sattes jämfört med perioder då Ecopilot kunde förskjuta börvärdet. Det 

kan vara så att börvärdet som sattes till 19 °C var för högt. Det är möjligt att ett börvärde på t.ex. 18 °C 

eller 18,5 °C kunde använts istället för 19 °C, utan att inomhustemperaturen skulle påverkats nämnvärt. 

Alternativt kan börvärdet på tillufttemperaturen beräknas genom en kurva som ändras med 

utomhustemperaturen. Hur energisignaturen för ett luftbehandlingsaggregat påverkas om ett börvärde på 

tilluftstemperaturen ändras undersöktes inte.  

För luftbehandlingsaggregaten, LB1701 och LB1702, loggades den sammanlagda användningen av värme. 

Eftersom en frånluftfläkt i LB1701 var avstängd under delar av våren 2014 kunde inte dessa mätpunkter 
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användas vid analys. Istället jämfördes mätperioden då Ecopilot var avstängd med en mätperiod under 

november 2013. Dessa två mätperioder gav liknande energisignaturer, men på grund av att mätpunkterna 

hade en relativt stor spridning blev också osäkerheten stor. En viss antydan till att en högre 

energianvändning förekom vid låga utomhustemperaturer då Ecopilot var avstängd gentemot då Ecopilot 

var i normal drift. Detta kan bero på att ett för högt börvärde på tilluftstemperaturen sattes i dessa 

aggregat.  

I undersökningen över hur inomhustemperaturen varierat under de olika mätperioderna framgick att 

inomhustemperaturen inte understigit 20 °C och heller aldrig överstigit 23 °C i Fräsaren 10 och 

Fräsaren 11 på de ytor där denna analys genomfördes. Temperaturavvikelsen från ett beräknat medelvärde 

för respektive period togs fram. I Fräsaren 10 höll sig avvikelsen från medeltemperaturen för respektive 

mätperiod inom ett intervall på ± 1 °C. Det ska förtydligas att ingen hänsyn togs till faktorer såsom 

solinstrålning i undersökningen om inomhusklimatet. Dessa faktorer kan ha en påverkan på 

inomhustemperaturen. Genom de mätningar som gjordes av inomhustemperaturen kunde inga slutsatser 

dras att Ecopilot skulle ge en jämnare inomhustemperatur. Mätningar som görs över en längre tid kan 

dock ge ett annat resultat.  

Under mätperioden då Ecopilot stängdes av uppmättes en inomhustemperatur som hade ett högre 

medelvärde över hela dess mätperiod jämfört med perioden då Ecopilot var i normal drift. Om Ecopilot 

hade varit i normal drift hade detta förmodligen justerats automatiskt genom Ecopilots systemsamverkan. 

Denna systemsamverkan har möjligheten att justera tillufttemperaturen i ventilationssystemet och 

framledningstemperaturen i radiatorsystemet för att undvika att en för hög inomhustemperatur nås. 

Denna typ av samverkan möjliggörs genom att temperaturen mäts på många platser i byggnaden och kan 

leda till en jämnare inomhustemperatur. Det är möjligt att de inställningar som användes då Ecopilot 

stängdes av inte var de inställningar som ger jämnast inomhustemperatur eller lägst energianvändning. Det 

är t.ex. möjligt att lägre börvärden på tilluftstemperaturen kunde använts. En intrimning av värmesystemet 

skulle kunna resultera i en lägre fjärrvärmeanvändning, gentemot de resultat som mättes upp då Ecopilot 

var avstängd. 

Endast kontorsbyggnader undersöktes i detta examensarbete. Det är möjligt att byggnader med andra 

aktiviteter och av annan konstruktion kan dra större nytta av styr- och reglersystem som utnyttjar 

värmetröghet och/eller har prognosstyrning. Det kan tänkas att Ecopilot kan användas framgångsrikt i 

byggnader där aktiviteter och klimatkrav ofta ändras, eftersom Ecopilot har förmågan att mer eller mindre 

automatiskt anpassa reglerkurvor efter de nya förutsättningarna. I dessa fall skulle ett traditionellt 

värmesystem i teorin få svårt att jämföra sig med Ecopilot eftersom de mest energieffektiva 

framledningskurvorna skulle ändras beroende på vilken aktivitet som utförs i byggnaden. Detta testades 

dock inte i detta examensarbete. 

Mätningarna gjordes under de klimatförhållanden som råder där de undersökta byggnaderna är belägna, 

nämligen i Sundbyberg strax norr om Stockholm. För liknande byggnader belägna på platser där andra 

klimatförhållanden råder är det möjligt att andra resultat kan fås. Energisignaturerna som togs fram hade 

ett begränsat temperaturintervall, som berodde på hur utomhustemperaturen varierat under mätperioden. 

Hur energisignaturerna för de olika fallen påverkas utanför dessa temperaturintervall har inte undersökts. 

Hur Ecopilot påverkar byggnadens värmeanvändning vid mycket höga eller låga utomhustemperaturer har 

inte undersökts i detta examensarbete. 

Effekttoppar i radiatorsystemet VS1 undersöktes i Fräsaren 10. Genom den metod som användes kunde 

inte några signifikanta skillnader mellan fallen då Ecopilot var i normal drift och då Ecopilot var avstängd 

urskiljas. Resultatet gav något avvikande resultat för mätperioden då prognosstyrningen var avstängd, 

vilket skulle kunna indikera på att Ecopilot med avstängd prognosstyrning leder till fler värmeeffekttoppar 

jämfört med Ecopilot i vanlig drift eller då Ecopilot var avstängd. När Ecopilot är i normal drift styrs 

framledningstemperaturen av flera olika parametrar, såsom väderprognoserna och rumstemperaturen. Det 

kan tänkas att framledningstemperaturen blir mer beroende på rumstemperaturen om prognosstyrningen 

stängs av och eftersom inomhustemperaturen är en känslig parameter att styra framledningstemperaturen 
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på, skulle en avstängning av prognosstyrningen kunna resultera i ett ökat antal värmeeffekttoppar. 

Prognosstyrningen skulle i så fall fungera som en motpol till rumstemperaturstyrningen och arbeta mot en 

styrning med ett längre tidsperspektiv. Det ska dock klarläggas att avvikelsen mellan antalet 

värmeeffekttoppar för respektive mätperiod är liten. För att få ett tydligare resultat är det nödvändigt att 

genomföra mätningar under längre tidsperioder. Endast värmeeffekttoppar i ett radiatorsystem 

undersöktes. Hur Ecopilot påverkar värmeeffekttoppar av använd fjärrvärme undersöktes inte. 

I detta examensarbete gjordes inga åtgärder för att trimma in Ecopilot ytterligare i Fräsaren 10 och 11. 

Således undersöktes aldrig om det fanns potential att sänka energianvändningen genom att trimma in 

Ecopilot gentemot de nuvarande inställningarna. En sådan intrimning skulle kunna utföras genom att 

undersöka hur energianvändning och inomhusklimat påverkas av inställda värden i Ecopilot, t.ex. 

byggnadens tidskonstant, balanstemperatur och de tillåtna temperaturintervallen på rumstemperaturen. 

Det bör också påpekas att endast Ecopilots påverkan på värmeanvändning utvärderats i detta 

examensarbete. Hur stor energibesparing av kyla och elektricitet som Ecopilot kan ge upphov till har inte 

undersökts.  

Rumstemperaturgivarna som sätts ut i samband med installationen av Ecopilot kan också användas av 

drifttekniker för att identifiera problemytor. Dessa problemytor kan t.ex. ha ett stort värmebehov eller en 

låg inomhustemperatur jämfört med andra delar av byggnaden. Om rumstemperaturgivarna används 

korrekt kan det i sin tur leda till att åtgärder genomförs som sänker energianvändningen och ökar 

komforten. På så sätt är det möjligt att Ecopilot även kan ge upphov till indirekta energibesparingar. 

Baserat på resultaten presenterade i detta examensarbete bör antaganden angående hur stor 

energibesparing av värme som Ecopilot ger upphov till revideras. Att jämföra energianvändning före och 

efter installation av styrsystem såsom Ecopilot ger en dålig bild av hur stor del av energibesparingen som 

orsakats av Ecopilot. Även om inga andra energieffektiviserande åtgärder görs i samband med 

installationen av Ecopilot, såsom att byte av reglerutrustning m.m., är reglerkurvor i byggnaders 

värmesystem sällan väl intrimmade. Det blir därmed också intressant att undersöka hur stor 

energibesparing som kan göras genom att låta en energikonsult trimma in reglerkurvor i ett värmesystem 

och jämföra detta med Ecopilots energibesparing. Kostnaden för dessa två alternativ måste också vägas 

mot varandra, vilket med fördel kan göras med en livscykelkostnadsanalys.  

En stor spridning på mätdatan uppkom då energisignaturen för Ecopilot i normal drift togs fram baserat 

på mätdata under ett år tillbaka i Fräsaren 10. Det beror på att Ecopilot kan höja eller sänka 

värmeanvändningen utefter behov. Energisignaturer för olika årstider gav varierande resultat då Ecopilot 

var i normal drift. Mätdata från våren 2013 gav en låg energisignatur och mätdata från hösten 2013 gav en 

högre energisignatur jämfört med energisignaturen över ett helt år. Detta kan ha varit en anledning till att 

en högre inomhustemperatur uppmättes under mätperioden då Ecopilot var avstängd. Resultaten i detta 

examensarbete indikerade på att förskjutningarna som Ecopilot gjorde tog ut varandra sett över ett år, 

vilket resulterade i en energisignatur som var mycket lik energisignaturer som togs fram för mätperioden 

då Ecopilot var avstängd. Under mätperioden då Ecopilot var avstängd kunde inte några tecken på 

försämrat inomhusklimat märkas. Det utreddes dock aldrig huruvida de reglerkurvor som användes under 

detta driftfall kunde tillgodose byggnadens värmebehov under höst och vinter. För att säkerställa detta 

behövs ytterligare mätningar genomföras under dessa årstider.  
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