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Det�finns�stora�potentialer�för�energieffektivisering�i�de�befintliga�byggnaderna,�
det�vill�säga�i�99�procent�av�Sveriges�fastighetsbestånd.�men�för�att�fastighets
ägare�ska�våga�fatta�beslut�om�att�genomföra�dessa�energisparprojekt�
förutsätts�vanligtvis�att�verifiering�eller�uppföljning�kan�ske�med�god�precision.�
Dagens�metoder�ger�stora�osäkerheter.

Ny metod för verifiering av
energianvändning behövs

i En artikEl i nummer 11 2012 framhöll 
Björn Lundberg, Kabona AB, [1] ett antal 
punkter och slutsatser angående dagens 
metoder för verifiering av energianvänd-
ning, till exempel:
w Dagens byggnader har betydligt lägre 
balanstemperatur jämfört med de byggna-
der som graddagsmetoden utarbetades för 
(17 grader)
w EnergiIndex är kostsamt och komplext att 
ta fram för varje unik byggnad och därför 
används ofta en typbyggnad per ort med 
ökad osäkerhet som följd
w En linjär energisignatur uppbyggd med 
månadsmedelutetemperatur minskar osä-
kerheter
w ”Omvänd normalårskorrigering” är enkel 
att använda och ger en tillförlitlig beräkning 
av energianvändning före och efter åtgärd 
w Man kan enkelt beräkna en byggnads 
balanstemperatur med energisignatur
w Man kan enkelt hantera olika geografiska 
placeringar och lokala vädervariationer 
med energisignatur.

I slutet av artikeln ställs också en fråga: 
Energiprestanda (energianvändning per 
kvadratmeter enligt Boverkets definition) 
behövs under projekteringsskedet, men 
när en energisignatur väl finns framtagen, 
behövs den då längre? 

Stort behov av en ny metod/
standard finns på grund av 
osäkerheter i dagens metoder
Behovet av en ny metod för verifiering är 
stort eftersom dagens metoder ger stora 

osäkerheter. Detta framkommer bland 
annat i aktuella rapporter som Sveby [2] 
och Energimyndigheten [3] tagit fram. I 
Svebyprogrammets projektrapport ”Nor-
malisering av byggnadens användning” 
sägs det: ”Vår första slutsats är att mycket 
återstår att göra [...] Dagens metoder för 
normalkorrigering räcker inte till för låg-
energibyggnader och ännu mindre för mor-
gondagens ’nära noll-energi-byggnader’. 
Det finns behov av en ny metod, som korri-
gerar för avvikelser från ’normalåret’ avse-
ende väder, brukande och drift”. 

I en rapport som Energimyndigheten [3] 
beställt presenteras resultatet av telefonin-
tervjuer i ämnet med sju stora fastighets-
ägare och två programvarutillverkare: ”På 
frågan om korrigeringen fungerar olika bra 
under olika årstider är svaren varierande. 
Några anser att de extrema höst- och vårmå-
naderna ger upphov till fel i normalårskor-
rigeringen. Andra säger att extrema vinter- 
och sommardagar bidrar till felaktigheter i 
korrigeringen. Många påpekar att de upp-
lever att normalårskorrigeringen inte stäm-
mer när den jämförs månad för månad […]”. 

Detta visas även i den beräkningstävling 
som anordnades av Sveby med 18 deltagare 
för att fastställa energiprestanda [4]. Täv-
lingen omfattade två skeden: före byggna-
tion och i driftskedet. Högsta användning-
en angavs av en deltagare till 142 kWh/
kvm och av en annan deltagare som lägst 
till 67 kWh/kvm. Skillnaderna ger en osä-
kerhet på hela 112 procent ((142–67)/67). 
Dessa osäkerheter kan innebära att ett 

energisparprojekts hela besparing ”drunk-
nar” i osäkerheterna. 

Det är av största vikt att den metod som 
används ger samma utfall oavsett vem som 
använder den eller vilken programvara 
som används. När en verifieringsmetod 
används i samband med en entreprenad 
eller motsvarande och ett åtagande beträf-
fande energianvändning ingår, ställs frågan 
om osäkerheter på sin spets eftersom det 
leder till ekonomiska åtaganden. I det fall 
de olika parterna kommer till olika resultat 
när en och samma metod används riskerar 
detta att leda till tvister. 

En metod som med god precision veri-
fierar energianvändning och ekonomiska 
besparingar när energiåtgärder genomförs 
skapar däremot ekonomiska incitament för 
energieffektivisering. För att kunna beräk-
na en förändrad energianvändning med 
god precision och få samma utfall oavsett 
utförare/programvara behöver fem delar 
hanteras i ett sammantaget grepp. Metoden 
behöver även vara rationell eftersom fastig-
hetsägare generellt har begränsat med per-
sonella resurser och många mätare omfat-
tas av ett fastighetsbestånd. Figur 1 illustre-
rar hur beräkningen av energianvändnings-
verifieringen behöver utföras. De fem delar 
som påverkar beräkningen är:
w Hur referensnivån ska byggas upp
w Hur klimatkorrigering ska ske om energi-
användningen påverkas av klimatet
w Hur en förändring gentemot referensni-
vån ska beräknas
w Hur utfallet ska redovisas



w Hur förändringar under en verifierings-
period ska hanteras och beräknas.

ny metod för verifiering 
Det finns sedan hösten 2012 en ny metod 
för verifiering av energianvändning: DUR-
metoden (debiteringsmätare, utetempera-
turkorrigering och referensnivå) [5]. Meto-
dens syfte är att skapa ekonomiska incita-
ment för energieffektivisering. I metoden 
ingår samtliga delar som fordras för att en 
förändrad energianvändning ska kunna 
identifieras på ett enhetligt sätt. 

Här följer en kortfattad teknisk beskriv-
ning av metoden.

Metoden utgår helt ifrån debiterings-
mätare, det vill säga de mätare som belas-
tar fastighetsägaren med energikostnader. 
Ingen åtskillnad görs för om energianvänd-
ningen är fastighetsägarens eller hyresgäs-
tens/lokalnyttjarens. De energifakturor 
som en fastighetsägare betalar för har den-
ne incitament för att minska.

Metoden är inte beroende av energi-
prestanda och dess osäkerheter och arbets-
insats; en byggnads verklighet före och 
efter en åtgärd verifieras istället för att jäm-
föras med andra byggnader. Man kan säga 
att byggnaden strävar efter att förbättra sitt 
eget ”personbästa”.

Alla värden hanteras på månadsbasis. 
Debitering av energianvändningen sker på 
månadsbasis, månadsmedeltemperatur för 
verkliga och normala månader finns från 
SMHI för i stort sett alla orter i Sverige. 
Detta möjliggör rationella beräkningar samt 
att byggnadens normala energianvändning 
kan beräknas. För beräkning av helår sum-
meras tolv månaders beräkningar (helårs-
beräkningar ger ofta ett annat resultat).

En enkel analys görs av om energi-
användningen påverkas av utetemperatu-
ren. Energianvändningen ställs mot ute-

temperaturen för att se om ett samband 
finns (se figur 3 som visar en byggnad med 
balanstemperaturen elva grader). Om ett 
samband finns och en balanstemperatur kan 
identifieras beräknas två konstanter enkelt 
(ej regressionsanalys). Dessa konstanter är 
klimatoberoende energianvändning i kWh/
månad och klimatberoende energianvänd-
ning i kWh/grad under balanstemperaturen 
och månad. Detta innebär att varje byggnad 
hanteras utifrån dess unika balanstempe-
ratur (den temperatur då värmesystemet 
behöver börja tillföra värme som kostar 
fastighetsägarna pengar).

Om det vid analysen visas att energi-
användningen är klimatoberoende byggs 
referensnivån upp som ett medel av de två 
föregående motsvarande månadernas med-
el. Till exempel beräknas en referensnivå 
för januari 2011 som ett medel av energian-
vändningen januari år 2009 och 2010.

Referensnivåer kan rationellt summeras 
oavsett om de är klimatberoende eller ej 

eftersom de är uppbyggda på månadsbasis. 
Detta innebär att hela energiprojekt som 
berör många mätare och energislag enkelt 
kan följas upp.

En förändrad energianvändning beräk-
nas genom att referensnivån justeras 
till det klimatförhållande som råder vid 
utfallsperioden. Detta värde jämförs sedan 
med den verkliga användningen (kallas 
”omvänd normalårskorrigering” i Björn 
Lundbergs artikel). Detta innebär att den 
verkliga användningen alltid visas, det vill 
säga det värde som ligger till grund för den 
energifaktura som kommer från energile-
verantören. Det enda som beräknas är refe-
rensnivån. Dagens metoder innehåller två 
beräknade värden; både referensnivån och 
utfallet är normalårskorrigerat inklusive 
deras osäkerheter som är mycket stora på 
månadsbasis (se till exempel den beräk-
ningstävling som tidigare nämndes i denna 
artikel [4]). Att uppföljningen med denna 
nya metod sker på månadsbasis och med 
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Figur 1: denna figur visar de olika delar som behöver hanteras för att en förändrad 
energi användning ska kunna beräknas:
� källa:�Verifiering�aV�energianVändning�i�befintliga�byggnader�[5]

Figur 2: denna figur visar olika typbyggnaders ungefärliga profiler för värmeanvändningen.
 källa:�Verifiering�aV�energianVändning�i�befintliga�byggnader�[5]
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verkliga värden ger en driftorganisation 
ett verktyg för att kunna utföra driftopti-
mering och månaden efter med god preci-
sion kunna följa utfallet eller snabbt kunna 
identifiera fel.

Metoden har en standardiserad och 
aggregerbar rapportstruktur där kWh, kbm 
vatten, kronor och kilo koldioxid används. 
Rapporterna är förenklade så att de lätt 
ska kunna läsas även av dem som ej är helt 
insatta i energiområdet. Beräkningen av 
energikostnaderna utgår ifrån den rörliga 
delen av energipriset på månadsbasis.

Metoden omfattar även verifiering av det 
ekonomiska värdet vid konverteringar eller 
vid förändring av produktionsmixar inom 
en byggnad. Detta eftersom referensnivån 
även omfattar den rörliga kostnaden och en 
summering av flera energislag i en byggnad 
vilket ger kostnaden före respektive efter 
en åtgärd. 

Profil visar energikostnaden
De två konstanter som beräknas i DUR-
metoden kan användas för att rita upp en 
byggnads profil (benämnd ”energisigna-
tur” i Björn Lundbergs artikel), se figur 2. 
En energiingenjör har stor nytta av att se 
en byggnads profil eftersom detta ger en 
vägledning om vilka energisparåtgärder 
som bör genomföras. Till exempel visar en 
tidig vinkel på profilen att energieffektivi-
seringsarbetet bör inriktas på klimatskalet 
eller värmeåtervinningen, medan en hög 
horisontell nivå visar att åtgärderna bör 
inriktas på att spara varmvatten. 

En profil kan beräknas före och efter en 
åtgärd. Arean mellan två profiler visar i 
praktiken den förändrade energianvänd-
ningen. Profilerna visualiserar byggnadens 
energianvändning, visar utfallet av energi-
spararbetet och blir ett verktyg för energiin-
genjörerna. Den röda profilen i figur 2 visar 
på ett ungefärligt sätt profilen för graddags-
metoden som merparten av alla byggnader i 
Sverige korrigeras efter i dagsläget.

Den här nya metoden kan bli ett viktigt 
verktyg för att fastighetsägare ska ”våga” 
fatta beslut om att genomföra energispar-
projekt i de befintliga byggnaderna i Sve-
riges fastighetsbestånd. Metoden kan även 
bli ett verktyg som driftorganisationer 
använder för att driva sitt driftoptimerings-
arbete. Sammantaget syftar metoden till att 
ge samhället och fastighetsägare ekonomis-
ka och miljömässiga vinster.

Figur 3: en analys av om energianvändningen har ett samband med månadsmedeltemperaturen.
källa:�Verifiering�aV�energianVändning�i�befintliga�byggnader�[5]
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Tabell
tabell 1. data för vald referensperiod för 
uppbyggnad av analysdiagram (figur 3).

 Verklig månads - energi
 medeltemp, användning,
Månad/år grader kWh/mån
janauari�2009� 0,4� 190�957
Februari�2009� �0,1� 188�975
mars�2009� 3,5� 153�430
april�2009� 9,7� 29�160
maj�2009� 12,1� 15�330
juni�2009� 14,4� 13�640
juli�2009� 19,0� 12�250
augusti�2009� 18,4� 12�760
September�2009� 15,0� 12�990
Oktober�2009� 7,3� 53�330
november�2009� 7,1� 55�180
December�2009� 0,8� 170�640
januari�2010� �3,6� 251�960
Februari�2010� 0,0� 193�150
mars�2010� 2,8� 135�750
april�2010� 7,6� 57�970
maj�2010� 10,3� 31�210
juni�2010� 15,2� 12�930
juli�2010� 20,5� 11�750
augusti�2010� 17,4� 12�590
September�2010� 13,1� 15�740
Oktober�2010� 7,8� 45�920
november�2010� 3,3� 143�600
December�2010� �4,4� 270�460




