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Ni som aldrig riktigt greppade den traditionella metoden med graddags-
beräkningar eller bara använder denna i begränsad omfattning har nu fått 
tillgång till ett både effektivt och lättfattligt beräkningsverktyg i den s k 
DUR-metoden, Debiteringsmätare, Utetemperaturkorrigering och Referens-
nivå, skapad av VVS-ingenjören Stig Lundberg. Text och foto: Gunnar W Bergman

METODEN känns naturlig då den utgår från en 
byggnads balanstemperatur dvs utetemperaturen när 
en byggnad måste få värme på hösten. En fritt 
vald balanstemperatur känns som en styrka gentemot 
graddagsmetoden, där man utgår från en fix referens-
temperatur av 17° Celsius, som utgör en utgångs-
punkt för alla de genomförda energiberäkningarna.

Diger skrift
I den anrika Neptuniordens fina högtidssal i Sjö-
fartshuset på Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm 
samlades en handfull energiberäknare från fastig-
hetsbolag, konsultkontor och kommuner. Utgångs-
punkten var en diger skrift författad av Stig Lundberg 
med den konkreta men i viss mån intetsägande titeln 
Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader. 
Den kom ut i bokhandeln under slutet av september 
2012 och gick nog de flesta berörda spårlöst förbi. 

Utgångspunkten är sund, nämligen den köpta ener-
gins användning.

Efter att ha jobbat i flera olika befattningar med 
bland annat driftoptimeringar dels i kommuner dels 
i fjärrvärmebolag kände Stig Lundberg, som driver 
Visem Energy Management AB i Vallentuna, nog 
lätt frustration över att använda graddagsmetoden, 
ursprungligen utvecklad av Wilhelm Dahlgren 1922. 

Dagens byggnader skiljer sig en hel del från dem 
som byggdes under miljonprogrammet. Balanstem-
peraturen för dagens byggnader är betydligt lägre än 
de 17 grader som sattes som en mall för metodens 
användning. Å andra sidan hade nog DUR-metoden 
inte tillkommit om inte graddagsmetoden hade upp-
visat sådana allvarliga brister, som med tiden har 
blivit alltmer uppenbara. 

Framförallt gäller detta när man skall uppskatta 
vad man får för energivinster när det gäller olika ge-

DUR-metoden ersätter
graddagsberäkningar?

Lättare göra rationella energisparjämförelser:

Olika energiprofiler ”hockeyklubbor” för olika 
hustyper bestäms via regressionsanalys.
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nomförda energiåtgärder. Genom alla de olika varian-
terna på användning av graddagarna får man många 
gånger olika utfall i beräkningarna. Detta försvårar 
energijämförelser mellan olika slags fastigheter. En av 
seminariedeltagarna, Charlotte Kullander-Hedbom, 
energisamordnare på miljöförvaltningen i Karlstad 
Kommun, anser att DUR-metoden fungerar mycket 
väl. Den är bland annat bra vid beräkning av använd-
ningen av värmepumpar i hus, där hon anser att grad-
dagsbegreppet fungerar dåligt. 

Vad är rätt balanstemperatur? 
DUR-metodens styrka kan också delvis vara dess 
svaghet, nämligen bestämningen av balanstempera-
turen. Ett exempel kan jag hämta från den bostads-
rättförening jag bor i. Där tänkte man slå på vär-
mesystemet då det var 8 graders utetemperatur. Jag 
tyckte nog att detta var på tok för lågt, och frågade 
en konsult som föreslog 10 grader C medan en annan 
granne, en civilingenjör där vi bor, ansåg att 14 grader 
C ute borde vara en lämplig startpunkt: ”det blåser ju 
en del där ni bor uppe på höjden”, ansåg han. 

Minst cirka 12–13 grader C borde kanske vara 
lämpligt kom jag själv, efter viss tvekan, fram till. Ba-
lanstemperaturen borde det inte fuskas med, eftersom 
varken de stackars hyresgästerna eller bostadsrätts-
innehavare nu själva är betrodda att bestämma sin 
innetemperatur. Samtidigt med att man börjar an-
vända DUR-metoden lite oftare bör man också se till att 
pensionera begrepp som ”rumstemperatur på 21 grader” 
– en alltför otydlig temperaturdefinition. 

”Operativ temperatur”
Är det då lufttemperatur man menar eller är det 
lite mer svårmätta men korrektare begreppet operativ 
temperatur, medeltalet av yttemperaturerna i rum-
men plus 0,5 gånger lufttemperaturen? Om man har 
ett drag på mer än 0,15 m/s övergår man till att mäta 
en så kallad ekvivalent temperatur. Mycket få följer 
Socialstyrelsens rekommendation enligt ISO 7730 då 
mätutrustningen nog är för dyr!

- 20 grader passivhusens balanstemperatur?!
DUR-metoden utgår från den debiterade energin, 
inte från spillvärme och dylikt. Jämförelser mellan 
olika hus förenklas då. Man utgår från SMHI:s må-
nadsmedeltemperaturer, som finns listade för hund-
ratals platser över hela Sverige. 

Olika energiprofiler fås via en så kallad regressions-
analys av ishockeyklubbliknande energikurvor för 
olika slags hustyper. Fungerar passivhusen vid så kall-
lad operativ temperatur inne där balanstemperaturen 
ute ligger på minus 20 grader C? Alltför låga yttempe-
raturer såsom 18-19 grader C förekommer alltför ofta 
på golven i passivhusen! 

Mycket kalla fönsterytor hyser inkapslade tunga 
drivgaser i flerglasfönstren som kan ge rätt så obehag-
liga strålningsasymmetrier – barn virar in sig i filtar 
osv. 

Passivhusbostäder borde nog kräva infravärme en-
ligt en väl genomförd 138-sidig kandidatuppsats från 
Chalmers i Göteborg 2009: Kompletterande uppvärm-
ning av passivhus – Teknisk Design. 
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Suveränt 
framSynta 
beredare
Rutin som ger den där optimala blicken och framsyntheten. 
Det gör våra beredare hett eftertraktade. Kollen på allt 
från det rent tekniska till förhandlingar och kommunikation 
med myndigheter, markägare och entreprenörer med flera. 
Yrkesskicklighet som säkerställer bästa möjliga slutresultat, 
kort sagt.
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Vi bereder Sverige.


