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Abstract 

District heating is a popular system for supplying the cities of northern Europe with heat. The purpose 

of this report is to analyze how heat and power usage will change for Norrenergi AB's customers, to 

analyze what forces cause change, and analyze trends of future power and energy consumption. 

Selection of the most adequate key figures to conduct the analysis is discussed. Hourly data between 

the years 2000 and 2016 is used. Norrenergi´s district heating system is described in detail, and 

Microsoft's database software is used for acquiring and modelling data. A sample of 1217 properties is 

taken. Energy declarations from the Swedish “Boverket” are used for area and a buildings yearly data. 

The sample is judged as representative of the population and has similar proportions of premise type 

and year of construction. SMHI's energy standardization method is used. Key figures used are: 

energy/power per square meter, energy/power signatures, peak power with design outdoor temperature 

-18 degrees Celsius, utilization time in hours per year, temperature break point and mean daytime 

power demand. The sample selection is based on variance and standard deviation between area values 

when comparing Norrenergi's database with Boverkets Energy declarations. Non-linear regression 

analysis is used to produce the energy signature breakpoint, i.e. the transition to a minimum 

consumption for an average property. Highly aggregated data is used for analysis of results: average 

rates of Norrenergi’s customers, per year, per type of property. The results are: 

• The energy signature slope for multi-family houses is steeper than for premises, -1.22 and -

1.14 respectively. 

• Base consumption is larger for multi-family houses than premises. 1.56 and 4.2 W / m2 

respectively. 

• Multi-family houses use minimum energy later than premises. At 16.1 degrees Celsius and 

14.8 degrees Celsius respectively. 

• Premises have had higher degree of energy efficiency improvement than multi-family houses, 

but this trend is decreasing. Energy efficiency for multi-family houses is poorer. 

• Energy efficiency depends more on renovation than new and more efficient properties in 

Norrenergis customer base. Incentives and motives for energy efficiency improvement are 

today much larger for premises than multi-family houses. 

• Energy consumption has decreased, but power demand has also diminished. Selected key 

figures are sufficient, but analysis of peak effect magnitude and frequency is recommended in 

future. 
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Sammanfattning 

Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det 

största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete 

mellan dessa. Syftet med denna rapport är att analysera hur värme- och effektbehovet förändras för 

Norrenergi AB:s kunder, analysera vilka drivkrafter som finns, samt hur effekt och 

energiförbrukningen kommer att se ut i framtiden. Diskussion förs också om val av nyckeltal för 

analysen. Studien avgränsas till att använda timmdata för 1217 fastigheter mellan åren 2000 och 2016. 

Norrenergis fjärrvärmesystem beskrivs i detalj, och databasmjukvara från Microsoft används för 

framtagning av resultat. Energideklarationer från Boverket används för area- samt byggårsdata. 

Urvalet bedöms representativt för populationen och har liknande andelar av anläggningstyp samt 

byggår. SMHI:s normeringsmetod med graddagar används för normalårskorrigering. Val av nyckeltal 

är: energi/effekt per kvadratmeter, energi/effektsignatur, peak effekt med dimensionerande 

utetemperatur vid -18 grader Celsius, utnyttjningstid i timmar per år, brytpunkt och dygnsmedeleffekt. 

Ickelinjär regressionsanalys används vid framtagning av energisignaturernas brytpunkt, d.v.s. 

övergången till en bottenförbrukning för en medelfastighet. Väldigt aggregerade data används vid 

analys av resultat: medelfastigheter av alla Norrenergis kunder per år, per anläggningstyp. Resultaten 

är:  

• Linjernas energisignaturslutning för flerbostadshus är brantare än för lokaler, -1.22 respektive 

-1.14. 

• Basförbrukningen är större för flerbostadshus än för lokaler. 1.56 respektive 4.2 W/m2. 

• Flerbostadshus övergår senare till en bottenförbrukning än lokaler. Vid 16,1 grader Celsius 

respektive 14.8 grader Celsius. 

• Lokaler har haft en högre grad av energieffektivisering än flerbostadshus, men effektiviseringen 

avtar. Energieffektivisering för flerbostadshus har varit liten jämfört med lokaler. 

• Argument görs att energieffektiviseringen beror mer på renoveringar än nytillkomna och mer 

effektiva fastigheter i Norrenergi kundnät. Argument görs också att incitament och motiv för 

energieffektivisering är idag mycket större för lokaler än flerbostadshus. 

• De förda hypoteserna stämmer delvis. Energiförbrukningen har minskat, men effektbehovet har 

också minskat. Valde nyckeltal bedöms som tillräckliga, men analys av peak effektstorlek samt 

frekvens rekommenderas för framtiden.  
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Nomenklatur 

A_temp = Area uppvärmd till över 10 grader Celsius Vid omvandling BOA+LOA·1,25  

Abonnemang = En kunds hos Norrenergi en abonnentcentral Ej nödvändigtvis bara en byggnad eller en 

fastighet  

BOA = Boyta oftast det area som står på mäklarens sida vid försäljning av lokal/bostad  

Bottenförbrukning/Basförbrukning/Bottenlast = Den värmemängd som används då ingen uppvärmnings 

behövs Främst för tappvarmvatten  

Brytpunkt = Den temperatur då värmeförbrukningen blir oberoende av utetemperatur den punkt där 

endast bottenförbrukning används  

CST = Customer Support Technology Norrenergis mätvärdesdatabas  

DOT/DUT = Design Outdoor Temperature/Dimensionerande Utetemperatur Här -18 grader Celsius  

Dygnsmedeleffekt = Medeleffekt för varje timme på ett dygn  

Effekt- och energisignatur = Graf som visar effekt- eller energiuttag vid olika temperaturer  

FV = Fjärrvärme  

H0 = Nollhypotes  

H1…n = Hypoteser  

HTML = Programmeringsspråk vid design av främst webbsidor  

LOA = Allt resterande yta förutom BOA inklusive väggar  

MCOM = Metering Communication Norrenergis mätinsamlingssystem  

NE = Norrenergi  

NESQL = Norrenergis SQL databas  

Normalårskorrigering = En metod för att göra ett års energianvändning oberoende av årets 

medelutetemperatur  

Peak Effekt = Maximal värmeeffekt som kan levereras till en fastighet bestäms av dimensionerande 

utetemperatur  

SMHI = Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut  

Utnyttjningstid = Antal timmar där en fastighet använder sin dimensionerande effekt  

Varaktighetsdiagram = En graf av fördelningsfunktionen av värmeeffekt  

VP = Värmepump 
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1 INLEDNING 

Fjärrvärme, FV, är ett tekniksystem som förser stadsdelar, eller hela städer, med värme från ett 

gemensamt ledningssystem. Som handelsvara säljs fjärrvärme mestadels för uppvärmning av byggnader 

samt varmvattenberedning. Tekniksystemet förekommer oftast i länder med relativt låg 

medelårstemperatur. Fjärrvärmen tillkom av främst ekonomiska motiv, såsom kombinerad el- och 

värmeproduktion, lägre kostnader på grund av storskalig produktion/ekonomi, högre verkningsgrader 

än andra värmeenergisorter, möjligheten att använda energi som annars slösas (spillvärme), med flera. 

En annan fördel var att avlägsna behov av förbränning i hem och lokaler, vilket förbättrar den lokala 

miljön och tar bort brandfaran. Systemet tar också upp mycket mindre utrymme i lokaler och hem, 

jämfört med andra förbränningssorter (Frederiksen och Werner, 1993). På senare år har flera andra 

positiva aspekter för fjärrvärme tillkommit, såsom användning av överflödig värme från ett stort antal 

industriprocesser, geotermiska källor och bränslen som är svåra att hantera i liten skala. I framtiden kan 

sol- och vindkraft anpassas till storskalig fjärrvärmeproduktion. Idag väljs fjärrvärme främst på grund 

av enkelheten, lägre kapitalkostnader och lokal tillgång till spillvärme (Frederiksen och Werner, 2013) 

(Frederiksen och Werner, 1993). 

Fjärrvärme har länge haft en viktig roll i Sverige och framförallt Stockholm. Det har setts som ett viktigt 

alternativ vid uppvärmning av staden, och det är främst i flerbostadshus samt kontors- och affärslokaler 

som fjärrvärme används (Ilic, 2009). Det sker förändring i branschen, såsom större fokus på spillvärme 

och på effektivare utnyttjning av primärenergi. Enligt tidigare arbeten på mastersnivå, inom liknande 

ämnen, läggs det stor fokus på att utnyttja de lågtemperatursenergikällor som annars går förlorade 

(Böving, 2016). Också har konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar (VP) förändrat 

marknaden. Andra konkurrerande tekniker för att värma upp byggnader har haft mindre konkurrenskraft 

än just värmepumpar. Tekniker som olja och pellets har blivit mindre populära (Gadd, 2010). Fjärrvärme 

används som uppvärmningsmetod i upp till 90% av Sveriges flerbostadshus, men denna procentenhet 

sjunker idag. Det har länge varit den billigaste formen av uppvärmning, men konkurrensen med 

värmepumpar ökar ständigt (Beckne och Nilson, 2013). Under senare år har kritiken mot 

fjärrvärmebolagen ökat. Argumenten var att kundens position har varit svag, till exempel mot 

prishöjningar. Fjärrvärmebolagen använder komplicerade prissättningsmodeller, som också påverkar 

hur dessa bolag upplevs på energimarknaden (Holm, Skoglund och Lind, 2011). 

Stockholm är en intressant marknad att analysera, då regionen har störst FV-nät, och konkurrenter 

samarbetar ofta i syfte att förbättra sitt nät, nå flera kunder och förbättra driftomständigheterna. 

Regionens storlek skapar anledningar till samarbete (Ilic, 2009). Bland de många energiföretag som 

levererar fjärrvärme, som Fortum, Eon och Vattenfall finns Norrenergi. Norrenergi är ett mindre företag 

som främst täcker kommunerna Solna och Sundbyberg och är kommunägt (delägt av 

Solna/Sundbyberg). Förutom fjärrvärme förser Norrenergi området med fjärrkyla (Alm, 2015). 

Norrenergi är ett exempel på samarbete mellan FV-företag, de samarbetar med bland annat Fortum 

Värme (enligt Janne Heika, key account manager på Norrenergi) för att leverera en effektivare tjänst till 

sina kunder, samt att reducera kostnader vid perioder av hög förbrukning. Värmen som levereras är mer 

än 99% förnybart och märkt som bra miljöval (Böving, 2016), (Norrenergi, 2017c). Konkurrensen med 

andra energisorter är idag en viktig fråga för bolaget. Enligt Norrenergis nätchef sker en förändring i 

hur fjärrvärme används. Effektbehovet blir alltmer viktigt, och effekttoppar förekommer oftare. 

Energiförbrukningen ökar lite, krav på levererad effekt ökar snabbt. Detta medför ett behov att ändra 

prissättningsmodellen, och det är detta som sker kontinuerligt idag, för alla fjärrvärmebolag. Det är 

viktigt för Norrenergi att analysera trender i sättet som energianvändningen förändras i Solna och 

Sundbyberg (och Danderyd samt Bromma, till viss del) för att kunna skapa en rättvis och korrekt 

prissättningsmodell.  

Den sociala delen av värmeanvändning förändras mer än den fysiska. Den sociala värmelasten är lasten 

som uppstår på grund av människors beteende. Ett exempel på social värmelast är variationen i dag och 

natt, där lasten är större på dagtid då människor använder sig av varmvatten (Frederiksen och Werner, 

1993). Sociala anledningar kan vara skäl till den annorlunda behovsmönster som man har sett på senare 

år. Den fysikaliska förbrukningen, det som behövs för att värma kommunerna, förändras sakta. Sättet 

energin används, och när effekttopparna förekommer, förändras snabbare. Norrenergi ser en ökad 

användning av effekt, och effekttopparna verkar vara mer ojämna än förut. Stora effekttoppar under 
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tider då användningen är hög i systemet är mycket dyrt för ett värmeföretag (Gadd, 2010). 

Energiförbrukning förändras lite, möjligtvis på grund av mer energieffektiva hus och renoveringar 

(Persson och Werner, 2011) (Persson och Werner, 2012). Nya, enklare prismodeller med nya nyckeltal 

som stöd behövs för att göra fjärrvärme mera attraktivt för nya kunder. 

”Det räcker inte längre med att producera och leverera energi; som leverantör utmanas man allt oftare 

att även förstå drivkrafterna och ambitionerna hos sina kunder”  

(Värmemarknad Sverige, 2017) 

1.1 Syfte och Hypoteser 

Syftet med detta arbete är att analysera värme/effektanvändning av Norrenergis kunder, att diskutera 

hur värme- och effektbehovet förändras över tid, och vad Norrenergi kan förvänta sig för framtiden. 

Målet är att analysen ska ge en bas för hur, eller om, prissättningsmodeller bör ändras under kommande 

år. Målet med rapporten är att sammanfatta vad som sker bland kundernas energi- och effektanvändning, 

baserat på analys av nyckeltal. Frågorna som ska besvaras av rapporten är: 

• Hur och i vilken takt förändras värme- och effektbehovet hos Norrenergis kunder? 

• Om förändring sker, vilka är drivkrafterna bakom dessa? 

• Hur kommer värme- och effektförbrukningsmönstret se ut i framtiden? 

• Vilka nyckeltal är viktiga nu, och vilka väntas bli viktigare för analys i framtiden? 

De hypoteser som rapporten analyserar är: 

H1 Medelenergiförbrukningen förändras ej, effektbehov och den dimensionerande effekten ökar. 

H2 Social värmelast förändras, medan fysisk värmelast förblir oförändrad. 

H3 Effekt och förbrukning beror på fastighetens byggår och nyare fastigheter har lägre 

energiförbrukning. 

Nollhypotesen H0 är att ingen förändring sker, energiförbrukningen förblir densamma för en 

medelkund. Effekttoppar och peak effekt är oförändrade för både en medelkund samt hela systemet (om 

normering för utetemperatur har skett). 

Centralhypotesen är att energiförbrukningen i enheten kWh/tidsenhet är oförändrad, men effektbehovet 

i enheten kW ökar. Därav bör utnyttjningstiden minska, vilket medför att den dimensionerande effekten 

ökar, eller att total energiförbrukning minskar.  

1.2 Signifikans 
Denna studie är ett förslag från Norrenergi. Enligt inledningen sker det stora förändringar i 

fjärrvärmemarknaden, både på grund av konkurrens med andra energisorter och energi- samt 

effektbehovsmönster. Det är viktigt, speciellt för fjärrvärmekunden, med en rättvis och framförallt enkel 

prissättning för värme. För fjärrvärmebolaget är det viktigt att vara konkurrenskraftig mot andra 

energisorter, och att vara en attraktiv leverantör av värme (Värmemarknad Sverige, 2017). Denna studie 

bör ge en bas för att kunna analysera värmebehovsmönstret, samt bestämma prissättning på fjärrvärme. 

Således är denna rapport ett viktigt första steg, inte bara för Norrenergi, men också för 

fjärrvärmemarknaden som helhet. Denna rapport bör läsas som ett första steg i en lång rad studier som 

krävs att besvara huvudfrågan ”Vad händer med Stockholms värmemarknad?”. 

1.3 Teoretisk Bakgrund 

För att lättare förstå de nyckeltal som valdes, och hur logiken bakom analysen är uppbyggd, är det viktigt 

att ha en baskunskap om fjärrvärme och fjärrvärmesystem. Också att förstå vilka verktyg 

fjärrvärmeingenjören använder för att arbeta med stora fjärrvärmesystem och många kunder. Denna 

bakgrund kommer främst utgå från böckerna ”Fjärrvärme, Teori, Teknik och Funktion”, 1993, av Svend 

Frederiksen och Sven Werner. Bokens ålder påverkar ej kvalitén av teorin bakom analys av 

värmesystem, dessa aspekter har ej förändrats (Frederiksen och Werner, 1993, 2013). 
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 Ett fjärrvärmesystem, som förser större områden med varmvatten, brukar uppdelas i tre delsystem: 

• Produktionsanläggningar. Det första steget är att använda en energiråvara, som till exempel 

pellets, kol, spillvärme eller sol och vind, till att värma upp vatten. Detta kan ske på ett flertal 

olika sätt i olika anläggningar. Användning av spillvärme är idag populär, och möjligheterna 

med förnybara bränslen ökar (Persson och Werner, 2012). 

• Distributionsanläggningar. Här används energin från produktionsanläggning till att värma upp 

vatten (som tidigare har använts i nätet). Det nu tillräckligt varma vattnet cirkulerar ut tillbaks 

till nätet och till kunderna. Detta sker genom isolerade rörledningar, ju mindre avstånd till 

kunden, desto bättre.  

• Abonnentcentral. I centralerna värmeväxlar det varma vattnet till kundernas egna värmesystem. 

Syftet är att skilja kundens system och det stora fjärrvärmenätet åt. Abonnenten måste ha ett 

centralvärmesystem installerat. Detta medför kapitalkostnader. Här finns också mätare, som 

mäter kundens användning och skickar tillbaka informationen till fjärrvärmeföretaget. 

Kundernas värmebehov är den så-kallade värmelasten. Varmvattnet används till allt från golvvärme, 

dusch, till storskaliga industriella processer (Frederiksen och Werner, 1993, 2013). Idag är energiråvaran 

till fjärrvärme oftast spillvärme, geotermisk energi eller sol och vind. För fjärrvärme krävs en sorts 

synergi mellan tillgängliga energiformer, befintliga kunder av rätt typ samt att infrastruktur finns för att 

reducera kapitalkostnader. I framtiden finns stora möjligheter att kombinera fjärrvärme till förnybara 

(men intermittenta) energiformen, som sol och vind. Idag är de största energiformerna biomassa, avfall 

samt spillvärme (Frederiksen och Werner, 1993, 2013). 

1.3.1 Norrenergis Systemstruktur 

Systemet hos Norrenergi representeras av Figur 1:1. Informationen nedan är enligt Diden Tiwana, chef 

över mätning och fakturering hos Norrenergi, och gavs under ett möte 2017-01-20. Varje anläggning 

(kund) har en mätare som innehåller flödesmätare samt temperaturgivare. I Sverige är det idag lag på 

att en fjärrvärmekund ska kunna ta del av sin dygnsförbrukning två år tillbaka i tiden. Norrenergi har 

spelat in data på timmbasis sedan 1999. Till mätarna kopplas så-kallade radioterminaler, som används 

för fjärrkommunikation med nästa steg i kedjan, ”Multipunkterna”. Krypterat information skickas från 

radioterminalerna med fiber, 3g eller 4g nät, samt radio till multipunkterna. Norrenergi förlitar sig inte 

på leverantörer för dessa tjänster, och har eget nät och fiberinfrastruktur. Totalt finns en radioterminal 

per anläggning, och sju multipunkter. Multipunkterna skickar allt information till en mätcentral, där 

informationen omvandlas till .XML filer och skickas vidare till mätvärdesdatabasen ”CST”. Här sker 

också validering och filtrering av informationen. All information ordnas och det som behövs skickas till 

integrationsplattformen. Integrationsplattformen är en sorts ”tågstation”, där allt lagras kortsiktigt och 

skickas sedan till antigen Super Office, där Norrenergis anställda har tillgång till informationen, Mina 

Sidor, där kunderna har sin tillgång, eller lagras informationen.  

1.3.2 Värmelast 

Kundernas behov av värme ska täckas av värmeföretagets energiproduktion. Värmelasten (ett 

varmvattenflöde) har två dimensioner, effekt (kW) och energi (kWh). Effekt utrycker energianvändning 

i varje ögonblick. Det är främst effektdelen som orsakar stora kostnader, detta för att stor effekt betyder 

att företaget måste investera i större kapacitet, enligt Daniel Nyqvist, marknadsingenjör på Norrenergi. 

För att producera mer måste fler, ofta mindre effektiva och dyrare bränslen användas.  
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Figur 1:1  Norrenergis Systemstruktur. 

Effekten bestämmer också dimensionering för produktions- och distributionsanläggningar, samt 

fastigheternas värmesystem. Värmeenergi är en mängd energi som passerar systemet, eller levereras till 

kunden, över ett tidsspann. Det finns andra definitioner för denna energi, beroende på vilken punkt som 

räknas ifrån och på grund av förluster. I denna rapport är värmeenergin det som används av kunden, 

också kallad nettobehovet för värmeleveranser. Nettobehovet utgörs främst av varmvattenbehovet samt 

byggnadsuppvärmning, eller ”Fysisk” värmelast (också kallad bottenförbrukning, bottenlast). 

Värmelasten beror inte bara på låga utetemperaturer, eller en konstant behov av varmvatten. 

Värmelasten påverkas också i hög grad av människor. Detta värmebehov heter ”Social” värmelast. 

Social värmelast kan orsaka tillfälliga effekttoppar, till exempel varmvattenhovet på vardagsmorgnar. 

Social värmelast kan vara slumpmässig, men oftast ger ett regelbundet belastningsmönster. Oväntad 

social värmelast, som orsakar effekttoppar, kan bli väldigt dyrt för ett fjärrvärmeföretag som inte har en 

”effektdel” i sin prismodell (Frederiksen och Werner, 1993, 2013) (Gadd och Werner, 2013). För att 

arbeta med värmelast finns fyra huvudverktyg: varaktighetsdiagram, dimensionerande effektbehov, 

Utnyttjningstid och sammanlagring. Varaktighetsdiagram och sammanlagring diskuteras inte i denna 

rapport. 

1.3.3 Dimensionering av Abonnentcentraler 

För att bestämma vilken effekt en abonnentcentral ska kunna ta emot från distributionsanläggningen kan 

flera metoder användas. I teorin ska distributionsanläggningen kunna täcka allt behov för den lägsta 

historiska utetemperaturen. Detta skulle bli väldigt opraktiskt och oekonomiskt (stora kapitalkostnader 

krävs), och därför används Dimensionerande Utetemperatur, DUT här kallad DOT, eller Design 

Outdoor Temperature.  Även denna temperatur kan vara för låg för nyanslutningar. Temperaturen är 

tagen från VVS-Handboken, och avser extrem utetemperatur som förekommer i Sverige en gång på 30 

år. Det som används är ett fem dygns medelvärde, eller dygnsmedelvärde. I denna rapport används 
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medelvärdet över fem dygn, som för Stockholm är -18 grader Celsius (Havtun och Bohdanowicz, 2015) 

(Frederiksen och Werner, 1993, 2013) (Uponor, 2016). 
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2 METOD 

Analysen utförs baserat på val av specifika nyckeltal. Information hämtas från SQL databasen för åren 

2000–2016. Norrenergi har drygt 2500 aktiva FV abonnemang, och ett urval av dessa görs. Urvalet är 

1217 aktiva unika abonnemang. 

2.1 Bearbetning av Data 

På Norrenergis huvudkontor ges tillgång till företagets SQL-databas där det finns all registrerad 

information. För att bearbeta stora mängder information användes följande program: Microsoft Access, 

för tillgång till Norrenergis databas, Microsoft Excel, för bearbetning av mindre mängder data, samt för 

att producera visuella resultat såsom grafer och tabeller, Microsoft Power Pivot, för att bygga modellen 

och hantera stora mängder information, samt göra beräkningar och omvandlingar av informationen. 

Anledningen till valet av Power Pivot var att programmet kan bearbeta stora mänger av information. 

Power Pivot har fördelen att den är direkt kompatibel med andra Microsoft program, samt fungerar ihop 

med Access och Excel. De andra alternativen är att göra större avgränsningar av arbetet, använda 

tredjepartsprogram som Mega Pivot, eller använda ett programmeringsspråk som Python och bygga 

modellen från grunden. 

2.1.1 Datainsamling 

En SQL förfrågan skrivs i Power Pivot för att indikera det data som ska hämtas från databasen, hur 

denna data är kopplad samt för vilka perioder data ska hämtas. Power Pivot liknar i sin struktur Microsoft 

Access. Den slutliga datamodellen hade 330 miljoner rader, indelat över två dokument. Uppdelning 

berodde på hårdvarans kapacitet, och med ramminnes- samt processoruppgradering hade en modell 

kunnat skapas i en singulär Excelfil, istället för de nuvarande två filer. Båda filerna är identiska i sin 

struktur. Power Pivot hanterar data från andra platser genom ett lokalt nätverk eller över internet. 

Exempelvis var normeringsinformationen samt energideklarationerna i en separat Excelfil, men den 

absoluta majoriteten av information, timmförbrukningar för Norrenergis kunder över sexton år, 

hämtades från ett lokalt SQL databas. Då dessa kopplingar är gjorda i Power Pivot måste relationer 

skapas. För att hämta informationen från databasen måste en SQL fråga skrivas. SQL frågan talar om 

vilka kolumner i vilka tabeller är relaterade, och vilken sorts information användaren vill markera för 

nedladdning.  

Exempelvis ska systemet koppla temperaturer till alla timmar för alla år. För detta används datum som 

”nyckel”. En fil innehåller ett temperaturvärde för varje timme, för varje dag, månad och år. En annan 

innehåller effektvärden för timmar, dagar och månader. Den sistnämnda filen har många dubbletter av 

datum på grund av kunder som använder sig av energi samtidigt. Eftersom en fil har unika värden på 

temperatur kopplad till unika värden på datum/timme kan Power Pivot fylla in dessa värden i huvudfilen, 

för varje förbrukning, datum och kund. På samma sätt behövs nycklar för att koppla normeringsvärden, 

areavärden, byggår m.fl. För normeringsvärden är nyckeln år och månad. För areavärden samt byggår 

är nyckeln ”Fastighetsbeteckning + Kommun”.  

I Power Pivots diagramvy illustreras hur filerna är kopplade till varandra i modellen. En stor del av 

arbetet är att göra denna vy (och därav modellen) så okomplicerad som möjligt. Ju flera tabeller och 

kopplingar den består av (rutorna kan tolkas som tabeller, eller Excel ark), desto mer resurser kräver 

programmet, och desto större risk för minnesallokeringsfel för datorn. Figur 2:1 visar den sista 

iterationen av diagramvyn. 
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Figur 2:1 Diagramvyn i programmet Microsoft Power Pivot. Illustrerar nycklar mellan tabeller.  

2.1.2 Urvalsmetod 

Totalt finns 1217 fastigheter i urvalet. Information från Norrenergi om exempelvis area, adress eller 

anläggningstyp har väldigt lite kvalitetskontroll, och används därför inte i analysen. Mer pålitlig 

information som används finns i form av energideklarationer från Boverket. Tillgång till en ”snapshot” 

av alla Sveriges energideklarationer har projektet fått från Martin Storm, Civilingenjör på Enheten för 

Energi och Samhällsekonomi på Boverket. 

Från alla energideklarationer i Sverige den 1 januari 2017 behålls endast länet Stockholm. Från denna 

separeras kommunerna Danderyd, Solna, Sundbyberg och Stockholm (då Bromma ej är en kommun, 

men ingår i Norrenergis kundlista). En tabell skapas av denna lista, som innehåller fastighetsbeteckning, 

kommun, huvudadress, nybyggsår, area, husnummer, anläggningstyp, typkod. Arean summeras per 

fastighetsbeteckning. Areafliken är nu area per fastighet, då den tidigare var area per hus i fastigheten. 

Rådata om Norrenergis kunder tas fram från SQL databasen och behålls oförändrad. Bland annat 

innehåller informationen fastighetsbeteckning, adress och abonemmangsnummer. 

Abonemmangsnummer används för att ta fram kommun. De första två siffrorna i ett 

abonemmangsnummer bestämmer vilken kommun anläggningen befinner sig, exempelvis 21=Solna, 

alltså kunden 21ABCD befinner sig i Solna. Sedan används den inbyggda sökfunktionen i Excel för att 

bearbeta de inkonsekventa fastighetsbeteckningarna. Dessa ersättningar baseras på onödig information 

som fanns med i Norrenergis listor, som skulle skapa problem när matchningar letas. En kolumn som 

heter =Fastighetsbeteckning&” ”&Kommun skapas (resultat exempel: ”Opalen 1 Solna”). Detta 

används för urvalet, då vissa fastighetsbeteckningar upprepas i kommuner. =letarad () funktionen 
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används för att koppla Fastighet + Kommun i Norrenergis och Boverkets ark. Eventuella dubbletter 

raderas. Totalt 1217 matchningar i urvalet.  

Nu letas all nödvändig information från Boverkets deklarationslista, till dessa 1217. Byggår, area, 

typkod, och anläggningstyp bland annat. Allt information tas från Boverket, förutom area, som hämtas 

från båda tabeller i jämförelsesyfte. Vid jämförelse av Boverkets och Norrenergis areor måste ett beslut 

fattas var gränsen går, det vill säga, hur mycket dessa två areor får skiljas. Alla värden där kvoten BO/NE 

är mellan 75 och 125 % accepteras automatiskt (baserat på Boverkets schablonvärde, samt översiktlig 

analys av data). Alla andra (282) värden kommer undersökas manuellt. Ett beslut måste göras mellan 

Boverkets och Norrenergis areor. Endast om skillnaden är x2 eller större kommer Norrenergis 

information övervägas. Detta beslut görs manuellt med kort sökning i Norrenergis kartsystem för att 

försäkra om att det inte är fel.  

För de manuellt undersökta värdena väljs i majoriteten av fallen Boverkets area, om inte självklara fel 

hittas (exempelvis villa med arean av ett flerbostadshus).  Boverkets osäkraste area är oftast säkrare än 

Norrenergis säkraste area, då Boverkets data är mera konsistent. Efter undersökning av alla starkt 

avvikande värden hittades 15 datapunkter som var fel (av de 282 som fick undersökas, och enligt vår 

definition av ”fel”), av dessa blev 11 värden tilldelade Norrenergis yta, och ett värde togs bort helt ur 

urvalet. Resultat blev alltså att av 282 värden som ansågs ”konstiga” antogs endast 11 värden som 

korrektare-bestämda av Norrenergi. Resten tilldelades Boverkets area efter analys av bland annat 

differensen, och vissa uppslag i kartprogrammet. Graf 2:1 beskriver resultatet, samt spridningen av 

kvoten BO/NE. 

 

Graf 2:1 Kvoten area Boverket / area Norrenergi. 

Totalt kopplas 1217 fastigheter, med en kvotavvikelse på 32,7% och kvotmedelvärde på 1,056, det vill 

säga att totalarean skiljer sig med knappt sex procent mellan Norrenergis och Boverkets källor.  

2.1.3 Begreppet Area 

Det finns flera anledningar till varför Boverkets area (”Uppvärmd Yta” eller ”A_Temp”) skiljer sig från 

Norrenergis. I begreppet ”A_temp” ingår både ”Boyta” (BOA) och ”Lokalyta” (LOA). BOA är det som 

ofta står på en mäklares sammanfattning. LOA är all resterande area, inklusive väggar, eller ”Bruksarea 

för utrymmen för annat ändamål än boende”. ”A_Temp” som nyckeltal togs fram rätt nyligen, runt 2007 

(enligt intervju med Erik Olsson på Boverket, 2017-03-13), och definieras som ”den golvarea i 

temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10 grader Celsius och som är 

begränsad av klimatskärmens insida”. Idag mäts alltid A_Temp, men eftersom kravet för att 
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energideklarera är minst en gång var tionde år finns det fortfarande många fastigheter som har en 

uppskattning på A_Temp. För att uppskatta det nya nyckeltalet valde Boverket ett schablonvärde på 

1,25, och formeln blev (Lokalyta + Boyta) ·1,25. Boverket har tyvärr tagit bort all officiell information 

angående denna omvandling (enligt Erik Olsson), men anekdotiska källor finns (som dock ej listas här). 

Här kan det alltså idag och i ett par år framåt förekomma skillnader mellan de fastigheter som har 

uppmätta värden och de som har schablonvärden (ett exempel; två byggnader som är helt likadana, men 

har olika area, för att en av de deklarerades nyligen men den andra har deklarerats länge sedan).   

Hos Norrenergi är noggrann area är inte absolut nödvändigt, och kan läggas in i databasen långt senare 

efter att en kund ansluts. Företaget har en löpande kommunikation med kunden, där ett bästafallscenario 

tas fram. Det är både bra för kunden och för Norrenergi att komma till en överenskommelse som gynnar 

båda (och inte är alltför komplicerad). På senare år har Norrenergi strävat att få fram ett ”A_Temp”, 

men eftersom A_temp är ett relativt nytt är det väldigt få abonnemang som har ett A_temp som ”Yta” i 

Norrenergis databas (och detta går inte att bekräfta i dagsläget). Fliken ”Yta” i Norrenergis databas kan 

vara: 

• BOA – antagligen oftast detta för villor, då den informationen är lättast tillgänglig för enskilda 

villakunder. 

• LOA + BOA – oftast för industri och kontor, för att detta är den yta man har i ritningar. Denna 

yta är antagligen lättast att ta fram för någon som planerar eller håller på att bygga (som de flesta 

nyanslutningar). 

• A_temp.  

Denna inkonsekvens gör att det är ofta omöjligt att få en 1:1 matchning mellan Boverkets och 

Norrenergis ytor (matchning var 1:1 för drygt 250 anläggningar). En lösning är att manuellt mäta 

A_Temp hos varje kund. Detta görs på Boverket, men är ett oproportionerligt stort arbete för Norrenergi. 

Att veta vilken area som är angiven i Norrenergis databas skulle räcka att få en 1:1 matchning i de flesta 

fall, men sådan information är svår att ta fram, speciellt då vissa areor är upp till 50 år gamla. Valet som 

görs är då att använda Boverkets data. Detta eftersom det är noggrannare och nyare, samt för att det är 

A_Temp som är nyckeltalet och inte någon annan area. Informationen ovan är enligt Ted Edén, nätchef 

på Norrenergi, Daniel Nyqvist, marknadsingenjör på Norrenergi samt Erik Olsson civilingenjör från 

Boverket.  

2.1.4 Urval 

Av nödvändighet är urvalet 1217 av drygt 2500 aktiva abonnemang. Urvalet är ej slumpmässig och inga 

statiska slutsatser kan dras, men urvalet bedöms som representativt av hela populationer, enligt graferna 

2:2 och 2:3 nedan.  

 

Graf 2:2 Andel anläggningstyper i urvalet och populationen. 
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I Graf 2:2 finns lite variation i anläggningstyp mellan urval och population. Men eftersom analysen sker 

per anläggningstyp kommer denna skillnad ej påverka analysen. Ett ytterligare sätt att bekräfta att 

urvalet är tillräckligt likt populationen är att jämföra byggår för urvalet mot byggår för alla fastigheter i 

Solna/Sundbyberg. Detta resultat visas i Graf 2:3.  

 

Graf 2:3 Andel av fastigheter med viss byggårsintervall, av totalsumma. 

Här ser man att åldern på fastigheterna i urvalet stämmer nära överens mot åldern av alla fastigheter i 

Sundbyberg/Solna/Danderyd (som i detta fall är ”populationen”).  

2.2 Beräkning och Analys 

Nedan följer en beskrivning på de beräknings- och analysmetoderna som användes vid framställning av 

resultat. Val av nyckeltal där den centrala och viktigaste delen av studien för framtagning av korrekta 

och relevanta resultat. 

2.2.1 Avgränsning 

Analysen sker med timmdata för bland annat energiförbrukningar i enheten kWh/h, temperatur i Celsius 

och annan information, mellan åren 2000 – 2016. Denna rapport tar inte hänsyn till förluster i 

fjärrvärmesystemet. Förluster ska dock inte ha inflytande då endast nettobehov av levererad värme 

undersöks. På uppmaning från Norrenergi analyseras endast anläggningstyperna lokaler och 

flerbostadshus. Villor, markvärme och andra förbrukare ingår inte i analysen.  

2.2.2 Normalårskorrigering 

För att undvika effekter av varierande årsmedeltemperaturer, utfördes normering av förbrukningsdata. 

Normeringen utfördes med graddagasmetoden (Havtun et al, 2015) (Frederiksen och Werner, 1993), där 

information om graddagar beställdes från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. 

Följande är baserat på möte med Daniel Nyqvist, marknadsingenjör på Norrenergi 2017-01-16, samt 

Norrenergis ”Lathund för normalårskorrigering av Energiförbrukning” (Norrenergi, 2017a): 

För att jämföra energiförbrukning mellan olika år måste man korrigera mot årsmedeltemperatur. 

Principen är att jämföra årets dygnsmedeltemperatur med ett så-kallad normalår. Normalåret har ett visst 

antal ”Graddagar”, som är dagar där temperaturen var lägre än ett viss förbestämt temperaturgräns. 
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Tabell 2:1 Exempel på graddagsnormering, antal graddagar per temperaturnivå. 

I tabell 2:1 ovan skulle en dag med medeltemperaturen 15 grader Celsius alltså bidra med en graddag 

till ekvationen. Temperaturen 12 grader skulle bidra med fyra graddagar. Då man jämför detta med antal 

graddagar för ett normalår får man hur året som undersöks har avvikit från normalår. Det är viktigt att 

separera fysisk last och social last (bottenlast) när man använder metoden. Inte all värmelast är 

temperaturkänslig, till exempel varmvattenanvändning. För detta krävs att man vet fastighetens 

bottenförbrukning. Bottenförbrukningen kan definieras på olika sätt, men oftast är bottenförbrukningen 

- medelförbrukning för månaderna juni, juli och augusti. Under dessa varma månader finns endast social 

värmelast. Denna studie använder sig av en annan metod att bestämma bottenförbrukningen. Eftersom 

brytpunkten (den temperatur där värmeförbrukningen blir oberoende av utetemperaturen) bestäms 

genom ickelinjär regressionsanalys, definieras bottenförbrukningen som all använd energi efter 

brytpunkten. M.A.O ses bottenförbrukningen som alla punkter till höger av brytpunkten på en 

energisignatur. Eftersom endast den väderkänsliga förbrukningen ska normalårskorrigeras subtraherar 

man bottenförbrukningen från den totala: 

𝐸𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 − 𝐸𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐸𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘 (Ekv. 1) 

Sedan beräknas en konstant för månaden, där man dividerar antal graddagar för året man vill normera, 

med normalåret.  

𝐺𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘

𝐺𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
= 𝑘 (Ekv. 2) 

Den fysiska (eller temperaturkänsliga) förbrukningen divideras med konstanten k. Resultaten blir en 

förbrukning som skulle inträffat, ifall temperaturerna på åren var lika. Bottenförbrukning adderas till 

totalen återigen. Totalformeln blir: 

𝐸𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘

𝑘
+ 𝐸𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐸𝐾𝑜𝑟𝑟 (Ekv. 3) 

Denna metod finns för tillfället bara för förbrukning, och fungerar inte för effektkorrigering. Det finns 

andra metoder för att ta hänsyn till utetemperatur när man analyserar effekt.  

2.2.3 Nyckeltal och Definitioner 

En viktig del av arbetet är att välja rätt nyckeltal för analys. Det finns mer och mindre lämpliga nyckeltal 

för att besvara frågor samt testa hypoteser. Talen nedan valdes för detta projekt. Alla nyckeltal 

analyseras per medelfastighet. Också kommer de att analyseras utifrån fastighetstyp, byggår samt året 

informationen registrerades. Fokus läggs på anläggningstyperna flerbostadshus/hyresrätter och lokaler. 

Urval görs baserat på tillgänglig information. 

2.2.3.1 Tillförd energi/effektmängd per kvadratmeter, uppvärmning och varmvattenberedning  

Enligt Boverket, som genom ett regeringsbeslut har fått i uppgift att ta fram nyckeltal för 

energianvändning, behövs endast detta nyckeltal. Talet redovisas per byggnadskategori och visar 

energin en fastighet förbrukar oberoende av fastighetens storlek (Johansson och Storm, 2001). Stora 

fastigheter behöver mer värme. Detta betyder inte att de är energiineffektiva. Större fastigheter kommer 

också ha större effekttoppar vid kalla temperaturer, och större dimensionerande effekt. Därför väljs 

effekt per area som nyckeltal, jämfört med Boverkets energimängd per area. Detta är netto levererad 
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energi, det energi som direkt konsumeras av kunden (Johansson och Storm, 2001). Notera att eftersom 

denna studie behandlar timmvärden blir enheten för energi kWh/h, alltså kW. Detta betyder timmvärden, 

eller punkter på en energisignatur, och energiförbrukning och effektbehov samtidigt. När 

energiförbrukning per annan tidsenhet nämns handlar det om en summering av alla kWh/h värden. En 

summering av 8760 punkter ger total energiförbrukning per år i enhet kWh, men energiförbrukning för 

en specifik timme kommer vara lika med effekten. 

2.2.3.2 Energi- eller effektsignatur och brytpunkt 

Effekt och energisignaturen är ett grafiskt och beskrivande sätt att se över en fastighets, urvals eller hela 

systemets energianvändning. Energiåtgången ritas upp för en fastighet för varje medeltemperatur över 

valt tidsspann, för alla tidsspann på ett år. Om man använder sig av dygnsmedeltemperaturer kommer 

den resulterande grafen bestå av 365 punkter, en för varje temperatur, eftersom varje temperatur skulle 

i detta fall representera en dag (Norrenergi, 2017b). Om man använder sig av timmedelvärden bör grafen 

ha runt 8760 punkter (med hänsyn till saknad/felaktig data). Notera att alla diagram, bilder och grafer 

är endast för att förklara nyckeltalen, och därför saknar belopp för y-axel.  

 

Graf 2:4 Exempel på en energisignatur där varje punkt är ett dygn. 

Signaturen har ett karakteristiskt utseende, med linjärt ökande energibehov och minskande 

utetemperatur. Graf 2:4 visar hur en energisignatur kan se ut för ett flerbostadshus i Stockholm. En 

vanlig energisignatur har också en brytpunkt, där energiåtgången övergår till konstant vid högre 

temperaturer. I fallet ovan inträffar denna brytpunkt då temperaturen övergår till drygt mellan 16 och 17 

grader Celsius. Här övergår fysisk värmelast till social, och ingen lokaluppvärmning behövs då 

utetemperaturen är tillräckligt hög. 

2.2.3.3  Peak effekt med dimensionerande utetemperatur. 

En peak effekt är den effekt som ska maximalt behövas under året. Detta inträffar i teorin endast en 

gång, baserat på de tidsspann man analyserar i energisignaturen. Så är det inte i verkligheten däremot, 

då peak effekt är definierad utifrån den dimensionerande utetemperaturen. Det är möjligt att lägre 

temperaturer förekommer, men att dimensionera utifrån den absolut lägsta möjliga temperatur skulle 

medföra väldigt stora kapitalkostnader och är orimligt. I denna rapport bestäms peak effekt genom att 

först identifiera DOT temperaturen. DOT temperaturer hämtas från boken Sustainable Energy 

Utilisation, av Havtun et al. Ritningen nedan visar att DOT temperaturen för Stockholm är -18 grader 

Celsius (Granryd el al, 2011; Havtun och Bohdanowicz, 2015). 
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Figur 2:2 Dimensionerande utetemperatur för tunga och lätta hus i Sverige, enligt Havtun et al. 

I Figur 2:2 ovan används DOT 1 för ”Lätta Byggnader” enligt kompendiets definition, men hos 

Norrenergi är det standard att alltid använda sig av DOT 1 temperaturen då man dimensionerar Peak 

effekten. Effektsignaturen används sedan för den specifika fastigheten, eller hela systemet, och en 

trendlinje ritas. Hur trendlinjen beräknas är en viktig diskussion, och hanteras senare i rapporten. Om 

man skulle använda energisignaturen, samt en standardinställning för trendlinje i Excel, får man Graf 

2:5 nedan (notera att standardinställningar för trendlinje användes inte i den slutgiltiga analysen): 

 

Graf 2:5 Exempel på energisignatur med insatt dimensionerande temperatur i en linjär regressionsanalys. 

DOT = -18 [C] 
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Ekvationen för denna trendlinje beskriver effekten som funktion av temperatur. Insättning av DOT 

temperaturen i ekvationen ger då den effekt som fastigheten dimensioneras utifrån. Ett annat sätt att hitta 

peak effekt för en fastighet är att beräkna fastighetens förluster, genom bland annat väggar och 

ventilation. Eftersom metoden är väldigt tidskrävande och innehåller stora antaganden använder sig 

rapporten inte av detta sätt. En viktig aspekt av dimensionerande effekten är att det är en förutsägelse av 

vad den absolut största effektbehovet antas vara. M.A.O. måste man vara säker att det är det största 

möjliga effektbehovet man tar fram, och kan behöva ändra metod för att säkra detta. En viktig poäng, 

som också diskuteras senare, är om metoden att ta fram dimensionerande effekt kan eller bör ändras 

baserat på anläggningstyp, och om en ändring av metod påverkar definition av dimensionerande effekt. 

2.2.3.4 Utnyttjningstid – Timmar per år. 

Utnyttjningstiden τ visar hur många timmar per år en fastighet använder en viss effekt. Beräknas enligt 

ekvationen nedan. Normalt beräknas den per år, men andra tillämpningar med andra tidsspann finns. 

Kan ritas upp i en graf med år som x-axel. 

τ =
Värmemängd

Peak Effekt
 (Ekv. 4) 

Används oftast för den dimensionerande effekten. Längre utnyttjningstid är bättre – till viss gräns. För 

hög utnyttjningstid kan innebära en underdimensionering. Kan också utryckas som antalet 

fullaststimmar, tid som en fastighet använder sin maximala tillåtna effekt per år. Detta nyckeltal 

rekommenderades av Norrenergi, samt Frederiksen och Werner, 1993 (Frederiksen och Werner, 1993) 

(Frederiksen och Werner, 2013). 

2.2.3.5 Dygnsmedeleffekt – Högst/lägst effektbehov under en 24h period. 

En dygnsprofil över timmedeleffekt. Stapeldiagram med 24 värden. En effekt för varje timme på dygnet. 

Dygnsprofiler skiljer sig markant mellan olika anläggningstyper. För ett bostadshus är det vanlig med 

effekttoppar på morgonen och kvällen, då det är exempelvis någon hemma (Frederiksen och Werner, 

1993) (Frederiksen och Werner, 2013). 

 

 

Graf 2:6 Exempelgraf som representerar dygnsmedeleffekt över en medeldag. 

Det studien vill undersöka med hjälp av detta nyckeltal är om toppeffekterna under dagen har förändrats 

över åren. Dessa är naturligt annorlunda för olika anläggningstyper, men för varje anläggningstyp är det 

intressant att undersöka om peak-timmen förskjuts på dygnet, eller om den förblir detsamma.  
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2.3 Metod vid jämförelser 

Innan resultat presenteras är det viktigt att diskutera hur analysen har skett, och vilka nyckeltal är direkt 

jämförbara mellan anläggningstyper. I vissa fall måste metoden förändras. Vid metodförändring ska 

definitionen av nyckeltalet ej förändras.  

2.3.1 Utnyttjningstid, dimensionerande effekt och brytpunkt 

Problem uppstår då man ska jämföra nyckeltalen utnyttjningstid, dimensionerande effekt samt brytpunkt 

mellan flerbostadshus och kontorslokaler. Problemet är metoden med vilken dimensionerande effekt tas 

fram måste förändras när man arbetar med lokaler. Denna förändring är nödvändig för att hålla 

definitionen av nyckeltalet konstant, men gör så att nyckeltalet utnyttjningstid kommer att skilja sig 

avsevärt mellan anläggningstyperna. Nedan följer en beskrivning på hur detta problem löses.  

Flerbostadshus behöver ingen större bearbetning eller manipulering av data för att analyseras rätt. Då 

dessa anläggningar oftast inte har tidsbaserad styrning, och ej har stora variationer i effektbehov baserat 

på tid (bortsett från utetemperatur), kan man följa DOT metoden. Energisignaturen är utan stora 

variationer och man ser tydligt en trend (och ej flera trender). En ickelinjär regression över denna ger en 

linje som representerar signaturen, och insättning av -18 grader Celsius ger oss den dimensionerande 

effekten, alltså den absolut största effekten som vi tror kan förekomma i ett medelflerbostadshus. 

För lokaler gäller annorlunda regler då utnyttjningstid beräknas. Dimensionerande effekt måste tas fram 

på maximum i effektbehov. Bara de timmar då är störst, alltså kontorstimmar, bör användas. Detta 

innebär att allt utom kontorstimmar ses som ”brus”. Alla punkter (timmar) som inte inträffar mellan 

vardagar 08:00 och 17:00 sorteras ut. Sedan görs en ickelinjär regressionsanalys på denna uppsättning 

av punkter. Den dimensionerande effekten blir i detta fall mycket större än om man hade inkluderat alla 

punkter. Det är endast den dimensionerande effekten som ger oss någon nytta ur denna 

regressionsanalys. Allt annat, såsom linjens lutning, total energianvändning eller bottenlast är fel, då 

dessa ska baseras på alla punkter (timmar) på året. 

Hela regressionsanalysen görs nu om med samma metod som för flerbostadshus. Detta ger alla korrekta 

värden, förutom en felaktig dimensionerande effekt och utnyttjningstid. Den rätta effekten, från den 

första regressionen ska användas med denna nya regressionen, och summeringen av alla punkter. Vi 

kommer alltså att använda en större dimensionerande effekt, men den totala energiförbrukningen 

förändras inte. Detta kommer att ge en kortare utnyttjningstid. Denna tid är dock mer rätt än om samma 

metod för utnyttjningstid som för flerbostadshus hade använts. 

För att sammanfatta: definitionen på utnyttjningstiden förändras inte. Dimensionerande effekt definieras 

som det största effektbehovet som en fastighet bör ha över ett år. Om man tar fram dimensionerande 

effekt för kontorslokaler på alla timmar kommer största effektbehov vara något förskjuten. Man sorterar 

på kontorstimmar, där reglering och styrning ökar energianvändningen. Man ändrar inte definitionen på 

dimensionerande effekt då denna är det högsta effektbehovet som bör förekomma. Tvärtom, hade 

samma metod som tidigare använts, hade det påverkat definitionen. Därav ändrar man ej heller 

definitionen för utnyttjningstid, bara metoden med vilken utnyttjningstid tas fram. Denna förändring av 

metod förbättrar möjligheterna att jämföra flerbostadshus och lokaler. I teorin bör brytpunkten ej 

förändras. Bottenlasten i regressionen förändras (då varmvatten beredningen ökar under 

kontorstimmar), men övergången till bottenlast bör ske vid samma temperatur. Därav kan man ej 

jämföra bottenlaster med denna metod.  

På Norrenergi raderas helgdagar, vilket är samma tankesätt som här. Denna rapport har dock möjligheten 

att förfina detta ännu mer och ta fram ett maximum effekt som är ännu närmare verkligheten, då vi 

arbetar med timmvärden. Ingen sådan möjlighet finns på Norrenergi, då de använder sig av dygnsvärden 

och inte kan sortera på timmar. Nackdelen är att utnyttjningstiden ej kommer vara direkt jämförbart med 

andra anläggningars, eller inte ens med andra utnyttjningstider som Norrenergi har tidigare tagit fram. 

Utnyttjningstiden kommer att vara mycket lägre, då man får en mycket högre dimensionerande effekt, 

men total energianvändning förblir oförändrad. Detta innebär också att: 

• Norrenergis dimensionerande effekter för kontorslokaler är gjorde på annorlunda sätt. 
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• Utnyttjningstider för lokaler är egentligen naturligt mycket lägre än för bostadshus, då de 

behöver hög effekt på kontorstimmar, och väldigt liten för andra timmar. 

• Det är mycket större sannolikhet att Norrenergi måste ta till fossila bränslen för hela systemet, 

just på kontorstimmar. Detta eftersom lokaler är en stor del av deras kundbas. 

En annan aspekt att nämna då man väljer ”kontorstimmar” som enda sorteringsmetod kommer röda 

dagar påverka resultaten. I Excel finns funktioner att åtgärder detta, då Excel har en stor mängd 

kalenderformler. Beräkningar för att identifiera kontorstid måste göras i Power Pivot, som saknar sådan 

funktion. 

2.3.2 Timmar i energisignaturen 

Att överhuvudtaget använda sig av timmar är ej en vedertagen metod. Denna poäng lyftes av Joachim 

Claesson, lektor vid KTH. Denna studie använder timmvärden på begäran av Mattias Tellrud och Ted 

Edén på Norrenergi. Användning av timmvärden har ett problem: dygnsvariationen. Då man använder 

dygnsvärden, det Norrenergi gör i skrivande stund, spelar husets tidskonstant mindre roll. 

Tidskonstanten är hur snabbt ett hus hinner värmas upp eller kylas ner. Vid användning av timvärden 

kommer man alltså få en mycket större spridning av punkterna, än om man använder dygnsvärden. Detta 

skapar stor varians och större standardavvikelse, och kan i vissa fall påverka resultaten. Till exempel: 

kontorslokaler består ofta av annorlunda material, och har större fönsteryta. Detta påverkar 

tidskonstanten av huset, då med större fönsteryta kommer lokalen värmas upp mycket snabbare på 

dagtid men kylas av mycket snabbare på kvällstid (Havtun och Bohdanowicz, 2015). Vid användning 

av dygnsvärden hinner denna effekt jämna ut sig, och man får ett totalvärde på energianvändningen, 

eller ett medelvärde på effekten. Denna rapport tar ej hänsyn till en anläggnings tidskonstant. Det är 

därför viktigt för läsaren att hålla detta i åtanke. Speciellt då man ser på modellerade energisignaturer. 

Det är dessa signaturer som analys baseras på, och med detta går information om punkternas spridning 

förlorat. Med användning av timmvärden går alltså residualen, eller felet vid regressionsanalysen, upp. 

Denna fel är mycket mindre då man använder dygnsvärden.  

2.3.3 Regressionsanalys 

För analys av energisignaturer är det bekvämt att anpassa en linje till punkterna. Man skapar då en 

modell. Modellen tillåter oss att extrapolera och ”förutspå”, utifrån befintlig information, punkter som 

annars inte finns i den faktiska energisignaturen. I ett tidigare exempel, graf 2:5, syns att anpassning av 

en linje 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 till punkterna inte skulle fungera. Det är väldigt tydligt från utseendet av signaturen 

att två linjära samband skulle behövas. Bottenlasten skulle vara nästan helt konstant, vilket stämmer väl 

överens med teorin. Resterande punkterna, under de kallare månaderna, skulle få ett linjärt samband, 

med negativ lutning för ökande temperatur. Denna studie har övervägt tre sätt att modellera Norrenergis 

data: 

• Trendlinje – Att använda Excels trendlinjefunktion på alla punkter i signaturen. Detta är en form 

av linjär regressionsanalys. 

• Definiera en bottenlast – Att definiera en egen bottenlast, för att sedan separera denna från 

punkterna i energisignaturen och få ett linjärt samband endast där det bör tydligt finnas en. Detta 

kan man göra genom att ta bort sommarmånaderna juni, juli, augusti, eller en annan kombination 

baserat på utetemperaturer. Alla punkter under de borttagna månaderna definieras då som 

bottenlast. Eller genom att definiera en temperaturnivå. Efter denna ska alla punkter ses som 

bottenlast. Denna metod är vedertaget på Norrenergi, där allt efter tio grader Celsius tolkas som 

bottenlast. 

• Ickelinjär Regressionsanalys – En ickelinjär regressionsanalys med hjälp av Excels 

problemlösarfunktion (Eng: Solver). 

Att rita upp en trendlinje direkt i plottningen ger en förskjuten linje som egentligen inte representerar en 

energisignatur. Det är ändå möjligt att utgå från en sådan linje för att jämföra olika år eller 

anläggningstyper. Detta är inte vedertaget däremot, och mycket information går förlorad när man 

analyserar graferna. Enligt Joachim Claesson, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan samt doktor inom 



18 
 

energiteknik, är en trendlinje, eller med andra ord – linjär regressionsanalys, ett opassande metodval i 

detta fall.  

Att definiera en egen bottenlast är en vedertagen metod på Norrenergi. Man ansätter en temperatur eller 

tidsintervall. Inom denna intervall räknas alla punkter som bottenlast. Här är det mycket troligt att många 

av dessa punkter faktiskt har högre eller lägre energianvändning/effekt än anläggningens riktiga 

bottenlast. Många punkter antas felaktigt att vara bottenlast. Enligt Daniel Nyqvist håller Norrenergi en 

medvetet låg temperatur när de ”bryter” sin signatur i två delar. Energisignatur ritas för alla punkter då 

temperaturen är tio grader Celsius, eller mindre. På detta sätt går många punkter som egentligen bör 

ingå i signaturen förlorade, men om man håller detta i åtanke blir analysen mycket bättre (jämfört med 

linjär regression).  

Denna rapport argumenterar att varken linjär regression eller ansättning av bottenlast är tillräckligt bra 

metoder. Speciellt utifrån en av rapportens valda nyckeltal, nämligen brytpunkten. Linjär 

regressionsanalys är allmänt ett dåligt sätt att representera energisignaturer. Ansättning av bottenlast 

fungerar väl för de syften som behövs på Norrenergi. Men att ansätta en bottenlast genom att ansätta en 

temperaturgräns är samma sak som att definiera en brytpunkt själv (denna temperaturgräns är ju i sig 

brytpunkten). Eftersom denna studie vill analysera brytpunkten som ett nyckeltal fungera detta inte. Att 

ansätta ett tidsintervall som bottenlast skulle fungera lite bättre. Men inte heller detta är dugligt på grund 

av korrelationen mellan tid och temperatur.  

Denna studie vill använda och beräkna brytpunkten som nyckeltal, därför behövs en ny metod. Med 

hjälp och tips från Joachim Claesson användes tillägget problemlösaren i Excel för att utföra en 

ickelinjär regressionsanalys. Istället för att bara ansätta  

𝑌 =  𝑘𝑥 +  𝑚  (Ekv. 5) 

För alla punkter, används ekvationssystemet: 

𝑌1  =  𝑘𝑥 +  𝑚 
(Ekv. 6) 

 

𝑌2  =  𝑐 (Ekv. 7) 

Där y är effekt och x är temperatur. Y1 representerar den linjära energidelen och Y2 representerar den 

konstanta bottenlaster. M-värdet i detta sammanhang kommer vara där den temperaturberoende lasten 

korsar y-axeln. Med andra ord är detta lasten vid 0 grader Celsius.  

Vår modell blir nu: 

𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 =  𝑀𝑎𝑥(𝑌1; 𝑌2)  (Ekv. 8) 

Exceltillägget ”Problemlösaren”, eller ”Solver” används för att hitta de bästa värdena för att (bland 

annat) minimera kvadraten av en differens. Både 𝑌𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 och 𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 behöver ritas upp. Detta eftersom 

värden på k, m och c måste gissas. En linje anpassas manuellt genom att manipulera k, m och c, så att 

den motsvarar 𝑌𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘  så bra som möjligt. Sedan används problemlösaren i Excel för att minimera 

kvadraten av 𝑌𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 och 𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 genom att ändra värdena i k, m samt c. När kvadraten är så liten som 

tillägget lyckas få den till har vi den bästa möjliga anpassningen av linjen, som är vår modell. För att 

hitta brytpunkten (temperaturen då energianvändningen övergår till bottenlast), sätts c in i 𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙. Detta 

ger oss ett x-värde, som är en temperatur. Denna temperatur är (enligt regressionsanalysen) den exakta 

temperaturen där energianvändningen övergår till bottenlast för vår modell. Utifrån 𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 beräknas 

också den dimensionerande effekten genom att sätta in den dimensionerande utetemperaturen (DOT) i 

funktionen.  

  



19 
 

3 RESULTAT 

Resultaten har indelats i samma ordning som nyckeltalen i 

metoden. Nyckeltalet energi per areaenhet används löpande 

genom resultatkapitlet. Det vill säga, detta är inget nyckeltal i 

sig, utan används inom andra nyckeltal.  

3.1 Normering 

Normeringen kan utföras på årsbasis eller månadsbasis, ej 

timmbasis. Nyckeltalet dygnsmedelvärde är ej normerad. För 

nyckeltalet utnyttjningstid behövdes endast årsnormering. För 

den dimensionerande effekten behövdes ingen normering. För 

beräkning av energinivåer användes årsnormering. 

Månadsnormering utfördes inte i denna studie. Till höger är en 

tabell över årsnormeringen. Normalåret har 3752 graddagar. 

Notera att för år 2000 var normeringskonstanten ytterst liten.  

3.2 Flerbostadshus 

Energisignaturerna är baserade på väldigt aggregerade data – 

medelvärden över alla abonnemang, per anläggningstyp, per 

timme. Detta innebär att fel dämpas, men skillnader som annars 

kan vara betydelsefulla dämpas också.  

3.2.1 Energisignatur 

Energisignaturen är ett visuellt nyckeltal, och används för ett få 

en överblick över en fastighets energi- eller effektförbrukning. 

Att inkludera area gör anläggningstyper direkt jämförbara. Det man ser på energisignaturen, Graf 3:1, 

är att brytpunkten ej har förflyttats till någon större grad, och bottenlasten är relativt oförändrad. 

Däremot syns skillnader i effekt/energianvändning då temperaturen blir kallare. Här ser man från 

färgskalan att effekt/energianvändning per area enhet har minskat. Vid till exempel -20 grader Celsius 

skiljer det över fem watt per kvadratmeter per timme, vilket är en skillnad på ungefär tio procent, och 

är ej försumbart. För att göra en djupare analys tas nyckeltal fram som kompletterar energisignaturen - 

brytpunkt och utnyttjningstid.  

 

Graf 3:1 Ickelinjär regression för flerbostadshus över åren 2002–2016. 
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3.2.1.1 Brytpunkt 

Vid ett första ögonkast på energisgnaturen verkar brytpunkten ej förändrats märkvärdigt eller i något 

mönster för flerbostadshus. Detta resultat bekräftats vid ett närmare analys, enligt grafen nedan. Vid en 

linjär trendanalys, Graf 3:2, finns en svag negativ trend, men den är enligt denna studie försumbar. 

 

Graf 3:2 Brytpunkten för flerbostadshus över åren 2002–2016. 

3.2.1.2 Utnyttjningstid 

På grund av skillnaden i effekt/energianvändning (eller, lutningen i regressionen) vid kallare 

temperaturer har den dimensionerande effekten förändrats genom åren. Alltså, den effekt som uppstår 

vi -18 grader Celsius har minskat med minskande energibehov. Antagandet är att på grund av normering 

har den temperaturberoende energianvändningen ej förändrats. Detta ska innebära att utnyttjningstiden 

bör öka. Se Graf 3:3. 

 

Graf 3:3 Utnyttjningstid för flerbostadshus över åren 2002–2016. 

Åren 2002 och 2003 tolkas som orimliga och diskuteras senare i analysen. Då denna rapport inte gör 

några statistiska slutsatser är det svårt att bestämma om utnyttjningstiden ökar eller är oförändrad. 

Diagrammet visar en konstig beteende, med en parabolisk trend med minipunkt år 2010. Utifrån graf 

3:3 drar man slutsatsen att energianvändning minskar. Detta medför att utnyttjningstiden ökar något, i 

alla fall de senaste fem åren.  

3.2.2 Dygnsmedelvärden och daglig peak effekt 

Meningen med detta nyckeltal var att analysera om daglig social last har förändrats. Alltså, om 

effektbehovstoppar på dygnet har flyttats något. Som redan nämnt går det inte att utvärdera 

storleksordningen på topparna, då ingen normering har gjorts. Detta skulle innebära att skillnader i sådan 

utvärdering skulle bero på utetemperaturen, vilket är ointressant för denna studie. För att representera 
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representerar ett medeldygn över hela året, med alla dagar inräknade. Antagandet att alla fel och saknade 

timmvärden här är jämnt fördelade är viktig för detta nyckeltal. Nyckeltalet representeras också i ett 
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polärt diagram, Graf 3:5. Detta diagram kan tolkas som en analog klocka, med avstånd från centrum 

som storlek på användning.  

 

Graf 3:4 Dygnsmedeleffekt för flerbostadshus över åren 2002–2016. 

 

Graf 3:5 Dygnsmedeleffekt för flerbostadshus över åren 2002–2016, polär graf. 
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som presenteras här, Graf 3:6, baseras endast på fjärrvärmeanvändningen. Figur 3:1 nedan är tagen från 

Boverkets hemsida 2017-04-18, och beskriver deras definition av nyckeltalet. 

 

Figur 3:1 Boverkets definition för energinivåerna. 

 

Graf 3:6 Andel energinivåer för flerbostadshus över åren 2002–2016. 
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enligt Graferna 3:8 och 3:9. Lutning beror med stor sannolikhet på urvalets storlek. Som för 

flerbostadshus syns ingen förändring i bottenlast. Effektivisering vid kallare temperaturer är mycket mer 

märkbar här, såsom brytpunktstemperaturen.  

 

Graf 3:7 Ickelinjär regression för lokaler över åren 2002–2016. 

3.3.1.1 Brytpunkt 

Här ser man att det är mycket större negativ trend i brytpunkt än vid resultat för flerbostadshus.  

 

Graf 3:8 Brytpunkten för lokaler över åren 2002–2016. 
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effekt. 

 

Graf 3:9 Utnyttjningstid för lokaler över åren 2002–2016. 

3.3.2 Dygnsmedelvärden och daglig peak effekt 

Dessa grafer ska se annorlunda ut jämfört med motsvarande grafer för flerbostadshus på grund av 

annorlunda ”kontorstimmar”, d.v.s., social last. Effekttoppen inträffar någon timme senare än 

flerbostadshus, vilket är rätt. Förflyttningen i toppar man ser för flerbostadshus återfinns här också. 

Effektbehovet avtar fram till runt 17.00 på dagen. Efter 17.00 minskar behovet drastiskt då alla lämnar 

lokalen, och efter 20.00 sätter någon sorts styrning troligtvis igång. Dess skillnader ser man tydligt i det 

polära diagrammet nedan. Här måste det igen påpekas att resultat för 2002 och 2003 är troligtvis 

felaktiga. 

 

Graf 3:10 Dygnsmedelvärde för lokaler över åren 2002–2016. 
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Graf 3:11 Dygnsmedelvärde för lokaler över åren 2002–2016, polär graf. 

3.3.3 Energinivåer 

Resultaten för kontorslokaler pekar på att starkare effektivisering har inträffat. Variationen år till år kan 

verka drastiska. Detta beror på normeringen och urvalsstorleken. En stark trend syns för förbättrade 

energinivåer.  

 

Graf 3:12 Andel av energinivåer för lokaler över åren 2002–2016. 
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3.4 Resultatsammanfattning 
Vid jämförelse av energisignaturer för flerbostadshus och lokaler kan flera slutsatser dras. Linjernas 

lutning för flerbostadshus är brantare än för lokaler, k = -1.22 respektive k = -1.14. Detta innebär at vid 

minskande temperatur kommer effekt och energibehovet för flerbostadshus öka snabbare än för lokaler. 

Flerbostadshus är redan mycket större förbrukare per areaenhet, och vid kalla år kommer detta synas 

ännu mer. Basförbrukningen är större för flerbostadshus än för lokaler. 1.56 respektive 4.2 W/m2. 

Flerbostadshus övergår också senare till en bottenförbrukning än lokaler. Vid 16,1 grader Celsius 

respektive 14.8 grader Celsius. Detta innebär att de kräver energi längre in i de varmare månaderna än 

lokaler. 
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4 ANALYS 
Nedan följer en djupare analys av hur anläggningstyperna skiljer sig från varandra. 

4.1 Anläggningsjämförelse 
Graf 4:1 är ett medelvärde av alla analyserade år för de två valda fastighetstyperna. Detta innebär att 

skillnaderna som syns i grafen är underrepresenterade, och vid analys av specifika år och specifika 

fastigheter skulle vara mycket större. Aggregerade data innebär också mycket mindre risk för småfel 

som skulle kunna påverka resultaten i mycket större grad vid tidigare nämnd analys.  

 

Graf 4:1 Energisignatursjämförelse av anläggningstyperna flerbostadshus och lokaler, medelregression för alla år. 

Brytpunkten förekommer lite senare för både flerbostadshus och lokaler på senare år. Detta kan innebära 

en i överlag högre grad av energieffektivisering, då båda anläggningstyperna övergår till sin 

basförbrukning tidigare på året, och använder alltså mindre energi samt kräver mindre effekt. Notera att 

denna rapport inte analyserar signifikans, men en svag linjär trend är en minskande av 

brytpunktstemperaturen.  

 

Graf 4:2 Brytpunktsjämförelse av anläggningstyper för åren 2002–2016. 

Utnyttjningstiden däremot har inte förändrats mycket för lokaler eller flerbostadshus. I nästkommande 

graf lägger man direkt märke till året 2011 för lokaler. Värdet är felaktigt. Felet beror på urvalsstorleken. 

Valet gjordes att inte åtgärda felet för resultatkapitlet. Observera att grafen nedan visar inte den totala 

utnyttjningstiden, utan variation från medelvärde. Detta för att det ska lättare gå att jämföra de två 

anläggningstyperna.  
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Graf 4:3 Utnyttjningstidsjämförelse av anläggningstyper för åren 2002–2016. 

Anledning till att inte åtgärda felet är att detta skulle innebära en metodförändring i en av sexton 

utnyttjningstider. Direkt tillkommer dilemman om vilka andra år bör ”åtgärdas” och risken finns att 

genom enstaka ändringar i beräkningsmetoden påverkar man resultaten för flera år för att få de värden 

man vill. Felet beror på drygt 24 punkter (timmar), runt temperaturen -10 grader Celsius. Dessa värden 

är troligtvis felaktiga. Om detta hade varit en fastighet så skulle dessa värden kunna förklaras med fel 

på fastigheten eller fel i mätarinstrumenten. Men eftersom detta är medelvärdesinformation av ett urval 

kan ett av följande gälla. 

• Värdena är fel för fler än en lokal, antagligen fel för hela urvalet vid just dessa timmar och 

temperaturer. 

• Felen var väldigt lokaliserade och inte jämnt fördelade. 

• Felet beror på Norrenergis databas. 

 

Figur 4:1 Felsökning i energisignaturen för lokaler år 2011, original (vänster) och korrigerad (höger). 

I vänstra grafen av figur 4:1 ser vi hur det är möjligt att sortera bort de felaktiga punkterna. Detta görs 

genom att analysera värdena vid den extremaste temperaturen på året och ta bort alla punkter som 

överstiger denna i effekt. Den undre figuren visar resultaten av en sådan sortering. Efter denna sortering 

får året 2011 en ny dimensionerande effekt, vilket ger en ny, mycket högre utnyttjningstid som liknar 

de närliggande åren och är mycket mer rimlig. Kortfattat kan man säga att det går att individuellt åtgärda 

dessa fel i resultat, men varje åtgärd skulle vara unik. På grund av risken att påverka data för mycket 

väljer denna studie att behålla en konsistent metod istället för att åtgärda individuella fel. Signaturerna 

till vänster demonstrerar även hur kontorstimmar skiljer sig från alla andra timmar på dygnet. I detta fall 

är regressionslinjen dragen endast genom punkterna som motsvarar de aktiva timmarna i en 

kontorslokal. 
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Graf 4:4  Korrigerad utnyttjningstid för lokaler för åren 2002–2016. 

Att jämföra dygnsmedelvärden per anläggning är meningslöst, och den enda slutsats som kan dras av 

graferna 3:4, 3:5, 3:10 och 3:11 är att peak förflyttningen för flerbostadshus motsvaras av en förflyttning 

för lokaler. Detta innebär rimligtvis att Norrenergis kunder använder värme tidigare på morgonen och 

därmed är på lokalerna tidigare.  

Vid analys av energinivåer kan man se att är flerbostadshus har energianvändning snabbt blivit mera 

effektiv mellan 2002 och 2010. Efter år 2010 avtar graden av effektivisering. I snitt har energinivån ej 

förändrats (3.25 mellan 2002 och 2010 och 3.29 mellan 2010 och 2016), men trenden verkar gå mot 

mindre extremfall, dvs. flera tvåor och treor, men färre sjuor, sexor och ettor.  För kontorslokaler är 

förändringen lite mer tydlig. Här har många fastigheter förbättrat sin nivå till 1, den bästa nivån, som 

gick från ungefär 3% till 15% av alla fastigheter. Nivå 2 har fått liknande ökning, medan alla resterande 

nivåer har minskat sin andel. Snittnivå gick från 2.89 till 2.59 för samma tidsperiod som ovan. Den 

övergripande trenden är alltså att effektiviseringen för flerbostadshus är totalt sett mera stillastående, 

men kontorslokaler har förbättrats stadigt sedan år 2002. En trend som märks bland flerbostadshus är 

homogenisering, med färre extrema nivåer. D.v.s., de fastigheter som tidigare haft väldigt bra 

energinivåer har nu blivit mera medelmåttiga, men de som haft dåliga nivåer har blivit bättre.  

4.2 Förändring av Norrenergis kundbas? 

Eftersom all analys görs antigen per areaenhet med medelvärden, eller som andel av totalvärden eller 

medelvärden, spelar det ingen roll om det tillkommer kunder till urvalet vid senare år. Dock kan det vara 

intressant att veta om eventuell effektiviseringsförbättring eller försämring beror på helt nya fastigheter, 

eller om befintliga fastigheter har undergått energirenoveringar och effektiviseringar. Nedan följer en 

analys av hur urvalets sammansättning har förändrats mellan 2002 och 2016. Denna analys görs med 

hjälp av Boverket byggår. Eftersom byggår ej kan förändras på en energideklaration är detta ett bekvämt 

sätt att analysera. Alla andelsförändringar i byggår kan endast bero på nyinkomna fastigheter, eller 

fastigheter som har avslutat sina abonnemang hos Norrenergi. Nedan följer två grafer som visar hur 

kundbasen hos Norrenergi har förändrats. Det är viktigt att påminna att urvalsstorleken för 

flerbostadshus är flera gånger större än för kontorslokaler.  

Det vi ser i graferna 4:6 och 4:7 är tydligt för både lokaler och flerbostadshus. Andelen ”nya” fastigheter 

har ökat med nästan 10% för flerbostadshus och nästan 5% för lokaler. Det som framgår från resultaten 

är då att de nytillkomna flerbostadshus ej var mycket effektivare, energimässigt, än de som redan fanns 

i Norrenergis nät. Detta är oväntat, då ett enkelt antagande är att nyare fastigheter är energimässigt 

effektivare. Lokaler visar lite av ett motsatt resultat. Ökning av nya lokaler bland Norrenergis kundbas 

är inte lika drastisk, men förbättringen i energiprestanda är mycket större än för flerbostadshus. Detta 

pekar alltså på att lokaler har renoverats mer, eller har fått en andra uppvärmningsform som tillskott, 

och att förbättring beror i alla fall inte helt på nytillkomna fastigheter.  
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Graf 4:5 Andel av flerbostadshus som är byggda under viss årsintervall. 

 

Graf 4:6 Andel av lokaler som är byggda under viss årsintervall. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Drivkrafter för förändring 

Det vi ser är mycket större förändring för kontorslokaler än flerbostadshus. Eftersom utnyttjningstiden 

står relativt stilla kan detta betyda att energibesparingarna i stort sätt har hängt med besparingar i effekt. 

Energieffektivisering har skett främst vid kallare temperaturer, och vid senare övergång till en 

”sommarförbrukning”. Bottenlasten har inte förändrats. Energi- och effektbesparingarna beror till 

mindre del av nyinkomna fastigheter, och mer på grund av renoveringar. Lokaler har gjort större 

besparingar än flerbostadshus.  

Nedan kommer diskussionspunkter/möjligheter till hur och varför vissa anläggningstyper blir mer 

energieffektiva. Varför presterar lokaler bättre än flerbostadshus? Varför effektiviseras de snabbare? 

Svaren till dessa frågor kan delvis finnas i: nationella och internationella energikrav, klassningssystem 

och andra incitament, ledning, andra uppvärmningsformer. 

5.1.1 Nationella och internationella krav 

Energimyndigheten ger speciellt stöd till företag för att förbättra energianvändningen. Här finns - 

speciellt för mindre företag - stora ekonomiska incitament att förbättra sin energieffektivitet. Enligt 

energimyndigheten kan företag exempelvis få upp till 50 000kr för att genomföra kartläggning med 

förslag på lönsamma investeringar. Detta är alltså utöver det en lokal skulle spara på genom att göra 

mindre, men effektiva åtgärd. Sådant stöd kan energimyndigheten ge på grund av den Europeiska 

Regionala Utvecklingsfonden. Myndigheten satsar totalt 80 miljoner kronor per år på detta. Det verkar 

finnas större incitament för företag, som äger dessa lokaler, att bli mer effektiva i sin energianvändning 

(Energimyndigheten, 2016). Förutom de redan nämnda incitamenten från energimyndigheten finns 

också energimyndighetens miljöstudier, energitjänster, coachning och allmänt stöd, innovativ 

utvärdering, med flera. Lokaler ägda av företag har större incitament för energiförbättring. Detta kanske 

delvis förklarar resultaten av denna studie. 

Enligt en föreläsning av Joachim Claesson, 2015, förstärks svensk miljötillsyn och energikrav 

kontinuerligt. Ett mål idag är att bespara 20% av slutanvänd energi till 2020, och så mycket som 50% 

till 2050. Det är dock viktigt att inse att 75% av alla hus år 2050 är redan idag färdigbyggda (Claesson, 

2016). Det finns många variabler och sätt att förbättra energieffektiviteten, men okomplicerade lösningar 

är oftast mest kostnadseffektiva och ger störst effekt, enligt Norrenergi. De okomplicerade lösningarna 

påverkar främst värmebehovet. För att uppnå de hårda svenska energikraven kommer flerbostadshus till 

slut också behöva utföra energirenovationer i större grad. Detta eftersom det ej kommer byggas 

tillräckligt nya byggnader för att totalt sett uppnå de nationella och internationella målen till 2050. 

Figuren nedan visar hur kraven har utvecklats, och hur de svenska energikraven jämförs med tidigare 

nivåer. 
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Figur 5:1 Jämförelse av svenska byggregler med diverse gamla och nya byggregler och effektivitetskriterier. 

Enligt annan föreläsning baserad på en rapport från Mendler et al (Mendler, Odell och Lazarus, 2006), 

på Kungliga Tekniska Högskolan, finns det ett antal Europadirektiv för beräkning och fastställning av 

byggnaders energiprestanda, samt att ta med olika element såsom isolering, inomhusklimat med flera. 

Med stor sannolikhet ses dessa ”minimum” åtgärder som ett ”maximum” av vad en bostadsfastighet 

absolut måste göra. Utan andra incitament, som verkar finnas för lokaler men saknas för 

flerbostadshus, saktas effektiviseringen ned. Det är därmed möjligt att flerbostadshus ”hänger efter” 

lokaler när det gäller energieffektivisering, och att framtiden kommer visa snabbare utveckling på 

denna front. Och eftersom så mycket som 67% av Nordeuropas energiförbrukning beror på 

värmeanvändningen, bör det väntas att även behovet från Flerbostadshus kommer att minska 

(Claesson, 2016) (European Parliament and the Council of the European Union, 2010). 

Lokaler tenderar att bli renoverade oftare än flerbostadshus. Enligt Energy Performance of Building, 

en Europadirektiv, ska vid stora renoveringar en energieffektivisering också utföras. Då spelar det inte 

roll om vilken sorts renovering som utförs. Ett annat direktiv, Energy Efficiency Directive, ställer krav 

på exempelvis statsägda lokaler. Krav som att statsägda lokaler måste vara bland de mest effektiva 

byggnader, och att staten måste energirenovera minst tre procent av sina byggnader. Trenden man ser 

från Europakraven är alltså starka initiativ för, och krav på, lokaler, men inte bostäder i samma 

utsträckning (EU, 2010; European Parliament, 2012). 

5.1.2 Klassningssystem 

Det finns en mängd olika klassningssystem i både Sverige och Europa när det gäller energi. Dessa 

fungerar som ytterligare incitament, förutom de nationella och internationella kraven nämnda ovan. 

Dessa system riktar sig främst till större lokaler däremot, och inte byggnader av bostadstyp. En 

privatperson bryr sig – med stor sannolikhet – mycket mindre om vad bostaden denne bor i har för 

energinivå eller klassificering.  
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De svenska kraven för alla byggnader ges främst av 

Boverkets byggregler. Här finns också de energinivåer 

som presenterades tidigare i rapporten, och även de nyare 

energiklasserna som Boverket har använt sedan 2014 

(Dahlgren, 2013; Boverket, 2014a) (Boverket, 2014b). 

Många företag vill marknadsföra sig som starka, 

miljövänliga varumärken med stort inflytande och 

konkurrenskraft (Energimyndigheten, 2016). Ett bra sätt 

att göra detta är att kunna göra reklam om uppfyllandet av 

diverse energiklassificeringar. Dessa fokuserar på 

energiprestandan, men vissa har krav på innemiljö, 

materialval osv. SS24300 exempelvis har klassningen 

enligt figur 5:1, som känns igen av många idag. Poängen 

med denna diskussion ovan är dock ej att analysera olika 

miljöcertifieringar och klassificeringar för byggnader. 

Denna sorts analys kan hittas i ”Energi och 

Miljöklassning av Byggnader i Sverige” av Bengt 

Dahlgren AB och CIT Energy Management (Dahlgren, 2013). Här argumenteras däremot att sådana 

certifieringar och klassificeringar riktar sig mycket mer till företagsägda lokaler, och mycket mindre till 

flerbostadshus, som ägs kooperativt av de som bor i dessa. Företag ser kriteriet ”A” ovan som en 

målsättning, medan bostäder ser minimum kravet som målet man ska sträva efter.  

5.1.3 Ledning 

Det är stor skillnad mellan att äga en bostad i en fastighet, jämfört med att vara fastighetsägare eller 

byggherre. För de senare är det mycket enklare att driva igenom en energieffektivisering. Ett företag 

kan göra beslut att byta till nya lokaler eller att renovera sina befintliga lokaler. Även på Vasakronans 

byggnad i Solna, där Norrenergi har sina kontor, skyltas det om nyinstallation av solpaneler. Ett sådant 

beslut är mycket svårare om den måste drivas igenom och finansieras av flera delägare. Det är en mycket 

mera komplex process för styrelsen i ett flerbostadshus. Ett gemensamt beslut som har risk att vara 

oekonomisk är möjligtvis mycket svårare att driva igenom (Naturvårdsverket, 2016). 

5.1.4 Andra uppvärmningsformer 

En trend som har lagts märke till internt på Norrenergi är den ständigt ökande konkurrensen med 

värmepumpar. Detta gäller dock främst värmepumpar för villa och flerbostadshus, samt enligt 

diskussioner internt på Norrenergi gäller det främst geotermisk energi. Däremot har även luftluft 

värmepumpar ökar markant i försäljning, enligt Per Jonasson hos Svenska Kyl och 

Värmepumpsföreningen (Jonasson, 2017). Andra energiformer har i stort sett minskat i omfattning. Olja 

har gått från att en dominerande uppvärmningsform på 90-talet till nästan obefintlig. Direktverkande el 

och gas har minskat. Olika former av biobränsleanvändning såg ut att öka, men denna ökning har planat 

ut och började minska till 2014. På uppvärmningsfronten i Stockholm står alltså fjärrvärme och 

värmepump i konkurrerande dominans (Energimyndigheten, 2015). 

Resultaten som fastställs av denna studie håller inte riktigt med den starkt ökande trender i försäljning 

av värmepumpar. Vid införande av värmepump på en skala som Per Jonasson påstår borde ge mycket 

större utslag i graferna om energieffektivisering och energinivåer. Eller så skulle alla dessa nya pumpar 

medföra en minskning av kundbasen, men denna har ökat. Det är dock främst hos villor som den största 

ökningen av värmepumpsanvändningen finns. Detta har tyvärr studien avgränsat sig ifrån.  

Analys av resultat leder till följande slutsatser: 

• Värmepumpar i fastighet har inte bidragit till en tillräckligt stor behovsminskning som skulle 

visa en 14% ökning av värmepumpens popularitet i Stockholm, 

• Detta innebär att Norrenergis kunder tvekar till att byta uppvärmningsform, även om 

värmepumpar idag ses (möjligtvis felaktigt) som ett bättre alternativ. 

• Värmepumpstrenden förstärker däremot slutsatsen att energieffektiviteten av flerbostadshus 

kommer att öka i framtiden, vid en liknande analys som denna. Detta är på grund av att 

Figur 5:2 Klassificeringssystemet SS24300. 
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fjärrvärme ofta behålls som spetsvärme. Detta skulle ge en mindre lutning i en energisignatur, 

och liknande (men mer extrema) resultat som denna studie analyserar. 

(Jonasson, 2017) 

”Imagemässigt” är värmepumpen mycket mera attraktiv, i folkets medvetande. Detta påstår Svensk 

Fjärrvärme i sin 2016 rapport (Energiföretagen, 2016). Detta är också, enligt marknadsavdelningen här 

på Norrenergi, en trend för Norrenergis kunder. Många ser inte alla fördelar med fjärrvärme, och gör 

ofta val på bristfällig eller felaktig information (Energiföretagen, 2016) En sådan trend skulle dock inte 

synas i resultaten av denna rapport, då resultaten baseras på andelar av totalen eller på medelvärden. En 

trend för värmepumpar skulle märkas vid en minskande kundbas däremot, men en sådan minskning syns 

inte bland studiens beräkningar. Norrenergis kundbas växer snabbare än den krymper, enligt det 

information som graferna 4:5 och 4:6 baseras på. 

Slutsatsen här är att just nu ser inte denna rapport en trend för ökandet av värmepumpsanvändning. Detta 

beror antigen på att en sådan trend är ej tillräckligt stark för att ge utslag i de aggregerade resultaten, 

eller att en sådan trend inte finns. Litteraturanalys visar däremot att en ökning av värmepumpar är 

faktum. Värmepumpslösningar i småhus växer explosionsartad, och värmepumpens effektivitet ökar. 

Hur långt denna utveckling kommer att gå för flerbostadshus och lokaler kommer att bero på 

energipriser, styrmedel och byggnadernas egenskaper. En stor nackdel för fjärrvärmeföretag är att det 

främsta kravet flerbostadshus har när det gäller värmeförsörjning är enkelhet i prismodellen. Det är 

något som alla fjärrvärmeföretag idag brottas med (Värmemarknad Sverige, 2017). 

En aspekt där man möjligtvis kan se en förändring som orsakas av en ökad värmepumpsanvändning är 

förflyttandet av brytpunkten. Om en kund väljer bort Norrenergi som värmeleverantör helt försvinner 

informationen från de aggregerade resultaten i denna studie. Men om kunden väljer att behålla 

fjärrvärme som spetsuppvärmning kommer detta visa sig som en förändring (minskning) i lutning samt 

en tidigare brytpunkt. Sådan information skulle då se ut exakt som om det vore en standard 

energieffektivisering. Ingen metod finns i denna studie som kan urskilja dessa två. 

5.2 Energi och effektförbrukning i framtiden 

Utifrån de resultat vi ser i denna studie kan vi diskutera flera möjliga fall för framtiden, men ett par 

slutsatser som redan syns i informationen är: 

• Graden av energieffektivisering för Lokaler är större än för flerbostadshus, men har saktats ned. 

Detta kan bero på att de ”enkla åtgärden” har redans genomförts. Ofta kan relativt små åtgärder ge stora 

effekter på energiprestanda i hus.  

• Det kan finnas potential för energieffektivisering av flerbostadshus, på grund av nytt och 

förbättrat teknik samt större incitament. I slutändan kommer alla byggnader behöva uppnå en 

viss energieffektivitet. Detta innebär att flerbostadshus kommer att minska sin 

energianvändning över de kommande åren. Antagligen till ungefär lika stor grad som lokaler 

har gjort. 

Enligt Naturskyddsföreningen kommer det bli mer och mer nödvändigt för äldre hus, exempelvis de 

som byggdes i miljonprogrammet, att energieffektiviseras. Däremot är det idag ej lönsamt för att utföra 

sådan effektivisering som exempelvis skulle dra ner effektbehovet på de kalla dagarna på året. 

Naturskyddsföreningen och ÅF menar att statliga styrmedel skulle öka graden av effektivisering för just 

Flerbostadshus, eftersom tillräckligt stora incitament i form av lönsamhet är här obefintliga, i jämförelse 

med större lokaler och företagsbyggnader (Johansson och Storm, 2001; Energimyndigheten, 2016) 

(Naturskyddsföreningen, 2013). 

Sammanfattningsvis ser vi att utnyttjningstiden är förändrad eller har minskat, och kommer möjligtvis 

fortsätta minska på grund av minskande totalanvändning. Brytpunkten förekommer idag tidigare än 

förut, vilket innebär totalt sett mindre värmebehov. Denna trend bör fortsätta. Dygnsmaximum inträffar 

tidigare idag än förut. Energinivåerna har förbättrats för lokaler och homogeniserats för flerbostadshus. 
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5.3 Nyckeltalsanalys 
Denna studie har övervägt ett antal olika nyckeltal. Förutom de nyckeltal som analyseras här fanns från 

början följande ytterligare nyckeltal: 

• Varaktighetsdiagram, ett visuellt mått på hur många timmar en fastighet ligger vid en viss 

effektförbrukning. Skapas genom att rangordna varje effekt för varje timme i storleksordning.  

• Storlek samt antal av peak effekt, per dag och/eller per år. Har antalet toppar i effekt och 

energiförbrukning ökat eller minskat? Fanns ovanliga toppar? Har de ökat i frekvens? 

• Energiklasser, Boverkets nya system för att klassificera byggnader. 

• Andra nyckeltal från Boverkets energideklarationer, exempelvis användning av fossila bränslen 

eller förnybara, om ventilation finns eller ej, osv.  

Det finns flera anledningar till att dessa nyckeltal bestämdes vara irrelevanta för rapporten. 

Varaktighetsdiagrammet är mer tillför energiingenjören, som analyserar specifika fastigheter  

(Frederiksen och Werner, 1993, 2013). Varaktighet säger inte mycket om ett stort antal fastigheter. 

Också är det väldigt svårt att normera på ett pålitligt sätt. Nyckeltalet bör baseras på timmvärden, alltså 

en linje med effekter med en punkt för varje timme på året. Man tappar dock tidpunkten när 

effektbehovet inträffade, men får veta hur ofta en viss effektnivå överskrids. Detta är ett bra nyckeltal 

om man vill hitta eventuella fel i en fastighets effektdimensionering, men beslutet gjordes att ej ha med 

detta nyckeltal. 

Antal och storlek av peak effekter kan ses i exempelvis dygnsmedelvärdesdiagrammet. Beslut togs att 

inte analysera frekvens eller storlek av dessa toppar. Detta berodde dels på tidsbegränsningar, men även 

på svårigheter att definiera detta nyckeltal. Hur ska man definiera vad en ”ovanligt hög effekt” är? Detta 

skulle då bero på utetemperaturen, eller tid på året. Skulle storleksordningen baseras på någon sorts 

medelvärde, grannpunkter eller varians/standardavvikelse? 

Sedan fanns det också mycket mera information i Boverkets listor, såsom energinivåer samt 

energiklasser. Valet gjordes att skapa egna nivåer baserat på Boverkets regler. Anledningen till att det 

nya systemet med energiklasser inte valdes var främst på grund av definitionssvårigheter. Klasserna 

beror på jämförelse mot nybyggnationer (Boverket, 2014c). Istället för att definiera vad en nybyggnation 

är, valdes en jämförelse med hjälp av areavärden för att kunna jämföra olika anläggningstyper med 

varandra. Alltså har denna rapport valt att använda energinivåer istället för energiklasser. 

De nyckeltal som användes räcker till att se över energisituationen bland Norrenergis kunder. Men 

utifrån diskussion med nyckelpersoner på Norrenergi, samt intressanta trender som har diskuterats i 

denna rapport, fastställs det att någon sorts nyckeltal som hanterar frekvensen av effekttoppar behövs. 

En annan slutsats som redan nämndes var behovet av en bättre normeringsmetod och timmdata skall 

användas. 
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6 HYPOTESER OCH SLUTSATSER 
Hypoteserna som ställdes var följande: 

• Medelenergiförbrukningen förändras ej, effektbehov och den dimensionerande effekten ökar. 

• Social värmelast förändras, medan fysisk värmelast förblir oförändrad. 

• Effekt och förbrukning beror på fastighetens byggår och nyare fastigheter har lägre 

energiförbrukning.  

Energiförbrukningen samt effektbehovet, i form av dimensionerad effekt har minskat. En viss svag trend 

av minskad utnyttjningstid tyder på att energiförbrukningen minskar i snabbare takt än den 

dimensionerande effekten, både för lokaler och flerbostadshus. Det kan möjligtvis visa att beståndet av 

värmepumpar har ökat, men detta går ej att bekräfta i denna studie. Social värmelast har förändrats då 

peak tid under ett medeldygn inträffar tidigare i alla analyserade anläggningstyper. Fysisk värmelast 

minskar per medelfastighet per area enhet. Nyare fastigheter har lägre energianvändning, men detta ger 

inte den största påverkan på hela systemet. Större påverkan kommer ifrån effektivisering och renovering. 

Centralhypotesen stämmer delvis i och med att utnyttjningstiden har en svag minskande trend, men både 

dimensionerande effekt och total energiförbrukning minskar, dock i annorlunda takt. 

De viktigaste slutsatser är: 

• Totalt sett har alla fastigheter som förses med värme från Norrenergi har minskat sin 

energiförbrukning per areaenhet. Effektbehovet har också minskat. Lokaler har minskat sin 

användning och energieffektiviserats i större grad än flerbostadshus. Detta är på grund av att 

lokaler har mycket större incitament att renoveras och effektiviseras.  

• Drivkrafterna och anledningarna bakom dessa incitament är främst nationella och 

internationella krav, energiklassificeringar och ledningsstrukturen.  

• De effektiviseringstrender som framgår av resultaten kommer att fortsätta. Däremot kommer, 

enligt litteratur, graden av effektivisering för lokaler att avta. Det är möjligt att effektiviseringen 

för flerbostadshus kommer att öka inom nära framtid.  

• De nyckeltal som presenterades i denna rapport är välfungerande och kan användas i framtiden. 

Två nyckeltal som rekommenderas som tillägg är frekvens samt storlek av effekttoppar.  

• Denna rapport gör inga större slutsatser angående prissättning och prismodell. Däremot är 

faktuem att stadig energi effektivisering gör att mindre värme behövs, och därav säljs, per 

areaenhet. Också har en närmare analys göras angående värmepumpsbeståndet. Resultat här kan 

visa att denna öka. Fastigheter med värmepump bör falla under en annorlunda prissätning. 
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7 KÄLLKRITIK 
Artiklar och studier hämtades främst via KTH databasen Primo, tjänsten Google Scholar, samt på 

rekommendation från Norrenergi. De viktigaste källorna var från författarna Svend Frederiksen och 

Sven Werner, som författade många av de använda källorna. I första hand har projektet utgått från 

böckerna ”Fjärrvärme, Teori, Teknik och Funktion”, 1993, av Svend Frederiksen och Sven Werner samt 

”District Heating and Cooling”, 2013, av Svend Frederiksen och Sven Werner. Dessa två böcker, 

kompletterat av artiklar, täckte allt bas- och spetskunskap som behövdes för utförandet av denna studie.  

7.1.1 Litteraturstudie 

Majoriteten av studierna som hittades i området kom från två författare, Svend Frederiksen och Sven 

Werner. Majoriteten av författarna som skrev resterande artiklar har någon koppling till dessa två. Andra 

källor kom från tidigare examensarbetare på Norrenergi, eller intern information från Norrenergi. En 

stor mängd data har inhämtats från Boverket. Denna studie är inte en litteraturstudie i första hand, utan 

en kvantitativ empirisk studie. Stor vikt läggs därmed inte på variation av källor, då dessa användes 

främst för att beskriva områdets bakgrund och som inledning till rapporten, och påverkar inte studiens 

resultat. Beräkningsmetoder som användes har en grund från antigen Norrenergi, KTH eller SMHI. 

7.1.2 Basinformation och beräkning 

Rimlighetsanalys och felkällor i basinformationen är viktig för denna analys, då allt baseras på denna 

information. Fel här innebär felaktigheter i resultat. Ett antagande har gjorts att informationen från 

Norrenergis databas är mer eller mindre korrekt, men vissa fel finns. Med basinformation menas: 

• Energivärden från Norrenergis SQL databas. 

• Information i Boverkets energideklarationer.  

• SMHI temperaturvärden. 

Fel från Norrenergis databas kom i form av saknade eller orimliga värden. En sorteringskod skapades 

som ignorerade helt tomma celler (observera att det finns skillnad mellan värdet 0 och en tom cell). För 

orimliga värden skrevs en sorteringskod. Eftersom vi vet storleksordning som energiförbrukningen per 

timme bör ha är det enkelt att lägga en övre gräns. Om denna gräns överskrids sätts den förbrukning till 

noll. Detta är viktigt att hålla i åtanke då man läser resultaten. Sådana fel förekom ej ofta, och eftersom 

analysen sker på väldigt aggregerade medelvärdesdata så påverkas inte resultaten av dessa fel i märkbar 

grad. Det är också viktigt att känna till faktumet att ju längre bak i tiden man analyserar informationen, 

desto osäkrare data blir det. Enligt Diden Tiwana på Norrenergi kan så mycket som 20% av datapunkter 

saknas eller vara inkorrekta vid väldigt gamla data (innan år 2000). Datainsamlingssystemet på 

Norrenergi har blivit mycket bättre, och allt efter år 2010 kan tolkas som relativt säkert. Ett sätt at 

minimera inflytandet dessa fel kan ha är att aggregera data som analyseras. Det är främst därför denna 

studie analyserar en ”medelförbrukare”, vare sig det är en lokal eller fastighet, över timme eller år. Ifall 

information saknas här så saknas också datapunkten helt, vilket innebär att medelvärde ej bör förändras. 

Det största antagandet denna studie gör är: 

• Att alla fel i Norrenergis databas är jämnt fördelade, och påverkar inte ett medelvärde på ett 

stort urval av data.  

Informationen från Boverket antas vara helt säker. Speciellt vedertagen information som byggår, 

fastighetsbeteckning, kommun och adress. Här är antagandet att eftersom energideklarationer är 

obligatoriska enligt lag kommer fel i dessa vara ytterst sällsynta (i jämförelse med Norrenergis data). 

SMHI:s temperaturer antas vara helt korrekta. Mer om felkällor i både Norrenergis databas och Boverket 

energideklarationer finns i löpande text där detta är relevant.  

Åren 2000, 2001, 2002 och 2003 är intressanta fall, då information från dessa beter sig märkligt. Denna 

rapport utgår att dessa år innehåller felaktiga data, och väljer att behålla endast åren 2002 och 2003. 

Enligt Diden Tiwana på Norrenergi ska mycket data saknas från åren 2000 och 2001. Detta visar 

resultaten också. Av okända anledningar börjar timmvärden endast räknas från juni år 2000. Detta 

innebär att år 2000 ej går att normalårskorrigeras, och det data som finns kommer ej användas av denna 

rapport. För år 2001 är mängden data relativt komplett, men många fastigheter saknar vissa timmar, 



38 
 

dagar eller månader av data. Av denna anledning är valet gjord att inte inkludera året 2001 i rapporten. 

Åren 2002 och 2003 bedöms kvalitativt som tillräckligt fullständiga för att inkluderas däremot. Senare 

i rapporten kommer dock dessa år skilja sig för mycket från resterande år för att ses som korrekta. Det 

är alltså viktigt att veta att information från år 2002 och 2003 är mindre korrekt och uppvisar konstig 

beteende, men finns med bland resultaten ändå. Dessa år används dock inte vid dragningen av slutliga 

slutsatser.  Anledningar till beteendet är okända, men vid denna period var (enligt Daniel Nyqvist och 

Diden Tiwana) Norrenergis insamlingssystem mycket sämre än idag. Med största sannolikhet är 

felaktiga värden, saknade värden, eller nollvärden där dessa ej borde vara noll överrepresenterade och 

ej jämnt fördelade. Att felaktiga värden finns bland resultaten utgår denna rapport ifrån, men med 

antagandet att dessa är jämnt fördelade över året. Det är möjligtvis denna antagande inte håller för åren 

2002 och 2003, och håller definitivt inte för åren 2000 och 2001.  

De största felkällorna bland resultaten, i minskande grad, är: 

1. Normalårskorrigering. 

2. Antagande om jämnt fördelade felaktiga data. 

3. Metodändringar. 

4. Urvalsstorlek. 

5. Areavärden, inkonsekventa fastighetsbeteckningar och antal hus per fastighet. 

Urvalsstorleken bedöms ändå som tillräcklig, men resultaten kan skilja sig om möjlighet att analysera 

hela populationen fanns.  

7.1.3 Metodval för Normalårskorrigering 

SMHI:s normalårskorrigering är en vedertagen och bekväm metod. Metoden används och har använts 

av Norrenergi, och är ett effektivt sätt att minimera påverkan som utetemperaturen har på energidata. 

Däremot är metoden gjord för en mycket lägre upplösning än vad som används av denna rapport. I 

metoden används graddagar. Dessa graddagar summeras och används till beräkning av 

normeringskonstanten. Detta fungerar väl för Norrenergi, då de använder idag dygnsvärden för allt 

analys. Denna studie använder timmar däremot, som ger information av mycket högre upplösning. Det 

som sker vid exempelvis årsnormering av denna information är:  

• Alla effektvärden per timme (kWh/h = kW) summeras för hela året, vilket ger 

totalårsförbrukning för systemet, en viss anläggningstyp eller enstaka fastigheter.  

• Alla graddagar summeras för året. 

• Summa graddagar för normalåret divideras med summan för detta år. 

• Denna konstant används vid normering. 

Normeringen baseras alltså på dygnsmedelvärden, men alla resultat i rapporten baseras på timmvärden. 

En möjlig felkälla skulle exempelvis då vara att två eller tre timmar av en dag i Solna var ovanligt varma 

på grund av diverse vädereffekter, men resterande timmarna hade en vanlig temperatur för årstiden, som 

hade gett ett antal graddagar för normering. De tre timmarna som hade ovanligt hög temperatur kan ha 

haft effekt på dygnsmedeltemperaturer, och felaktigt gett färre graddagar.  

Förutom den beskrivna effekten ovan så är SMHI:s normalårskorrigering en inexakt metod då man 

analyserar data i sådan hög noggrannhet som i denna studie. Vid stora, övergripande tidsspann fungerar 

korrigeringen utmärkt, men för exempelvis analys av dygnsmedel, eller 8760 individuella punkter i en 

energisignatur är denna korrigeringsmetod otillräcklig. En möjlig lösning i framtiden är att definiera en 

egen normeringsmetod, och använda sig av gradtimmar med en fördefinierad temperaturgräns per 

timme.  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 
Idéer för framtida iterationer av denna och liknande projekt, baserat på de avgränsningar, felaktigheter 

och begränsande faktorer som fanns i denna studie, är följande: 

• Fastställa en unik normeringsmetod, antigen baserad på SMHI:s metod, eller en helt ny metod 

där det är möjligt att normera varje enskild timme på året. Detta kommer också innebära en 

effektnormering, då kWh/h = kW. 

• Definiera en eller flera nyckeltal som analyserar effektbehovstoppar samt deras frekvens på ett 

rimligt sätt. Detta kommer troligtvis kräva normeringen enligt ovan. 

• Göra en mycket mera noggrann sortering av felaktiga värden, möjligtvis individuell analys och 

metod för varje nyckeltal och år. Utöka om möjligt urvalet, med bättre kopplingsformler 

och/eller nya deklarationer från Boverket. 

• Gör ett slumpmässigt urval, och därav en statistisk analys av energi och effektförbrukning. 

Exempelvis och de svaga trenderna i brytpunkt eller utnyttjningstid är signifikanta eller ej. 

• Göra en djupare litteraturstudie på vad de resultat som presenteras i denna studie beror på. 

• Uppdatera Norrenergis databaser, så att areavärden, byggår, anslutningsdatum osv., blir 

pålitliga. Göra om studien utan att blanda in Boverket. 

Normeringsmetod med nya nyckeltal, samt att göra om studien utan Boverkets inblandning 

rekommenderas som nästa steg för denna studie. 

”Energieffektivisering – stora möjligheter, krävande att genomföra. En mängd faktorer, såsom politiska 

styrmedel, kapitalförsörjning och nya affärsmodeller, påverkar hur mycket av denna potential som 

kommer att utnyttjas och i vilken takt detta sker. Många åtgärder är enkla och kräver inga investeringar; 

men de genomförs endast i måttlig omfattning. De mer omfattande åtgärderna styrs av fastigheternas 

investeringscykler, och blir aktuella först när fastigheten renoveras eller byggs om.”  

(Värmemarknad Sverige, 2017) 
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