
DUR-metoden för 
verifiering av energianvändning 

' ' 

Sveriges fastighets

bestånd förnyas med 
cirka 1 procent per år och de 
byggnader som nu byggs har 
normalt låg energianvänd-
ning. De övriga 99 procent 
är de befintliga byggnaderna 
som har betydligt högre en-
ergianvändning med stora 
potentialer för energieffek-
tivisering. För att fastighets-
ägare ska "våga" fatta beslut 
att genomföra energispar-
projekt förutsätts vanligtvis 
att verifiering sker med god 
precision. 

Behovet av en ny metod 
eller standard för verifiering 
av energianvändning är stort. 
Dagens metoder ger stora 
osäkerheter. Detta framkom-
mer bland annat i aktuella 
rapporter från Sveby och En-
ergimyndigheten. 

DUR-metoden är ett verk-
tyg som helt inriktats på 
att vara rationellt och som 
med god precision verifierar 
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energianvändning och ekono-
m i ska besparingar. Den ska 
användas när energiåtgärder 
genomförs med syfte att 
skapa ekonomiska incitament 
för energieffektivisering. 
Namnet kommer ifrån orden: 
debiteringsmätare, utetem-
peraturkorrigering och refe-
rensnivå. 

I DUR-metoden ingår de fem 
delar som krävs för att för-
ändrad energianvändning ska 
kunna identifieras: 

1. Hur referensnivå ska 
byggas upp. 

2. Hur klimatkorrigering 
ska ske om energianvänd-
ningen påverkas av klimatet. 

3, Hur en förändring 
gentemot referensnivån ska 
beräknas. 

4. Hur utfallet ska redovi-
sas. 

5, Hur förändringar under 
en verifieringsperiod ska han-
teras och beräknas. 

Fakta/DUR-metoden 
DUR-metoden, principer och 
innehåll: 

1 All energi- och vattenanvänd-
ning kan verifieras. 

2 DUR-metoden utgår helt 
ifrån debiteringsmätare, det 

vill säga de mätare som belastar 
fastighetsägaren med energikost-
nader. Ingen åtskillnad görs om 
energianvändningen är fastig-
hetsägarens eller hyresgästens. 

3 Är inte beroende av energi-
prestanda och dess osäker-

heter och arbetsinsats; en bygg -
nads verklighet verifieras i stället 
för att jämföras med andra. Man 
kan säga att byggnaden strävar 
efter att förbättra sitt .. person-
bästa "" . 

4 Alla värden hanteras på må-
nadsbasis. Detta möjliggör 

rationella beräkningar samt att 
byggnadens normala energian -
vändning kan beräknas. 

5 Referensnivåer finns i olika 
kategorier och medger en 

rationell summering. 

6 Klimatkorrigering sker 
gentemot månadsmedel-

temperaturen. Två konstanter 
beräknas enkelt. 

7 En förändrad energianvänd-
ning beräknas genom att re-

ferensnivån justeras till det kli -
matförhållande som råder vid 
utfallsperioden. Detta värde jäm-
förs sedan med den verkliga an-
vändningen. 

8 Hanterar varje byggnad 
unikt utifrån dess utetem-

peraturpåverkan under balans-
temperaturen . 

9 Har en standardiserad och 
aggregerbar rapportstruk-

tur används i kWh, kubikmeter 
vatten, kronor och kg C02. 

10 Omfattar även verifiering 
av det ekonomiska vä rde 

vid konverteringar. 
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