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Sammanfattning 

För att pådriva utvecklingen mot ett mer hållbart Gävle kommer Gävle Energi AB 

implementera en ny säsongsbaserad kapacitetsmodell ifrån årsskiftet 2019. Som ska 

skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering i fastigheter inom Gävles 

fjärrvärmenät. 

Denna studie kartlägger värmeenergianvändningen i en fastighet som riskerar en 

förhöjd totalkostnad för fjärrvärmen till följd av den nya prismodellen. Målet med 

studien är att reducera värmeenergianvändningen utan att investera i fastigheten, 

vilket möjliggörs genom att värmeenergitillförseln till fastigheten regleras.  

Genom att programmera ett års historisk data av temperaturer, solinstrålning, el- 

och värmeeffekter så prognostiseras värmetillförseln på samma sätt som fastighetens 

styrsystem Kabona Eco-pilot. Styrsystemet tillämpar en flytande 

inomhustemperatur vilket bidrar till att fastighetens värmetröghet inkluderas i 

värmeregleringen. 

Studien inkluderar två prognoser som jämförs med den verkliga 

värmeenergianvändningen och den nya kapacitetsprismodellen. Prognos 1 är baserad 

på en årscykel och prognos 2 baseras på intervallet november 2017 till mars 2018. 

Syftet med prognos 2 är att tillämpa en strategisk värmelaststyrning för att sänka 

värmekapacitetsbehovet vid -10˚C. 

Prognos 1 indikerar att en värmeenergibesparing på 26%  kan uppnås. Prognosen tar 

hänsyn till solinstrålning och vissa delar utav den interna värmegenereringen. Utan 

att Diös fastigheter AB investerat i några energibesparingsåtgärder prognostiseras en 

besparing på 44 700SEK under ett års drift. Fastigheten har idag energiprestanda 

energiklass D och kommer efter besparingen att kunna uppnå energiklass C. 

Prognos 2 indikerar att en kapacitetsreducering kan uppnås motsvarande 46,1% 

samtidigt som den rörliga värmeenergianvändningen minskar. Totalt sett finns en 

besparingspotential på 47,8% och 216 700 SEK under perioden 2017-11-01 till 

2018-03-31, dock med följd att inomhustemperaturen sjunker. 

Nyckelord: Värmelaststyrning, kapacitetspris, energisignatur, fastighetens 

värmetröghet, termiska tidskonstanten, fjärrvärme. 
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Abstract 

In order to continue the development towards a more sustainable city of Gävle, 

Gävle Energi AB will implement a new season-based capacity model by the year 

2019. It creates economic incentives for energy efficiency in real estate’s within 

Gävle's district heating network. 

This report investigates how the heat energy is used for a building that risks an 

increased heat energy cost, due to the new pricing model. The aim of the study is to 

reduce the heat energy usage without investing in the building, which is made 

possible by regulating the thermal energy supply to the building. 

By programming one year of historical data of temperatures, solar radiation, power- 

and heat effects the heat supply is forecasted the same way as the building's control 

system Kabona Eco-pilot is working. The control system applies a floating indoor 

temperature, which contribute that the thermal inertia of the building is included in 

the heat load control. 

The study includes two forecasts that are compared to the actual heat energy use and 

the new capacity price model. Forecast 1 is based on an annual cycle and forecast 2 

is based on the range of November 2017 to Mars 2018. The aim of forecast 2 is to 

apply a strategic heat load control to reduce the heat capacity needed at -10˚C. 

Forecast 1 indicates a potential heat energy saving of 26% even though Diös 

Fastigheter AB does not invest in any energy saving technology. A saving of 

approximately 44 700 SEK is forecasted for the annual cycle. The building has an 

energy class D and has the potential to achieve energy class C after the change of 

control system parameters. 

Forecast 2 indicates a potential capacity reduction corresponding to 46,1% while the 

variable heat energy consumption decreases. Overall, there is an approximated heat 

energy saving potential of 47,8%, which corresponds to 216 700 SEK, during the 

range of 2017-11-01 to 2018-03-31. Due to the consequence of a lower indoor 

temperature. 

Key word: heat load control, capacity price, energy signature, thermal inertia of 

buildings, thermal time constant, district heating. 
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Teckenförklaring 

Symbol Enhet Beskrivning 

Atemp m2 Area med temperatur över 10˚C 

A m2 Area 

τt.fönster - Värmeeffekt som transmitteras 
igenom fönster. 

GD - Graddagar 

EP kWh/m2 Energiprestanda 

T °C Temperatur 

τb h Byggnadens termiska tidskonstant 

C kJ/K Värmekapacitet 

ρ kg/m3 Densitet 

cp kJ/(kg,K) Specifik värmekapacitet 

m kg Massa 

V m3 Volym 

t h Tid 

EE MWh Energimängden som ger energirabatt 

I W Infallsvinkelns värmeeffekt 

P W Elektrisk effekt 

Q W Värmeeffekt 

E J |Wh Energi 

qx - Exergi faktor 

P-band % Proportionalband 

 

Ordförklaring 

Ord Beskrivning 

PPD Predicted percentage of dissatisfied 

Vistelsezon Ytan som infinner sig inom intervallet 
0,6m från väggar, 1m från fönster och 
0,1-2m höjd ovan golv. 
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1 Introduktion 

Detta kapitel innehåller en allmän bakgrundsbeskrivning av studien och fastigheten 

som studien tillämpas på. 

1.1 Bakgrund 

EU-kommissionen arbetar mot en vision om ett hållbart Europa där målen utgår 

ifrån stadgarna om hur Europa ska vara 2020 och 2050. Olika styrmedel kan 

tillämpas för att unionen ska minska sitt globala fotavtryck genom framförallt energi- 

och resurs effektivisering [1], [2]. Då ligger det helt rätt i tiden att Gävle Energi AB 

ifrån årsskiftet 2019 inför en ny säsongsindelad kapacitetsprismodell som ska spegla 

omkostnaderna för fjärrvärmen i Gävle. Kapacitetsprismodellen resulterar i att 

kunder med höga värmeeffektuttag får en högre värmeenergifaktura för 

motsvarande värmeenergimängd som idag. Därmed grundas ekonomiska incitament 

för energieffektivisering hos fjärrvärmekunderna. Enligt Gävle Energi AB:s 

kostnadsprognos ifrån fjolårets värmeenergimängd kommer några av Diös 

fastigheter AB:s fastigheter drabbats negativt utav den nya prismodellen, och därför 

baseras denna studie på en av deras fastigheter belägen på Södra Kungsgatan 59 i 

Gävle. Enligt Gävle Energi AB:s prognos, Bilaga A, kommer energikostnaden för 

fastigheten att öka och utifrån fjolårets inköpta värmeenergimängd ökar kostnaden 

med cirka 44 800 SEK. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån en energikartläggning kunna analysera hur 

värmeenergin i fastigheten fördelas mellan uppvärmning, varmvattenanvändning och 

värmeledningsförluster. Därmed är det möjligt att prognostisera en optimerad 

värmereglering i fastigheten och undersöka potentialen med att utnyttja fastigheten 

som sensibel värmelagringskälla vid kallare utomhustemperaturer. Utöver detta 

skapas underlag för framtida energibesparingsåtgärder i fastigheten. 

1.3 Mål 

Målet med studien är att undersöka hur det är möjligt att optimera 

värmeenergianvändningen i fastigheten utan att äventyra brukarnas upplevelse utav 

det termiska inomhusklimatet. Detta möjliggörs genom att 

värmeenergianvändningen prognostiseras med tillämpning av tidskonstantsreglering, 

samt att resultatet utvärderas enligt den nya kapacitetsprismodellen. Utöver det, 

finns ett delmål med studien. Prognos 2 som utvärderar hur strategisk 

värmelaststyrning kan tillämpas under kapacitetsperioden och hur dess resultat blir 

enligt den nya kapacitetsprismodellen. 
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1.4 Metoder 

Studien möjliggjordes utifrån en litteraturstudie som främst fokuserade på 

prismodell, fastighetsstruktur, värmelaststyrning, effektbalans och inomhusklimat.  

Utöver detta har en energikartläggning av värmesystemet för fastigheten på Södra 

Kungsgatan 59 utförts. Denna genomfördes genom platsbesök och kvantitativ 

datainsamling ifrån ett normalårs solstrålning för Gävle, samt fastighetens 

värmeeffektuttag, eleffektuttag och utomhustemperatur ifrån SMHI:s väderstation 

2453 i Gävle, som insamlats för varje timme under perioden 2017-04-01 till 2018-

03-31. För att kunna programmera 2 stycken laststyrningsprognoser, som baseras på 

fastighetens värmeeffektbehov per timme i Microsoft Excel. Därefter görs 

beräkningar enligt Gävle Energis nya kapacitetsprismodell, för att utvärdera 

reglermetodens ekonomiska utfall. 

På eleffektuttagen har en top-down approach analys tillämpats för att kartlägga hur 

stor andel som är fastighetsel respektive verksamhetsel. 

Slutligen har ett termiskt tidskonstantstest utförts på fastigheten för att undersöka 

hur inomhustemperaturen påverkas då ingen värmetillförsel från fjärrvärmenätet 

sker. 

1.5 Avgränsningar inom studien 

- Studien fokuserar på värmeenergianvändningen då den nya 

kapacitetsprismodellen är applicerad på fjärrvärmeenergianvändningen i 

fastigheten. Därför har alla elinstallationer och fastighetselens 

värmeenergigenerering exkluderats i studien 

- Fastighetsautomationssystemet Kabona Energy Pilot har delat in fastigheten i 

14 zoner. Eftersom det på plan 1A och 1B är mycket butiker görs en 

förenkling i den matematiska prognostiseringen så att varje plan i respektive 

byggnadskropp anses vara en större zon, vilket resulterar i 7 stycken zoner. 

Dessutom exkluderas den interna värmeenergianvändningen ifrån brukarna 

inom fastighetens systemgräns eftersom det svårt att uppskatta hur många 

personer som rör sig inom systemgränsen dagligen, då majoriteten utav 

fastighetens yta består av en skola och butiker. 

- Fastighetens bygghandlingar saknas så den totala värmeenergiförlusten i 

fastigheten får uppskattas via energisignaturmetoden, vilket gör att den 

matematiska prognostiseringen är styrd utifrån ett idealfall där fastighetens 

värmeenergiförlust följer utomhustemperaturen oavsett väder. 
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- Då timavläsning för varmvattenanvändningen saknas, antas 

månadsanvändningen vara fördelat på månadens drifttid av fastigheten. 

Vilket bidrar till att varmvattenanvändningen är konstant under brukarnas 

öppettider. Notera att ledningsförlusterna för varmvattenanvändningen 

exkluderas i studien. 

- En annan avgränsning är att solinstrålningen fördelas över respektive zons 

medeltemperatur. Detta bidrar till att inga temperaturvariationer existerar 

inom zonerna. Temperaturen inom varje zon syns på motsvarande sätt som 

regulatorn får in insignaler.  

- Solinstrålningen på plan 1A:s och 1B:s västsidor exkluderas, eftersom 

skyltfönstren skyms av markiser och tak.  

1.6 Objektbeskrivning 

Fastigheten är belägen i stadsmiljö och är indelad i tre byggnadskroppar, med en 

total Atemp på 12453m2 som omfattar byggnadskropparna A och B. Eftersom 

byggnadskropp C för tillfället är avstängd baseras studien på fastighet A och B, 

medan fastighet C exkluderas. Byggnad B inrymmer butiker, skola och gymnastiksal. 

Byggnad A inrymmer kontor och butiker. Efter uppmätning av fastigheten 

fastställdes byggnadernas uppvärmda volymer, se Bilaga B. Båda fastigheternas 

fasader är i gott skick så infiltrationen bör vara någorlunda normal. Byggnad B är 

byggd i tegel och byggnad A i betong vilket bidrar till tunga byggnadsstommar som 

gör dem lämpliga för denna studie. 

Fastigheten har 485 stycken olika fönster, se Bilaga C för varje zons fönsterareor, 

där majoriteten, 425 stycken, är äldre 2-glasfönster och det är endast våning 4A som 

har moderna3-glasfönster. Detta bidrar till att fastigheten tappar värme snabbare än 

nödvändigt. Fastighetskropp A har en icke uppvärmd sluss på östsidans fyra plan, 

vilket bidrar till att temperaturdifferensen mellan vistelsezonen och 

utomhustemperaturen är mindre under den perioden november till mars. 

Fastigheten har en Kabona Eco-pilot regulator installerad för att reglera 

värmetillförseln i fastigheten. Denna delar upp fastigheten i 14 stycken zoner som är 

inprogrammerade efter brukarnas drifttider, se Bilaga D. 
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Fig.1, visar överskådlig bild över fastigheten. Bild tagen ifrån Gävle Energi AB:s interna geografiska 

informationssystem iKartan. 

Utifrån översiktsbilden i geografiska informationssystemet iKartan uppskattas 

vinkeln mellan fastighetens fasader och väderstreck. 

Tab.1, visar fastighetens vinkel emot respektive väderstreck. 

Nord Öst Syd Väst 

165˚ – 105˚ – 15˚ 75˚ 
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2 Litteraturstudie och teori 

2.1 Prismodellen 

En säsongsindelad fjärrvärmemodell tar hänsyn till kundernas mönster i 

värmeanvändningen för uppvärmning av fastighet, medan tappvarmvattnet är näst 

intill konstant under en årscykel.  Prismodellen återspeglar kundernas 

fjärrvärmebehov då priset styrs via utomhustemperaturen [3]. Gävle Energi AB 

kommer applicera en variant av en säsongsindelad kapacitetsprismodell ifrån 

årsskiftet 2019. Den nya prismodellen är indelad i tre perioder för prissättning, där 

kostnaden för värmeenergin speglar fjärrvärmeleverantörens kostnad utifrån 

utomhustemperaturen. Prismodellen resulterar i att värmeenergin är dyrare under 

årets kallare period och billigare under årets varmare period. Prismodellen medför 

att ju högre kapacitetsbehovet för fastigheten är vid -10°C, desto dyrare blir 

kapacitetskostnaden som tilläggskostnad eftersom alla kunder har samma 

kapacitetspris, 33,7 SEK/kWh [4]. Prissättningen sker enligt ekvation (1). 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣(−10℃) (1) 

Tanken med prissättningen är att främja energieffektivisering hos kunderna så att 

värmekapacitetsbehoven minskar [4]. Den nya prismodellen som används som 

ekonomiskt styrmedel för energieffektivisering består av tre delar: 

– Energikostnad 
– Kapacitetskostnad 
– Energirabatt 

Energikostnaden är det fasta priset för värmeenergi och har olika tre olika prisklasser 

styra utav prismodellens perioder Tab.2. 

Tab.2, visar respektive periods prissättning för år 2019. 

Period Månader Pris [SEK/MWh] 

2 April - Maj 392 

3 Juni - Augusti 150 

2 September - Oktober 392 

1 November - Mars 457 

Kapacitetspriset utgår ifrån hela Gävles fjärrvärmenäts normalkorrigerade 

energisignatur, måndagar till fredagar under perioden november till mars de två 

föregående åren. Kapacitetspriset speglar Gävle Energi AB:s driftkostnader vid 

-10°C, så varmare vintrar bidrar till ett framtida lägre kapacitetspris och kallare 

vintrar till ett högre framtida kapacitetspris [5]. Energirabatten är ett kostnadsavdrag 
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som endast tillfaller företag och större kunder som har en värmeenergianvändning 

på minst 100MWh per år. Energirabatten är indelad i intervall enligt Tab.3 och 

beräknas enligt ekvation (2), [6]. Där EE är den totala energimängden, E0 är det 

nedre värdet på respektive energiintervall och E1 är det övre vädret på varje 

energiintervall under EE. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 = (𝐸𝐸 − 𝐸0) ∗ 𝑅𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 +  ∑(𝐸1 − 𝐸0) ∗ 𝑅𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 (2) 

Tab.3, intervall för energirabatt. Som endast gäller företag, med en värmeenergianvändning över 

100MWh/år. 

2.2 Kapacitetsreducering 

För att reducera fastighetens kapacitetsbehov av värmeenergi kan laststyrningen av 

värmelasten optimeras efter brukarnas drifttider och komfortbehov. Detta minskar 

energibehovet för tidsperioden då brukaren inte använder fastigheten [7]. Ytterligare 

kan laststyrningen indirekt planeras utifrån utomhustemperaturen genom att 

tillämpa värmeenergilagring, där fastigheten används som en sensibel lagringskälla 

eftersom det lagras värmeenergi i fastighetens klimatskal där temperaturen skiktas 

[3], [7], [8]. Byggnadsmaterial med hög värmekapacitet klarar av väderförändringar 

bättre utan att värmeflödet genom materialet påverkas märkvärt, vilket indikerar att 

ju tyngre byggnadsstrukturen är desto större är värmekapaciteten [8], [9]. Detta 

resulterar i att inomhustemperaturen i fastigheten förblir stabil och mer oberoende 

av solinstrålningen och väderväxlingar som resulterar i kortvariga energitillskott och 

energiförluster i lättare byggnader [10]. I en tung byggnad kan därför den externa 

värmetillförseln stängas av tillfälligt utan att det påverkar inomhusklimatet 

märkvärt. Detta fenomen är känt som byggnadens termiska tidskonstant Fig.2 då det 

indikerar hur värmetrögt klimatskalet i fastigheten är. Detta är en tangent för hur 

snabbt inomhustemperaturen ΔTinne i en fastighet sjunker 67%, beroende av 

utomhustemperaturens förändring under tid t, ΔTute. Ju tyngre klimatskal, desto 

större är tidskonstanten och desto bättre klarar fastigheten förändringar utanför 

Intervall energimängder [MWh] Rabatt [SEK/MWh] 

0 100 0 

100 250 35 

250 500 55 

500 1500 75 

1500 2500 95 

2500  125 
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fastigheten som systemperspektiv, utan att inomhustemperaturen förändras. För ett 

lättare klimatskal gäller det motsatta, där inomhustemperaturen sjunker och ökar 

snabbare beroende av väder, vilket gör fastigheter med lättare klimatskal påverkas 

mer av extern värme och kyla [8], [11]. Byggnadens termiska tidskonstant τb, 

beskrivs enligt ekvation (3), [12]. 

𝜏𝑏 =
−𝑡

ln (1−
∆𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒
∆𝑇𝑈𝑡𝑒

)
   (3) 

Fig.2 visar den termiska tidskonstanten. 

Fastigheten ses som ett värmebatteri och beskrivs enligt ekvation (4), eftersom dess 

olika byggnadsmaterial har en specifik värmekapacitet, cp [9]. I avsnitt 2.3.1 beskrivs 

QTot. 

𝐶 = ∑ 𝑚 ∗ 𝑐𝑝 =
𝜏𝑏∗3600∗𝑄𝑇𝑜𝑡

𝑇
  (4) 

En fastighet med större värmekapacitet C, tar längre tid att värma upp en än 

fastighet med lägre värmekapacitet eftersom materialets massa m, klarar av att 

absorbera och lagra en större energimängd där det finns en effektiv värmekapacitet, 

som anses vara den andel värmeenergi som kan utnyttjas som energi lager för att 

motverka temperaturförändringar i fastigheten [8], [11]. 

Värmeenergiflödet i värmemagasinet sker efter termodynamikens 2:a huvudsats och 

ju varmare utomhustemperaturen är desto större andel effektiv värmeenergi finns 

att tillgå. Fig.3 visar att värmemagasinets potential är större i den invändiga 

konstruktionen, än i den yttre. 
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Fig.3, visar värmemagasin för yttervägg och innervägg. 

Den effektiva värmeenergilagringen är större för en vägg med utvändig isolering än 

en med invändig isolering, vilket Fig.4 visar. Detta medför att fastigheter med 

utvändig isolering har en högre termisktids konstant [9]. 

 

Fig.4, visar värmemagasin för en betongvägg med invändig och utvändig isolering. 
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Både fastigheter i tegel och betong uppskattas ha en tidskonstant på cirka 80-120 

timmar vilket är användbart för denna studie då fastighetsautomationssystemet 

utnyttjar denna värmetröghet i värmeregleringsprocessen [8]. För att undvika ett 

högt kapacitetsbehov bör värmelasten till fastigheten minska vid lägre 

utomhustemperaturer, som leder till att inomhustemperaturen sjunker några grader 

innan den extern värme stabiliserar inomhustemperaturen. Denna styrningsteknik 

resulterar i att fastighetens effekttoppar av värmeenergi reduceras då 

utomhustemperaturen sjunker och energifakturans totalkostnad för köldperioden 

blir lägre [4], [8], [13]. Vid perioder som överstiger 2 till 5 dygn med temperaturer 

under -15˚C är fastighetens sensibla energilagring underdimensionerad vilket leder 

till att värmekapacitetsbehovet då ökar över tid [13]. 

2.3 Fastighetens effektbalans 

En fastighets termiska inomhusklimat påverkas utav både externa och interna 

faktorer som bidrar till värmetillförsel och värmeförluster där inomhustemperaturen 

beskriver fastighetens termodynamiska tillstånd, se Fig.5. 

Fig.5, visar fastighetens effektbalans. 

Det termodynamiska tillståndet följer termodynamikens 1:a och 2:a huvudsats, 

vilket är känt som fastighetens värmeeffektbalans, som beskrivs enligt ekvation (5), 

[10], [12]. Formels värmeeffekter beskrivs i avsnitt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 och 

2.3.5. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑜𝑣 = 𝑄𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝑄𝑓𝑗𝑣 (5) 

2.3.1 Effektsignaturmetoden 

Effektsignaturmetoden är en linjärisering av fastighetens värmeeffektbehov i 

förhållande till utomhustemperaturen. Eftersom fastigheten saknar 

konstruktionsritningar, samt har en stor Atemp, med en komplex struktur, utgår 

studien utifrån effektsignaturen för att beskriva fastighetens medeleffektförlust 

under det föregående året. Fig.6 visar när på året en fastighet i Sverige har ett 

externt uppvärmningsbehov, vilket inträffar då utomhustemperaturen understiger 

balanstemperaturen Tg [14]. 
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Fig.6, visar temperaturens variation under en årscykel och då värmebehov finns. 

Fig.7 visar effektsignaturmetoden där värmeeffekten ökar ju lägre 

utomhustemperaturen blir. Q0 är fastighetens effektbehov vid 0˚C utomhus och Qvv 

är fastighetens varmvattenbehov, som ska vara den enda värmeeffektanvändningen 

då utomhustemperaturen, Tute överstiger balanstemperaturen, Tg [12], [14]. 

Fig.7, visar effektsignatur. 

Den totala värmeeffektförlusten, QTot är summan av transmissionsförlusten, QTrans 

ventilationsförlusten, Qvent och infiltrationsförlusten, Qov. Som ekvation (6) 

härleder, [12]. Effektsignaturens derivata, ekvation (7), motsvarar den 

genomsnittliga värmeeffektförlusten för fastigheten då utomhustemperaturen, Tute 

understiger balanstemperaturen [12], [14]. Där arean mellan effektbehovet och 

baslasten, är den totala värmeeffektförlusten vid en specifik utomhustemperatur. 

Som ekvation (8) visar, då bivillkoret Tg≥Tutomhus uppfylls. 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑜𝑣  (6) 
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𝑑𝑄𝑡𝑜𝑡

dT
=

𝑄0−𝑄𝑣𝑣

𝑇𝑔
   (7) 

𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄0 −
𝑄0−𝑄𝑣𝑣

𝑇𝑔
∙ 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠  (8) 

Värmeeffekten ifrån fjärrvärmen delas upp i tre delar: uppvärmning, Qvärme 

värmeledningsförlust, Qförlust och varmvattenbehov, Qvv enligt ekvation (9), [14]. 

Uppvärmning och värmeledningsförluster är beroende av graddagar, medans 

varmvattenbehovet är oberoende av väder och varmvattenledningsförlusten 

exkluderas i studien. 

𝑄𝑓𝑗𝑣 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑄𝑣𝑣 + 𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  (9) 

Effektsignaturens baslast motsvarar fastighetens varmvattenanvändning och 

värmeledningsförlust. I denna studie kommer värmecirkulationsförlusterna 

uppskattas via det termiska tidskonstantstestet och varmvattenenergin, Evv 

schablonberäknas utifrån den debiterade tappvattenanvändningen, VKall efter 

ekvation (10), [15]. 

𝐸𝑣𝑣 = 𝑉𝐾𝑎𝑙𝑙 ∙ 0,35 ∙ 55  (10)  

2.3.2 Solinstrålning 

Eftersom solinstrålningen bidrar med gratis värmeeffekt QSol, som påverkar både 

fastighetens inomhusklimat och den termiska tidskonstanten, bör fastigheten ha en så 

stor yta som möjligt som följer solens rörelsemönster. Inomhustemperaturen stiger 

med hjälp av solinstrålningen genom fastighetens fönster, vars värmeeffekt schablon 

beräknas enligt ekvation (11), där transmissionen för 2-glasförnster, τt2-glas=0,8 och 

3-glasfönster, τt3-glas=0,73 [12], [16]. Fastighetens klimatskal absorberar 

solinstrålningen vilket laddar värmemagasinet utifrån fastighetsgränsen. Detta 

förskjuter fastighetens tidskonstant till solinstrålningen avtagit [17]. Dock är 

inverkan mindre på fastigheter med stora tidskonstanter. Eftersom 

värmekapaciteten är högre behövs det en större värmeenergimängd för att ladda upp 

fastighetens värmemagasin [9], [17]. Solens påverkan på inomhusklimatet och den 

termiska tidskonstanten varierar under året. Då sommarens utomhustemperatur 

överstiger balanstemperaturen antas värmeenergianvändningen för uppvärmning 

motsvara ungefär 0kWh sommartid. Däremot har solens instrålning en stor 

påverkan under vår och höst då det externa värmebehovet reduceras genom att 

solens värmeenergitillskott dagtid utnyttjas, vilket leder till minskad 

värmeenergianvändning vår och höst [8]. 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = ∑ 𝐼𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 ∗ ∑ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟.𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 ∗ 𝜏𝑡.𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 (11) 
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Där Ivinkel är solinstrålningen utifrån fastighetens fyra vinklar i förhållande till 

respektive väderstreck, se Tab.1 [12]. Fönsterareorna, Afönster.vinkel för respektive 

väderstreck redovisas i Bilaga C. 

2.3.3 Internvärme 

Fastighetens internvärme bidrar till att inomhustemperaturen stiger. Internvärmens 

effekt, QIntern påverkas av brukarnas värmeavgivning och verksamhetselektriciteten, 

enligt ekvation (12), [10], [14]. 

𝑄𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 + 𝑄𝑣.𝑒𝑙  (12) 

Ett medelvärde för en persons värmeavgivning Qperson är 108W, beräknat på vuxna 

och barn [12]. Detta hade varit ett utmärkt medelvärde för denna studie då 

fastighetens brukare är både barn och vuxna, men för att kartlägga hur stor 

brukarnas värmeenergiavgivning är måste antalet personer för varje zon kartläggas. 

Detta är svårt att uppskatta i en byggnad som både är skola, kontor och butiker med 

olika öppettider. Därför exkluderas brukarnas värmegenerering i studien och 

Qperson=0W. 

Verksamhetselen, Qv.el består endast av elektriciteten som inte ingår i 

fastighetsinstallationen. Teorin om verksamhetselenens energimängd behandlas i 

2.3.4 och dess värmeavgivning i avsnitt 2.3.5. 

2.3.4 Fastighetens elektricitet 

Fastighetens totala elenergianvändning Eel, delas upp i fastighetsel Ef.el och 

verksamhetsel Ev.el. Fastighetselen består av fastighetens driftutrustning, som fläktar 

och pumpar, och påverkar därför fastighetens energiprestanda. Verksamhetselen 

består av elenergin som härstammar ifrån brukarna och deras beteenden. 

Verksamhetselen bidrar till intern värmeavgivning, då tekniskt utrustning som 

datorer, skrivare, maskiner, externa värmare och kylare med mera inkluderas i 

kategorin [12], [14], [15], [18]. Den totala elenergimängden beräknas enligt 

ekvation (13). 

𝐸𝑒𝑙 = 𝐸𝑓.𝑒𝑙 + 𝐸𝑣.𝑒𝑙   (13) 

En metod att uppskatta fastighetselen och verksamhetselen energimängder ifrån den 

totala elenergimängden Eel, är att tillgå en top-down approach. Som utgår ifrån att 

elanvändningen avläses med en timmes intervall, för att kunna kartlägga hur stor del 

av elen som är baslast, Ef.el och hur stor andel som är övrig el, Ev.el under årscykeln. 

Baslasten motsvarar fastighetselens effektuttag och den övriga elen motsvarar 

verksamhetselens effektuttag Pv.el [19]. Avläsningarna skapar en trendlinje som kan 

uppskattas visuellt för olika tider av dygnet under hela årscykeln. 
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2.3.5 Elektricitetens värmegenerering 

Fastighetselens värmegenerering försummas i studien, då den mesta 

driftutrustningen är i rum, som brukarna inte vistas i och att lampornas 

värmegenerering är relativt liten. Verksamhetselen har däremot en exergifaktor, 

qv.el på 0,3. Exergifaktorn indikerar hur energieffektiv en process är och beskriver 

minsta möjliga energimängd som krävs för att klara av en process arbete, där 

restvärmen ifrån arbetsprocessen anges som anergi. Anergin i denna process är 

verksamhetselens värmeeffektgenerering, Qv.el och beräknas enligt ekvation (14), 

[10], [12]. 

𝑄𝑣.𝑒𝑙 = 𝑃𝑣.𝑒𝑙 ∗ 𝑞𝑣.𝑒𝑙   (14) 

2.3.6 Termisk komfort 

Latstyrningen får inte ha en negativ påverkan på brukarnas upplevelse utav det 

termiska inomhusklimatet. Därför rekommenderas ett termiskt inomhusklimat 

inom intervallet 19°C till 25°C vintertid och 22°C till 27°C sommartid, med ett 

PPD <15% [20]. Dock behöver inte dessa temperaturintervall eftersträvas de tider 

då brukaren ej använder fastigheten. Därför delas fastighetens termiska klimat upp i 

komfortintervall som efterfrågas då brukarna visats i fastigheten och 

temperaturintervall som efterfrågas då brukarna inte vistas i fastigheten. Eftersom 

temperaturförändringarna motsvarar den termiska tidskonstantens tangent, kan 

temperaturintervallet aktiveras i regulatorn innan brukarna går hem för dagen [8]. 

Detta bidrar till energibesparing av värme och kyla utan att brukarnas upplevelse av 

den termiska komforten påverkas [20]. En flytande inomhustemperatur bidrar till att 

tillförsel av extern värme och kyla bara behöver jobba aktivt då 

inomhustemperaturen ligger utanför börvärdesgränserna. Detta möjliggör att 

byggnadens termiska tidskonstant tillämpas i regleringen då temperaturintervallet 

uppnås [13]. Enligt Kabona så bidrar en flytande inomhustemperatur, till en 

energibesparing på 20-40%. Som baseras på fastigheter som deras regulatorer har 

minskat värmeenergianvändningen i och inkluderar alla möjliga fastigheter. En 

liknande fastighet som denna studie baseras på, hade styrtekniken minskat 

värmeenergianvändningen med 30% [21]. 

Brukarna upplever däremot att en optimal inomhustemperatur skiljer sig beroende 

på årstid, till följd av utomhustemperaturen. Därför efterfrågas en lägre 

inomhustemperatur vintertid och högre inomhustemperatur sommartid [20], [22]. 

Genom att ställa in lägre och högre börvärdesgränser för komfortintervallet och 

temperaturintervallet så skapas incitament för värmeenergi- och kylenergibesparing 

[7], [13], [20]. Med tanke på att prismodellen är uppdelad i tre perioder så kan tre 

olika temperaturintervall och komfortintervall skapas över årscykeln. 
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2.4 Energiprestanda 

Fjärrvärmens energimängd, Efjv är summan av värmeenergin, Evärme 

tappvarmvattenenergimängden, Evv och värmeenergiledningsförlusterna, Eförlust. Som 

är summan av QTot under tid t, se ekvation (15). 

𝐸𝑓𝑗𝑣 = 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑣𝑣 + 𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑄𝑓𝑗𝑣 ∗ 𝑡 = ∑ 𝑄𝑓𝑗𝑣𝑡  (15) 

Den graddagskorrigerade värmeenergianvändningen EGD, utgår ifrån byggnadens 

uppmätta årsanvändning och den geografiska platsens graddagar GDår, i förhållande 

till ett normalår GDnormal. Den graddagskorrigerade värmeenergianvändningen 

beräknas enligt ekvation (16), [23]. 

𝐸𝐺𝐷 =
𝐺𝐷å𝑟

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
∙ 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑣𝑣   (16) 

Graddagar är unikt för varje år, då de beskriver hur många dagar under en årscykel 

som dygnsmedeltemperaturen understiger en gränstemperatur. Detta behövs för att 

kunna beräkna energiprestandan enligt BBR:s nybyggnadskrav för en fastighet. 

Genom att tillämpa ekvation (17), [15]. 

𝐸𝑃𝐵𝐵𝑅 =

𝐺𝐷å𝑟
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝐸𝑣𝑣+𝐸𝑓.𝑒𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (17) 

Fastighetens energiprestanda EP, upplyser hur stor energianvändningen i fastigheten 

är i förhållande till uppvärmd boarea över 10˚C, vilket inkluderar fastighetsel Ef.el, 

komfortkyla Ekyla, fjärrvärme Efjv, som omfattar tappvarmvatten och värmeenergi 

(18), [18]. Detta ger en indikation på om energianvändningen för fastigheten är 

normal jämfört med BBR:s nybyggnadskrav. Ju lägre energiprestanda, desto bättre 

energiklass. 

𝐸𝑃 =
𝐸𝑓𝑗𝑣+𝐸𝑓.𝑒𝑙+𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   (18) 

Fastighetens energiklass bestäms utifrån boverkets gränsvärden, se Bilaga E och 

beräknas enligt ekvation (19), [15]. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 =
𝐸𝑃

𝐸𝑃𝐵𝐵𝑅
   (19) 

2.5 Kabona Energy Pilot 

Kabona är styrsystemet som fastigheten har installerat. Med applikationen ”Eco-

pilot” delas byggnaden upp i zoner och temperaturintervall ställs in för hur varje 

enskild zon ska styras efter komfortintervall och övrig tid. Fastigheten har totalt tre 

stycken temperaturgivare utomhus och 73 stycken temperaturgivare inomhus, se 

Bilaga K. Varje zon har 9-13 stycken temperaturgivare installerade inom 

komfortzonen, se Bilaga G. Regleringen sker efter medianen utifrån alla 
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temperaturgivare inom respektive intervall eftersom enskilda temperaturgivare inte 

ska bidra till högre eller lägre reglering. Kabona reglerar inomhustemperaturen 

genom två parametrar, först sker regleringen via komfortintervallen kontra 

inomhusgivarna. Utöver detta finns en femdagars prognos med väderdata ifrån 

Foreca, som köper den ifrån väderstation 2453 utav SMHI, vilket omfattar 

medeltemperatur utomhus, solstrålning, fukt, vindstyrka och vindriktning. 

2.5.1 Reglering 

Kabona är en datoriserad PID-regulator Fig.8, vilket bidrar till att regulatorn kan 

arbeta proportionellt, integrerande och deriverande med styrsignalerna så att 

ärvärdena uppnår börvärdernas gränsvärden [24]. Regulatorn klarar även av att ta 

hänsyn till förändringar som inte skett ännu, som väderförändringar. Fördelen med 

återkoppling är att systemet inte behöver ta hänsyn till hur fastigheten fungerar 

exakt som modell och att regulatorn klarar av att hantera störningar. Regulatorn är 

däremot beroende av att givarna fungerar, annars beräknar systemet felaktiga 

utsignaler [25]. 

Utöver detta finns givare för fukt och emissioner av koldioxid installerat på varje 

plan, samt temperaturgivare och frysvakter i varje ventilationsaggregat. 

Kabona regulatorns störning v(t) är utomhustemperaturen och femdagarsprognosen 

med solinstrålning, utomhustemperatur, fukt och vindpåverkan. Börvärdena är 

referenssignalen r(t). Givarna som mäter upp respektive zons mediantemperatur är 

integrerade i återkopplingen och styrsignalen u(t) beskriver hur mycket värme som 

ska tillföras till respektive zon i huset där reglerfelet e(t) är subtraherar mellan 

referenssignal r(t) och utsignal y(t). 

 

Fig.8, visar återkopplande reglering. Som Kabona:s regulator tillämpar. 

PID regulatorn styr efter ekvation (20) som förstärker styrningen utifrån summan av 

den proportionella, integrerande och deriverande delen i regulatorn. Där den 

integrerade delen styr utifrån reglerfelet för tiden τ, samt tidssvaret TI och den 

deriverande delen styr utifrån reglerfelet för tiden t och tidssvaret TD [24]. 

𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

𝑡0
) (20) 
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Förstärkningen, K för värmeregleringen beräknas via proportional-bandets, pband 

storlek vilket beskrivs enligt ekvation (21). 

𝐾 =
100%

𝑃𝑏𝑎𝑛𝑑
     (21) 

2.5.2 Proportional-band 

Regulatorns proportional-band beskriver hur mycket ventilerna justeras, beroende 

av inomhustemperaturens empiriska värde. Proportionalbandet beräknas genom att 

tillämpa ekvation (22). 

𝑃𝑏𝑎𝑛𝑑 =
𝑇𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙

𝑇𝑀𝑎𝑥−𝑇𝑀𝑖𝑛
   (22) 

Där Tintervall är börvärdernas differens för komfortintervallet och 

temperaturintervallet, medan nämnaren är differensen av mätspannet för 

utomhustemperaturen som regulatorn styr efter. Tmax är den högsta temperaturen 

givaren kan mäta och TMin den lägsta temperaturen givaren kan mäta, se Bilaga K. Ju 

mindre P-bandet är, ju brantare är dess derivata, vilket leder till större 

reglerjusteringar beroende av vad inomhustemperaturens värde är. Detta bidrar till 

att systemet blir ostabilt. För stora P-band gäller det motsatta och systemet har 

mjukare svängningar och förblir stabilt. Dess nackdel är att regleringsförändringar 

sker långsamt, vilket bidrar till kvarstående reglerfel. Pumpar och ställdon arbetar 

då inte så aktivt som de borde [25]. 

2.6 Prognoser 

Prognoserna är ideala då värmeeffektförlusten är ett medelvärde utifrån fjolårets 

effektsignatur, vilket bidrar till att fastighetens totala värmeeffektförlust endast är 

beroende av utomhustemperaturen. Gratisenergin har sina begränsningar då 

solinstrålningen är programmerad utifrån en normalårsprognos för Gävle, med rätt 

vinklar i förhållande till byggnadens position, samtidigt som brukarnas 

värmegenerering exkluderas och fastighetselen schablonberäknas utifrån fjolårets 

energianvändning. Ärvärdet Tinne.2, i prognostiseringen beräknas enligt ekvation 

(23), [11], [12]. 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒.2 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒.1 +
𝑄𝐼𝑛𝑡+𝑄𝑠𝑜𝑙+𝑄𝑓𝑗𝑣−𝑄𝑇𝑜𝑡

𝑉∗𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡∗𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡
  (23) 

Drifttiderna och inomhustemperaturernas startvärden, Tinne.1 för prognos 1 och 

prognos 2 redovisas i Bilaga M. Medans Bilaga B redovisar planens volymer, där 

luftens densitet, ρ=1,2 kg/m3 och luftens specifika värmekapacitet, cluft=1kJ/kg,K 

[12]. Se avsnitt 3.5.1, 3.5.2 och 3.5.3 för djupare beskrivningar om hur 

prognostiseringarna fungerar. 



 

17 

3 Process och resultat 

3.1 Energikartläggning 

För att utvärdera fastighetens energisystem, energiprestanda och 

värmeenergianvändning tillämpas en energikartläggning utav typen nivå 2. Analysen 

fokuserar huvudsakligen på värmeenergianvändningen för perioden 2017-04-01 till 

2018-03-31 [26]. 

3.1.1 Översikt 

Genom att summera alla fakturor ifrån Gävle Energi AB för elen och fjärrvärmen 

under perioden april 2017 till mars 2018, redovisas den totala energianvändningen 

och kostnaden i Tab.4. 

Tab.4, visar uppdelningen mellan energimängd och kostnad. För fjärrvärmen och elektriciteten för 
perioden 2017-04-01 till 2018-03-31. 

Energislag Energimängd [MWh] Kostnad [SEK] 

Elektricitet 559,5 488 400 

Fjärrvärme 844,1 644 300 

Fastighetens fördelning utav den totala energianvändningen under den aktuella 

perioden, redovisas i Fig.9.

 

Fig.9, visar fastighetens energifördelning för perioden 2017-04-01 till 2018-03-31. 
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Som Fig.10, visar så är den elanvändningen någorlunda konstant under årscykeln, 

det är värmeenergianvändningen som varierar. 

 

Fig.10, visar hur energianvändningen för elektricitet och värme förändras under årscykeln. 

3.1.2 Värmesystemet 

Fastigheten har en fjärrvärmecentral som är integrerat med ett varmvattensystem 

och ett vattenburet värmecirkulationssystem. Se Fig.11 och Fig.12. 

 

Fig.11, visar flödesbild utav värmecirkulationssystemet. 
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Fig.12, visar flödesbild utav varmvattensystemet. 

Som Fig.13 visar, så har den graddagsjusterade fjärrvärmeanvändningen minskat 

kontinuerligt sedan år 2015. Slutanvändningen för 2017 var 10,1% lägre än för 

2015,vilket kan ses som en indikation till att tidigare energibesparingsåtgärder 

utförts i fastigheten. 

 

Fig.13, visar värmeenergianvändningen för hela fastigheten. 

Genom dygninsamlad data ifrån perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 av 

utomhustemperatur och värmeenergianvändning skapas en energisignatur, vilken 

visas i Fig.14. 
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Fig.14, energisignaturen för fastigheten under perioden 2017-04-01 till 2018-03-18. 

Som energisignaturen visar så behöver fastigheten tillskottsvärme endast om 

medeltemperaturen för ett dygn är under Tg 13,5°C eftersom fastighetens 

värmeväxlare i ventilationssystemen klarar av att återvinna tillräckligt mycket värme 

till tilluften i kombination med att interna och externa värmelaster upprätthåller en 

acceptabel inomhustemperatur [12], [14]. 

Ekvationen för energisignaturens regressionslinje beskriver hur mycket värmeenergi 

som efterfrågas utifrån dygnsmedeltemperaturen för perioden 207-04-01 till 2018-

03-31. Regressionskorrelationen R=0,947 ligger nära 1. Dock är det svårt att 

uppskatta hur bra korrelationen är då energisignaturen beräknar energianvändningen 

genom utomhustemperatur, vilket bidrar till att varken extern eller intern påverkan 

utav fastighetens energitillskott och förluster går att redovisa för 365 dagar. 
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Fig.15, visar uppskattad värmeenergifördelning för fastigheten under årscykeln. 

Enlig Fig.15 är varmvattenanvändningen och värmeledningsförlusterna någorlunda 

konstanta under hela årscykeln [3]. Det är värmeenergin för uppvärmningen som 

förändras mellan de olika månaderna, så den stora besparingspotentialen finns i 

uppvärmningen. Dock är värmeledningsförlusterna och varmvattenkonsumtionen 

höga, vilket gör att de borde ses över i en annan studie. 

 

Fig.16, visar hur inomhustemperaturernas medianer skiljer sig under tidsperioden. 
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Enligt Fig.16 uppnås ett intervall mellan 20-25°C i perioden maj till september då 

värmeenergianvändningen är minimal för alla zoner utom plan 1A. Vintertid sjunker 

dock inomhustemperaturen för plan 3B vilket kan indikera på att takisoleringen 

förmodligen är undermålig i fastighetskropp B, vilket leder till stora 

transmissionsförluster vintertid. 

3.1.3 Varmvattenförbrukning 

Genom att använda debiterad vattenförbrukning för den aktuella perioden beräknas 

varmvattenförbrukningen ut enligt schablon (12). Kallvattnet antas värmas ifrån 

10°C till 55°C utifrån kallvattenanvändningen [15]. Se Tab.5. 

Tab.5, kallvattenanvändning och schablonuppskattad varmvattenanvändning för tidsperioden 2017-
04-01 till 2018-03-31.  

Månad Kallvatten 

förbrukning [m3] 

Varmvatten 

förbrukning [m3] 

Värmeenergi 

användning [kWh] 

April 152 60,8 3344 

Maj 199 79,6 4378 

Juni 209 83,6 4598 

Juli 87 34,8 1914 

Augusti 142 56,8 3124 

September 209 83,6 4598 

Oktober 209 83,6 4598 

November 225 90 4950 

December 199 79,6 4378 

Januari 199 79,6 4378 

Februari 181 72,4 3982 

Mars 175 70 3850 

Summa 2005 802 48 092 
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3.1.4 Fastighetsel 

Hela fastigheten debiteras via samma elmätare vilket gör att Diös fastigheter AB 

betalar brukarnas elkonsumtion. Som Bilaga F visar har Diös fastigheter AB lyckats 

minska elenergianvändningen i fastigheten kontinuerligt sedan år 2015. 

Elenergianvändningen delas upp emellan fastighetsel och verksamhetsel. 

Fastighetselen betjänar ventilationssystem, inomhusbelysning, fasadbelysning, 

driftteknisk utrustning och kommunikationsutrustning. Fastighetens 

elenergianvändning ska inte fördjupas inom denna studie då fokus ligger på 

värmeenergianvändningen. Dock är den totala mängden fastighetsel viktig för att 

kunna utvärdera fastighetens nybyggnadskrav och energiprestanda samt att den 

totala mängden verksamhetsel inkluderas i värmeregleringsprognosen, eftersom 

verksamhetselen har ett schablonvärde för sin exergi på 30 % [10], [12], [18]. Detta 

betyder att dess anergi är 70 %. Därför görs en uppskattning via top-down 

approach, Bilaga L, utifrån den totala elenergianvändningen för perioden 2017-04-

01 till 2018-03-31. Så att baslasterna för respektive månad då kan subtraheras ifrån 

den totala elenergimängden, se Fig.17, för fastighetselektricitetens och 

verksamhetselektricitetens uppdelning.

 

Fig.17, visar uppdelning mellan fastighetsel och verksamhetsel. 

Fig.17 visar att fastighetselen är någorlunda konstant under en årscykel. Den skiftar 

lite till följd av hur vädret förändras. Verksamhetselen är också någorlunda konstant 

under året, dess förändringar ligger rotat i brukarnas mönster. Värt att notera är att 

verksamhetselen inte stiger märkvärt under den kalla perioden, dock utesluter inte 

det att någon brukare pluggar in egna mobila värmeradiatorer. 



 

24 

3.1.5 Ventilationssystemen 

Fastigheten har nio stycken olika ventilationssystem i drift, där samtliga har 

roterande värmeväxlare, kylbatterier och vattenburna värmebatterier som är 

kopplade till värmesystemet. Alla ventilationsaggregat driftas efter olika drifttider, 

se Bilaga D. 

3.1.6 Mätpunkter 

Kabona Eco-pilot har delat upp fastigheten i 14 stycken zoner för att kunna styra 

värmetillförseln i fastigheten. Bilaga G visar antal temperaturgivare per våning som 

utnyttjar dess median för styrning utav värmetillförseln. Alla givarna sitter inom 

komfortzonen. 

3.2 Energiprestanda 

3.2.1 Primärenergifaktorn för fastigheten 

Genom att tillämpa (17) så beräknas BBR:s nybyggnadskrav för fastigheten och 

tillämpning av (18) för fastighetens energiprestanda. Se Tab.6. 

Tab.6, visar energiprestandan för fastigheten och BBR:s nybyggnadskrav. 

 Normalårs-korrigerad 

Evärme [MWh] 

Evv 

[MWh] 

Eel,fastighet 

[MWh] 

EP [kWh/m2,år] 

Nybyggnads- 

krav 

793,1 48,1 182,9 82,2 

Aktuell period 796,0 48,1 182,9 82,5 

Utifrån fastighetens energiprestanda och BBR:s nybyggnadskrav tilldelas fastigheten 

en energiklass D, genom att tillämpa (19) och utgå ifrån BBR:s krav i Bilaga E. Detta 

är en bra energiprestanda för en byggnad som inte är nybyggd, eftersom BBR:s 

nybyggnadskrav motsvarar energiklass C, Bilaga E. 

Genom att endast titta på värmeenergins prestanda så ligger den på 66,1 kWh/m2 

per år. 
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3.3 Fastighetens effektbalans 

3.3.1 Effektsignatur 

Genom att matcha värmeeffektanvändningen mot utomhustemperaturen utifrån 

timavlästa data för perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 skapas effektsignaturen i 

Fig.18. 

 

Fig.18, visar fastighetens effektsignatur för perioden 2017-04-01 till 2018-03-31. 

Effektsignaturen visar att effektbehovet är 142,7 kW vid 0˚C och regressionslinjens 

k-värde indikerar hur stor värmeeffekt som fastigheten tappar i form av 

transmission, infiltration och ventilationsförlust. Det görs ett antagande om att 

värmeförlusterna är jämt fördelade över alla zoner och delas därför upp via 

procentdel utav fastighetens totala volym. Regressionslinjens ekvation beskriver 

medeleffektbehovet beroende av utomhustemperaturen. Regressionskorrelationen 

R=0,875 är relativt hög. Dock är dess regressionskorrelation lägre än 

energisignaturens [14], [27]. 

3.3.2 Värmeledningsförluster 

Utifrån det termiska tidskonstantstestet så indikerade trendlinjen i Kabona att 

värmesystemet har en effektförlust på cirka 8,5 kW och enligt fjolårets data så var 

denna effektförlust någorlunda kontinuerlig under hela året. Effektförlusten 

motsvarar ca 61,3 MWh/år, genom att tillämpa (15), [12], [14]. Se Fig.19. 
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Fig.19, visar fastighetens värmeeffektuttag under tidskonstantstestet. 

Som Fig.11, Fig.12, och Fig.19 visar, så finns en baslast för värmeeffekten på cirka 8 

till 9 kW. Då effekten stiger, så används varmvatten. Baslasten inrymmer 

ledningsförluster i värmeväxlaren, de långa kulvertarna och rörsystemen. 

Ledningsförlusterna leder till avgiven värme, dock även på de ställen vi inte vill 

värma upp luften. Rekommendationen är att värmeledningsförlusten understiger 6 

W/m [12]. 

3.3.3 Gratis energi - externt 

Då timavläst soldata för perioden 2017-04-01 till 2018-03-31 saknas, så används 

timavläst normalårs solinstrålningsdata för Gävle, enligt vinklarna i Tab.1. 

Solinstrålningens värmeeffekt för varje zon beräknas enligt (11) i den matematiska 

prognosen. Problemet med solinstrålningen i de matematiska prognosmodellerna är 

att solens värmeeffekt fördelas över respektive zons Atemp och inte lokalt i zonen, där 

solen värmer. 

3.3.4 Gratis energi - internt 

Verksamhetselens anergivärde på 70 %, antas vara jämt fördelad utöver hela ytans 

Atemp, eftersom fastigheten är stor och komplex. Den interna värmeavgivningen ifrån 

verksamhetselektriciteten gäller endast då brukarna är inom fastighetsgränsen. Tab.7 

visar hur stor den interna anergin ifrån verksamhetselen är för varje kvadratmeter 

Atemp, då ventilationsaggregaten är i drift, Bilaga D [12]. 
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Tab.7, visar verksamhetselektricitetens värmeavgivning för hela Atempen under en årscykel. 

Månad Elektrisk energi 

[kWh] 

Fastighetsel 

[kWh] 

Verksamhets-

el [kWh] 

Värme-

avgivning 

[kWh] 

W/m2 

Atemp 

April 42 852 15 840 27 012 18 908 3,4 

Maj 46 344 10 800 35 544 24 880 3,5 

Juni 41 136 12 960 28 176 19 723 3,2 

Juli 39 603 10 080 29 523 20 666 3,0 

Augusti 48 402 10 800 37 602 26 321 3,7 

September 45 713 12960 32 753 22 927 3,6 

Oktober 48 959 16 560 32 399 22 679 3,7 

November 49 534 17 280 32 254 22 577 3,9 

December 46 699 18 000 28 699 20 089 3,5 

Januari 50 480 17 280 33 200 23 240 3,8 

Februari 48 536 20 160 28 376 19863 4,1 

Mars 51 188 20 160 31 028 21 719 3,9 

Brukarnas värmeavgivning exkluderas i beräkningarna, då det är svårt att uppskatta 

hur många som rör sig i fastigheten under en arbetsdag och var de upprätthåller sig. 

Det är ca 680 stycken personer i skolans lokaler dagligen, flera mindre företag, en 

vuxenskola, en auktionskammare och butiker. 

3.4 Byggnadens termiska tidskonstant 

För att utvärdera hur tunga zonerna i fastigheterna är så uppskattades de via ett 

termiskt tidskonstantstest som varade i 91 timmar, ifrån klockan 12.30 2018-04-20 

till klockan 07.30 måndagen den 2018-04-24. Testet gick ut på att stänga alla 

ventiler på värmecirkulationskretsen och slå av värmecirkulationspumpen så att 

endast varmvattnet fungerar. För att få fram en tidskonstant som är så oberoende 

som möjligt utav externa och interna faktorer, valdes data ifrån 20.30 fredag kväll 

2018-04-20 till 08.30 lördag morgon 2018-04-21, då inga brukare finns i 

byggnaden, ventilationen är avstängd och solen gått ned [28]. 
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Fig.20, visar respektive zons mediantemperatur under det termiska tidskonstantstestet. 

Som Fig.20 visar så klarade fastighetens inomhustemperatur att ligga inom en 

acceptabelt komfortintervall under testtiden utan att värmesystemet är aktivt. Solen 

sköter uppvärmningen av fastigheten under den aktiva tidsperioden. Det var endast 

givare i Bilaga H som sjönk markant vid kontroll av varje givare. Huvudsakligen 

eftersom de är placerade i rum på norrsidan, och därför inte är så integrerade med 

resterande delen av zonen. 

Givarnas placering kan behöva ses över. En felkälla med testet är att det gjordes 

under en dålig tidsperiod. En värmebölja ifrån Sydeuropa kom in över Sverige och 

Gävle, vilket gjorde att det var mycket sol under dagarna och en förhållandevis varm 

utomhustemperatur för april månad, se Bilaga H. 
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Fig.21, visar hur temperaturen sjunker under 12 timmars mätperiod. 

Genom att använda temperaturdifferensen av inomhus- och utomhustemperaturen 

under den aktuella mätperioden, på 12 timmar, kan byggnadens termiska 

tidskonstant beräknas genom att tillämpa (3), vilket indikerar hur tung fastigheten 

är. Vidare kan fastighetens värmekapacitet beräknas genom att tillämpa (4) vilket 

indikerar på hur stor värmeenergimängd som lagras i fastighetens klimatskal. Se 

Tab.8 och Tab.9. 

Tab.8, visar varje zons termiska tidskonstant. 

Zon Tidskonstant [timmar] Tidskonstant [dygn] 

Plan 1A 100,9 4,2 

Plan 2A 150,2 6,2 

Plan 3A 126,5 5,3 

Plan 4A 101,7 4,2 

Plan 1B 108,8 4,5 

Plan 2B 158,1 6,5 

Plan 3B 152,2 6,3 
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Tab.9, visar fastighetens tidskonstant och värmekapacitet. 

Byggnad Tidskonstant dagar Värmekapacitet[MWh/˚K] 

A 5 - 

B 5,8 - 

Totalt 5,4 18,52 

Som Tab.9 visar så är fastigheten av karaktären tung vilket gör den perfekt för 

tidskonstantsregleringsmetoden, eftersom inomhusklimatet påverkas minimalt om 

inte fönster och dörrar öppnas. Dessutom har byggnaden många fönster i 

väderstrecken öst till väst, vilket gör att solen värmer upp delar utav byggnaden 

under den soliga perioden under en årscykel.  

3.4.1 Proportionalband 

Tab.10, redovisar fastighetens proportionalband som beräknas enligt (22) för 

mätområdet -50˚C till 150˚C, i kombination med börvärdesgränserna ifrån olika 

drifttider, se Bilaga D. 

Tab.10, visar hur P-bandet skiljer sig för respektive zon. 

Zon Komfortintervall Ej komfortintervall 

Plan 1A 2,5 % 4 % 

Plan 2A 2,5 % 3,5 % 

Plan 3A 2 % 3 % 

Plan 4A 2 % 3,5 % 

Plan 1B 2,5 % 3,5 % 

Plan 2B 2,5 % 3,5 % 

Plan 3B 3 % 4 % 

Som Tab.10 visar är systemet ostabilare då komfortintervallet efterfrågas och 

stabilare då komfortintervallet inte efterfrågas. Detta leder till att styrsystemet 

jobbar aktivare då brukarna är på plats i fastigheten och risken för 

proportionalbandsavvikelse ökar. Detta ska regulatorns integrerande del motverka, 

samtidigt som systemet arbetar långsammare då komfortintervallet inte efterfrågas. 

Eftersom brukarna inte ska befinna sig i fastigheten då så gör det inget att systemet 

arbetar långsamt. 
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3.5 Prognoser 

3.5.1 Kod 

Två olika modellers effektbalanser har programmerats för att prognostisera 

värmeenergianvändningen i fastigheten. Koden i Excel arket är uppdelat i 4 stycken 

ark, där timavläst data hämtas och beräknas ifrån 3 stycken ark för att prognostisera 

värmelaststyrningen. Gemensamt för båda modellerna är att: 

– Både prognos 1 och prognos 2 beräknas enligt ekvation (23), som behandlas i 
avsnitt 2.6. 

– Tidscheman utifrån varje zons angivna drifttider under hela årscykeln Bilaga 
N, programmeras in med tillhörande nedre och övre börvärden för 
inomhustemperaturen. Som redovisas separat för varje prognos. 

– Effektsignaturens uppskattade totala värmeförlust för fastigheten fördelas 
procentuellt utifrån respektive zons volym, trots att byggnadskropp A har en 
lägre tidskonstant än byggnadskropp B. 

– Varmvattenförbrukningen fördelas jämt över den uppvärmda ytan (Atemp), 
vilket gör att varje respektive zon har sin egen konstanta 
varmvattenförbrukning under komforttiden. 

– Ifall varmvattenanvändning eller uppvärmning av fastigheten sker adderas 
8,5 kW värmeledningsförluster på effekten. Om värmeenergianvändningen 
är 0 kW antas systemet vara avstängt och då är värmeledningsförlusten 0 
kW. 

– Två timmar innan komfortintervallet och en timme innan komfortintervallet 
inte efterfrågas övergår värmesystemets börvärden till en medeltemperatur 
som ligger mellan börvärdernas nedre och övre värden. Denna process ses 
som ett verktyg att börja värma upp eller kyla ned fastigheten innan brukarna 
kommer på morgonen, samt att minska värme- och kylbehovet strax innan 
brukarna går hem. Temperaturen hinner inte förändras alltför mycket under 
den aktuella tiden. 

– Fastigheten delas upp i sju zoner eftersom värmeeffektförluster för 
respektive zon i plan 1B är svåra att uppskatta. Därför görs en förenkling och 
prognosen programmeras efter respektive hus plan. 

3.5.2 Prognos 1 

Prognos 1 beräknar respektive zons medeltemperatur timvis via fastighetens 

effektbalans (5). Koden fungerar enligt Fig.22, där varje timmes värmeeffekt 

beräknas ut i förhållande till utomhustemperaturen och bivillkoren för 

inomhustemperatur och varmvattenanvändning. Det totala värmeeffekten summeras 

för respektive dag och skapar dataunderlag för en ny energisignatur för fastighetens 

drift, enligt prognostiseringens värmereglering. 
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Fig.22, visar hur programmeringsmodellen för prognos 1 fungerar. 

Börvärderna för respektive zons medeltemperatur i prognos 1 redovisas i Tab.11. 

Tab.11, respektive zons börsvärden enligt prognos 1. 

Zon Tnedre Knedre Kövre Tövre 

1A 17 18 24 25 

2A 18 19 24 25 

3A 18 19 24 25 

4A 18 19 24 25 

1B 17 18 24 25 

2B 18 19 24 25 

3B 18 19 24 25 
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3.5.3 Prognos 2 

Prognos 2 fungerar på liknande sätt som prognos 1. Skillnaden är att ett bivillkor 

implementeras utifrån februari månads medeltemperatur, se Fig.23. Om 

utomhustemperaturen sjunker under medeltemperaturen så slås värmetillförseln 

ifrån till det nedre gränsvärdet för inomhustemperaturen uppnås, då uppvärmningen 

börjar igen. 

Motsatt gäller om utomhustemperaturen överstiger februaris medeltemperatur. Då 

ökar värmeenergianvändningen och fastigheten energimängd laddas upp, vilket 

bidrar till att fastigheten är förbered inför eventuella köldknäppar. Anledningen till 

att månadens medeltemperatur används som börvärde inom prognosen, är för att 

kapacitetsbehovet ökar vid lägre temperaturer. Tanken är att signaturen ska bli 

trubbigare, så att kunden får betala en lägre kapacitetskostnad. 

 

Fig.23, visar hur programmeringsmodellen för prognos 2 fungerar. Programmeringsmodellen använder 
sig av ett bivillkor utifrån utomhustemperaturen för att styra värmetillförseln. 

Börvärdena för respektive zon i prognos 2 redovisas i Tab.12. 
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Tab.12, visar börvärdenas gränser för prognos 2. 

Zon Tnedre Knedre Kövre Tövre 

1A 17 19 24 25 

2A 17 19 24 25 

3A 17 19 24 25 

4A 17 19 24 25 

1B 17 19 24 25 

2B 17 19 24 25 

3B 17 19 24 25 
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3.5.4 Värmeenergiprognos 1 - årsbasis 

Prognos 1 får en värmeenergianvändning för årscykeln på 623,7 MWh vilket ger en 

energiprestanda på 64,7 kWh/m2,år. Ekvationerna (18) och (19) visar att prognos 

1:s energiprestanda motsvarar 78% utav BBR:s nybyggnadskrav och tilldelas 

energiklass C. Observera att >75% är brytpunkten för energiklass B, Bilaga E. 

Som Fig.24 visar så finns en besparingspotential via reglertekniken perioden 

september till april. Anledningen till varför ingen besparingspotential perioden maj 

till augusti är att solen och interna värmelaster värmer upp fastigheten denna period, 

vilket bidrar till att fastigheten inte behöver någon extern uppvärmning. För att 

programmeringen ska lyckas denna period måste värmeenergin sättas till 0 kWh då 

utomhustemperaturen överstiger 13,5˚C. Då kommer den enda 

värmeenergianvändningen ifrån varmvattenanvändningen och 

värmeledningsförluster. Dock bör pumpstopp integreras, så att 

värmeledningsförlusten elimineras sommartid, se Bilaga J.

 

Fig.24 visar värmeenergianvändningen för den aktuella tidsperioden och prognostiserad 
värmeenergianvändning ifrån den matematiska modellen. 

Prognosens värmeenergianvändning delas upp enligt Fig.25, som visar att 

värmeenergiledningsförlusterna och varmvattenförbrukningen följer samma mönster 

som den verkliga värmeenergianvändningen. Skillnaden är att värmeenergin för 

uppvärmningen är lägre, framförallt i transitperioderna april till maj och september 

till oktober. 
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Fig.25, visar hur den prognostiserade värmeenergianvändningen fördelas. 

Som prognos 1 visar i Fig.26, så håller sig inomhustemperaturen innanför ett 

acceptabelt temperaturintervall majoriteten utav tiden. Inomhustemperaturen ligger 

dock något lägre än i den verkliga trendkurvan för zonernas medeltemperaturer, se 

Fig.16. Dock kommer temperaturkurvan att sjunka och öka mer i verkligheten då 

de interna och externa faktorerna bidrar till snabbare temperaturförändringar av 

inomhustemperaturen. Därför kommer inomhustemperaturens amplitudskillnad att 

öka då temperatursvängningarna är harmoniska, i Fig.26.

 

Fig.26, visar fastighetens trendlinje för temperaturerna inomhus och utomhus. 
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Prognosens värmeenergisignatur har en trubbigare lutning än värmeenergisignaturen 

ifrån driftdata 2017-04-01till 2018-03-31. Denna derivata indikerar att den normala 

värmelaststyrningen är lägre än tidigare. Utifrån prognos 1 så sammanställs en ny 

energisignatur och en linjär regressionsekvation för värmeenergianvändningen Y 

beräknas. Denna ekvations korrelationsfaktor är R=0,644, vilket är lägre än 

korrelationsfaktor ifrån originaldata, vilket bidrar till att prognos 1 har en mindre 

trovärdig korrelationsfaktor [27]. Anledningen till detta är att dess data är mer 

utspridd, vilket syns inom Fig.27, där värmeenergimängderna generellt ligger under 

den verkliga värmeenergianvändningen med undantag för enstaka dygn då 

medeltemperaturen utomhus varit under 7˚C, eftersom energianvändningen varit 

mycket högre än den verkliga prognosens värmeenergianvändning.

 

Fig.27, visar energisignaturer för den verkliga värmeenergianvändningen och prognos 1. 

Trots att modellen inte kan inkludera all intern och extern påverkning på 

fastighetens inomhusklimat, vilken originaldata samplats ifrån, skulle de 

påverkningarna inte påverka den linjära regressionsekvationen märkvärt. 

Regressionslinjen förblir trubbigare på grund av ett minskat värmeenergibehov. 

Däremot skulle regressionskorrelationen kunna minska till följd av en större 

spridning, på grund av mindre värmeenergianvändning då solen och brukarna 

värmer. Detta påverkar många punkter i energisignaturen samtidigt som kalla, 

mörka vinterdagar och kvällar inte absorberar gratis värmeenergi och gör 

spridningsintervallet större. 
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3.5.5 Värmeenergiprognos 2 - kapacitetsreducering 

Utifrån prognosmodell 2, Fig.23 och dess börvärden, Tab.12. Så prognostiseras en 

strategisk värmelaststyrning för perioden 2017-11-01 till 2018-03-31, med syfte att 

minimera värmeenergianvändningen vid temperaturer under -5,6ºC. Som Fig.28 

visar så äventyras prognos 2 brukarnas upplevelse utav inomhusklimatet. Då ingen 

zons medeltemperatur uppnår börvärdet då brukarna vistas i lokalerna. 

 

Fig.28, visar respektive zons trendade inomhustemperatur under prognos 2. 

3.5.6 Ekonomisk prognos 1 

Genom att ladda in timvärdesprognosen av energianvändningen för den angivna 

tidsperioden i Gävle Energi AB:s ekonomiska kapacitetsprismodell fås en ekonomisk 

prognos för reglermetoden under den angivna tidsperioden enligt (1), som Tab.13 

visar. 

Tab.13 visar att reglermetoden ger en potentiell ekonomisk besparing på 163 000 

SEK jämfört med gamla fakturor, och 44 700 SEK för kapacitetsprismodellen under 

tidsperioden 2017-04-01 till 2018-03-31. Besparingspotentialen via den nya 

prismodellen är som störst under perioden september till april, i förhållande till den 

första prognosen. Detta eftersom värmeenergianvändningen minskat markant då 

utomhustemperaturen understiger 13,5°C vilket energisignaturerna i Fig.27 visar. 

Enligt kapacitetsprismodellen uppgår den ekonomiska besparingen under en årscykel 

till 8,5%, för prognos 1 jämfört med den verkliga energianvändningen för perioden. 

Värmeenergianvändningsbesparingen och den ekonomiska besparingen skiljer sig åt 

eftersom kostnaden för 1 kWh skiljer sig under säsongerna. Prognos 1 köper en 
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större värmeenergimängd vid kallare utomhustemperaturer, vilket resulterar i ett 

högre kapacitetsbehov och kapacitetspris än för fjolårsdriften, se Tab.14. 

Tab.13, översikt för värmeenergianvändningen och kostnaden för värmeenergianvändningen. 
Redovisar den aktuella prismodellen, övergångsprismodellen och den nya prismodellen. 

Faktureringsmodell Värmeenergi [MWh] Ekonomisk kostnad 

[SEK] 

Fjolårs fakturor 844,1 644 300 

Kapacitetprismodell 844,1 526 000 

Prognos 1 623,7 481 300 

Gävle energis nya kapacitetsprismodell debiterar fjärrvärmeenergianvändningen, 

enligt Tab.14. 

Tab.14, visar kapacitetsprismodellens uppdelning utav fjärrvärmeenergianvändningen. 

Kapacitetspris- 

modell 

Energikostnad 

[SEK] 

Kapacitetskostnad 

[SEK] 

Energirabatt 

[SEK] 

Verklig 369 400 201 500 44 900 

Prognos 1 277 900 231 700 28 300 

3.5.7 Ekonomisk prognos 2 

Prognos 2 var positiv, då den totala energianvändningen och ekonomiska 

kostnaderna minskade för tidsperioden 2017-11-01 till 2018-03-31. Jämfört med 

fjolårsdriften och prognos 1, för samma period. Se Tab.15. 

Tab.15, visar strategisk värmeenergilaststyrnings potential under en kortare kallperiod. 

Modell Värmeenergi [MWh] Ekonomisk kostnad [SEK] 

Verklig 661,6 472 800 

Prognos 1 542,6 457 400 

Prognos 2 345,5 256 100 

Som Tab.15 redovisar så finns det en ekonomisk potential med att värmelaststyra 

strategiskt då värmeenergibesparingen för prognos 2 är cirka 47,8%, jämfört 

fjolårets drift och cirka 36,3% lägre än prognos 1. 

Vad det gäller den ekonomiska besparingen så var den 216 700 SEK lägre, jämfört 

med den verkliga värmeenergianvändningen och 201 300 SEK lägre jämfört med 

prognos 1. Prognosen för kapacitetsperioden visar, att prognos 1 har en väsentligt 
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högre värmekapacitet och lägre värmeenergianvändning än fjolårsdriften och 

prognos 2. Detta bidrar till att värmeenergimängdens totala energipris per MWh är 

lägre för den verkliga värmeenergimängden, även om dess totala 

värmeenergikostnad är högre. Eftersom den verkliga värmeenergianvändningens 

värmeenergimängd är större och bidrar till en större energirabatt, samtidigt som 

kapacitetspriset är lägre. 

Tab.16, visar ekonomisk uppdelning för strategisk drift för perioden 2017-11-01 till 2018-03-31. 

Kapacitetspris- 

modell 

Energikostnad 

[SEK] 

Kapacitetskostnad 

[SEK] 

Energirabatt 

[SEK] 

Verklig 302 400 201 600 31 200 

Prognos 1 248 000 231 600 22 200 

Prognos 2 158 000 108 600 10 500 
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4 Diskussion 

Trots att fastighetens energiprestanda ligger strax under nybyggnadskravet ifrån 

BBR, så visar Bilaga A att kostnaden för värmeenergin antas öka. Vilket grundar sig i 

kapacitetkostnaden och storleken på fastighetens Atemp. Eftersom den uppvärmda 

ytan är så stor, blir kapacitetsbehovet stort när utomhustemperaturen sjunker och 

bidrar till att reducera värmeenergibesparingen som sparats in vid varmare 

temperaturer. Energisignaturen visar en konstant förändring, men vid temperaturer 

under 5ºC börjar datamängdens spridning öka.  

Fördelen med att tillämpa den termiska tidskonstanten i driften och utnyttja 

gratisenergin ifrån solinstrålning, personvärme och den interna värmeavgivningen. 

Är att enligt prognos 1 kan en betydande del av den årliga värmeenergianvändningen 

sparas in, vilket resulterar i en stor kostnadssänkning på årsbasis. Dock är 

besparingen väderberoende, vilket gör att energianvändningen och 

energikostnaderna kommer att variera under en årscykel. En utjämnad 

värmeenergianvändning kan dock uppnås genom att normalårskorrigera och 

graddagskorrigera värmeenergianvändningen. Vid jämförelse av 

normalårskorrigerade energianvändningen för år 2015 och prognos 1, uppskattas en 

total värmeenergibesparing på cirka 32%, vilket ligger inom intervallet för Kabonas 

uppskattning på 20-40% energibesparing av andra fastigheter med styrsystemet 

installerat. 

Det termiska tidskonstantstestet visade att fastighetens termiska tidskonstanter på 5 

till 5,5 dygn ligger i enighet med litteratur som studerades i studien. Även om 

väderförhållandena inte var optimala under testet, då en värmebölja befann sig över 

Gävle. Testet visade att plan 4A har en lägre termisk tidskonstant, trots att det är 

den enda våningen med 3-glasfönster. Vilket indikerar att takets klimatskal är lättare 

än väggarna. För övriga fastigheten bör ett fönsterbyte äga rum, då alla övriga 

våningar har 2-glasfönster, som både är stora och gamla. Vilket syns på plan 1A och 

1B:s tidskonstanter, som är lägre än normen och är förmodligen kopplat till 

våningarnas stora skyltfönster. Genom att konvertera alla 2-glasfönster till 3-

glasfönster, så skulle fastighetens termiska tidskonstant öka, men till följd av att 

transmissionen ifrån solinstrålningen minskar ifrån τ2-glas=0,8 till τ3-glas=0,73. 

Som energikartläggningen tog upp, så går hela värmecirkulationen för fastigheten på 

en krets och eftersom fastigheten har en stor Atemp, uppskattas 

värmeledningsförlusterna till 61,3 MWh/år. Därför bör shuntgrupper installeras i 

värmecirkulationssystemet, som efterliknar Kabonas uppdelning av fastigheten. Så 

att varmvattnet inte behöver pumpas runt hela fastigheten, när ett rum i fastigheten 

behöver värmas upp. Vilket minskar värmeledningsförlusterna och pumpens 

elektriska effekt, då inte hela fastigheten har ett externt uppvärmningsbehov. 
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Samtidigt kan värmecirkulationskretsens isolering ses över, för att eventuellt minska 

värmeenergiförlusterna i kulvertar och delar av fastigheten där brukarna inte vistas. 

Tappvattenanvändningen genomgick inte någon djupare analys i denna studie, till 

följd av behörigheter till olika delar av fastigheten och att största brukaren är en 

skola. Men genom att se över tappvattenanvändningen i fastigheten, så sker en 

minskning med 58,3% emellan juni till juli månad. Eftersom fastighetens brukare 

har semester och sommarlov, där skolan med cirka 680 personer dagligen antas ha 

den största vattenanvändningen. Så det kan vara lämpligt att se över den tekniska 

utrustningen för tappvatten och utbilda skolan i att hushålla med vatten. 

Då regulatorn accepterar temperaturernas ärvärden att pendla inom stora acceptabla 

intervall, så är andelen PPD<15%. Vilket gör att uppvärmningsbehovet minskar, 

utan att så stor andel av brukarna påverkas negativt. Prognoserna i denna studie, har 

bredare temperatur- och komfortintervall än vad Kabona Eco-pilot regulatorn är 

inställt på. Eftersom ett större intervall skapar möjlighet för större 

värmeenergibesparing, vilket gör att Diös Fastigheter AB borde prova att justera sina 

en aning åtstramade gränsvärden tills någon hyresvärd påpekar att det är kallt. 

Nackdelen med reglermetoden i denna fastighet är att zonerna är mycket stora och 

tar hänsyn till mediantemperaturen. Därför kan lokala områden inom varje zon bli 

mycket kallare eller varmare än övriga delar av zonen, se Bilaga H. Vilket bidrar till 

att värmekapaciteten, och en eventuell kylkapacitet, inte utnyttjas till sin fulla 

potential. Detta innebär en risk eftersom fastighetens brukare kan uppleva ett 

missnöje med inomhusklimatet och därför pluggar in externa elradiatorer för att 

upprätthålla varmare mikroklimat i sitt kontor eller butik. Vilket i sin tur kan leda 

till att värmeregleringen i en zon underdimensioneras. Därför bör Diös fastigheter 

AB, fördela elmätarna så att varje brukare får betala för sin 

verksamhetselsanvändning och övervaka så att inga brukare pluggar in elradiatorer 

för att uppnå ett eget komfortabelt mikroklimat. Ett tips är att hyresvärden har 

informationsmöten med hyrestagarna om hur styrsystemet fungerar, så att de förstår 

att förändringar påverkar alla inom samma zon som de själva. 

En fördel med prognoserna, är att verklig data ifrån fjolåret existerar timvis. Vilket 

bidrar till att en prognos kan optimeras matematiskt för den specifika fastigheten. 

Regulatorn klarar inte av detta eftersom den styr i realtid utifrån uppmätta 

temperaturer och en korttidsprognos på 5 dygn via en återkopplande reglering. 

Vilket borde möjliggöra att regulatorn kan höja inomhustemperaturen innan en 

kallare period och på så sätt undvika effekttoppar, vid lägre utomhustemperaturer. 

Däremot borde det vara möjligt att eftersträva en liknande optimering som 

prognoserna, om maskininlärning kan implementeras i regulatorn. Regulatorn skulle 

med tiden kunna lära sig hur fastigheten som system fungerar vid olika 
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väderförhållanden och bör då kunna optimera värmelaststyrningen utifrån olika 

återkommande väderförhållanden. 

Nackdelen med prognos 1 är att prognosen inte tar hänsyn till 

kapacitetsprismodellen, vilket bidrar till att stora värmeenergimängder köps in vid 

förhöjda kapacitetsbehov. Prognos 1:s regressionskorrelation har ett väsentligt lägre 

värde än den debiterade fjolårsförbrukningen vilket bidrar till att dataserien för 

fjolårsförbrukningen är mer tillförlitlig än prognos 1, trots att fjolårsförbrukningen 

varit utsatt för skiftande väderförhållanden, mänskligt beteende och 

temperaturvariationer inom systemgränsen. Detta inkluderas inte i prognos 1, som 

endast arbetar utifrån ett idealfall och därför borde kunna hålla en jämnare 

regressionskorrelation. 

Studien är intressant för Gävle Energi av två anledningar, dels för att de bryr sig om 

kunderna och vill hjälpa Diös Fastigheter AB att reducera sitt kapacitetsbehov, för 

att inte drabbas negativt av kapacitetsprismodellen. Men även för att dem som 

energibolag, kan förhandla till sig driften av fjärrvärmecentralen. Så att dem kan 

fjärrstyra driften, vilket möjliggör att topplaster i fjärrvärmenätet kan undvikas. För 

om flera kunder kopplar upp sin fjärrvärmecentral, så kan Gävle Energi AB använda 

fastigheterna som värmebatterier för korttidslagring och på så sätt reglera 

värmekapacitetsbehovet i Gävle. Vilket möjliggör att kapacitetsbehovet vid 

kortvariga köldknäppar motverkas, utan att kapacitetspriset påverkas för kommande 

säsong eller att fjärrvärmens infrastruktur utsätts för större krafter och kortvarigt 

slitage. Detta resulterar i att driftkostnaderna minskar för Gävle Energi AB och 

kunderna i fjärrvärmenätet, samtidigt som risken att olja används som spetsbränsle 

minskar. Men vid kallperioder på temperaturer under -15ºC och längre än 5 dygn, 

kommer fastigheternas korttidslagring vara underdimensionerat och 

kapacitetsbehovet öka, för att upprätthålla en lägre inomhustemperatur. Då behövs 

hetvattenlagring eller spetslaster, för att möta värmekapacitetsbehovet. 

Vad gäller prognos 2 så bör en djupare analys och studie utföras för att säkerställa att 

besparingspotentialen för värmeenergi och dess ekonomiska omkostnader, som 

prognos 2 antyder, existerar. Men prognosen indikerar att det finns ett potentiellt 

område som bör studeras djupare. 

En nackdel med prognos 2, är att om väderprognosen slår fel. Så sker ingen 

energibesparing, eftersom regulatorn använder fastigheten som ett värmebatteri och 

vid en felbedömning används en del av värmeenergimängden. Så kan det bidra till att 

fastigheten inte hinner lagra upp värmeenergimängden till max, innan 

kapacitetsreduceringsbehovet uppstår vid fallande utomhustemperatur. Vilket kan 

leda till att en större värmeenergimängd efterfrågas, än normalt. Bara för att 

upprätthålla en temperatur på 17-19ºC. Prognos 2 kräver därför tillförlitliga 

väderprognoser, som regulatorn styr efter. En annan nackdel med prognos 2 är, att 
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inomhustemperaturerna inte hinner nå börvärdet Fig.28, innan dem sjunker igen. 

Vilket skapar en risk för att brukarna kommer kan uppleva inomhusklimatet 

negativt, på grund av lägre inomhustemperaturer än normalt. 

En felkälla som är genomgående i studien är att ideala programmeringsmodeller 

används, vilket bidrar till att värmeenergiprognostiseringarna inte är exakt utan får 

betraktas som en indikation på värmeenergianvändningens storlek under den 

aktuella tidsperioden. 

En annan felkälla med studien är att modellen inte tar hänsyn till ytornas 

temperaturer i vistelsezonen, vilket kan bidra till att värmeregleringen påverkar 

brukarnas upplevelse av inomhusklimatet negativt. Eftersom yttemperaturen är 

lägre än luftens temperatur upplevs klimatet kallare än vad det är. Problemet 

grundar sig i att prognostiseringarna och Kabona:s PID regulator endast styr efter 

mediantemperaturen i respektive zon. 
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5 Slutsatser 

Fastighetens värmeenergianvändning kommer alltid ha en differens på årsbasis 

eftersom den är väderberoende. Fastigheten har en normal energiprestanda. 

Problemet till varför energikostnaderna kommer att öka enligt Bilaga A är storleken 

på fastighetens Atemp, som bidrar till ett högt värmekapacitetsbehov vid kalla 

temperaturer och bidrar till att energifakturan förväntas öka med den nya 

prismodellen. Genom att tillämpa tidskonstansmetoden aktivt i regleringen så 

prognostiseras en energibesparing på 26 % och en ekonomisk besparingspotential på 

44 700 SEK utifrån tidsperioden april 2017 till mars 2018. 

Dock visade det sig att  prognos 1 har ett större värmeenergibehov då 

utomhustemperaturen sjunker, än fjolårets verkliga värmeenergianvändning. Vilket 

leder till att den totala kostnaden per MWh värme är högre, trots att totalpriset är 

lägre. Eftersom energirabatten är lägre och kapacitetspriset högre. Prognos 2 

klarade av detta problem, vilket tyder på att dess energisignatur är trubbigare. Även 

om djupare studier bör göras på det specifika området, för att säkerställa att 

reglermetoden fungerar. 

Börvärdernas nedre temperaturgränser för respektive zon kan sänkas för 

komforttemperaturintervallet och det allmänna temperaturintervallet. Framförallt 

vintertid, så att värmesystemet jobbar mot en lägre börvärdestemperatur. Vilket kan 

äventyra brukarnas upplevelse av den termiska komforten. Dock är det bara att 

provsänka börvärdet lite och se om brukarna reagerar på sänkningen. Varje grads 

sänkning är en ekonomisk och energimässig vinst. Utöver detta bör 

givarpositionerna i Bilaga H ses över då de påverkar styrningen negativt, eftersom de 

mestadels ligger utanför mediantemperaturen i sin zon. Dessa givares position är 

mot norrsidan, vilket leder till att de inte får lika mycket solinstrålning som andra 

delar utav byggnaden. Detta bidrar till att den termiska tidskonstanten i fastigheten 

inte utnyttjas till sin fulla potential, eftersom värmesystemet aktiveras i en del av 

zonen medan resterande delar inte värms.  

Eftersom inga ritningar över fastighetens varmvattencirkulationskrets hittades så är 

det svårt att veta hur rördragningen ser ut, mer än att allt är draget på en krets. Vars 

totala värmeledningsförlust uppskattas till 61,3MWh/år och en besparingspotential 

på 613kWh/år,%. Effektiviseringsarbetet av kretsen ska innefatta 

shuntgruppsuppdelning, som efterliknar styrningen av fastigheten och att isoleringen 

ses över. Så att ledningarna eventuellt tilläggs isoleras och gammal dålig isolering 

byts ut. 
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Förslag på fortsatt arbete inom fastigheten: 

– Minska zonerna som styrs i fastigheten så att en jämnare 
temperaturfördelning över varje våning i respektive hus kan uppnås. 

– Fastigheten har cirka 425 stycken 2-glasfönster i blandade storlekar, där en 
stor andel är stora skyltfönster för butikerna på västra sidans bottenplan. 
Genom att konvertera dessa till moderna 3-glasfönster kommer fastighetens 
transmissionsförluster att minska. Detta kommer framför allt att höja värdet 
på plan 1A-B:s termiska tidskonstanter och skapa en större 
värmebesparingspotential för regulatorn. 

– Se över tappvattenanvändningen i fastigheten, säkerställ att duscharna har 
trycksensorer och snålspolande duschmunstycken, alternativt fördela upp 
vattendebiteringen på hyresvärdarna eller skapa en medvetenhet om 
vattenanvändning. Det är viktigast på Engelska skolan där vistas det cirka 
680 personer dagligen, eftersom de antas ha högst tappvattenanvändning. 

– Plan 4A:s termiska tidskonstant är väsentligt lägre än fastighetens 
medelvärde. Vid platsbesök dokumenterades det att plan 4A har moderna 3-
glasfönster. En indikator till varför värmekapaciteten är lägre kan vara att 
isoleringen är underdimensionerad jämfört med övriga byggnaden. Dock har 
plan 4A många fönster och kan jämföras med ett växthus vid mycket 
solinstrålning. 

– Diös Fastigheter bör stå för fastighetselen, men fördela upp verksamhetselen 
via separata elabonnemang för respektive brukare, då minskar risken för 
användning av mobila elradiatorer inom fastighetsgränsen. Utöver det bör 
hyresvärdarna få information om hur regulatorn fungerar för att skapa 
medvetenhet om att ifall fler än två mätpunkter påverkas utav mobila 
radiatorer, så kommer det att påverka värmeenergianvändningen i hela 
zonen. 

Förslag på fortsatt arbete för Gävle Energi AB 

– Om Gävle Energi AB skulle ta över värmeregleringen ifrån sina kunder 
skulle de kunna styra värmeenergibehovet till respektive fastighet och kunna 
använda fastigheterna som värmebatterier. När en lägre kallperiod kommer 
kan de utnyttja den termiska tidskonstanten i respektive fastighet för att 
behålla en någorlunda konstant värmeenergiproduktion, vilket bidrar till ett 
billigare kapacitetspris och en minskad resursanvändning av biobränsle. 
Detta utan att det behövs installeras något hetvattenlager. Utöver detta 
minskar risken för stora belastningsskillnader inom fjärrvärmenätet, som en 
följd av effekttoppar. Detta gör driften stabilare och slitaget på 
fjärrvärmenätet minskar. Tekniken kan tillämpas vid kortare perioder, 
upptill 5 dygn med en temperatur under -15°C. Problem uppstår först vid 
perioder som överstiger fem dygn med temperaturer på under -15°C. Då är 
fastigheterna urladdade och det krävs externa hetvattenanläggningar för att 
undvika värmeeffekttoppar. Fastigheterna innehar då en lägre 
inomhustemperatur än normalt och har en tillfälligt högre efterfrågan, då 
inomhustemperaturen måste stiga för att möta brukarnas komfortkrav. 
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Förslag på fortsatta studier inom ämnet: 

– Att göra djupare studier om hur strategisk värmeenergireglering kan 
användas för att minimera värmeenergianvändningen då kapacitetsbehovet 
stiger. För en trovärdig studie bör analysen ske under en period ifrån 
november till mars. Studien får gärna innefatta flera fastigheter, för att som 
pilotstudie undersöka hur energibolag kan reglera värmeenergibehovet till 
flera fastigheter utan att toppeffekter uppstår i fjärrvärmenätet. 

– Att ta fram en metod för att få fram en optimal matematisk ekvation för 
varje fastighet, som regulatorn kan reglera värmeenergin efter. Då alla 
byggnaders geografiska plats, byggnadsmaterial, geometrier och storlek 
skiljer sig, så har varje fastighet en unik styrsignal. 

– Att integrera maskininlärning i energisystemets regulator. Om styrsystemet 
lär sig hur fastigheten reagerar på olika väderförhållanden via historisk data, 
bör regulatorn kunna optimera fastighetens värmekapacitetsbehov 
effektivare. I förhållande till drifttider, med hjälp av framtida 
väderprognoser och förbli helt självstyrande. 
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Bilaga A 

Här ser du beräkningar för hur din kostnad ändras mellan den gamla och nya prismodellen med 2016 år förbrukning. Befintlig modell gäller för 2017, 

säsongsmodell steg 1 för 2018 och nya kapacitetsprismodellen för 2018. 

 Befintlig modell Steg 1 Ny prismodell 

Rörlig kostnad 348 315 365 035 321 038 

Effekt 133 775 113 775 0 

Kapacitet 0 0 216 511 

Fast kostnad 30 655 30 655 0 

Summa 492 745 509 465 537 549 

    

Kronor/MWh 591 611 645 

Din skillnad blir 44 804 kr/år 



 

 

 



 

 

Bilaga B 

Varje zons Atemp, höjd och volym. 

Plan Atemp [m2] Höjd [m] Volym [m3] 

Plan 1A 1 245,3 2,5 3113 

Plan 2A 1 245,3 2,45 3051 

Plan 3A 1 245,3 2,45 3051 

Plan 4A 1 245,3 2,4 2989 

Plan 1B 2 490,6 2,5 6226 

Plan 2B 2 490,6 2,45 6102 

Plan 3B 2 490,6 2,45 6102 



 

 

Bilaga C 

Fönster yta i respektive väderstreck och plan. 

Zon 165˚ [m2] – 105˚[m2] – 15˚[m2] 75˚ [m2] 

Plan 1A 3,7 117,6 1,2 0 

Plan 2A 1,5 30 21 4,4 

Plan 3A 1,5 30 26,5 0 

Plan 4A 5 18,2 13,5 5 

Plan 1B 13,2 48 2,5 3 

Plan 2B 12,5 20 13,2 18,8 

Plan 3B 2 17,5 15 18,8 



 

 

Bilaga D 

Tider för temperaturintervall och komfortintervall för en standardvecka. 

Måndag - fredag 

 T-intervall Förvärmning ∩ nedkylning K-intervall 

Plan 1A 00:00-03:59 ∩ 19:00-23:59 04:00-06:59 ∩ 16:00-18:59 07:00-15:59 

Plan 2A 00:00-01:59 ∩ 19:00-23:59 02:00-04:59 ∩ 16:00-18:59 05:00-15:59 

Plan 3A 00:00-03:59 ∩ 18:00-23:59 04:00-06:59 ∩ 15:00-17:59 07:00-14:59 

Plan 4a 00:00-03:59 ∩ 17:00-23:59 04:00-06:59 ∩ 14:00-16:59 07:00-13:59 

Plan 1B 00:00-03:59 ∩ 19:00-23:59 04:00-06:59 ∩ 17:00-18:59 07:00-16:59 

Plan 2B 00:00-04:59 ∩ 17:00-23:59 05:00-07:59 ∩ 13:00-16:59 08:00-12:59 

Plan 3B 00:00-05:59 ∩ 18:00-23:59 04:00-06:59 ∩ 14:00-17:59 07:00-13:59 

Lördag Söndag 

 T-intervall Förvärmning ∩ nedkylning K-intervall T-intervall Förvärmning ∩ 

nedkylning 

K-intervall 

Plan 1A 00:00-23:59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 2A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 



 

 

Plan 3A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 4A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 1B 00:00-04.59 ∩ 15:00-23:59 05:00-07:59∩ 13:00-14:59 08:00-12:59 00:00-23:59 - - 

Plan 2B 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 3B 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Drifttider för respektive ventilationsaggregat för en standardvecka. 

Område Ventilationsaggregat Mån-fre Lördag Söndag 

Plan 1A LA2 07:30-19:00 - - 

Plan 2A LA22 05:30-18:30 - - 

Plan 3A LA17 07:00-17:00 - - 

Plan 4A LA16 07:00-17:00 - - 

Plan 1B FTX101 06:00-18:30 08:00-15:00 - 

Plan 2B LA21 08:00-16:00 - - 

Plan 3B LA31 05:00-17:00 - - 

Plan 3B LA32 07:00-16:00 - - 

Plan 3B LA33 07:00-16:00 - - 

 



 

 

Bilaga E 

Vad varje energiklass står för 

Skalans sju energiklasser utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler 

(BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Energiklass C motsvarar just det krav 

som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras i dag. Nedan beskriver vi vad varje energiklass står för. 

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden 

≤ = mindre än eller lika med 

> = mer än 

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad. 

B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad. 

C = EP är > 75 - ≤ 100 procent av kravet för en ny byggnad. 

D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad. 

E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad. 

F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad. 

G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad. 

 

 

 



 

 

Bilaga F 

Fastighetens summerade elenergianvändning för perioden januari 2015 till mars 2018.

 



 

 

Bilaga G 

Fördelning utav fastighetens inomhustemperaturgivare. 

Zon Antal temperaturgivare 

Plan 1A 10 

Plan 2A 9 

Plan 3A 9 

Plan 4A 11 

Plan 1B 11 

Plan 2B 10 

Plan 3B 13 

 



 

 

Bilaga H 

Södra Kungsgatan 59:s olika temperaturförändringar. 

 

 

 

 



 

 

Givare Orsak 

GTR34403 Kallare än normen 

GTR34226 Kallare än normen 

GTR34490 Kallare än normen 

GTR34355 Kallare än normen 

GTR34393 Varmare än normen 

GTR34412 Varmare än normen 

GTR34700 Varmare än normen 

GTR34313 Varmare än normen 

GTR34316 Varmare än normen 

GTR34324 Varmare än normen 

GTR34299 Varmare än normen 

GTR34407 Varmare än normen 



 

 

Bilaga I 

Zon Tnedre [˚C] Knedre [˚C] Kövre [˚C] Tövre [˚C] 

Hus A plan 1 butiker 19 20 23 25 

Hus A plan 2 kontor 19 20 24 25 

Hus A plan 3 Engelska 

skolan 

19 20 24 25 

Hus A plan 4 kontor 19 20 23 24 

Hus B plan 2 Engelska 

skolan 

18 19 24 25 

Hus B plan 3 Engelska 

skolan 

18 19 24 25 

Hus B plan 3 Engelska 

skolan gymnastiksal 

18 19 24 25 

Interkakel butik/kontor 17 18 23 24 

Interkakel lager/kontor 17 18 23 24 

Plan 1A- BGA video 1 18 19 23 24 

Plan 1A BGA video 2 18 19 23 24 



 

 

Handelsboden, plan 1B 18 19 24 25 

Solar, plan 1B 18 19 24 25 

Butiker, plan 1B 18 19 24 25 



 

 

Bilaga J 

Diagram värmeanvändningen ifrån april 2017 till mars 2018 kontra utomhustemperaturen.

 



 

 

Bilaga K 

Specifikationer av mätarna som sitter monterade i fastigheten som Kabona inhämtar data ifrån. 

 



 

 

Bilaga L 

Top-down approach för elektriciteten för perioden 2017-04-01 till 2018-03-31. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga M 

Tinne.1 visar starttemperaturen för respektive zon för prognos 1. 

 Plan 1A Plan 2A Plan 3A Plan 4A Plan 1B Plan 2B Plan 3B 

Tstart 19,8 ºC 20,9 ºC 20,9 ºC 20,8 ºC 19,1 ºC 20,8 ºC 19,8 ºC 

Tinne.1 visar starttemperaturen för respektive zon för prognos 2. 

 Plan 1A Plan 2A Plan 3A Plan 4A Plan 1B Plan 2B Plan 3B 

Tstart 19,0ºC 20,0ºC 20,0ºC 18,0ºC 18,0ºC 18,0ºC 18,0ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga N 

Drifttider för komfortintervall och temperaturintervall för prognos 1 och prognos 2. 

Måndag - fredag 

 T-intervall Förvärmning ∩ nedkylning K-intervall 

Plan 1A 00:00-04:59 ∩ 19:00-23:59 05:00-06:59 ∩ 16:00-18:59 07:00-15:59 

Plan 2A 00:00-02:59 ∩ 19:00-23:59 03:00-04:59 ∩ 16:00-18:59 05:00-15:59 

Plan 3A 00:00-04:59 ∩ 18:00-23:59 05:00-06:59 ∩ 15:00-17:59 07:00-14:59 

Plan 4a 00:00-04:59 ∩ 17:00-23:59 05:00-06:59 ∩ 14:00-16:59 07:00-13:59 

Plan 1B 00:00-04:59 ∩ 19:00-23:59 05:00-06:59 ∩ 17:00-18:59 07:00-16:59 

Plan 2B 00:00-05:59 ∩ 17:00-23:59 06:00-07:59 ∩ 13:00-16:59 08:00-12:59 

Plan 3B 00:00-04:59 ∩ 18:00-23:59 05:00-06:59 ∩ 14:00-17:59 07:00-13:59 

Lördag Söndag 

 T-intervall Förvärmning ∩ nedkylning K-intervall T-intervall Förvärmning ∩ 

nedkylning 

K-intervall 

Plan 1A 00:00-23:59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 2A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 



 

 

Plan 3A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 4A 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 1B 00:00-05.59 ∩ 15:00-23:59 06:00-07:59∩ 13:00-14:59 08:00-12:59 00:00-23:59 - - 

Plan 2B 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

Plan 3B 00:00-23.59 - - 00:00-23:59 - - 

 


