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Abstract 
Purpose: The aim of this report is to increase knowledge for weather optimized 
climate controls among real estate owners.  

Currently the housing sector accounts for about 40 percent of societies total energy 
consumption. New methods of constructing houses can greatly reduce the use of 
energy for modern homes but measures must also be taken to make existing buildings 
more energy effective. One method of doing so is by so called weather optimization 
of the buildings heating system. This means that the level of heating is based on 
detailed information about the weather instead of solely the temperature, which is the 
case for the majority of buildings today. 

The aim of this report is to evaluate these systems from a real estate owner 
perspective. This is done by studying a commercially available system and a locally 
developed system for weather optimization in order to evaluate how they operate, 
their benefits and the level of competence needed to implement them. 

Method: In order to reach the goal of evaluating systems for weather optimization, a 
thorough literature study has been conducted in order to understand the basic 
principals behind the systems. This theoretical background has been complemented 
with interviews with real estate owners using the commercially available system as 
well as with the developer of the system being created locally. These interviews and 
the data provided by the two companies is what has been analysed in order to reach 
the results presented in this report.  

Findings: This reports shows that energy savings up to 10-15 percent can be reached 
by the use of weather optimization. The study, however, shows that great variation 
can be expected depending on the buildings technical properties and the design of the 
systems used. The study also points to a potential increase in comfort for the building 
residents if these systems are used properly. 

Implications: Weather optimization is according to the authors of this report a viable 
method to achieve considerable energy savings with a reasonably small cost for 
investment. More research should be made around the development of individual 
systems as they do allow for greater control and prospect to increase comfort for 
residents. For smaller companies, however, commercial solutions can be the only 
alternative and still be a perfectly viable way of reducing energy consumption. 

Limitations: Only one commercially available system has been studied closer in 
order to evaluate the locally developed system for weather optimization. Furthermore, 
the effects of the systems have only been studied when used on apartment buildings. 
In order to make stronger conclusions about the consequences of weather optimization 
on resident comfort, more case studies could have been made as well as interviews 
with residents.  

Keywords: Building control, building heating, weather optimization
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med arbetet är att öka kunskapen för fastighetsförvaltare om 
väderoptimerade styr-och reglersystem.  

Byggnadssektorn står idag för cirka 40 procent av samhällets totala 
energiförbrukning. Nya byggnadstekniska lösningar kan kraftigt minska 
energiförbrukningen i nybyggda hus men något måste även göras för att befintliga 
byggnader ska bli mer energieffektiva. En metod för att åstadkomma detta är genom 
så kallad väderoptimering av byggnaders värmesystem. Detta innebär att 
värmesystemet baseras på detaljerad information om väderleken, istället för enbart 
utetemperaturen, vilket är fallet i majoriteten av byggnaders styr- och reglersystem. 

Målet med den här rapporten är att utvärdera dessa system ur ett 
fastighetsägarperspektiv. Detta sker genom att undersöka ett kommersiellt tillgängligt 
system och ett egenutvecklat system för väderoptimering för att ta reda på hur de 
fungerar, vilka för- och nackdelar de har samt vilken kompetens som krävs av 
användaren för att implementera dessa.  

Metod: För att uppnå rapportens mål att utvärdera väderoptimerade system har en 
litteraturstudie gjorts för att skapa en förståelse för de grundläggande principerna 
bakom systemen. Denna teoretiska bakgrund har förstärkts med intervjuer 
genomförda dels med Vd:n för ett fastighetsföretag som använder sig av ett 
kommersiellt system, dels med utvecklaren av ett eget system på ett annat 
fastighetsföretag. Dessa intervjuer samt data som de båda företagen delgett ligger till 
grund för den analys som gjorts och de resultat som presenteras. 

Resultat: Rapporten visar på att energibesparingar i storleksordningen 10-15 procent 
kan uppnås genom användandet av väderoptimering. Studien pekar dock på att stora 
variationer kan förekomma beroende på faktorer som husens byggnadstekniska 
egenskaper men också beroende på systemets uppbyggnad. Undersökningen pekar 
också på att väderoptimerade system potentiellt kan öka komforten för boenden i 
huset.  

Konsekvenser: Väderoptimering är enligt rapportens författare en lämplig 
implementering som oftast levererar betydande energibesparingar med en kort 
återbetalningstid. Mer forskning bör läggas på egenutvecklade system som tillåter en 
högre nivå av kontroll och kan erbjuda större möjlighet till att, förutom minska 
energiförbrukningen, även öka komforten för hyresgästerna. För mindre 
fastighetsföretag kan dock ett kommersiellt system vara enda alternativet och ett 
fullgott sätt att uppnå minskad energiförbrukning.  

Begränsningar: För att jämföra det egenutvecklade systemet för väderoptimering har 
endast ett kommersiellts system studerats närmare. Dessutom har effekten av 
väderoptimering bara undersökts på flerbostadshus. För att dra starkare slutsatser 
kring systemens prestanda och framförallt påverkan av komforten för hyresgästerna 
kunde fler fallstudier samt intervjuer med boende i husen ha genomförts.  

Nyckelord: Styr- och reglerteknik, väderoptimering, prognosstyrning, 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en inledande problembeskrivning och överblick över rapportens 
syfte och mål samt de frågeställningar som har formulerats.  

1.1 Bakgrund 
Bostäder, fastigheter och andra byggnader står idag för cirka 40 procent av den totala 
energianvändningen i landet (Berger och Bockstaller, 2014). Med den pågående 
globala uppvärmningen är därför bostadssektorn en infallsvinkel som borde belysas 
mer i arbetet mot ett hållbart samhälle. Energieffektivisering av fastigheter är idag 
möjligt men då diskuteras mycket om större åtgärder som byte av fönster, dörrar och 
tilläggsisolering, vilket inte för alla är möjligt ur ekonomiskt perspektiv.  

För att göra byggnader mer energieffektiva har man därför börjat implementera 
väderoptimerade styr- och regler system. Detta innebär att byggnadernas värmesystem 
anpassas till det väder som råder, antingen i realtid eller genom prognoser. På så vis 
sparas energi och inomhusklimatet kan förbättras (Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut [SMHI], 2012, bilaga 6).   

Väderoptimering har inte diskuterats under utbildningen och inte heller har det gjorts 
mycket forskning om det. Examensarbetet är därför en rapport som ska sprida 
kunskap om systemen och dess potential.  

1.2 Problembeskrivning 
Samhället har ett behov av att dra ner på energiförbrukningen. I EU står 
bostadssektorn för cirka 40 procent av den totala energianvändningen (Berger och 
Bockstaller, 2014). En utveckling mot en mer hållbar bostadssektor är därför ett 
måste. Genom energieffektivisering kan arbetet med att bevara planetens ändliga 
resurser påskyndas. Dessutom kan detta leda till minskade kostnader för hushåll och 
verksamheter (Nguyen och Aiello, 2013). 
 
För att minska byggnadssektorns miljöpåverkan behöver därför stort fokus läggas, 
inte bara på hållbar nyproduktion, utan också på energieffektivisering av befintliga 
byggnader (Oldewurtel et al., 2012). Dyrare renoveringar som tilläggsisolering och 
fönsterbyten är beprövade metoder som utretts grundligt. Det finns dock andra sätt att 
uppnå energibesparingar. Användande av “smarta system” som mer effektivt styr 
bostäder och lokalers uppvärmning har börjat användas i större utsträckningen. 
Principerna för hur dessa system spar energi varierar mellan typ och tillverkare. De 
typer av system som undersöks i den här rapporten grundar sig på väderoptimerad 
klimatkontroll. Konceptet går ut på att justera värmesystemet efter de 
väderförhållanden som råder eller i vissa fall kommer råda. 
 
Ett antal kommersiella system för väderoptimerad kontroll av värmesystem finns 
redan på marknaden. Förutom att erbjuda en energibesparing på runt 10-15 procent 
marknadsförs dessa system ofta som att de ska erbjuda ett jämnare inomhusklimat för 
de boende. Detta genom att vara bättre på att kontrollera värmesystemet mer jämnt 
eftersom de beaktar olika vädersituationer istället för att enbart förlita sig på 
utomhustemperaturen. Åsikterna varierar kring systemens påstådda fördelar och 
effektivitet men att energi finns att spara råder det ingen tvekan om (Dong och Lam, 
2013). 
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En uppenbar fördel med dessa typer av system är att de inte kräver några kostsamma 
ändringar av byggnadens värmesystem utan de är endast ett sätt att mer effektivt styra 
redan befintliga systemen (Freidrich, 2011). 

Principerna för hur väderoptimering fungerar är relativt enkla och allmängiltiga vilket 
lett till att somliga fastighetsförvaltare valt att satsa på egenutvecklade, motsvarande 
lösningar (Torbjörn Lundgren, intervju, 17 april, 2015, bilaga 16). System för 
väderoptimering har funnits på marknaden en längre tid men fortfarande har få studier 
gjorts på dess effektivitet och användbarhet. Dessutom har inte kommersiella system 
ställts mot något egenutvecklat för att på så vis identifiera skillnader och potential hos 
de olika systemen. Mer ljus behöver därför spridas över dessa typer av lösningar för 
att göra fastighetsägare mer informerade om systemens för- och nackdelar samt deras 
användningsområden.  
 
Denna rapport erbjuder en grundläggande kartläggning över väderoptimering och 
utvärderar möjligheterna till att skapa egna system, vilken kompetens som krävs samt 
vilka potentiella för- och nackdelar systemen har. 
 

1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen för fastighetsförvaltare om väderoptimerade 
styr-och reglersystem.  

1.3.2 Mål 
Målet är att utvärdera väderoptimerade styr och reglersystem ur fastighets-
ägarperspektiv genom en jämförelse mellan en kommersiell lösning och ett lokalt 
fastighetsbolags egentillverkade system.  

1.3.3 Frågeställningar 
För att uppnå arbetes mål har tre konkreta frågeställningar tagits fram.  

• Hur fungerar väderoptimerade styr-och regler system?  
• Vilka är för- och nackdelarna med väderoptimerade styr och regler system? 
• Vilken kompetens krävs för att utveckla och använda väderoptimerade 

system? 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på redan befintliga system som idag finns installerade i 
byggnader runt om i Sverige. De geografiska områden vi undersöker i rapporten är 
lokaliserade i de sydligare delarna av Sverige. Resultat från andra geografiska platser 
kan därför variera. Byggnader som undersökts och utreds är flerfamiljsbostadshus 
med en tyngre konstruktion. Andra konstruktioner kan ge andra resultat.  

För att jämföra ett egenutvecklat system med kommersiella lösningar har endast 
företaget eGain valts som typexempel. eGain är en av de större aktörerna på 
marknaden för väderoptimerade styr- och reglersystem. Uppgifter om hur detta 
system fungerar och vilken verkningsgrad det har, fås genom fallstudier. De uppgifter 
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som presenteras om hur man kan tillverka ett eget system, liknande de kommersiella, 
fås av företaget Bostads AB VätterHem. Vi kommer i arbetet inte att utveckla några 
egna system. 

Resultaten fokuseras på hur mycket värmeenergi som går att spara vid uppvärmning 
av bostäderna via de olika väderoptimerade styr- och reglersystemen. Vi behandlar 
inte hur systemen påverkar elkonsumtionen eller kylanordningarna i bostäderna.   

1.5 Disposition 
Rapportens första kapitel beskriver de metoder som använts under arbetets gång. 
Syftet är att visa hur dessa är kopplade till de frågeställningar som fastställts men 
också hur det påverkar rapportens trovärdighet. Rapporten fortsätter med en teoretisk 
bakgrund ämnad att sätta in läsaren i nödvändiga begrepp och metoder. Efter den 
teoretiska bakgrunden sammanställs den empiri som samlats in via kontakten med 
företagen. Denna empiri analyseras sedan metodiskt utifrån frågeställningarna och 
resultat presenteras som återkopplar till rapportens mål. 

Slutligen diskuteras resultatet och vilka slutsatser som går att dra. Även metoden som 
använts diskuteras samt vilka begränsningar som finns. Förslag till framtida forskning 
inom området lämnas också. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver hur rapporten är genomförd och ger läsaren en översikt över vilka 
metoder som används för att svara på rapportens frågeställningar.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Denna rapport ska sprida ljus över hur väderoptimerade styr- och reglersystem 
fungerar, vilka för och nackdelar de har samt ge en grundläggande introduktion på 
vad fastighetsförvaltare behöver ha för kunskap för att använda systemen. 

Vetenskapliga arbeten delas vanligen in i två kategorier, antingen kvalitativ eller 
kvantitativ. Dessa begrepp syftar mot vilken metod som har använts för att komma 
fram till arbetets resultat. Ett kvalitativt tillvägagångssätt samlar vanligen in data 
genom intervjuer och observationer och ger ofta rikt med information som sedan 
tolkas och diskuteras. Som kontrast finns den kvantitativa metoden för datainsamling 
som fokuserar mer på statistik och data som går att kvantifiera och generalisera. Dessa 
data utgörs ofta av ett statistiskt underlag, enkäter eller experiment (Blomkvist och 
Hallin, 2014). 

Oftast är det svårt att klart avgränsa ett arbete till bara en av de två metoderna och så 
är fallet även i denna studie. Arbetet syftar till att kartlägga och informera läsaren om 
olika lösningar för väderoptimering av byggnader. Därför finns det ett värde i att både 
ta med kvalitativa data som åsikter från användarna men också kvantitativ, hårddata i 
form av siffror på hur väl systemen presterar under olika förhållanden. Empirin 
kommer vara kvantifierbar med fallstudier från de olika systemen. Dessa data har 
sedan kompletterats med intervjuer för att ge en kvalitativ synvinkel på informationen 
från fallstudierna. 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställning 1  
Hur fungerar väderoptimerade styr och regler system? 

För att fullt förstå de tekniska lösningar som används i väderoptimering är det 
nödvändigt med en grundlig förståelse av byggnadsfysiologiska begrepp och metoder 
samt vetskap om hur värmesystem i byggnader fungerar och styrs. Mycket 
information om detta finns lättillgänglig via litteraturstudier. För att komplettera och 
bekräfta den information som fåtts genom litteraturstudier gjordes intervjuer med två 
fastighetsförvaltare med brukarerfarenhet av väderoptimerade styr och regler system. 
Intervjuerna gav en bredare förståelse för teorierna bakom funktionen av systemen 
samt ett användarperspektiv. 

Frågeställning 2  
Vilka är för- och nackdelarna med väderoptimerade styr och regler system? 

I nuläget är det mycket sparsamt med objektiva studier över vilka för- och nackdelar 
som kan uppstå för fastighetsförvaltare som väljer att använda sig av väderoptimerade 
styr och reglersystem. För att besvara frågan har därför främst intervjuer gjorts med 
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erfarna användare av systemen. Intervjuobjekten är båda användare av 
väderoptimerade styr- och reglersystem. En av dem använder ett kommersiellt system 
och den andra ett egenutvecklat. Syftet med frågan är inte att bestämma vilket system 
som är mest effektivt. Istället syftar frågan till att erbjuda fastighetsägare, som i 
framtiden vill utnyttja väderoptimering, en djupare förståelse om systemen.  

Frågeställning 3 
Vilken kompetens krävs för att utveckla och använda väderoptimerade system? 

För att besvara denna fråga har vi arbetat uteslutande med intervjuer av erfarna 
brukare av systemen. Frågan blir extra intressant då ett av intervjuobjekten är utbildad 
civilekonom och den andra är utbildad inom energi och inomhusklimat. 
Civilekonomen har valt att satsa på det kommersiellt tillgängliga systemet eGain, 
medan energispecialisten valt att lämna eGain efter några år och satsa på ett 
egenutvecklat system. Bredden i intervjun gör frågan högst intressant. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

Litteraturstudier 
I rapporten har fakta bakom det teoretiska ramverket samlats in mestadels via 
litteraturstudier. Studierna har gjorts i vetenskapliga artiklar, handböcker samt 
webbaserade databaser. För att klassificera litteraturen som inhämtats följdes Rolf 
Ejvegårds bok “Vetenskaplig metodik” där det står hur man går till väga för att enkelt 
förstå om litteraturen är av betydelse för arbetet. De delar som Rolf Ejvegård kallar 
för bokens hjälpmedel, plockades ut och med detta till hands var det senare enklare att 
få en överblick om den vetenskapliga källan var av användning för arbetet. Under 
litteraturstudierna lades stor eftertanke på vad som kallas för ett ”kritiskt 
förhållningssätt” för att välja ut relevant data (Blomkvist och Hallin, 2014). 
 

Fallstudier 
Rapportens resultat- och empiridel är till stor del uppbyggda av tre fallstudier som 
gjorts på tre olika hus. Två av dessa har med hjälp av Mullsjö Bostäder skett på 
fastigheter i Mullsjö som använder sig av systemet eGain. Den tredje fallstudien har 
gjorts med hjälp av Vätterhem Bostäder AB på ett hus i Råslätt som använder sig av 
sin egna väderoptimerade väderstation. Metoden ”komparativa fallstudier” som 
beskrivs i boken ”Metod för teknologer” (2014) har använts i 
fallstudierna.  Fallstudierna har gjorts då Rolf Ejvegård i boken “Vetenskaplig metod” 
betraktar detta som ett bra tillvägagångssätt för att ge betraktaren en uppfattning av 
hur något går till eller hur något ser ut. I “Metod för teknologer” (2014) står det att 
fallstudien genererar en detaljrik empiri där verklighetens komplexitet bättre fångas 
än om man gör ett experiment  
 

Intervjuer 
Som komplement till fallstudierna och för att skapa en bredare förståelse över ämnet 
har intervjuer med Vd:n på Mullsjö Bostäder och energisamordnaren på VätterHem 
gjorts. Intervjuerna har förberetts med hjälp av metodböckerna “Metod för 
teknologer” och “Vetenskaplig metod” för att ge ett så bra resultat som möjligt. 
Intervjumetodiken ”semistrukturerad intervju” har använts vilket enligt handböckerna 
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bygger på att man har en mall för vilka frågor som ska ställas men att man under tiden 
utformar för stunden relevanta frågor. För att det inte skulle bli några tveksamheter 
om vad som sades, spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. 
 

2.4 Arbetsgång 
För att kunna besvara frågeställningarna och för att uppnå målet med rapporten 
gjordes litteraturstudier, fallstudier och intervjuer med sakkunniga inom området. 
Reliabiliteten och trovärdigheten bakom insamlad fakta har noga analyserats under 
arbetets gång. 
 
För att skapa en bredare förståelse av valt ämne började vi med litteraturstudier. 
Vetenskapliga artiklar från Högskolans Jönköpings biblioteks databaser i samverkan 
med bibliotekarier har tagits fram för att ge oss en förståelse om vad som redan tagits 
upp och var forskningsfronten ligger. De vetenskapliga artiklarna kompletterades med 
litteratur taget från hemsidor samt kurslitteratur. 
 
Efter att det teoretiska ramverket färdigställts kontaktades Mullsjö Bostäder och 
Vätterhem för att boka in intervjuer. Under telefonsamtalet med respektive 
energiansvarig ställdes en del grundläggande frågor om hur systemen fungerar. Innan 
intervjuerna genomfördes, erhölls data från de båda företagen, vilket utgjorde grunden 
till de frågor som sedan ställdes. 
 
Inför intervjuerna diskuterades noggrant de olika system igenom och vad teorierna 
bakom systemen byggde på. Intervjutekniker från handböckerna “Vetenskaplig 
Metod” och “Metod för teknologer” användes under intervjuerna. Till intervjuerna 
skrevs frågor ner som delade upp intervjun i två olika delar. En generell del och en del 
mer fokuserat på det valda systemet. Intervjuerna spelades sedan in med hjälp av en 
mobiltelefon. Efter avklarad intervju transkriberades denna under samma dag så att 
inga detaljer eller iakttagelser som gjorts under tiden skulle missas.   
 
Den empiri som samlades ihop genom litteraturstudier, fallstudier och intervjuer har 
tematiskt analyserats i rapporten (Blomkvist, P. och Hallin, A, 2014). Information från 
Mullsjö Bostäder AB och VätterHem har i rapporten separerats för att ge läsaren en 
möjlighet att följa de två olika företagen och deras system.   
 

2.5 Trovärdighet 
Validiteten i rapporten grundar sig i den omfattande litteraturstudien som ligger till 
grund för det teoretiska ramverket. Genomgående under arbetsgången har källorna 
ifrågasatts och vid oklarheter har dessa jämförts med andra källor för att inga 
missförstånd ska uppstå. Materialet som tagits fram under arbetets gång har gett svar 
på de frågeställningar som fastställdes i början av rapporten. 
 
Trovärdigheten i intervjuerna och fallstudierna som en del av resultatet är höga. De 
intervjuer som gjorts i samband med rapporten är dels från en användare av ett redan 
befintligt väderoptimerat styr- och reglersystem men också från en utvecklare och 
dennes erfarenheter av systemen. Infallsvinklar från olika håll har på ett objektivt sätt 
analyserats för att ge en bred bild av systemen. 
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Reliabiliteten i rapporten grundar sig i noga utvalda och utvärderade intervjufrågor 
baserade på det teoretiska ramverket som tagits fram samt fallstudierna som 
genomförts. Frågorna dokumenterades först efter att litteraturstudierna var avklarade 
och fallstudierna analyserade. Somliga av intervjufrågorna hänvisade till fallstudierna 
så att förståelse för dessa säkerställdes. Som intervjuobjekt valdes en 
energisamordnare på VätterHem som både använt eGain på sina fastigheter men 
under senare år utvecklat sitt egna system, samt Vd:n på Mullsjö Bostäder, nuvarande 
användare av eGain. Dessa valdes då de båda är sakkunniga inom området med flera 
års erfarenhet inom väderoptimering av styr- och reglersystem. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs grundläggande teorier och begrepp som behövs för att förstå 
principerna bakom väderoptimering. 

3.1 Uppvärmning av byggnader 
Byggnader där det vistas folk under liten eller längre del av dygnet är i behov av 
uppvärmning. Att värma en byggnad kan göras på flera olika sätt. Det idag vanligaste 
sättet att värma upp en byggnad är genom fjärrvärme som står för mer än hälften av 
uppvärmningen (Svensk fjärrvärme, u.å., bilaga 8). Resterande byggnader värms via 
biobränsle (ved och pellets), elvärme, solvärme eller olika typer av värmepumpar som 
exempelvis bergvärme (Energimyndigheten, 2012a, bilaga 2).   

3.2 Styr och reglersystem 
Byggnadernas styr och reglersystemet kontrollerar värme- och kylsystem för att 
möjliggöra ett bra inomhusklimat. Reglersystem utgörs av de termostater som 
kontrollerar radiatorerna men också inne- och utegivare för temperatur. Dessa givare, 
som också är en typ av termostater, har direkt kontakt med byggnadens värmekälla 
(Forslund, 2010). En grads höjning av temperaturen innebär en ökning av 
energiförbrukningen på cirka fem procent. Det är därför viktigt att styr- och 
reglersystemet är känsligt och exakt samtidigt som det inte ska öka effekten vid 
tillfälliga scenarier som exempelvis vädring av bostaden (Energimyndigheten, 2014, 
bilaga 4). 

Den del i styr-och reglersystemet som direkt påverkar temperaturen för 
framledningsvattnet, är klimatregulatorn. Det är regulatorn som styr hur mycket 
värmeventilen ska öppnas (P-reglering) och hur snabbt öppningen sker (I-reglering). 
Kombineras dessa två vilket är vanligt för byggnaders styr- och reglersystem får man 
så kallad PI-reglering där P-verkan sköter grovregleringen och I-verkan finjusterar 
(Forslund, 2010). P är alltså hur mycket du styr ut och I är hur fort du kommer upp i 
samma effekt. Den temperatur som vattnet till radiatorerna har kallas för 
framledningstemperatur (T. Lundgren, intervju, 17 april, 2015, bilaga 16).  

3.2.1 Injustering 
För att säkerhetsställa ett energieffektivt värmesystem som också ger god komfort 
görs injusteringar av styr- och reglersystemet. Injusteringar ger oftast goda 
energibesparingar samtidigt som det ger ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna. 
Ett vanligt problem vid ett dåligt injusterat värmesystem är att lägenheterna högst upp 
i huset får betydligt mindre värme än de längre ner. Grundorsaken är att det är 
“jobbigare” för vattnet att ta sig upp till de översta våningarna. För att undvika detta 
scenario stryper man, vid en injustering, vattentillförseln för radiatorerna längst ner 
vilket gör det lika jobbigt för vattnet att ta sig dit som till de övre våningsplanen, 
(Värmex, 2011, bilaga 13).  

En injustering av styr- och reglersystemet innebär att man i många fall kan sänka 
byggnadens medeltemperatur med mellan två till tre grader. I regel innebär en grads 
övertemperatur cirka fem procents ökad energianvändning, varpå den potentiella 
energibesparingen ligger på mellan 10-15 procent (Energimyndigheten, 2015, bilaga 
3). 
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3.2.2 Reglerkurva 
I en styr- och reglercentral finns ett samband inprogrammerat där 
framledningstemperaturen blir en funktion av utetemperaturen. Detta samband kallas 
vanligen för reglerkurva. Reglerkurvan styr mängden energi som byggnadens 
värmesystem kräver för att hålla ett behagligt inomhusklimat. En väl inställd 
reglerkurva bidrar till ett mer energieffektivt användande av värmesystemet. Eftersom 
alla byggnader är olika i avseende på värmesystem och konstruktion men också i 
faktorer som geografiskt läge, blir denna reglerkurva unik för varje byggnad 
(Forslund, 2010). 

Figur 1 visar hur framledningstemperatur blir en funktion av utomhustemperaturen. 
Vid -20 C° är framledningstemperaturen +64 C° och vid +14 C° är den +20 C°. 
Kurvan visar inte temperaturer högre än +14 C° då systemet stängs av eftersom det är 
tillräckligt varmt ute. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Värmeeffekt- och energibehov 
Effektbehovet avgör den nödvändiga storleken för värmesystemet i byggnaden och är 
därför kopplat till investeringskostnader (Warfvinge och Dahlblom, 2010). De 
faktorer som avgör värmeeffektbehovet för en byggnads värmesystem är:  

• storleken på klimatskalets omslutande area 
• isoleringsgrad 
• lufttäthet 
• typ av ventilation och flöde 
• värmetröghet 
• inne- och utetemperatur 

Värmeenergibehovet är i sin tur kopplat till värmesystemets driftkostnader och alltså 
ett mått på hur mycket energi som krävs för att hålla en behaglig temperatur i 

Figur 1 – Reglerkurva (Forslund, 2010)  
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byggnaden. Det kan tecknas som produkten av effektbehovet under tid. Eftersom 
värmeenergibehovet är starkt kopplat till värmeeffektbehovet för en byggnad, varierar 
det också beroende på dess konstruktion, solinstrålning och orientering. 
Utomhustemperaturen spelar stor roll för hur mycket värmeenergi som behövs 
(Jensen och Warfvinge, 2001). 

3.4 Ekvivalent temperatur 
I de flesta fall styrs idag fastigheter av en utetemperaturgivare som är kopplad till 
värmesystemet (SMHI, 2011, bilaga 7). Utetemperaturgivaren tar inte i hänsyn till den 
uppvärmning som sker genom strålning från solen och nedkylning av vinden. Ett mer 
exaktare mått används därför när man vill ge en temperaturangivelse närmare den 
“upplevda” temperaturen. Detta betecknas ekvivalent temperatur och är alltså ett 
fysiologiskt upplevelsemått som beskriver hur den aktuella temperaturen upplevs 
(Warfvinge och Dahlblom, 2010).  

3.5 Värmetröghet 
En byggnads värmetröghet grundar sig på husets förmåga att lagra energi i 
byggnadsmaterialet. Det är en kombination av de använda byggnadsmaterialens 
densitet, värmeackumulerande och värmeledande förmåga. Det är vanligt att 
värmetröghet benämns som antingen tung eller lätt stomme eftersom ett materials 
densitet har stor betydelse för hur mycket värme det kan lagra. Begreppet tung och lätt 
stomme kan vara missvisande eftersom det inte finns någon skarp gräns. Exempel på 
en tung stomme kan vara där konstruktionen är av betong vilket är vanligt för många 
flerbostadshus (Warfvinge och Dahlblom, 2010). 

En betongstomme kan lättare lagra värme än till exempel en stomkonstruktion av trä. 
Denna värme kan sedan frigöras vid en sjunkande utetemperatur. Under en 
sommardag kan då exempelvis en betongstomme ta upp mycket värme vilket gör att 
inomhusklimatet inte påverkas i någon större omfattning. På samma sätt frigör sedan 
stommen värme när utomhustemperaturen sjunker under natten, vilket bidrar till att 
jämna ut temperaturskillnaderna under ett dygn (Isover, 2011). 

3.6 Tidskonstant  
En byggnads tidskonstant bygger på dess värmetröghet och visar hur en byggnad 
reagerar vid en förändring av utetemperaturen (Orosa och Oliveira, 2012). 
Tidskonstanten är nära förknippad med byggnadens värmetröghet och benämns även 
den ofta efter lätt eller tung stomme. Detta på grund av att hur “tung”, alltså hur hög 
densitet stommen har, inverkar starkt på hur mycket värme materialet kan lagra 
(Warfvinge och Dahlblom, 2010). 

Tidskonstanten mäts i timmar och en hög tidskonstant innebär att det tar längre tid för 
byggnadens innetemperatur att förändras vid en förändring av utetemperaturen. Mer 
exakt är tidskonstanten definierad som hur lång tid det tar för inomhustemperaturen 
att minska 63 procent av temperaturdifferensen vid en förändring av utetemperaturen 
(Isover, 2011). Beräkning av tidskonstanten görs genom att ta reda på hur mycket den 
totala energin som lagrats i väggar, bjälklag, grund och tak uppgår till och dividera 
detta med husets effektbehov (Boverket, 2012). 
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3.7 Normalårskorrigering 
För att möjliggöra en jämförelse av hur mycket energi en byggnad har använt sig av 
under året tar man hänsyn till om det aktuella året har varit varmare eller kallare än 
normalt. Detta görs genom normalårskorrigeringar, där man jämför temperaturer 
under det gånga året mot medeltemperaturer samlade under ett par år tillbaka. 
Normalårskorrigeringar sker i princip i två uteslutande sätt; Graddagsmetoden och 
Energiindexmetoden (Värmevärden, u.å, bilaga 14).  

3.7.1 Graddagar 
För att räkna ut årets antal graddagar studerar man hur många grader dygns-
medeltemperaturen understiger +17 °C. Denna temperatur har valts eftersom man 
anser att det är vad en byggnad behövs värmas upp till under vinterhalvåret i Sverige. 
Resterande grader för att få en behaglig inomhustemperatur tillförs av solinstrålning, 
personer och elektronisk utrustning i fastigheten. Under det varmare sommarhalvåret 
beräknas graddagar efter tabellen nedan (Vattenfall, u.å., bilaga 12). 

För att räkna fram antalet graddagar under ett dygn tar man dygnsmedeltemperaturen, 
låt säga +13 C°, och beräknar skillnaden mot +17 C° (vinterhalvår). Detta ger 4 
graddagar under dagen. Summan av alla graddagar blir årets graddagar. Detta jämförs 
sedan med det medelvärde som finns för orten för att se om året har varit ett kallare 
eller varmare år (Vattenfall, u.å., bilaga 12). 

Månad Temperatur 

April + 12°C 

Maj-juli + 10°C 

Augusti + 11°C 

September + 12°C 

Oktober + 13°C 

Tabell 1: Tabell för beräkning av graddagar (vattenfall, u.å, bilaga 12) 

3.7.2 Energi-index 
Energi-index är ytterligare ett sätt att göra en bedömning över hur mycket energi en 
byggnad förbrukar i förhållande till årsmedeltemperaturen. Den bygger på graddags-
metoden men väger även in parametrar som vindstyrka, byggnadens position, 
byggnadens energilagringsförmåga och den solinstrålning som byggnaden utsätts för. 
Energiindex-metod blir därför en mer rättvis bedömning(SMHI, 2012a, bilaga 5).  

I de flesta fall beräknas Energi-index i ett så kallat ”ortsindex” som lämpar sig för ett 
område med varierad bebyggelse. Energi-index kan även beräknas för en specifik typ 
av byggnad. Energi-index finns tillgängligt för 242 orter i Sverige och kan då 
presenteras i månads- eller dygnsvärden. Indexsystemet anger uppvärmningsbehovet 
uttryckt som aktuella och normala värden. Dessa är till formen graddagssummor och 
kan därför används direkt i graddagsbaserade uppföljningssystem(SMHI, 2012a, 
bilaga 5).  
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3.8 Fjärrvärme 
I fjärrvärmecentralen värms kallt vatten upp genom eldning av material som annars 
hade gått till spillo. Exempel på sådant material är sopor som inte går att återvinna, 
flis eller förnybara energikällor. Det varma vattnet pumpas sedan i högt tryck ut i rör, 
nedgrävda i marken, och fram till byggnaden vattnet är ämnat för. I de byggnader som 
använder fjärrvärme har man satt in en fjärrvärmecentral med två värmeväxlare. 
Centralen har som uppgift att skicka runt det varma vattnet i huset. I ena 
värmeväxlaren är alla husets radiatorer anslutna och i den andra är färskvattnet 
kopplat som senare används till badrum, matlagning och så vidare. Det kalla och 
redan använda vattnet pumpas sedan tillbaka till fjärrvärmecentralen där det på nytt 
hettas upp och transporteras ut till byggnaderna anslutna till nätet (Svensk fjärrvärme, 
u.å., bilaga 11).  

3.9 Princip för väderoptimering 
Med väderoptimerade styr- och regler system vill man åstadkomma rätt mängd tillförd 
värmeenergi vid rätt tillfälle i byggnaden. Det finns två sätt att göra detta. Antingen 
försöker man förbereda byggnaden på den ekvivalenta temperaturen som kommer att 
påverka fastigheten inom de närmsta timmarna. Uppdaterade väderleksrapporter 
skickas då kontinuerligt till prognosmottagare som är kopplade till fastighetens styr- 
och reglersystem som i sin tur skickar ut rätt temperatur vid rätt tidpunkt. Eller så 
undersöker man den ekvivalenta temperaturen i realtid. Faktorer som solinstrålning, 
vind och temperatur avläses och skickar information om hur mycket värme som 
byggnadens ska förses med. Båda systemen utnyttjar byggnaden värmetröghet. Enligt 
en undersökning som gjorts i Danmark (Wittchen et al) sparade ett danskt kontor 5 % 
energiförbrukning genom att man förutspådde hur väderleken skulle se ut och hur det 
skulle påverka byggnadens inomhusklimat. Man upptäckte också att inomhusklimatet 
blev mer behagligt. Enligt SMHI är fördelarna med väderprognosstyrda byggnader 
många. Energibesparingen kan uppgå till 20 kWh/m2 och år, ekonomibesparingen till 
10 kr/m2 (SMHI, 2012b, bilaga 6).  

Det finns en rad olika tillverkare och leverantörer i Sverige av väderprognos-styrda 
system. Till de mest kända hör eGain, Karbona och NODA. Det finns även de som 
tillverkar sina egna prognosstyrda system där VätterHem är ett bra exempel.   

3.10 Sammanfattning av valda teorier 
De olika typerna av system för väderoptimering har alla gemensamt att de inte byter 
ut de befintliga systemen för värmedistribution i byggnaderna utan istället siktar på att 
optimera hur dessa reagerar vid olika väderlekar. För att förstå hur denna optimering 
fungerar är det nödvändigt att också förstå principerna för hur värmesystem fungerar 
och hur byggnaderna reagerar vid väderomslag. Det är också viktigt att ha en 
förståelse för hur styrsystemen reglerar värmen i fastigheten eftersom kommersiella 
system och VätterHems egenutvecklade system har olika möjlighet att påverka detta 
samband. 
 
En essentiell princip bakom konceptet med prognosstyrning är byggnaders 
värmetröghet och tidskonstant. Hur snabbt en byggnad kan ta upp, lagra och ge ifrån 
sig värme är en av grundstenarna för hur prognosstyrda lösningar reglerar 
värmesystemen i byggnader. Det är dessa faktorer som avgör när och hur mycket 
värme som behöver pumpas ut för att möta det väderförhållande som kommer råda 
längre fram. 
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En annan av grundprinciperna är på vilket sätt temperatur mäts. Väderoptimerade 
system kontrollerar byggnadsuppvärmningen, inte efter den uppmätta 
utetemperaturen, utan genom en så kallad ekvivalent temperatur som grundas på den 
ursprungliga utetemperaturen men som även tar med väderfaktorer så som sol, vind 
och nederbörd. Skillnaden mellan hur många grader de två olika sätten uppmäter 
temperaturen till kan variera stort, speciellt under höst och vår, och det är just den 
stora skillnaden som ligger till grund för väderoptimerade systemens potential till att 
spara energi. 
 
Till sist kan det vara användbart för läsaren att förstå hur olika värmesystem faktiskt 
distribuerar värme i byggnader samt var värmen ursprungligen kommer ifrån. I 
avsnittet om styr- och reglersystem lyfts begreppet injustering fram. Detta är som 
beskrivet en vanlig metod för att minska energiförbrukningen och det bör lyftas fram 
att hur reglerkurvan är utformad har stor betydelse för hur effektiv en implementering 
av väderoptimerade system blir. 
 
Begreppet normalårskorrigering är viktigt att förstå eftersom det är ett vanligt sätt att 
utvärdera hur mycket justeringar av värmesystem samt införande av väderoptimering 
faktiskt påverkar den totala energiförbrukningen under året. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas de fallstudier och intervjuer som gjorts till arbetet. 

4.1 Egain 
Grundtanken med eGain är att utetemperaturen, som normalt används för att avgöra 
den nödvändiga graden av uppvärmning, ersätts med en ekvivalent temperatur. Den 
ekvivalenta temperaturen bestäms i detta system utifrån väderprognoser. Genom att 
veta hur vädret kommer vara den närmsta tiden och byggnadens värmetröghet är det 
möjligt för eGains system att förbereda byggnaden på kommande väderförändringar. 
Detta gör att eGains system kan faktorisera in väder och byggnadstekniska egenskaper 
i en algoritm som sedan ligger till grund för värmesystemets effekt. Matias Benér, VD 
på bostadsbolaget Mullsjö Bostäder och användare av eGain, berättar hur systemet 
fungerar. 
 
Tänk er en klar natt i mitten av april där temperaturen sjunker till omkring noll grader 
och solen sedan går upp och värmer byggnaden. Vanliga styr- och reglersystem skulle 
då reglera efter den uppmätta utetemperaturen, som bara är några få plusgrader. eGain 
vet redan i förväg att solen kommer värma byggnaden, varpå den ekvivalenta 
temperaturen kommer bli klart högre, och kan därför redan under tidig morgon strypa 
effekten på värmesystemet. Den lagrade energin i byggnaden håller då 
inomhustemperaturen på en jämn nivå tills dess att solen går upp och kan värma 
byggnaden. På samma sätt vet systemet om det kommer blåsa och bli kallt och kan då 
öka effekten på värmesystemet i förväg. Detta ger en bättre komfortkänsla för de 
boende, i teorin, eftersom lägenheten aldrig hinner bli för varm eller kall (M. Benér, 
intervju, 13 april, 2015, bilaga 15). 
 
De väderfaktorer som eGain tar hänsyn till i sin prognos är följande (eGain, u.å., 
bilaga 1).   
 

• utomhustemperatur 
• nederbörd 
• vindriktning 
• vindhastighet 
• solstrålning 
• solvinkel 
• solreflektion 

 
Vill man optimera eGain-systemet kan man i bostaden placera flertalet 
inomhusgivare. Inomhusgivarna ger möjlighet till bättre uppföljning av 
inomhusklimatet och i fastigheten genom att de kontinuerligt skickar information om 
inomhustemperaturen och den relativa fuktigheten i byggnaden till värmecentralen. 
(eGain, u.å., bilaga 1)  
 
Sedan Mullsjö Bostäder installerat eGain på sina fastigheter med totalt 467 lägenheter 
sänktes kostnaden för fjärrvärmeförbrukningen det första året med cirka 720 000 
kronor. Detta innebär en kostnadsminskning på ungefär 15 procent. Året därefter 
skedde ytterligare en sänkning av fjärrvärmeförbrukningen vilket resulterade i en 
kostnadsminskning på runt fem procent. Enligt Matias Benér har en del ventilbyten i 
reglersystemet utförts samt byten av några styrcentraler. I övrigt ska inga andra 
ändringar ha utförts i samband med installationen av eGain. 
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Kostnaden för eGain består av två delar. En engångskostnad för systemet och dess 
installation samt en årlig prenumerationskostnad med ett belopp per kvadratmeter. 
Engångskostnaden är för prognosmottagaren och nödvändiga givare. Priset varierar 
men ligger runt 25 000 kronor. Denna kostnad är alltså per fjärrvärmecentral som 
eGain ska användas på. Prenumerationskostnaden bestäms efter totala antalet 
kvadratmeter som eGain används på. Denna kostnad uppgår till cirka 3 kr/m2 (eGain - 
Unikt erbjudande, 2013). 

     
      

   

2012 2013 2014 

Adress Mätare nr 
Yta 
m2 Förbrukning Förbrukning Förbrukning 

Kyrkvägen 10 37696651 6 540 978 622 826 556 742 056 
Kyrkvägen 2 37696644 2 206 423 311 372 384 381 105 

Park/Vgv 34615854 5 063 1 017 879 866 937 806 147 
Tunnelgatan 34615890 5 190 1 004 251 864 779 831 388 

Grindgatan 1-18 33756227 3 700 399 287 345 743 315 284 
Hökgatan 1-10 37696647 3 100 679 602 553 815 488 051 

Hökgatan 11-17 37696650 1 515 252 539 205 664 188 138 
Summa 

 

27 314 4 755 491 4 035 878 3 752 169 

 

Diff föreg period Kronor -719 613 -283 709 

 
    % -15% -7% 

Tabell 2: Fjärrvärmeförbrukning för åren 2012-2014 (bilaga 15) 

 
Enligt tabell 2 som mottagits av Mullsjö bostäder ser man en minskning av 
energikostnaderna av de 7 värmecentralerna. År 2012 används som referensår för att 
se vilken effekt eGain har på uppvärmningskostnaderna. Enligt tabeller kan man se 
hur första året ger en besparing om 719 613 kronor i jämförelse med referensåret. 
 

     Adress 2012 2013 2014 

 Kyrkvägen 10 175 160 149 

 Kyrkvägen 2 203 193 207 
 Park/Vgv 207 189 183 

 Tunnelgatan 197 181 182 
 Grindgatan 1-18 148 133 129 

 Hökgatan 1-10 203 170 159 
 Hökgatan 11-17 170 148 138 

 Summa 168 143 133 

 

  

-25 -10 
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Tabell 3: Normalårskorrigerade siffror för energiförbrukningen (kWh/m2) (bilaga 15) 

 

Figur 2 visar hur inomhusklimatet har varierat över tid i de fastigheter där Mullsjö 
bostäder har eGain installerat.  

Figur 2: Diagram över inomhusklimat med tidsperiod mätt i procent (bilaga 15) 

 

4.1.1 Hökgatan 1 
Hökgatan är ett område i Mullsjö om 12 fastigheter där eGain visat prov på bra 
resultat. Byggnaderna är alla uppförda kring år 1987 och består av mestadels tegel 
som fasadmaterial. Fastigheterna har tvåglasfönster. Man bedömer att fastigheterna 
ligger normalskyddat och radiatorer används för uppvärmning. Fasaderna på de 
långsmala byggnaderna är i allmänhet riktade åt väst och öst. eGain installerades i 
området 2013-03-15. 

I området sitter en prognosmottagare i närheten till värmecentralen. Två klimatloggers 
har placerats ut, en där området upplevs som kallast och en där området upplevs som 
varmast. Placeringen av loggarna har gjorts efter erfarenhet av hur hyresgästerna har 
upplevt inomhusklimatet.  
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Figur 3 visar hur energianvändningen har gått ned sedan installationen av eGain. 
Sedan referensåret 2012 har uppvärmningen sjunkit med 21,7 %.   

 

Figur 3: Diagram över energianvändning (bilaga 15) 

 

Figur 4 visar hur energianvändningen per månad har ändrats sedan man började 
använda eGain. Referensåret redovisas i de orangea staplarna. 

 

Figur 4: Diagram över energianvändningen (bilaga 15) 

 

Figur 5 visar hur man har lyckats att sänka den värmen man från början skickade ut 
till radiatorerna. I tabellen över ursprunglig data står den vänstra kolumnen för den 
aktuella utetemperaturen och den högra för vilken temperatur som skickats ut till 
radiatorerna. I tabellen över nuvarande data kan man se skillnaden sedan eGain 
installerades.  
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Figur 5: Radiatorkurvor och framledningstemperatur (bilaga 15) 

Figur 6 visar hur man har lyckats sänka inomhustemperaturen vid de båda givarna 
över ett år. Det lila strecket visar hur medelinomhustemperaturen har förändrats. Den 
ljusgröna linjen är vad Mullsjö Bostäder anser vara en behaglig inomhustemperatur. 

 

Figur 6: Diagram över variation i lägenhetstemperatur under ett år (bilaga 15) 

4.1.2 Kyrkvägen 2 
Kyrkvägen 2 är ett område i Mullsjö om 2 fastigheter. Byggnaderna är uppförda kring 
år 1961 och består av lättbetong som material i ytterväggarna. Fastigheterna har 
tvåglasfönster. Man bedömer att fastigheterna ligger normalskyddat och man 
använder radiatorer för uppvärmning. Fastigheterna ligger parallellt, med fasader i 
sydvästlig riktning. eGain installerades i området 2013-03-11. 

I området sitter en prognosmottagare i närheten till värmecentralen. Tre klimatloggers 
har placerats ut, en på Gunnarsbovägen och två på Kyrkgatan 2. På Kyrkvägen sitter 
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en av klimatloggarna där området upplevs som kallast och en där området upplevs 
som varmast. Placeringen av loggarna har gjorts efter erfarenhet av hur hyresgästerna 
har upplevt inomhusklimatet.  

Figur 7 visar hur energianvändningen har ändrats sedan installationen av eGain. 
Sedan referensåret 2012 har uppvärmningen ökat med 0,2 %. 

 

Figur 7: Diagram över energianvändning (bilaga 15) 

 

Figur 8 visar hur energianvändningen har ändrats sedan man började använda eGain. 
Referensåret redovisas i de orangea staplarna.  

 

Figur 8: Diagram över energianvändning (bilaga 15) 

Figur 9 visar hur man har lyckats att sänka den värme som från början skickade ut till 
radiatorerna. I tabellen över ursprunglig data står den vänstra kolumnen för den 
aktuella utetemperaturen och den högra för vilken temperatur som skickats ut till 
radiatorerna. I tabellen över nuvarande data kan man se skillnaden sedan eGain 
installerades. 
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Figur 9: Radiatorkurvor och framledningstemperatur (bilaga 15) 

 

Figur 10 visar hur inomhustemperaturen förändrats under året vid de tre loggarna. 
Den optimala temperaturen man försöker åstadkomma inomhus är 21,5 grader vid alla 
tre klimatloggers.  

 

 

 

 

Figur 10: Diagram över variation i lägenhetstemperatur under ett år (bilaga 15) 
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4.2 Väderdata Sverige 
 
SMHI:s beskrivning av klimatet för de tre år, 2012, 2013 och 2014 som analyserats 
med hänsyn till Mullsjö Bostäders användning av prognosstyrning. 
 
2012 var en övervägande mild vinter i hela landet förutom en mycket kall period i 
slutet av januari och början på februari. Temperaturen för Jönköping låg mellan 1,5-
2,0 grader över normal vintertemperatur (SMHI, 2014a, bilaga 8) 
 
2013 var en normal vinter för de södra delarna av Sverige och där också inräknat 
Jönköping. Decembermånaden innan årskiftet var förhållandevis kall (SMHI, 2014b, 
bilaga 9) 
 
2014 var en mycket mild vinter i hela landet. För Jönköping låg temperaturen så högt 
som 3,5-4 grader över det normala (SMHI, 2015, bilaga 10) 
 
 

 
Figur 11: Medeltemperaturens avvikelse från den normala för åren 2012 till 2014 sett 
från vänster till höger (bilaga 8-10) 
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4.3 Bostads AB VätterHem 
Grundtanken med VätterHems egenutvecklade system är att utetemperaturen, som 
normalt används för att avgöra den nödvändiga graden av uppvärmning, ersätts med 
en ekvivalent temperatur. Den ekvivalenta temperaturen bestäms i detta system utifrån 
väderdatan inhämtad i realtid. Utifrån dessa data justeras byggnadens värmesystem 
momentant efter förändringar av vädret. Enligt Torbjörn Lundgren, VätterHems 
Energisamordnare och utvecklare av systemet, mäts följande parametrar: 
 

• Soleffekt, den intensitet med vilken solen strålar (mätt i W/m2)  
• Solvinkel, den vinkel i höjdled som solens strålar träffar bygganden 
• Solriktning, i vilket väderstreck solen står i förhållande till byggnaden 
• Vindriktning, från vilket håll vinden blåser på byggnaden 
• Vindhastighet, hastigheten avgör med vilken effekt vinden kommer kyla 
• Nederbörd, hur mycket det regnar eller snöar 

 
Genom att dessa parametrar matas in i styr- och regler systemet anpassas värmen i 
huset efter rådande värmeförhållanden. Solen står för cirka 85 procent av 
väderfaktorernas påverkan på systemet. (T. Lundgren, intervju, 17 april, 2015, bilaga 
16). 
 
Efter sol är vinden den viktigaste väderfaktorn och den svarar i princip för resterande 
15 procent. Vindfaktorn delas in i vindriktning och vindhastighet. Vindriktningen 
avgör vilken del av huset som det blåser på vid en speciell tidpunkt. Ju större yta av 
fasaden som är utsatt för vind, desto mer kyls byggnaden ner. Vindhastigheten mäts 
som ett mått på vindens avkylningseffekt, alltså hur mycket vinden kyler. Även 
nederbörd kontrolleras. (T. Lundgren, intervju, 17 april, 2015, bilaga 16). 
 
Dessa parametrar mäts, i realtid, av väderstationer utplacerade på olika områden. 
Varje område har en väderstation som kontrollerar områdets hus. Informationen från 
väderstationen skickas till de olika byggnadernas styr- och reglercentral och ersätter 
den utetemperaturgivare som normalt används. De olika parametrarna matas in i en 
algoritm i styrcentralen där varje parameter får ett specifikt värde för hur mycket den 
ska påverka framledningstemperaturen för vattnet i byggnadens värmesystem. 
 
Genom innetemperaturgivare i varje lägenhet beräknas tre medelvärden för hela 
fastigheten. Det lägsta medelvärdet ser till att temperaturen aldrig blir för låg i någon 
enskild lägenhet. Väderstationsparametrarna styr vanligtvis ned värmen men systemet 
styr upp med hjälp av innetemperaturgivarna. Torbjörn Lundgren drar följande som 
exempel på hur systemet fungerar. 
 
Systemet har en regulator där solfaktorn matas in vilket sänker temperaturen på 
framledningsvattnet. Vindfaktorn skickas också in i regulatorn vilket höjer 
temperaturen på framledningsvattnet. Sen matar innetemperaturgivarna in de olika 
medelvärdena på innetemperaturen. Säg att solen talar om att vi ska ha en 
framledningstemperatur på 30 °C. Samtidigt blåser det, vilket skickar in en vindfaktor 
i systemet som säger att vi ska addera 2 °C på framledningsvattnet för att kompensera 
den kylande effekten. Samtidigt kommer den faktiska temperaturen in från 
inomhusgivarna som talar om för oss att innetemperaturen ligger för högt, säg 23 
grader. Då kan vi trots allt sänka temperaturen på framledningsvattnet med en grad 
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varpå vi får en framledningstemperatur på 31 °C istället för kanske 60 °C som hade 
skickats ut i ett system utan väderoptimering.  
 
Systemet uppvisar enligt Torbjörn Lundgren en besparingsgrad på 5-10 procent. Om 
man tittar närmare på ett specifikt område skulle detta ge en årlig besparing på mellan 
105 000 - 210 000 kronor. Kostnaden för väderstationen är mellan 15 000 – 50 000 
kronor beroende på vilken typ som införskaffas. Detta ger en kort återbetalningstid. 
Även innetemperaturgivare krävs, dessa är dock sedan tidigare installerade av 
VätterHem.  
 

4.3.1 Råslätt, hus 72 
Råslätt är ett område i utkanten av centrala Jönköping som byggdes i slutet av 1960-
talet. Råslätt uppfördes under miljonprogrammet och är utformad med en tung 
stomme. VätterHem har i området valt hus nummer 72 som pilot-projekt för sitt 
egenutvecklade värderoptimerings-system. Huset är enligt Torbjörn Lundgren idealt 
att börja med då det långsmala huset ligger mitt i området, normalskyddat från vind 
och har fasaden mot söder. Lägenheterna i byggnaden är genomgående från norr till 
söder. 

För att styra byggnadens uppvärmning har en väderstation i området kopplats in för 
att mäta den ekvivalenta temperaturen som påverkar byggnaden för stunden. För att 
säkra ett komfortabelt inomhusklimat sitter i varje lägenhet en temperaturgivare som 
kontinuerligt uppdaterar värmesystemet om den aktuella temperaturen i lägenheten.  

Figur 11 visar hur framledningstemperaturen blir en funktion av temperaturen som 
utomhustemperaturgivaren avger. Bilden är tagen av systemet den 19 mars 2015 
klockan 11:21. Utomhustemperaturen är 4,6 grader och vid tillfället är inga 
väderstationer eller liknande inkopplade. Bilden visar vilken framledningstemperatur 
som värmesystemet skickar ut i byggnaden när inga övriga installationer är igång. På 
bilden framgår att framledningstemperaturen till radiatorerna är 33,2 °C. 
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Figur 11: Skärmdump från systemet utan väderoptimering aktiverat (bilaga 16) 

Figur 12 visar hur det nu påslagna väderoptimerade styr- och reglersystemet jobbar 
för att trycka ner värmetillförseln till huset.  Bilden som är tagen bara en minut efter 
den första bilden visar hur utomhustemperaturen som sjunkit lite och är nu 4,4 °C 
(den vänstra ringen). I ringen i mitten kan vi se att den ekvivalenta temperaturen är 
registrerad som 10,3 °C. Detta beror på att man nu tagit hänsyn till de parametrar som 
nämnts i början av kapitlet. Framledningstemperaturen (cirkeln till höger) har nu 
sjunkit från de tidigare 33,2 °C till 17 °C.  

Figur 12: Skärmdump från systemet med väderoptimering aktivt (bilaga 16) 
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Figuren 13 visar vilka förbättringar systemet gör för energiförbrukningen i huset. Den 
blåa kurvan berättar vilken värme som skickas ut i huset då det egenutvecklade 
systemet inte är inkopplat, den röda visar vilken värme systemet skickar ut när 
systemet är inkopplat och den gula visar hur solen påverkar byggnaden och vilken 
värme den ger.  

 

Figur 13: Diagram över solens effekt på värmesystemet (bilaga 16) 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
De data som erhållits från Mullsjö bostäder som visar fjärrvärmeförbrukning men 
också eGains uppgifter om de olika fastigheterna är lämpliga att analysera för att 
utvärdera systemets effektivitet. Fjärrvärmeförbrukning kan ses som ett mått på hur 
väl systemet presterar ur en energieffektivitetssynpunkt. Information om 
innetemperaturen, som sammanställts i diagram utifrån rumssignatur blir ett sätt att 
kontrollera hur inomhusklimatet påverkas och ställa dessa mot uttalanden om 
förbättrad komfort. De ekonomiska aspekterna som presenteras i kapitlet går att 
jämföra för att ge en djupare förståelse för vilka kostnader som tillkommer vid 
installationer av systemen. Vidare kan den rådata som presenteras i kapitlet analyseras 
djupare och mer effektivt med hjälp av de intervjuer som gjorts i arbetet.  

Den insamlade empirin ger en bra helhetsbild över hur de olika systemen fungerar, 
vilka för- och nackdelar de har samt vilken kompetens som man i företaget behöver 
besitta för att få systemen i bruk. 

 

Solinstrålning 
Värme original 
Värme kompenserad 
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5 Analys och resultat 
Nedan analyseras den information som sammanställts i rapportens empirikapitel. 

5.1 Analys 
Traditionella styr- och reglersystem baseras på mätning av utetemperaturen. Efter att 
studerat teorierna bakom uppvärmningssystem och intervjuer med användare och 
utvecklare av väderoptimerade system har frågor väckts om hur lämplig utetemperatur 
är för att avgöra byggnaders uppvärmning. Vad väderoptimering istället erbjuder är 
ett uppvärmningssystem som inte bara tar hänsyn till utetemperaturen utan dessutom 
räknar in faktorer som hur mycket sol som skiner på husfasaden och hur mycket vind 
den utsätts för. Genom data erhållna från energisamordnaren på det allmännyttiga 
fastighetsbolaget VätterHem, Torbjörn Lundgren, står det klart att väderfaktorer har 
en stor betydelse för hur mycket värmesystemet egentligen behöver arbeta. Genom att 
solstrålning ökar den egentliga värmen på huset kan värmesystemets effekt dras ned 
även om det blåser en del. På samma sätt kan det vara lämpligt att höja 
värmesystemets effekt ifall ingen solstrålning förekommer och det istället är kallt och 
dessutom kraftig vind. Utifrån det insamlade materialet råder det inga tvivel om att en 
anpassning av värmesystemet, till att ta med väderfaktorer i beräkningen, innebär en 
betydande energibesparing. 
 
Hur stor energibesparing som väderoptimering medför är svårt att exakt mäta. 
Fastighetsägare gör ofta många små justeringar under året samt ibland större byten 
och renoveringar. Detta kombinerat med förändringar i klimatet över tid gör det 
nästan omöjligt att komma fram till exakta resultat för energibesparingen (M. Benér, 
intervju, 13 april, 2015, bilaga 15). Det går att urskilja en klar förändring i 
fjärrvärmeförbrukning från dess att väderoptimering implementerades. eGain hävdar 
att deras prognosstyrning innebär en sänkning på mellan 10-15 procent i 
energiförbrukning. Matias Benér, Vd:n på Mullsjö bostäder anser att detta också är 
fallet för deras fastigheter. Enligt statistik för fjärrvärmeförbrukning kan också en 
besparing på 15 procent utläsas. Benér uppger att vissa ändringar gjorts kring tiden för 
implementeringen av eGain. Dessa ändringar består av några ventilbyten på 
reglersystemen samt nya styrcentraler för några av fastigheterna. Enligt Benér ska 
dessa ändringar inte ha medfört någon större påverkan på förbrukningen.  
 
Givetvis har klimat en inverkan på vilken grad av uppvärmning som är nödvändig i 
fastigheter. Särskilt när en kort tidsperiod som tre år använts för att analysera 
påverkan av väderoptimering är det därför viktigt att se närmare på hur klimatet 
förhållit sig de tre mätåren. Som framgår av det klimatdata som inhämtats från SMHI, 
och redovisats i empiridelen, var vintern för mätåret 2012 tämligen mild. Tittar man 
vidare på vintern 2013, alltså den vinter där Mullsjö Bostäder började använda 
prognosstyrningen, var det enligt SMHI en normal vinter och alltså inte ett mildare 
klimat än året innan. Därför kan den uppmätta besparingen av energi för företaget inte 
bero på en förändring av klimatet. Genom att gå vidare och jämföra med klimatdata 
för vintern 2014, alltså det andra året som prognosstyrningen används går det att 
utläsa att vintern varit klart mildare än normalt vilket också kan bidra till att förklara 
den fortsatta energibesparing som företaget redovisat för året 2014 eftersom det 
mildare klimatet reducerar behovet av uppvärmning och således också 
energiförbrukningen.  
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Energisamordnaren på Vätterhem, Torbjörn Lundgren, uppger att deras, 
egenutvecklade system, sparar energi i storleksordningen 5-10 procent. Det är lätt att 
dra slutsatsen att detta system då inte levererar samma prestanda som den 
kommersiella lösningen från eGain. Genom att jämföra de båda systemens funktion, 
men framförallt med vilket syfte de används, kan dock några viktiga skillnader 
urskiljas. eGains huvudmål är att spara energi, detta är konceptet de säljer och de har 
press på sig att nå detta huvudmål för att fortsatt kunna sälja sin produkt till 
fastighetsägare. Efter intervjun med Torbjörn Lundgren, utvecklaren av VätterHems 
system, står det klart att fokus har lagts på att använda väderoptimering till att öka 
komforten för hyresgästerna. Detta blir än mer tydligt när det efter intervju med Vd:n 
för Mullsjö bostäder kommer fram att de fått en ökad grad av klagomål på 
inneklimatet från sina hyresgäster efter att ha installerat eGain. Några klagomål på 
inneklimatet från hyresgästerna i VätterHems fastigheter har inte noterats. Nu är inte 
en fastighetsägares upplevelse av eGain tillräckligt för att dra generella slutsatser om 
minskad komfort för hyresgästerna. Det är dock rimligt att anta att man genom ett 
egenutvecklat system har en större nivå av kontroll och kan välja att lägga större 
fokus på komfort för hyresgästerna. En viktig skillnad mellan förutsättningarna för de 
båda fastighetsbolagen är att Mullsjö bostäder ej har genomfört någon injustering av 
sina värmesystem vilket ökar sannolikheten för att över och undertemperaturer ska 
drabba en viss andel av lägenheterna. Detta illustreras av de diagram baserade på 
innetemperaturgivarna som Mullsjö bostäder erhåller från eGain. Där går att utläsa en 
klar skillnad på rumssignaturen mellan Kyrkgatan 5A och 5B (se sidan 18). 
Inomhusgivaren som benämns som Kyrkgatan 5B ligger högst upp i huset, längst bort 
från fjärrvärmecentralen och har en klart lägre inomhustemperatur än den givarens 
som benämns 5A som ligger på bottenvåningen, närmre centralen. Utifrån 
klimatindexdiagrammet på sidan 16 syns det också tydligt att företaget har problem 
med över- och undertemperaturer i sina fastigheter.  
 
Vätterhem har dock injusterat sina fastigheter vilket gör det lättare för deras 
väderoptimerade system att uppnå ett jämnt inomhusklimat i hela fastigheten 
samtidigt som energiförbrukningen kan reduceras. eGain själva, Vd:n för 
Mullsjöbostäder och Energisamordnaren på Vätterhem är alla överens om att en 
injustering av fastigheterna ökar fördelarna med väderoptimering.  
 
VätterHem har innetemperaturgivare i alla lägenheter medan eGains system oftast 
endast har två innetemperaturgivare som ska mäta den kallaste respektive varmaste 
lägenheten. Detta innebär vanligtvis den lägenhet som ligger närmast respektive 
längst ifrån fjärrvärmecentralen. Det är dessa innetemperaturgivare som producerar de 
rumssignaturdiagram som återfinns i rapportens empiridel. Efter intervjun med 
Mullsjö bostäder framgår det att dessa två givare placerats efter vad som 
erfarenhetsmässigt anses vara de lägenheter med extremvärden. Detta innebär att 
problem kan uppstå eftersom dessa givare kan placeras fel och därmed mata systemet 
med missvisande uppgifter. VätterHems system har givare för innetemperatur i alla 
lägenheter vilket eliminerar risken att någon lägenhet med extremvärden inte 
tillgodoses. Givetvis innebär det en högre kostnad med fler givare. I VätterHems fall 
hade dessa givare redan installerat för att uppmuntra hyresgäster att minska sin 
energiförbrukning. Att det fanns givare i varje lägenhet var en stor orsak till att 
VätterHem valde att gå vidare med utvecklingen av ett eget system. Det ska inte ses 
som någon nödvändig förutsättning (T. Lundgren, intervju, april 17, bilaga 16). 
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Torbjörn Lundgren menar att deras system blir mer exakt och att man kan undvika de 
problem med hyresgästernas komfort som rapporterats i samband med eGain. Detta 
kan ses som en rimligt antagande. Eftersom VätterHems system bygger på 
väderstationer som hämtar in information om vädret i realtid, gör detta att systemet 
undviker problem som kan uppstå ifall prognosen inte överensstämmer med det 
faktiska väderförhållandet. eGains system kan i sådana fall orsaka att 
undertemperaturer uppstår i lägenheterna ifall prognosen förutspått mycket 
solstrålning som sedan inte infaller. Systemet kan då i värsta fall ha stängt av värmen 
för att utnyttja byggnadens värmetröghet tills dess att solen börjar tillföra energi. Ifall 
solen uteblir ligger värmesystemet klart efter och kommer inte kunna undvika att 
husets inomhustemperatur sjunker under uppsatta börvärden. Att VätterHem dessutom 
har innetemperaturgivare i alla lägenheter minskar risken för missvisande värden. 
 
Torbjörn Lundgren anser att deras egenutvecklade system innebär en högre nivå av 
kontroll. Då systemet utvecklats inom företaget finns inga dubbla agendor gällande 
energiförbrukning och komfort. Samtidigt gör Matias Benér klart att han har varit och 
är fortsatt nöjd med den lösning eGain levererar. Även om han inser att eGain 
självklart vill uppnå sina utlovade besparingar tycker han att kommunikationen med 
företaget fungerar bra och att eGain gör justeringar efter hans önskemål. 
 
Att utveckla ett eget system och dessutom kunna utnyttja detta fullt ut kräver en viss 
nivå av kompetens. Kompetens som inte finns i alla fastighetsbolag (T. Lundgren, 
intervju, april 17, bilaga 16). En grundläggande förståelse för hur väderoptimering 
fungerar behövs men dessutom måste man också veta hur man anpassar styr- och 
reglersystemet efter detta rent praktiskt. För att installera eGain behövs ingen extra 
kompetens. Företaget levererar en helhetslösning där installation och kontinuerlig 
support ingår. Fastighetsägaren får tillgång till analyser där denne har möjlighet att se 
hur de olika fastigheterna presterar. Eventuella justeringar som fastighetsägaren 
känner kan behöva utföras, rapporteras till eGain som föreslår åtgärder. 
 
Slutligen kan man se två distinkta skillnader mellan användarna av systemen. Matias 
Benér, VD på Mullsjö bostäder är utbildad civilekonom och har en mycket god 
kunskap kring hur väderoptimering fungerar men gör klart att han aldrig skulle 
överväga att konstruera ett eget system. Torbjörn Lundgren, energisamordnaren på 
VätterHem är istället utbildad inom energi och inomhusklimat och kände tidigt att han 
inte var tillfredsställd med på vilket sätt eGain kontrollerar fastigheter.  
 
När man jämför kostnader systemen emellan står det klart att det egenutvecklade 
systemet är både billigare att driva och att köpa in, om man kollar på årsbasis. 
Grundkostnaden för en väderstation, berättar Torbjörn Lundgren, ligger på mellan 15 
000 – 50 000 beroende på vilka komponenter man vill ha. Sen är det en kostnad att 
sätta ut alla inomhusklimatgivare, men dessa är i VätterHems fall utsatta sedan 
tidigare och påverkar därför inte kostnaden. eGain köps in för 25 000 kronor för ett 
grundpaket där prognosmottagaren och nödvändiga givare ingår. Sedan betalas en 
årsavgift som baseras på antal kvadratmeter som underhålls av eGain. Priset brukar 
ligga på cirka 3 kronor per m2 och år. Matias Benér berättar att eGains system kostade 
honom cirka 200 000 kronor första året. Detta inkluderat prenumerationskostnaden. 
För båda systemen är återbetalningstiden mindre än ett år.  
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5.2 Frågeställning 1 
Hur fungerar väderoptimerade styr- och regler system? 

Väderoptimering bygger på att faktorer som sol och vind påverkar den nivå av 
uppvärmning som en byggnad kräver. Detta är ett mer exakt sätt att mäta 
temperaturen än traditionella system använder. Mätningen, och anpassning av denna 
“upplevelsetemperatur” eller ekvivalenta temperatur, skiljer sig mellan eGain och 
VätterHems egenutvecklade system. eGain använder väderprognoser som kan ge 
information om vilket utetemperatur som kommer råda samt information om 
kommande sol och vindförhållanden. Denna information sänds ut till en 
prognosmottagare på de individuella byggnaderna. Prognosmottagaren ersätter den 
traditionella utetemperaturgivaren till styr-och reglersystemet. Genom en algoritm kan 
företaget bestämma hur mycket de olika faktorerna ska påverka utetemperaturen och 
skicka in denna till styrcentralen som då mer effektivt kan värma huset. Genom 
prognoser kan systemet dessutom använda byggnadens värmetröghet och använda sig 
utav lagrad energi i byggnaden för att minska behovet av aktiv uppvärmning. 
 
VätterHems egenutvecklade system bygger på samma teori att man matar byggnadens 
styr- och reglersystem med en ekvivalent temperatur och därmed kan spara energi 
samt skapa ett jämnare inomhusklimat. Till skillnad mot eGain använder systemet sig 
inte av prognosstyrning. Istället hämtas väderdata in i realtid genom utplacerade 
väderstationer istället för prognosmottagare. Detta betyder att byggnadens 
värmetröghet inte kan användas på samma långsiktiga sätt. 
 

5.3 Frågeställning 2 
Vilka är för- och nackdelarna med väderoptimerade styr- och reglersystem? 

Fördelen med väderoptimerade system är att de erbjuder ett ur energisynpunk mer 
effektivt sätt att anpassa byggnaders uppvärmningsbehov. Detta innebär att besparing 
på uppåt 15 procent kan uppnås. Då kostnader för byggnaders uppvärmning är en stor 
kostnad för fastighetsbolag innebär detta stora vinster. Systemen är dessutom relativt 
billiga med en återbetalningstid som ofta inte är mer än ett år.  
 
Systemen har vidare potential att skapa ett bättre inomhusklimat för de boende genom 
att jämna ut temperatursvängningar i lägenheterna. Detta är dock inte alltid fallet utan 
beror dels på individuella byggnaders värmesystem men också systemet för 
väderoptimering samt vad fastighetsägarens huvudsyfte är med väderoptimering. 
 
 

5.4 Frågeställning 3 
Vilken kompetens krävs för att utveckla och använda väderoptimerade system? 

eGain installerar sitt system för väderoptimering åt fastighetsbolaget vilket gör att 
ingen speciell kompetens krävs. eGain svarar sedan för support och uppföljning så att 
systemet ska leverera utlovade resultat. Fastighetsägaren behöver inte göra något utan 
kan lämna all anpassning av systemet till eGain. 
 
Med ett egenutvecklat system som det VätterHem utvecklat krävs kunskap för att 
förstå hur styr- och reglersystemet ska anpassas till olika väderfaktorer. Dessutom 
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behövs kompetensen för att rent praktiskt programmera om styrcentralerna. Förutom 
detta krävs även tid för implementering och uppföljning. 
 

5.5 Koppling till målet 
Väderoptimerade system kan använda olika infallsvinklar för att kontrollera 
byggnadernas värmesystem efter väderförhållanden. En stor skillnad som blir klar i 
frågeställningen är att det går att anpassa efter väder i realtid eller genom användning 
av prognosstyrning. En ännu tydligare skillnad är att eGain endast ersätter den signal 
som i normala fall skulle komma in i styrsystemet från utetemperaturgivaren med den 
ekvivalenta temperaturen genererad från väderprognosen. Vätterhems egenutvecklade 
system kan istället dela upp de olika signalerna från olika väderfaktorer så att 
styrsystemet kan anpassa sin värmereglering olika efter olika faktorer vilket bäddar 
för en mer exakt och effektivare anpassning (T. Lundgren, intervju, 17 april, 2015, 
bilaga 16). Detta är en viktig förståelse fastighetsägare bör ha när de väljer ifall de bör 
utveckla ett eget system eller inte eftersom prognosstyrning annars kan se ut att vara 
ett klart överlägset alternativ. 

Det blir också tydligt att även om väderoptimering kan ge stora fördelar i form av 
energibesparing så är dess implementering inte en garanti för ett stabilare och mer 
komfortabelt inomhusklimat. Vid användandet av ett kommersiellt system, så som 
eGain finns risker att inomhusklimatet blir lidande då företaget vill hålla löften om 
minskad energiförbrukning i storleksordningen 10-15 procent. I ett egenutvecklat 
system har fastighetsägaren större kontroll över var fokus bör ligga. Energibesparing 
kontra inomhusklimat. Vätterhems egna system levererar utifrån den här studien ett 
bättre inomhusklimat, samtidigt som det kanske inte når hela vägen fram till de 
energibesparingar som eGain lovar, och verkar hålla i fallet med Mullsjö bostäder. Att 
vara medveten om att dessa system faktiskt levererar en betydande energibesparing 
uppmuntrar förhoppningsvis fler fastighetsägare att överväga implementeringen. 
Rapporten visar också att de inte alltid fungerar fullt så effektivt som eGain påstår. 
Det kan även innebära förändringar av inomhusklimatet som anses minska komforten. 
Problemen kan dock anses minska ifall injustering av fastighetens värmesystem gjorts 
innan implementeringen påbörjats. 

För att bilda sig en god grund att stå på innan beslutet om att införskaffa någon form 
av väderoptimering är det viktigt för fastighetsägaren att veta vad som krävs av dem. 
Detta kombinerat med en förståelse för systemens uppbyggnad och funktion, deras för 
och nackdelar bör ge en god kunskap om vilket alternativ som lämpar sig bäst för 
varje individuell fastighetsägare. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Diskussioner och slutsatser av arbetet är nedskriva i detta kapitel. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapporten utgör ett bra underlag för de fastighetsförvaltare som vill utvärdera om de 
bör införskaffa ett befintligt kommersiellt system eller utveckla ett eget. Dessutom 
sprider studien mer ljus över väderoptimering generellt och kan bidra till ett ökat 
intresse inom branschen för dessa typer av system. Resultatet är grundat på 
förstahands kontakt med utvecklare och fastighetsförvaltare som använder systemen 
vilket ger en god trovärdighet.  

Frågeställningarna är välutformade för att svara till syftet om att sprida mer ljus över 
väderoptimerade system men ger också en djupare inblick i hur fastighetsförvaltare 
bör tänka innan de väljer att gå vidare med väderoptimering. Denna djupare inblick 
sker genom att titta extra noga på de för- och nackdelar som dessa lösningar har samt 
att undersöka vilken nivå av kompetens som krävs för installation och drift. Just 
jämförelsen av kompetensnivån, som krävs för ett kommersiellt respektive 
egenutvecklat system, fungerar som en vattendelare tänkt att underlätta valet för 
fastighetsförvaltare. Genom de tre frågeställningarna i rapporten har målet om att 
utvärdera väderoptimerade system och ge potentiella användare en djupare förståelse 
för ämnet klargjorts. För att få ett bredare och än mer generellt resultat skulle brukare 
av andra system, både kommersiella och egenutvecklade, också intervjuats och deras 
lösningar utvärderats. 

6.2 Metoddiskussion 
De metodval som gjorts i rapporten passar bra in för det ändamål som rapporten är 
ämnad för. En kartläggning har gjorts där tydliga för- och nackdelar med de olika 
systemen har lyfts fram. Litteraturstudier gjordes för att få en bra grund att stå på 
genom hela arbetet vilket under senare delar av rapporten har kompletterats med 
intervjuer och fallstudier för att få en djupare förståelse av ämnet. Metodvalen som 
gjorts ger en bra trovärdighet till rapporten. Metodvalen har noga utretts med hjälp av 
metodböckerna ”Metod för teknologer” och ”Vetenskaplig metodik”.  Av 
handböckerna erhölls större förståelse för de metodval som gjorts och mer relevanta 
frågor kunde därför ställas under intervjuerna, bättre information plockas ut från 
litteraturstudierna och pålitligare fallstudier utföras. För att öka rapportens relevans 
och bredd inom ämnet kunde fler kommersiella system tagits med samt fler intervjuer 
med fastighetsförvaltare som använder sig av andra system kunde gjorts. Detta valdes 
dock bort då man kan gå djupare in i analysen av två system och på så sätt ge 
rapporten större tyngd än om den hade behandlat fler system.  

6.3 Begränsningar 
Resultatet av arbetet är enligt rapportens författare generellt giltigt. Eftersom 
rapporten inte syftar till att hitta varken det bästa eller mest effektiva systemet utan 
endast bidra till att sprida ljus över och lyfta fram hur väderoptimering kan spara 
energi. Det har inte undersökts hur mycket det geografiska läget påverkar de olika 
systemen. Intressant hade varit att veta hur systemen hade presterat i ett varmare 
klimat. I vårt geografiska läge är systemen väl testade och de fungerar och gör 
skillnader för äldre hus men även nyproduktion. När fjärrvärmeförbrukningen har 
undersökt har inte någon speciell hänsyn tagits till hur andel varmvatten för dagligt 
bruk förändras under året. eGain har i sina uppgifter en konstant 
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varmvattenförbrukning. Detta är inte fallet eftersom människor gör av med mer 
varmvatten under vinterhalvåret än under sommaren. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Som beskrivits tidigare finns ett stort behov av att energieffektivisera befintliga hus 
ifall målen om minskade utsläpp ska uppnås. Väderoptimering, både prognosstyrd och 
i realtid är enligt vår studie ett lämpligt steg för fastighetsägare att ta för att minska 
energiförbrukningen. En generellt sett snabb återbetalningstid innebär att 
fastighetsägarna genom implementeringen av dessa system kan bidra till en 
minskning av utsläppen utan att behöva göra stora, avskräckande investeringar. 

Väderoptimering kan alltså ge stora energibesparingar dock finns det tvivelaktigheter 
om det alla gånger höjer komforten för de boende. Vill man istället fokusera på 
komfort och en högre grad av kontroll kan det vara lämpligt att överväga att utveckla 
ett eget system ifall kompetens till det finns inom företaget. Ett sätt att minska risken 
för att potentiella komfortproblem skulle uppstå är genom att först applicera 
väderoptimering efter att en grundlig injustering av husen genomförts. Detta kommer 
minska variationen i innetemperatur mellan olika lägenheter inom en och samma 
fastighet och därmed minska risken för att under- och i vissa fall övertemperatur 
skulle uppstå. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
För att utveckla kunskapen ytterligare inom prognosstyrning och föra forskningen 
framåt borde fler egenutvecklade system tas upp och diskuteras. Fastighetsförvaltare 
med olika kommersiella och egenutvecklade väderoptimerade system där stor 
erfarenhet finns bör intervjuas och jämföras. Rapporter som tar upp vilken nytta 
systemen kan göra med helt ny-injusterade fastigheter är också av intresse. Vidare 
borde utvecklingsmöjligheterna av systemen tas upp och hur de kan samverka med 
andra tekniska installationer i byggnader. 
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 Nyhetsbrev  Helpdesk  Kundzon

Är du intresserad av att veta hur mycket din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag kan spara med hjälp av eGain forecasting™?

Fyll i dina uppgifter nedan så kan du räkna fram hur stor besparing* ni skulle göra om ni väljer att installera eGain forecasting™ i er fastighet.
Ange bostadsytan(m²) nedan

0
Namn på din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag

Telefonnummer

Beräkna
Denna kalkyl är en uppskattning över din möjliga besparing vid installation av eGain forecasting™ baserat på den yta du anger. Den faktiska besparingen
kan komma skilja sig från detta pga. eventuella yttre förhållanden kopplat till er specifika fastighet. Besparingen som visas är din uppskattade besparing

över en 3-årsperiod.

eGain - En helhetsleverantör av fastighetsdrift
eGain är världsledande på klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter. Vi är en helhetsleverantör för alla fastighetsägare som söker produkter och tjänster för
en effektiv och miljövänlig drift av sina fastigheter.

Mer än 220 000 hyresgäster sparar idag 10-15% i uppvärmningskostnader med eGain forecasting™. Vi vill hjälpa dig också! Tillsammans kan vi spara energi, skapa
ett jämnare inomhusklimat och bidra till en bättre miljö.

Lär dig mer här på hemsidan och kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Kundcase - Brf Farsta Backe
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Vad är eGain forecasting™?
eGain forecasting™ är en prognosstyrningstjänst utvecklad
och levererad av eGain som sänker uppvärmningskostnaden
för fastighetsägare. Detta sker genom att styra värmen
optimalt timme för timme, baserat på byggnadens
energiegenskaper och vilket väder som kommer de närmaste
timmarna och dagarna. Därmed utnyttjas energin effektivare,
samtidigt som man får bättre komfort inomhus.

Varför eGain forecasting™?
De miljömedvetna fastighetsbolag som vill få lägre
driftskostnader, bättre inomhusklimat för sina hyresgäster och
samtidigt bidra till ett bättre klimat för världen skall använda
eGain forecasting™.

Det är enkelt och du är igång på 14 dagar, ingen
ombyggnation krävs och det passar alla befintliga system.

Det är en liten investering, återbetalningstiden är oftast
mindre än ett år. Du får en framtidssäker tjänst med en stabil
och långsiktig partner som leverantör.

En komplett tjänst
eGain forecasting™ är ett komplett system för
prognosstyrning där det ingår energibalansberäkning av varje
enskild byggnad, professionell lokal väderprognos,
prognosmottagare för styrsignal, datatrafik i mobilnätet,
klimatlogger eller sensorer för löpande mätning, webbaserad
kundzon med analysverktyg samt kontinuerlig uppföljning och
analysering av våra Certifierade Energiexperter som
garanterar bästa möjliga resultat.

Ett enkelt system
eGain forecasting™ är ett heltäckande system innefattande
allt från byggnadsteknisk analys, professionell väderdata,
energi- och miljöuppföljning med minskad energianvändning,
bättre komfort, tryggare drift och ett bättre miljöval i ett
vidare perspektiv.
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Börja spara direkt
eGain forecasting™ kan alltid göras före eller tillsammans
med andra energieffektiviserande åtgärder. En installation av
eGain forecasting™ sker inom 14 dagar och ni börjar spara
energi och pengar direkt.

Besparingen ligger på ca 10-15% och oftast är investeringen
betald redan inom det första året. Det ger er ett högre
driftnetto, höjer värdet på fastigheten och hjälper till att
finansiera andra, dyrare åtgärder.

Vissa kanske ändå tycker att man inte har pengar just nu.
Men om man tänker efter så är det ju faktiskt så att man har
pengarna fast man betalar dem till energibolagen.
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Är du intresserad av att veta hur mycket din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag kan spara med hjälp av eGain forecasting™?

Fyll i dina uppgifter nedan så kan du räkna fram hur stor besparing* ni skulle göra om ni väljer att installera eGain forecasting™ i er fastighet.
Ange bostadsytan(m²) nedan

0
Namn på din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag

Telefonnummer

Beräkna
Denna kalkyl är en uppskattning över din möjliga besparing vid installation av eGain forecasting™ baserat på den yta du anger. Den faktiska besparingen
kan komma skilja sig från detta pga. eventuella yttre förhållanden kopplat till er specifika fastighet. Besparingen som visas är din uppskattade besparing

över en 3-årsperiod.

eGain - En helhetsleverantör av fastighetsdrift
eGain är världsledande på klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter. Vi är en helhetsleverantör för alla fastighetsägare som söker produkter och tjänster för
en effektiv och miljövänlig drift av sina fastigheter.

Mer än 220 000 hyresgäster sparar idag 10-15% i uppvärmningskostnader med eGain forecasting™. Vi vill hjälpa dig också! Tillsammans kan vi spara energi, skapa
ett jämnare inomhusklimat och bidra till en bättre miljö.

Lär dig mer här på hemsidan och kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Kundcase - Brf Vadsbo

Centralt i Malmö, och ändå nära havet, ligger Brf
Vadsbo som består av 121 lägenheter och en lokal.
Den funkisinspirerade fastigheten uppfördes år 1943
och har sex våningsplan.

Läs hela kundcaset här >>
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Inomhusgivare för mätning och
optimal styrning
För att optimera energibesparingen och få en bra uppföljning
samt leveranskvalité av inomhusklimatet, förses byggnaderna
med ett system där inomhusklimatet i fastigheterna
kontinuerligt mäts med hjälp av inomhusgivare.

Genom att installera inomhusgivare i byggnaden fås löpande
mätvärden över temperatur och relativ fukt i byggnaden. Det
ger svar på leveranskvaliten med prognosstyrning och blir en
objektiv återkoppling att vi håller rätt temperatur i
lägenheten.

Sätter man upp tillräckligt många inomhusgivare, gärna i alla
lägenheter, kan man aktivera funktionen för självlärande
styrning, d.v.s. att rådande inomhustemperaturer automatiskt
ger information tillbaka för att optimera styrningen av
värmen. Detta är väldigt värdefullt och innebär att man hela
tiden styr sin fastighet optimalt.

Att installera inomhusgivare möjliggör också tillgång till
många analysverktyg i vår kundzon, bland annat kan få en
tydlig överblick över alla fastigheters status via en e-post
varje måndag morgon eller att via vår kundzon gå in och
tillfälligt anpassa värmen för en byggnad. Ni får en rad nya
möjligheter för att göra bättre analyser av era fastigheter,
underlätta prioritering av åtgärder och hålla fokus på rätt
saker, allt i syfte att säkerställa inomhusklimatet till era
hyresgäster och samtidigt optimera energivinsten.

Genom att både temperatur och fuktighet mäts, får man en
kontinuerlig uppföljning av hyresgästernas klimat och därmed
bättre förutsättningar att kunna optimera och balansera
värmesystemet, utan att riskera onödiga komfortproblem eller
fuktskador på fastigheten.

Med färre klagomål på komfort och tid att åtgärda problem
innan de uppkommer blir det både roligare att jobba och
hyresgästerna blir nöjdare.

eGain Sense ™
eGain sense™ är en tjänst som ger dig som fastighetsägare
full kontroll på inomhusklimatet. Med hjälp av eGain
forecasting™ och trådlösa sensorer, som är små och enkla att
installera, får du direkt en komplett överblick av
inomhusklimatet i alla lägenheter.

Med eGain sense™ får du en mer exakt
energibalansberäkning, effektivare självlärande optimering,
ett komplett IIC (Inomhusklimatindex) och ett ovärderligt
underlag vid kontakt med hyresgästerna.

Helt ny möjlighet att skapa en integration med hyresgästerna
där de själva kan se aktuell temperatur, luftfuktighet samt en
lokal väderprognos genom att läsa av QR-koden på sidan av
sensorn med hjälp av en Smartphone. De kan även välja att
anonymt dela sitt inomhusklimat med grannarna och på så vis
bli mer delaktiga i energibesparingen.

eGain sensor™ är en liten trådlös inomhusgivare som smidigt
och enkelt sätts upp i lägenheten. Den mäter aktuell
temperatur och relativ fukt var 15 minut och skickar
informationen vidare till centralenheten, eGain gateway (G1).
Centralenheten sätts upp centralt i respektive trappuppgång
och skickar sedan all mätdata vidare till eGains servrar. All
mätdata finns därefter tillgängligt på vår kundzon.

eGain sensor™ är helt trådlös vilket gör att hyresgästen
slipper ta upp ett vägguttag för att kunna mäta
inomhusklimatet. Den är också mycket liten och diskret i sin
design för att enkelt kunna smälta in i omgivningen utan att
ta plats.

Driften säkerställs via det batteri som medföljer med en
livslängd på 10 år. Sensorn fästs enkelt på lämplig



2015-04-29 13:21eGain: Världsledande på prognosstyrning

Sida 3 av 5http://www.egain.se/sv-se#forecasting

inomhusvägg med hjälp av självhäftande tejp, och aktiveras
enkelt på några sekunder enbart genom att scanna den QR-
kod som sitter på sensorn med din mobiltelefon.

Precis som för eGain klimatlogger skall eGain sensor™
monteras i hall eller vardagsrum, dock ej nära någon
värmekälla så som TV, lampa eller liknande.

eGain sensor™ är speciellt framtagen för att det skall vara
enkelt att sätta upp inomhusgivare i varje lägenhet i en
fastighet och för att varje sensor skall vara så diskret som
möjligt när den sitter i hyresgästens lägenhet.

eGain klimatlogger
eGain klimatlogger mäter aktuell temperatur och relativ
fuktighet varje timme och skickar informationen till eGain
server via mobilnätet.

Klimatloggern passar bra när man vill mäta på några ställen i
en byggnad och även när man vill koppla på en extern givare
för t.ex. mätning av fram- och returledningstemperaturer eller
i frånluftskanalen.

Hyresgästerna engageras också i energi och miljöarbetet
genom att de kan avläsa temperatur direkt på klimatloggerns
display.

Den är enkel att installera och monteras i hall eller
vardagsrum, dock ej nära någon värmekälla t.ex. TV, lampa
eller liknande. Klimatloggern behöver nätström och kopplas in
i ett vanligt 220 v uttag. Det finns också utrustning som
möjliggör ett fast montage i antingen ett vanligt strömuttag
eller i armaturen.
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Sidkarta

eGain klimatlogger med extern
givare
eGain klimatlogger med extern givare gör det möjligt att mäta
framledningstemperaturen på stammar och radiatorer i ett
värmesystem och säkerställa att rätt värme kommer fram.
Istället för att mäta temperaturen i luften mäts temperaturen
via en givare som man fäster på lämpligt mätställe.

Detta kan vara värdefullt vid t.ex. en injustering eller för att
undersöka eventuella värmeförluster i värmesystemet som
bör åtgärdas.

Montagesats för klimatlogger
Montagesatsen innebär att man byter ut ett fast eluttag hos
hyresgästen mot ett nytt eluttag med sockeldosa. I denna
sockeldosa läggs sedan en transformator för matning av
Klimatloggern.

På detta sätt upptar vi inget eluttag för hyresgästen och den
kan inte heller kopplas ifrån av misstag.
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 Nyhetsbrev  Helpdesk  Kundzon

Är du intresserad av att veta hur mycket din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag kan spara med hjälp av eGain forecasting™?

Fyll i dina uppgifter nedan så kan du räkna fram hur stor besparing* ni skulle göra om ni väljer att installera eGain forecasting™ i er fastighet.
Ange bostadsytan(m²) nedan

0
Namn på din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag

Telefonnummer

Beräkna
Denna kalkyl är en uppskattning över din möjliga besparing vid installation av eGain forecasting™ baserat på den yta du anger. Den faktiska besparingen
kan komma skilja sig från detta pga. eventuella yttre förhållanden kopplat till er specifika fastighet. Besparingen som visas är din uppskattade besparing

över en 3-årsperiod.

eGain - En helhetsleverantör av fastighetsdrift
eGain är världsledande på klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter. Vi är en helhetsleverantör för alla fastighetsägare som söker produkter och tjänster för
en effektiv och miljövänlig drift av sina fastigheter.

Mer än 220 000 hyresgäster sparar idag 10-15% i uppvärmningskostnader med eGain forecasting™. Vi vill hjälpa dig också! Tillsammans kan vi spara energi, skapa
ett jämnare inomhusklimat och bidra till en bättre miljö.

Lär dig mer här på hemsidan och kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Kundcase - Brf Vadsbo

Centralt i Malmö, och ändå nära havet, ligger Brf
Vadsbo som består av 121 lägenheter och en lokal.
Den funkisinspirerade fastigheten uppfördes år 1943
och har sex våningsplan.

Läs hela kundcaset här >>
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Vad är bra styrning?
eGain forecasting™ använder fakta om bland annat
byggnadens stomme, klimatskal och installationer tillsammans
med väderprognoser för att styra uppvärmningen i
byggnaden.

Med eGains nya moderna teknik ligger vi och styr efter en
professionell väderprognos som innehåller temperatur,
nederbörd, vindriktning, vindhastighet, solstrålning, solvinkel
och solreflektion. Det är en mycket lokal prognos med ett
upptagningsområde på endast 10x10 km. Det skiljer mycket
på en professionell kundanpassad prognos och de väderdata
som man hittar på internet.

För våra väderprognoser samarbetar eGain med Foreca, som
är Skandinaviens största privata väderföretag med kunder
som Google och MSN. Flera gånger per dygn levererar Foreca
femdygns väderprognoser för alla orter där eGain prognosstyr
fastigheter.

Prognosmottagare
eGain prognosmottagare tar emot väderprognoser över
mobilnätet GSM/3G och ansluts direkt till befintligt styr- och
reglersystem. Prognosmottagaren lämnar Ekvivalent
Temperatur (Teq) som ersätter direkt den traditionella
utetemperaturen som styrande för värmesystemet.

Anslutning görs direkt till befintligt reglersystem och
prognosmottagaren lämnar valfri utsignal bl.a. Ni1000,
Pt1000, NTC, PTC samt 0-10V, och passar alla på marknaden
förekommande fabrikat.
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 Nyhetsbrev  Helpdesk  Kundzon

Är du intresserad av att veta hur mycket din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag kan spara med hjälp av eGain forecasting™?

Fyll i dina uppgifter nedan så kan du räkna fram hur stor besparing* ni skulle göra om ni väljer att installera eGain forecasting™ i er fastighet.
Ange bostadsytan(m²) nedan

0
Namn på din bostadsrättsförening eller fastighetsbolag

Telefonnummer

Beräkna
Denna kalkyl är en uppskattning över din möjliga besparing vid installation av eGain forecasting™ baserat på den yta du anger. Den faktiska besparingen
kan komma skilja sig från detta pga. eventuella yttre förhållanden kopplat till er specifika fastighet. Besparingen som visas är din uppskattade besparing

över en 3-årsperiod.

eGain - En helhetsleverantör av fastighetsdrift
eGain är världsledande på klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter. Vi är en helhetsleverantör för alla fastighetsägare som söker produkter och tjänster för
en effektiv och miljövänlig drift av sina fastigheter.

Mer än 220 000 hyresgäster sparar idag 10-15% i uppvärmningskostnader med eGain forecasting™. Vi vill hjälpa dig också! Tillsammans kan vi spara energi, skapa
ett jämnare inomhusklimat och bidra till en bättre miljö.

Lär dig mer här på hemsidan och kontakta oss redan idag så berättar vi mer.

Kundcase - Brf Vadsbo

Centralt i Malmö, och ändå nära havet, ligger Brf
Vadsbo som består av 121 lägenheter och en lokal.
Den funkisinspirerade fastigheten uppfördes år 1943
och har sex våningsplan.

Läs hela kundcaset här >>
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Vad är användbar funktionalitet?
Via eGains kundzon har du tillgång till allt som rör just din
fastighet. Här kan du övervaka alla de fastigheter som styrs
med hjälp av eGain forecasting™. För varje byggnad kan du
se hur den styrs, vilket inomhusklimat den har, anpassa
värmen, ställa in klimatlarm, fylla i och kontrollera
energistatistik och mycket mer.

Klimatrapport med
inomhusklimatindex (IIC)
eGain klimatlogger ger dig kunskap om inomhusklimatet och
du kan planera arbetet i dina fastigheter där det behövs bäst.
Med hjälp av vårt inomhusklimatindex, ett nyckeltal på
statusen i dina byggnader, får du enkelt en övergripande bild,
är alltid uppdaterad för nöjda hyresgäster och en optimal
energianvändning.

Rumssignatur – Leveranskvalité av
inomhusklimatet
Med funktionen rumssignatur får du ännu bättre överblick
över dina hyresgästers inomhusklimat, året om.
Rumssignaturen sammanställer ett helt års mätresultat till en
överskådlig bild där rumstemperatur presenteras i förhållande
till ekvivalent temperatur.

Med rumssignaturen utläser du snabbt på vilken nivå
inomhusklimatet ligger under årets olika årstider, som ger
värdefull information för att säkerställa att reglerkurvan är
optimalt inställd i de olika temperaturområdena.

När du har flera klimatloggers får du även en tydlig indikation
på hur väl balanserat själva värmesystemet är.
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Anpassa värme – Justera
inomhusklimatet på distans!
Genom mätdata från eGain klimatlogger får du kunskap och
kännedom om byggnadens inomhusklimat. Då ges även
möjlighet att anpassa inomhusklimatet på distans. Det ökar
såväl servicegraden till hyresgästerna samtidigt som det
effektiviserar den dagliga driften. Ibland kan oförutsedda
driftstörningar uppstå som skapar ett behov av att snabbt
kunna justera värmesystemet för att undvika kundstörningar.
Med funktionen ”Anpassa värme” kan du själv på distans
justera inomhusklimatet +/-2°C.

Det finns ingen risk att du glömmer ställa tillbaka en höjning,
systemet fasar nämligen själv ut höjningar under 5 dygn,
medan sänkningar kvarstår.

När du följer upp inomhusklimatet med ”Rumssignaturen”
elle...

Exakta energibalansberäkningar
Med eGain forecasting™ kan vi göra individuella
energibalansberäkningar för varje enskild byggnad och inte,
som vanligt är, för olika modeller av byggnader.

För dig som har eGain forecasting™ innebär det att vi kan
hjälpa dig att styra dina byggnader än mer exakt, ta hand om
komfortproblematik individuellt och därmed nå en ännu högre
energibesparing.

Med vårt grafiska verktyg ges intresserade kunder, deras
energikonsulter och energijägare möjlighet att själva arbeta
med beräkningsdata och påverka den individuella
energibalansberäkningen som görs för byggnaden.

I verktyget visualiseras beräkningarna och man kan
individuellt ställa in hur olika vindförutsättningar och solenergi
påverkar energibalansen för den aktuella byggnaden, något
som ganska ofta har stora effekter på huskroppar som är
exponerade för vind och/eller sol.

Andra verktyg
Med snölarm blir du förvarnad om snöfall och kan i god tid
sköta snöröjning. Larm skickas via E-post eller SMS när våra
prognoser visar risk för snö. Prognoserna uppdateras flera
gånger om dagen, men meddelanden sänds bara vid snöfall
kl. 9 och 21 för perioderna 9-21 respektive 21-9.
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Ditt hus och din uppvärmning

Du kan göra mycket för att minska behovet av värme i ditt hus. Du kan
isolera huset bättre eller värma upp det på ett nytt sätt. Vilket
uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker.
Hur är huset byggt? När är det byggt? Är huset renoverat eller i dåligt
skick? Var i landet bor du? Hur mycket värme behöver du?

Här ser du var värmen försvinner ut ur huset. Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i
ditt hus. Bild: Bo Reinerdahl 

Här till vänster kan du läsa om olika system för uppvärmning av hus. Alla system har fördelar och
nackdelar. Vill du veta ännu mer? Då kan du läsa någon av våra publikationer som du hittar till
höger.

Råd och hjälp
Behöver du goda råd? I varje kommun finns det energi- och klimatrådgivare. Energi- och
klimatrådgivningen är opartisk, objektiv och kostnadsfri!

Hitta din energi- och klimatrådgivare här.

Energikalkylen
Med vår energikalkyl kan du bland annat räkna ut hur lång tid det tar innan en värmepump lönar sig
och hur mycket du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus. 

Till Energikalkylen.

Håll kvar värmen
Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska
stanna kvar längre i huset.

Genomsnittliga siffror
Vi har tagit fram ett exempelhus, baserat på ett svenskt genomsnittshus som vi använder oss av i
texten på följande sidor. I faktarutan här nedan kan du se vilka förutsättningar genomsnittshuset
har.  

Det svenska genomsnittshuset 2013
Boyta: 152 kvadratmeter
Total energianvändning: 22 700 kilowattimmar per år
Hushållsel: 6 000 kilowattimmar per år
Varmvatten: 4 500 kilowattimmar per år
Uppvärmning: 12 200 kilowattimmar per år

Källa: Energimyndighetens statistik för småhus

Observera att det svenska genomsnittshuset är just ett genomsnitt av alla svenska småhus. Det finns
hus med betydligt lägre energiförbrukning och hus med betydligt högre. Mängden varmvatten och
hushållsel varierar beroende på vilka installationer som är gjorda, vilka som bor i huset och vilka
vanor de boende har.

Uppdaterad: 2015-03-11Skriv ut Tipsa en vän

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn. 

Dela med andra:

 

Interna länkar

Aktuella bidrag och stöd

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi--och-klimatradgivning/Energiradgivare/
http://energikalkylen.energimyndigheten.se/
javascript:window.print()
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/
http://twitter.com/home?status=http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/
http://www.pusha.se/posta?url=http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/
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Injustering av vattenburen värme

I ett vattenburet värmesystem sker regleringen av värme på flera sätt.
Styrningen av pannan eller värmepumpen samverkar med
injusteringsventiler och termostater på radiatorerna för att ge rätt temperatur
i varje rum.

                             

I ett hus med rätt injusterat värmesystem (högra delen av bilden), har alla rum samma möjlighet att
få värme. Om värmesystemet är dåligt injusterat (vänstra delen av bilden), finns det områden som
är för varma och för kalla.

Syftet med injusteringen är att få en jämn fördelning av värmen i alla rum eller mellan alla rum och
lägenheter i ett flerbostadshus. I ett dåligt injusterat system kommer det att finnas över- och
undertemperaturer i byggnadens olika delar. Oftas kompenserar man för de kallaste platserna
genom att öka värmen i hela huset, detta spär på övertemperaturen i de varmare delarna. Att det är
för varmt på vissa ställen i huset syns ofta som öppna fönster, trots kallt väder. Byggnaden får då en
för hög medeltemperatur, kanske upp till 2-3 grader. Med tanke på att varje grads övertemperatur
ökar värmebehovet med 5 procent, betyder 2-3 grader ett ökat värmebehov på 10-15 procent.

Om värmesystemet inte är injusterat på länge eller om huset byggts om så att värmebehovet
förändrats bör värmesystemet injusteras samtidigt som nya termostatventiler sätts in. Exempelvis
påverkas den tidigare injusteringen av en tillbyggnad, tilläggsisolering av vinden, fönsterbyte eller
isolering av fasad.

 

 

Uppdaterad: 2014-09-12Skriv ut Tipsa en vän

Dela med andra:
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Värmedistribution och reglersystem

Vanligast i svenska villor är ett vattenburet värmesystem med traditionella
värmeelement, radiatorer.

Vattenburen värmedistribution
Vattenburen distribution ger det mest flexibla systemet och
passar de flesta värmekällor.

Det vattenburna värmesystemet kan delas in i två varianter:

Högtemperaturssystem, som finns i hus byggda före
1984. Vattentemperaturen ut från pannan är cirka 80
grader.
Lågtemperatursystem, som finns i hus byggda 1984
eller senare. Vattentemperaturen ut från pannan är cirka
55 grader. Det vattenburna golvvärmesystemet är ett
exempel på ett lågtemperatursystem. Läs mer om golvvärme.

Direktverkande el
Förutom vattenburen värme är det även vanligt med direktverkande el i svenska hus.

Läs mer om direktverkande el som värmedistributionssätt.

Luftburen värme
Värmen i ett hus kan också vara luftburen och produceras i till exempel en luft-luftvärmepump, i en
bras- eller pelletskamin, fläktkonvektorer eller genom förvärmning av ventilationsluften. I det sista
fallet  fördelas värmen i huset med hjälp av ventilationsluften, ananrs kan man öka
värmespridningen med hjälp av fläktar.  

Du kan läsa mer om olika ventilationslösningar här.

Reglersystem
Styr- och reglersystemets uppgift är att hålla önskad och jämn temperatur i bostadens olika delar.
Varje grads temperaturhöjning motsvarar fem procents ökad energianvändning för uppvärmning.
Exempel på reglersystem är termostater vid radiatorer eller termostater (givare) som är placerade
centralt inne i huset (innegivare) eller utomhus (utegivare). Inne- och utegivare kommunicerar
direkt med husets värmekälla (panna, värmepump, fjärrvärmeväxlare). Även shuntar räknas till
reglersystemen.

En trasig termostat kan orsaka onödigt hög energianvändning.

Läs mer om dåligt fungerande eller trasiga termostater.

Känsligt och snabbt
Ett bra reglersystem ska vara känsligt och snabbt kunna anpassa värmen till solinstrålningen och
andra extra värmekällor, men helst inte öka effekten vid tillfällig vädring.

Nya reglersystem för direktverkande elvärme har givare för olika zoner i bostaden. Givaren känner
av den befintliga temperaturen i förhållande till den förinställda önskade temperaturen.

Vinster med en effektvakt
För att spara el och därmed pengar kan du installera en effektvakt. Effektvakten slår av bestämd
utrustning, exempelvis värmesystem eller varmvattenberedare, när den sammanlagda
elförbrukningen i villan når en viss nivå. Det innebär att du kan byta till en lägre huvudsäkring och
därmed få en lägre nätavgift.

Bild: Per Westergård

Uppdaterad: 2014-09-04Skriv ut Tipsa en vän

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn. 

Dela med andra:

Interna länkar

Test av cirkulationspumpar
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Energi-Index – Normalårskorrigering
Med SMHI Energi-Index får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning har skiljt sig från
den normala för en specifik ort.

SMHI Energi-Index bygger på vetskapen att energibehovet vid uppvärmning av fastigheter inte endast
beror på temperaturen. Inverkan av sol och vind måste också beaktas liksom byggnadens energitekniska
egenskaper, användningssätt och läge. Detta tillgodoses av SMHI Energi-Index som därför ger en mer
rättvisande bild av det verkliga uppvärmningsbehovet.

Energi-index kan beräknas för specifika byggnader, men för de allra flesta fall beräknas ett ”ortsindex”
som lämpligen används för ett område med varierad bebyggelse. Energi-Index kan fås som månads- eller
dygnsvärden för 242 orter i Sverige. Indexet anger uppvärmningsbehovet uttryckt som aktuella och
normala värden. Dessa är till formen graddagssummor och kan därför direkt användas i graddagsbaserade
uppföljningssystem.

SMHI Energi-Index har med goda resultat testats mot uppmätta förbrukningsdata för såväl olika typer av
fastigheter som mot leveranser från större fjärrvärmenät. Vid en jämförelse ger SMHI Energi-Index ett
jämnare förlopp sett över en uppvärmningssäsong.

Energi-Index används av allt fler fastighetsförvaltare och energileverantörer. Kunskapen om
fastigheternas verkliga energi- och effektbehov gör det möjligt att uppnå en god ekonomi, funktion och
komfort.

Publicerad 5 september 2012
Uppdaterad 8 april 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Fredrik Norman

Ny Normalårsperiod

Vid årsskiftet 2014–2015 byter SMHI Normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI
Energi-Index. Ny Normalårsperiod 1981–2010 för båda produkterna.

Ny Normalårsperiod för SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index

Kontaktinformation
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Kontakta oss gärna för mer information!

På denna sida har vi samlat detaljerad information om produkterna samt annan nyttig information inom
normalårskorrigering.

Utökad information för SMHI Energi-Index, Graddagar och Kyl-Index

Optimera energiförbrukningen

Prognosstyrd uppvärmning minskar dina energikostnader, reducerar klimatpåverkan och bidrar till ett
jämnare inomhusklimat.

Optimera energiförbrukningen med prognosstyrning

Torbjörn Grönbergs, Försäljning 
Telefon 031-751 89 66 

Skicka e-post till Torbjörn Grönbergs
Liselotte Norén, Försäljning 
Telefon 011-495 85 12 
Skicka e-post till Liselotte Norén

MER INFORMATION

Produktblad SMHI Energi-Index (154 kB, pdf) Prislista SMHI Energi-Index Ortslista för Energi-Index,
Graddagar och Kyl-Index (44 kB, pdf)

UTÖKAD INFORMATION

Professionella tjänster

 
 

http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/energi-index-graddagar-och-kyl-index-utokad-information-1.13663
http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/optimera-energiforbrukningen-med-prognosstyrning-1.20338
mailto:torbjorn.gronbergs@smhi.se
mailto:liselotte.noren@smhi.se
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12927!/Faktablad%20SMHI%20Energiindex%20100909.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.27321!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Prislista%20Energiindex%20140602.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.79429!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/SMHI%20-%20Ortslista%20f%C3%B6r%20Energiindex%20Graddagar%20och%20Kylindex%20141017.pdf
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Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i
fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. Detta är en balansgång som inte bara kräver
effektiva tekniska lösningar utan även god kunskap om klimatet, vädret runt omkring oss och inte
minst om just din fastighets värmelagringsförmåga.

Utetemperatur, solinstrålning och vind är några av faktorerna som inverkar på energiförbrukningen. Men
minst lika viktigt är byggnadens förmåga att lagra värme, vilken bland annat påverkas av byggår,
isolering, lägesfaktorer och användningssätt. SMHI har gedigen kunskap om hur olika byggnader
påverkas av vädret.

Vi kombinerar beräkningar av en specifik byggnads energitekniska egenskaper med detaljerade prognoser
för temperatur, sol, vind och nederbörd. Resultatet är en styrsignal till fastighetens värmesystem baserad
på en specialanpassad prognos som timme för timme tar hänsyn till byggnadens värmelagrande förmåga
och kommande väderförändringar.

Rätt mängd energi

Tekniken gör det möjligt att bättre ta till vara på energi som sol- och internvärme och kompensera mot
nedkylning i blåsigt väder. Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant
och önskad inomhustemperatur. Genom att minimera tillfällen med övertemperaturer inomhus, i
exempelvis soligt väder, slipper ni vädra bort redan betald värme eller ännu värre; kyla bort överskottet
med dyr elenergi.

Vinsterna är många

Bättre ekonomi: årliga besparingar upp till 10 kr/m²
Lägre energiförbrukning: upp till 20 kWh/m² och år
Kort återbetalningstid: investeringen är liten och har oftast betalat sig inom ett år
Stärkt miljöprofil: prognosstyrning bidrar till minskande utsläpp av CO2
Jämnare temperatur inomhus - positivt för hyresgästerna
Enklare fastighetsdrift – SMHIs system tar hand om väderomslagen
Färre klagomål på värmen – resurser för fastighetsskötsel frigörs internt
Bra för många – lämpar sig för de flesta flerbostadshus och kontorsbyggnader
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För att abonnera på Prognosstyrning vänder du dig direkt till våra samarbetspartners:

Så fungerar prognosstyrning i praktiken

1. En prognosmottagare installeras i befintligt värmesystem när det årliga abonnemanget
undertecknats.

2. En styrsignal som innehåller data om byggnadens energibalans samt detaljerad prognosinformation
för de kommande 12 timmarna skickas två gånger per dygn.

3. Mottagaren tar emot styrsignalen och ser till att uppvärmningen alltid ligger på en optimal nivå.
Samtidigt sparar du både pengar och miljön – redan från första dagen.

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® säljs av våra utvalda samarbetspartners som också står för de
tekniska lösningarna, inklusive installation, funktionskontroll och uppföljning.

Våra samarbetspartners är Erab och Nordomatic.

Fakta SMHI WeatherSync®

– ett urval kvalificerade produkter med skräddarsydda lösningar som synkroniserar din verksamhet med
påverkan från väder och vatten. Produkterna löser en uppgift hos kunden snarare än bidrar med ett
beslutsunderlag, är anpassade till kundens processer och utgör en komplett värdekedja.

Publicerad 5 mars 2012
Uppdaterad 18 mars 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Fredrik Norman

KONTAKTINFORMATION

Torbjörn Grönbergs, Försäljning 
Telefon 031-751 89 66 
Skicka e-post till Torbjörn Grönbergs

Produktblad

SMHI Klimatsmart fastighetsstyrning (6,0 MB, pdf)

SAMARBETSPARTNERS

Elektro Relä AB
Nordomatic

Referenser

Arbetarebostadsfonden Stockholm (239 kB, pdf)

Nyhetsbrev
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Optimera energiförbrukningen

Prognosstyrning är en beprövad metod som gör det möjligt att utnyttja en byggnads värmelagrande
egenskaper samt sol- och internenergi med hänsyn till kommande väder.

Prognosstyrning gör det möjligt att uppnå:
 

Energibesparing upp till 20 kWh/m2 och år
Jämnare inomhusklimat
Minskad miljöpåverkan

Vädret och klimatets påverkan

Vädret har en stor inverkan på energibehovet och komforten i byggnader. Det är inte bara
utomhustemperaturen som påverkar uppvärmningen, utan även solstrålningen och vinden.

I vårt klimat märker vi detta tydligt eftersom temperatur, vind, molnighet och solstrålning varierar
beroende av varandra. Vanligtvis blåser det mindre ju kallare det är. Samtidigt är kalla dagar ofta soliga.
Milda dagar däremot kännetecknas av molnigt och blåsigt väder. Dessa samband är förklaringen till varför
ökningstakten i värmebehovet avtar vid fallande temperaturer. Det är också orsaken till ett välkänt
problem inom fastighetsstyrning - att hitta ett optimalt samband mellan värmebehov och
utomhustemperatur

Vänd problemen till möjligheter

Idag styrs fastigheter som regel enbart efter utomhustemperaturen. Vid väderförändringar uppstår lätt
svårigheter. Byggnadens värmetröghet utnyttjas inte på ett klokt sätt, och det är svårt att hålla den önskade
inomhustemperaturen. Exempelvis ger en övergång från en kall natt till en klar och solig dag ofta stora
övertemperaturer inomhus. Vid mildare men mulet och blåsigt väder blir det istället lätt kyligt inomhus,
med klagomål från hyresgäster som följd. I en sådan situation regleras vanligen temperaturen upp. Detta
förstärker dock tendensen till övertemperaturer vid återgång till kallare men lugnt och soligt väder.
Följden blir alltså ständigt återkommande justeringar av reglerkurvan.
 

Ekvivalent temperatur

SMHI har utvecklat energibalansmodellen ENLOSS, som beräknar enskilda byggnaders behov av värme
eller kyla för att hålla en jämn innetemperatur. Energibehovet räknas om till en så kallad Ekvivalent
Temperatur (Te ), som tar hänsyn till utomhustemperatur, solstrålning och vind i samverkan med den
specifika byggnadens läge, egenskaper och användningssätt.

Med lokala, exakta väderprognoser som grund beräknas sedan byggnadens kommande värmebehov. Det
är då möjligt att anpassa energitillförseln efter kommande väderförändringar och nyttja byggnadens
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För att abonnera på Prognosstyrning med SMHI WeatherSync vänder du dig direkt till våra

värmetröghet. På så vis är det möjligt att uppnå en totalt sett lägre energianvändning och ett jämnare
inomhusklimat.

Prognosstyrning - en intelligent utegivare

Varje dag skickas en flerdygnsprognos med timvärden på den ekvivalenta temperaturen till den aktuella
byggnaden. Prognosen tas antingen emot direkt i byggnadens förprogrammerade duc, eller skickas till en
prognosmottagare, som i sin tur kommunicerar med den befintliga reglercentralen. Prognosmottagaren
omvandlar då prognosen till en styrsignal som förskjuter ledvärdet i centralen.

Prognosmottagaren omvandlar prognosvärdet på Te till en styrsignal anpassad till reglercentralen.
 

Erfarenheter

Flerårig erfarenhet visar att prognosstyrning gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med 10-20
kWh per kvm på årsbasis och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Att en minskad energiförbrukning
dessutom är bra för miljön är något som alla vinner på.

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® lämpar sig för de flesta typer av större byggnader, såsom
flerbostadshus, kontorsbyggnader, äldreboenden, vårdhem och sjukhus.
 

Hur kan jag abonnera på Prognosstyrning med SMHI
WeatherSync®?

För att abonnera på Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® vänder du dig direkt till våra
samarbetspartners, Elektro Relä ellerNordomatic.

Våra partners står för den tekniska lösningen, som prognosmottagare och tillhörande
kommunikationssystem inklusive installation, driftsättning och funktionsuppföljning. Med webbaserad
teknik kan du som kund också själv följa din anläggning via Internet.

De tekniska systemen är anpassade till de vanligaste styrsystemen på marknaden, och är enkla att
installera.

Publicerad 19 april 2011
Uppdaterad 18 mars 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Fredrik Norman

Partners
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samarbetspartners. Våra partners står för den tekniska lösningen, som prognosmottagare och tillhörande
kommunikationssystem inklusive installation, driftsättning och funktionsuppföljning. Med webbaserad
teknik kan du som kund också själv följa din anläggning via Internet. De tekniska systemen är anpassade
till de vanligaste styrsystemen på marknaden, och är enkla att installera.

Elektro Relä Nordomatic
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Vintern 2012 - Blåsig start och milt avslut
Efter en blåsig och ostadig julmånad gav ett mäktigt högtryck några kalla vinterveckor i slutet av
januari och början av februari. Men sedan började våren leta sig in över Sydsverige.

Händelserik december med intensiva lågtryck

Den 9 december föll det i ångermanländska Bredbyn och Hattsjöbäcken 89 respektive 80 mm nederbörd
under ett och samma dygn, vilket går direkt in på plats två och tre över största dygnsnederbörd som
noterats någonstans i landet under december månad sedan dessa mätningar startade.
Natten mellan den 13 och 14 registrerades mer åska än det gjorts sammanlagt under någon gången
decembermånad från det att nuvarande blixtregistreringssystem togs i bruk år 2002.

Under natten mot annandag jul drog stormen Dagmar in från Norge. I samband med detta uppmättes på
flera håll de kraftigaste byvindarna på minst 15 år, vilket orsakade stora problem framförallt från Uppland
och upp till Västerbotten.

Den 27 slogs flera värmerekord runt om i Sverige.

Läs mer om decembervädret

Januari – så kom då vintern

I halländska Ullared avslutades den 8 en period av mätbar nederbörd varje dygn sedan den 29 november.

I samband med ett mäktigt högtryck som kom in från Ryssland i slutet av månaden uppmättes i
Haparanda den 29 det högsta lufttrycket på 40 år i Sverige, 1057,0 hPa.
Vid månadens slut var i stort sett hela landet snötäckt, om än på många ställen i söder endast med ett tunt
lager.

Läs mer om januarivädret

Februari – bister början men värmande slut

Högtrycket i norr höll i sig, så även i februari bjöd Haparanda på ett nytt högtrycksrekord med hela
1058,0 hPa.

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/december-2011-var-handelserik-med-varme-aska-och-stormar-1.19067
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/januari-2012-vintern-kom-till-slut-till-sverige-1.19419
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Kylan i norr var bister till att börja med och i lappländska Naimakka uppmättes den lägsta temperaturen
oavsett månad på 11 år med -42,8°.

Redan den 15 letade sig temperaturen över noll längs med västkusten. Och med en mild avslutning på
månaden hann våren komma till delar av västkusten, större delen av Skåne, Blekingekusten, samt
kustnära delar av Öland och Gotland innan månadens slut.

Läs mer om februarivädret

En i hela landet mild vinter bortsett från en rejäl köldknäpp.

 Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2012. Förstora Bild

Vintern har varit övervägande mild i hela landet frånsett en ordentlig köldknäpp i slutet av januari och
början av februari. Sammantaget har därför vintern varit betydligt mildare än normalt, från drygt 1º
varmare längst nere i söder till över 3º varmare i landets nordostligaste delar.

Vi behöver dock inte gå tillbaka längre än till 2008 för att finna en varmare vinter.

Normal vinternederbörd

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/februari-2012-bjod-pa-bister-kyla-i-borjan-och-varmerekord-pa-slutet-1.20077
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20610.1398235958!/image/12vinter_tempavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/12vinter_tempavvikelse.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20610.1398235958!/image/12vinter_tempavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/12vinter_tempavvikelse.png
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Hur var det i fjol?

 Nederbörden i procent av det normala under vintern 2012. Förstora Bild

Stora delar av landet har haft ganska normala mängder nederbörd denna vinter.

Det är endast områden vid mellersta och norra Norrlandskusten som erhållit nederbördsmängder som varit
högt över de normala för årstiden denna vinter.
Här finner vi att Härnösand fick sin största vinternederbörd sedan 1977 med 280 mm.
Bjuröklubb hade med 187 mm sin största vinternederbörd sedan 1967.
I Haparanda får man gå tillbaka ända till rekordåret 1935 för att finna en mer nederbördsrik vinter än årets
237,5 mm.

Publicerad 13 mars 2012
Uppdaterad 23 april 2014
Skicka e-post till sidansvarig, Kundtjänst

Statistik

Ladda hem statistik för aktuell eller valfri månad/år

Mätstationer

Stationskarta med stationer som används i Månadens väder och vatten

Lär dig mer

http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2012-blasig-start-och-milt-avslut-1.20555#
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http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20611.1398235928!/image/12vinter_ndbavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/12vinter_ndbavvikelse.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20611.1398235928!/image/12vinter_ndbavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/12vinter_ndbavvikelse.png
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.14916.1398236479!/image/Stationskarta.png_gen/derivatives/Original/Stationskarta.png
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Varje månad summeras den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Sverige
Månadens väder och vatten

 
 

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/sverige
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/sverige
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Vintern 2013 - Präglades av ost- och
nordostvindar
Ost- och nordostvindar dominerade vädret under vintern vilket gav upphov till stora snödjup längs
Norrlandskusten samt östra Svealand medan det länge var tunt med snö i fjällvärlden. December
blev bortsett från fjällen den kallaste och nederbördsrikaste av vintermånaderna. Mildast blev
februari som även bjöd på en lokalt osedvanligt tidig vår i Norrland.

December – kall och snörik med milt slut

Vintern rivstartade den 1 december då stora mängder nysnö föll på Skaraslätten. Boende i Kilagården i
Västergötland vaknade på vinterns första dag upp till 75 cm nysnö. Dagen innan hade man haft barmark
där. Det fortsatte sedan att driva in snöbyar i ost- och nordostvinden som dominerade väderläget under
julmånaden. Framför allt var det södra Norrlandskusten, norra Upplandskusten samt området mellan
Vänern och Vättern som fick ta emot den mesta av snön. Som en följd av detta blev det en mycket
nederbördsrik julmånad i dessa områden. 

Den 6 tangerade Skara sitt snödjupsrekord (59 cm) för december sedan regelbundna
snödjupsobservationer inleddes 1905. Den 6-14 december var praktiskt taget hela Sverige snötäckt. Efter
en vit julaftonsmorgon i hela landet, som i Stockholm var den vitaste sedan 1915, drog mildluft in från
sydväst och södra Götaland hade barmark på nyårsafton. Där blev det ett särdeles blött nyår, det
regnigaste på minst 50 år.

Läs mer om decembervädret

Januari – normal i söder men mild i norr

I södra och mellersta Sverige tog milt och kallt väder i stort sett ut varandra medan det i norra Norrland
blev en mild eller lokalt mycket mild månad. Det milda vädret som inledde 2013 gick hårt åt snötäcket
och den 9 januari var nästan hela Götaland snöfritt. Kylan och vintern kom sen tillbaka och hela landet var
åter snötäckt igen den 16-28 januari. En ny mildluftsattack i slutet av månaden med blåsigt väder gjorde
att stora delar av Götaland hade åter barmark vid månadskiftet. Januari var även torr i praktiskt taget hela
landet.

Läs mer om januarivädret

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/Manadens-vader-i-Sverige/december-2012-mycket-sno-i-borjan-men-till-nyaret-kraftigt-regn-i-soder-1.27535
http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/Manadens-vader-i-Sverige/januari-2013-milt-kallt-och-ater-milt-1.28088
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Februari - mycket mild i norr

Vinterns sista månad blev mycket mild i nordöstra Norrland och mild i så gott som resten av landet. En
kall inledning av månaden räckte inte långt i norr mot de väldiga temperaturöverskott som uppstod från
omkring den 20 då ett högtryck låg vid Sydnorge. Norr där om fördes mycket mild luft in vilket gav mer
eller mindre vårlika temperaturer i Norrland de följande dygnen. Piteå och Jokkmokk uppmätte båda sina
näst högsta februaritemperaturer den 26. 

Det var nu även så milt i Norrland att några stationer fick meteorologisk vår där medan det ännu var vinter
i söder. Några dygn senare anlände våren även till kustnära regioner i Götaland samt i ett mindre område
vid västra Hjälmaren. Den 27 noterades vinterns högsta temperatur, +11,9° i Brovallen i södra Dalarna.

Läs mer om februarivädret

Mild i nordost - tämligen normal i övrigt

 Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2013. Förstora Bild

I nordöstra Norrland blev det en mild vinter. Vi behöver dock inte gå längre tillbaka än till ifjol för att
finna en mildare vinter. På juldagen uppmättes vinterns lägsta temperatur på -38,5° i Kvikkjokk-
Årrenjarka.

I södra Sverige lades grunden till temperaturunderskotten efter den kalla decembermånaden ty både
januari och februari får ses som i stort sett normala där. För de områden som hade temperaturunderskott
räcker det med att gå tillbaka till 2011 för att finna en kallare vinter. 

http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/Manadens-vader-i-Sverige/februari-2013-dominerades-av-kraftiga-temperatursvangningar-1.28692
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.30111.1398236375!/image/13vinter_tempavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/13vinter_tempavvikelse.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.30111.1398236375!/image/13vinter_tempavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/13vinter_tempavvikelse.png
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Nederbördsrikt i öster - torrt i väster

 Nederbörden i procent av det normala under vintern 2013. Förstora Bild

Ost- och nordostvindar dominerade vädret under vintern vilket förklarar de stora nederbördsöverskotten i
östra Sverige. Framför allt var det den nederbördsrika decembermånaden som såg till att vintern som
helhet bjöd på överskott. De största överskotten hamnade längs östra Götalands kusttrakter, norra
Norrlands inland samt ett par mindre områden längs Norrlandskusten. 

För Västervik/Gladhammar i Småland med mätningar sedan 1860 föll totalt 205 mm vilket innebar den
näst nederbördsrikaste vintern, endast överträffad av vintern 1976/1977. I Jokkmokk där mätningar pågått
sedan 1860 blev det den femte nederbördsrikaste vintern och senast det var en så nederbördsrik vinter där
var 1994. Kalmar hade sin sjätte nederbördsrikaste vinter sedan 1860. Där var det dock blötare så sent
som 2010.

Vindar från syd- och väst var en ganska ovanlig företeelse och torrt väder dominerade därför i fjällvärlden
där det även länge var tunt med snö. Längs norra Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen föll inte ens
hälften så mycket som under en normal vinter. I Gäddede med mätningar sedan 1905 räcker det med att gå
tillbaka till 2010 för att finna en torrare dito.

Publicerad 23 april 2013
Uppdaterad 23 april 2014
Skicka e-post till sidansvarig, Kundtjänst

Statistik

http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014#
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.30110.1398235729!/image/13vinter_ndbavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/13vinter_ndbavvikelse.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.30110.1398235729!/image/13vinter_ndbavvikelse.png_gen/derivatives/Original_1004px/13vinter_ndbavvikelse.png


2015-07-12 16:54Vintern 2013 - Präglades av ost- och nordostvindar | SMHI

Sida 4 av 4http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014

Hur var det i fjol?

Varje månad summeras den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Sverige
Månadens väder och vatten

Ladda hem statistik för aktuell eller valfri månad/år

Mätstationer

Stationskarta med stationer som används i Månadens väder och vatten

Lär dig mer

 
 

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/sverige
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/sverige
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.14916.1398236479!/image/Stationskarta.png_gen/derivatives/Original/Stationskarta.png
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Vintern 2014 - Mild med stormig start
Vintern 2013/2014 inleddes med ett par kraftiga stormar i början av december, men sedan lugnade
vädret ner sig. Vintern som helhet blev mild eller mycket mild. Men under tre januariveckor
dominerade kalluften, framför allt i norr.

December – stormig och mild

Det mycket blåsiga vädret som inleddes under hösten fortsatte under den första vintermånaden december.
Den första stormen "Sven" berörde främst den södra delen av Sverige. Några stationer vid Bohuskusten
hade faktiskt kraftigare vindbyar under "Sven" än under den beryktade stormen "Gudrun" 2005.

Ovädret följdes av kallare luft och i Nikkaluokta uppmättes  -40,8° den 8. För att finna en lägre
temperatur i Sverige så tidigt på vintersäsongen får vi gå tillbaka till 1969. Kylan blev inte långvarig utan
följdes av ett mycket snabbt omslag till mycket milt väder. Den 11-12 sattes åtskilliga nya värmerekord
för december i mellersta Norrland, i något fall med nästan två grader.

Ett nytt oväder, "Ivar", drog in över mellersta Sverige den 12 med orkanbyar vid några jämtländska
stationer. När det gäller skogsskador så överträffade "Ivar" den mycket kraftiga stormen "Dagmar"
annandag jul 2011.

December fortsatte sedan med milt väder över jul- och nyårshelgerna.

Läs mer om decembervädret

Januari – kylan dominerade i norr

Efter en mild inledning av januari slog det om till kallare väder omkring den 10. Kalluften var som mest
dominerande i norra och västra Norrland, där januari som helhet i allmänhet blev kallare än normalt. I
övrigt i landet var månaden mildare än normalt.

Kalluftsutbrottet åtföljdes av band med delvis kraftiga snöbyar över ostkusten, så kallade "snökanoner". I
Mårtensboda i Västerbotten gick man från barmark den 9 januari till ett snödjup på 85 centimeter den 12.

Månadens allra lägsta temperatur noterades den 20 med -42,7° i Karesuando, vilket även blev hela
vinterns lägsta temperatur.

Läs mer om januarivädret

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/december-2013-en-handelserik-manad-1.35178
http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/januari-2014-kall-och-torr-i-norr-1.35258
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Februari - solfattig och mycket mild

När vi kom in i februari så var mildluften tillbaka. Den låg kvar hela månaden och februari som helhet
blev i främst den norra halvan av landet en av de mildaste som uppmätts. Det avspeglade sig bland annat i
att månadens lägsta temperatur blev mycket blygsam på många håll.

Februari var inte bara mild utan även mycket solfattig. I bland annat Umeå och Luleå blev det en rejäl
putsning av de tidigare bottenrekorden.

Det var inte bara molnigt utan det föll även mycket nederbörd i nästan hela landet. I västra Svealand
handlade det om en rekordblöt februarimånad på sina håll.

Läs mer om februarivädret

Mild vinter i hela landet, framför allt i mellersta delen

 Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2014. Förstora Bild

Vintern 2013/2014 blev mildare än normalt i hela Sverige, även om den kalla januarimånaden dämpade
temperaturöverskotten längst i norr. I ett band från nordvästra Svealand till södra Tornedalen var det
däremot 4-6 grader varmare än normalt.

Det innebar i allmänhet den mildaste vintern i Sverige sedan 2008. För en del stationer får man dock gå
tillbaka betydligt längre än så för att finna en vinter som överträffar årets vinter. Till exempel i
Gustavsfors i Värmland var det den mildaste vintern sedan 1925 och i Malung i Dalarna den mildaste
sedan 1949.
 

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/februari-2014-solfattig-och-mycket-mild-1.35991
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Nederbördsrikt - framför allt i västra Svealand

 Nederbörden i procent av det normala under vintern 2014. Förstora Bild

Nederbördsrikt väder i framför allt december och februari gjorde att vintern som helhet blev
nederbördsrik i nästan hela Sverige. Märkligast var förhållandena i västra Svealand där vintern var den
nederbördsrikaste som uppmätts. I detta område var de tidigare rekorden i det här avseendet främst från
1915, 1935 eller 1936.

I det här området föll inte bara stora nederbördsmängder, utan det föll även nederbörd ofta.
Automatstationen i Malung rapporterade nederbörd varje dygn från den 18 december till 16 februari.

I västligaste Dalarna byggdes det även upp osedvanliga snödjup för det området. Den 22-23 hade
Gördalen 151 cm, vilket är det största februarisnödjupet i Svealand sedan den mycket snörika vintern
1951.

I Norrlandsfjällen var det en torr vinter. Det gäller i synnerhet västligaste Jämtland, där Storlien hade sin
torraste vinter sedan 1970.

Publicerad 23 maj 2014
Uppdaterad 16 april 2015
Skicka e-post till sidansvarig, Kundtjänst

Statistik

Ladda hem statistik för aktuell eller valfri månad/år
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Hur var det i fjol?

Varje månad summeras den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet.

Sverige
Månadens väder och vatten

Lär dig mer

 
 

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/sverige
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Om fjärrvärme
Fjärrvärme hushållar med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo.
Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i
städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen
energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och
annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid
avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Hälften av uppvärmningen

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms
med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och
lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett
enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken
bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt
Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå
klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott
kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten.
Priset sätts i de flesta fall en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus
tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle.
Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Kraftvärme

http://www.svenskfjarrvarme.se/
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Sidansvarig:  Annette Sjöström

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en
ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast
produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.

Småskalig fjärrvärme

Fjärrvärme kan också produceras småskaligt, i mindre värmeverk. Den kallas ibland närvärme.

Sidinformation

mailto:annette.sjostrom@svenskfjarrvarme.se
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 Företagskund /  Produkter & tjänster /  Fjärrvärme /  Våra fjärrvärmepriser / Normalårskorrigering och graddagar

Normalårskorrigering och graddagar
– så beräknas den fasta kostnaden
Har ditt företag ett avtal med en fast andel så används en normalårskorrigerad
förbrukning för att beräkna den fasta kostnaden. Det ger dig en försäkring mot stora
skillnader i värmekostnad mellan varma och kalla år. Kostnaden för varma och kalla år
jämnas ut.

Normalårskorrigering av förbrukningen jämnar ut stora skillnader i kostnader under
kalla och varma år. Förbrukningen justeras utifrån hur varmt det har varit under året
jämfört med ett normalt år. Det är svårt att säga vad ett normalt år är och därför
använder vi ett genomsnitt av tidigare år. Vi utgår från SMHI:s statistik för åren 1971-
2000 för vårt normalår (i Uppsala från och med den 1 april 2010). Graddagar är ett
begrepp som används när vi gör normalårskorrigering.

Graddagar – en del i normalårskorrigeringen
Graddagar beräknas genom att se hur många grader dygnsmedeltemperaturen
understiger +17º C. Under vintermånaderna antas +17º C vara den nivå som
fastighetens värmesystem ska värma upp byggnaden till. Resterande energibehov
kommer från solinstrålning och från den värme som alstras av människor och
elektronisk utrustning i fastigheten.

De varmare månaderna värmer solen ännu mer och då beräknas graddagarna utifrån
att dygnets medeltemperatur understiger följande värden:

MånadMånad TemperaturTemperatur

April + 12ºC

Maj-juli + 10ºC

Augusti + 11ºC

September + 12ºC

Oktober + 13ºC

Så beräknas antal graddagar
För att få antalet graddagar för ett dygn tar du skillnaden mellan
dygnsmedeltemperaturen och +17º C (vintermånad). En dag med
dygnsmedeltemperatur på +12ºC ger alltså 5 graddagar (17-12). Summan av alla
graddagar blir årets graddagar. Normalåret i Uppsala är genomsnittet av antalet
graddagar under åren 1971-2000, det vill säga 3 720 graddagar.

Så beräknas den fasta kostnaden
Vid beräkningen av den fasta kostnaden används föregående års uppmätta

Frågor om
fjärrvärme?

 FöretagskundserviceFöretagskundservice
020-82 10 00
Vardagar kl 8-16.30

 Felanmälan fjärrvärmeavbrottFelanmälan fjärrvärmeavbrott
020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Skriv sökord

 Other languages Logga in

Privatkund Företagskund Om Vattenfall

Produkter & tjänster Elnät Energieffektivisering Kundservice

http://www.vattenfall.se/sv/foretag.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-produkter-tjanster.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-fjarrvarme.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-vara-fjarrvarmepriser.htm
http://www.vattenfall.se/sv/andra-sprak.htm
http://www.vattenfall.se/sv/logga-in.htm
http://www.vattenfall.se/sv/privat.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag.htm
http://corporate.vattenfall.se/
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-produkter-tjanster.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-elnat.htm
http://www.vattenfall.se/sv/energieffektivisering.htm
http://www.vattenfall.se/sv/foretag-kundservice.htm
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förbrukning och graddagar. För att se om föregående år var varmare eller kallare än

normalåret, så jämförs antalet graddagar med normalårets graddagar.

Antalet graddagar för Uppsala 2009: 3498

---------------------------------------------------

Normalårets graddagar: 3720

=

Föregående års uppmätta förbrukning 

-----------------------------------------------

Normalårskorrigerad förbrukning

Om föregående år var varmare än normalåret, det vill säga hade ett lägre antal

graddagar, så justeras förbrukningen uppåt. Om föregående år var kallare än

normalåret, det vill säga hade ett högre antal graddagar, så justeras förbrukningen

nedåt.

Den normalårskorrigerade förbrukningen multipliceras sedan med den fasta avgiften

och resultatet är årets totala fasta kostnad. Denna kostnad fördelas över året genom

att den delas med 365 och sedan multipliceras dagskostnaden med antalet dagar i

respektive månad. I mars månad multipliceras alltså dagskostnaden med 31.

Kundservice

Kontakta oss 

Flyttanmälan 

Information på andra

språk

Energirådgivning

Boka energirådgivning

Energismart i hemmet

Följ oss

Personuppgifter Om cookies Sajtkarta

Nyhetsbrev

Prenumerera

© Vattenfall AB

Twitter

Youtube

Facebook

LinkedIn

http://www.vattenfall.se/sv/kontakt.htm
http://www.vattenfall.se/sv/flytta.htm
http://www.vattenfall.se/sv/andra-sprak.htm
http://www.vattenfall.se/sv/energiexperterna.htm
http://www.vattenfall.se/sv/energismart-i-hemmet.htm
http://www.vattenfall.se/sv/personuppgifter-hos-vattenfall.htm
http://www.vattenfall.se/sv/cookies.htm
http://www.vattenfall.se/sv/privat-sajtkarta.htm
http://www3.carmamail.com/Forms/Default.aspx?form=19_878505d5&lang=se
https://twitter.com/Vattenfall_Se
https://www.youtube.com/user/vattenfall
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Därför ska man injustera ett värmesystem
Anledningarna till injustering är många och något man borde göra så fort värmesystemet är installerat
och taget i drift. Ofta blir det dock inte aktuellt med en injustering förrän man upptäcker direkta problem i
anläggningen som behöver åtgärdas. Injusteringen brukar då vara en av lösningarna på ett problem som
hade kunnat förebyggas. För att bättre motivera varför en injustering borde vara en naturlig del av
installationsprocessen har vi här listat de viktigaste anledningarna till att injustera värmesystemet.

Jämnare värme i systemet
Den vanligaste orsaken till att man vill injustera värmesystemet är att man har problem med att värmen
inte fördelar sig jämnt i byggnaden. Normalt är att radiatorer som ligger nära undercentralen ger mer
värme än de som ligger långt bort. Detta brukar märkas i höga hus där då de nedre planen har varmt
medan de som bor högst upp fryser. Anledningen till detta är att vattnet alltid tar lättaste vägen, den med
minst motstånd. Injusteringen fungerar då så att man stryper flödet till de nedre planen i huset för att
tvinga vattnet vidare uppåt. Efter injusteringen är det lika jobbigt för vattnet att ta sig till alla radiatorer
och värmen kommer då fördela sig jämnt.

Energibesparande
En injustering ger nästan utan undantag en betydande energibesparing. I ett system som inte är injusterat
har man ofta för höga flöden vilket gör att vattnet inte kyls av så mycket som det ska vilket leder till att det
returvattnet på fjärrvärme får högre temperatur vilket ger högre energikostnad. Har man värmepumpar
installerade riskerar dessa att få jobba vid för hög temperatur.
Har man ojämna temperaturer i systemet är risken också hög att man tvingats höja
framledningstemperaturen på värmevattnet för att det finns vissa som har det kallt. Man värmer alltså
alltid för den som har det kallast och istället får många en övertemperatur inne. För varje grad man kan
sänka inomhustemperatur sparar man 5-6 % av årsenergin för uppvärmning varför det lätt inses att
övertemperaturer inte är något man vill ha. Först när vattnet har samma förutsättning att nå alla delar av
systemet kan man börja optimera inomhustemperaturen.

Injusteringen ger en god genomgång av systemet
När det kommer till att funktionstesta ett värmesystem är injusteringen en helt oslagbar metod för att
finna felaktigheter. Vid injusteringen går man igenom alla ventiler, pumpar, radiatorer och rör som finns i
systemet. Finns det felaktigheter i systemet så kommer det att upptäckas vid injusteringen. Därför är det
extra viktigt att injusteringen utförs direkt när installationen är klar så man hinner upptäcka eventuella
fel i god tid innan värmesäsongen börjar.

Sammanfattningsvis kan man säga att injustering ska ses som en investering för framtiden som kommer
spara både energi och driftproblem. De energibesparingar man normalt gör brukar vara i den storleken att
en injustering är betald på ca 5 år.



Bilaga 14. Värmevärden – normalårskorrigering 
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NormalårskorrigeringNormalårskorrigering

Värmevärden inför under 2014-2015 en ny prismodell som bygger på uppmätt effekt och behöver

därför ingen normalårskorrigering av effektavgifter. In till dess ni fått den nya prismodellen

kommer vi att korrigera er effekt enligt nedan.

Normalårskorrigering ger jämförbara underlagNormalårskorrigering ger jämförbara underlag

För att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, måste man ta hänsyn till om

det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet

varit. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så att man t.ex. kan

uppskatta resultatet av energieffektiviserande åtgärder över tid.

Det finns i huvudsak två metoder för normalårskorrigering: Graddagsmetoden och Energi-

indexmetoden. Värmevärden använder energiindexmetoden med underlag från SMHI.

Energi-index

Energi-Index bygger på vetskapen att energibehovet vid uppvärmning av fastigheter inte endast

beror på temperaturen. Inverkan av sol och vind måste också beaktas liksom byggnadens

energitekniska egenskaper, användningssätt och läge. Energi-Index är till formen

Graddagssummor* och direkt proportionella mot det beräknade normala respektive aktuella

uppvärmningsbehovet för ett visst typhus. Värdena motsvarar uppvärmning till en önskad

rumstemperatur av +21ºC.

Energi-Index beräknas för ”typhus” som representerar byggnadens energitekniska egenskaper,

läge och användningssätt. Det “typhus” som används i beräkningarna kan anses vara

representativt för svensk tätortsbebyggelse.

Energi-index kan köpas från SMHI för utvalda orter och per månad men är inte publikt tillgängliga.

Detta gör att vi tyvärr inte kan tillhandahålla dessa till våra kunder.

Beräkning av normalårskorrigerad energianvändning

Ett så kallat normalår är beräknat som ett genomsnitt av energi-indexdagar för kalenderåren under

30-årsperioden 1965-1995, vilket fungerar som ett jämförelsemått.

Vid beräkning av normalårskorrigerad energianvändning måste hänsyn tas till energianvändning

som inte påverkas av utetemperaturen, sol och vind mm, t.ex. varmvattenförbrukning.

Varmvattenförbrukningen utgör normalt ca 20-30 % av den totala värmeenergianvändningen för

en normal bostadsfastighet och ca 10 % för en kontorsfastighet. Finns mätning för

varmvattenförbrukningen kan denna med fördel användas för att uppskatta den icke

temperaturberoende delen av energianvändningen.

Normalårskorrigeringen av exempelvis energianvändningen för en viss månad sker i tre steg:

1. Den del av energianvändningen som inte påverkas av utetemperaturen mm (exempelvis

varmvattenförbrukning) dras bort från månadens uppmätta energianvändning.

2. Den återstående delen av energianvändningen, som påverkas av utetemperaturen mm, Energi-

index-korrigeras. Detta görs genom att multiplicera energianvändningen med kvoten av antalet

indexdagar under ett normalår och antalet indexdagar under den aktuella månaden.

3. Månadens normalårskorrigerade energianvändning fås genom att åter lägga till den icke

temperaturberoende användningen till den indexkorrigerade andelen.
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Resultatet av beräkningen blir en energianvändning som går att jämföra med motsvarande

kalendermånad ett tidigare år.

Värmevärden har tagit fram nyckeltal utifrån historiska data för andel temperaturberoende/icke

temperaturberoende energianvändning för olika byggnadskategorier. Dessa nyckeltal används för

den löpande korrigeringen.

Exempel på korrigeringExempel på korrigering

Under april 2011 använde ett flerbostadshus i Nynäshamn 120 MWh fjärrvärme. Den icke

temperaturberoende energianvändningen uppskattas till 25 %.

Total värmeanvändning 120 MWh (avläst)

Icke temperaturberoende (tappvarmvatten) 30 MWh (uppskattad)

Uppvärmning, temperaturberoende 90 MWh (uppskattad)

Energiindex för Nynäshamn en normal april månad 466 (enligt SMHI)

Energiindex för Nynäshamn i april 2011 321 (enligt SMHI)

Korrigeringsfaktor 321/466 = 0,69

Korrigerad värmeanvändning

- Tappvarmvatten 30 MWh (oförändrad)

- Uppvärmning 90 / 0,69 = 130 MWh (korrigerad)

- Totalt 160 MWh (korrigerad)

Skillnaden mellan aktuell värmeanvändning (120 MWh) och Energiindex-korrigerad (160 MWh) är

40 MWh.

*för mer information se SMHIs hemsida (http://www.smhi.se).

(http://www.smhi.se/)

Lite varmare, lite vänligare
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Bilaga 15. Intervju med Matias Benér, Mullsjö  
Bostäder 

  



Intervju Matias Benér 
Hur fungerar väderoptimerade styr- och regler system? 
Grundtanken är att man har en viss tröghet i huset. Prognosstyrning lämpar sig inte 
för alla typ av hus. Ju trögare huset är desto bättre är det. Vi har väldigt bra hus, 
mycket tegel och betong, alltså tunga konstruktioner. Tanken är att en dag som denna 
då det vart kallt på natten, nästan nollgradigt och sen kommer vårsolen fram då 
värmer den på. Det vet inte värmesystemet. Man har idag en styrning som säger att nu 
är den 8 grader ute, då stryper den ner värmekurva och på så vis släpper vi inte ut 
någon värme på radiatorerna. Men systemet vet, efter installation av eGain, 5 timmar 
innan att idag ska de vara sol och vackert väder. Så de stryper ner systemet redan 
innan. Det är den stora skillnaden. I tid är det väldigt lite. Det handlar om två eller tre 
timmar men många bäckar små. Systemet vet också om att det kommer börja blåsa 
eller regna. Om vinden då kantrar så måste man dra på värmen tidigare. Styrkurvan, 
har man noll grader ute så har man en viss framledningstemperatur. Och där har vi 
den andra vinsten, denna går då att sänka. För den som bor i lägenheten blir det en 
annan komfortkänsla. Den hinner aldrig börja frysa. Detta medför att man kan lägga 
sig på en lägre kurva och man slipper på så sätt de olika värmetopparna som blir. Hela 
grejen bygger på den ekvivalenta temperaturen. Själva iden är enkel. eGain hade 
SMHI från början men de var inte så tillförlitliga så de har gått över till FORECA 
som är finskt. De prognoserna fungerar bättre.  

Hur detaljerade är prognoserna, geografiskt?  
Ja tror att man har en Mullsjö-prognos eller så tar man flygplatsen och justerar efter 
Mullsjö. Vart det blåser ofta ifrån bestäms genom vilka grundvärden man har.  

Hur fungerar inställningsprocessen av prognosdatan, kommer eGain ner hit 
eller sköts det centralt? 
Det är både och. Man jobbar med kartor och fallstudier för att ta reda på hur man ska 
ställa in prognoserna. Ytterligare en vinst är att man får en helt annan koll på hur 
mycket energi husen drar. Hela eGain gör att man bli mer intresserad av hur mycket 
energi husen drar. Förr kunde hyresgästerna ringa till skötare och klaga över 
temperaturen, som i sin tur höjde värmen i huset. Risken var ju då att man höjde tills 
ingen klagade. Klagar ingen på värmen då eldar man alldeles för mkt.  

Vad vet du om försprånget som det prognosstyra systemet ger byggnaden. 
Jag skulle tro att prognoser kommer in och börjar arbeta 3-5 timmar innan väderleken 
slår till. 

Har ni nattsänkning. 
Nej, det kör vi inte med. Jag tycker man borde köra med dagsänkning. Då är ju ändå 
inte folk hemma. Vi har dock mycket äldre i våra byggnader, så dagsänkning funkar 
inte riktigt för oss. Det vi är skyldiga att hålla 20-21 grader inomhus. Vi har vissa 
lägenheter som ligger dåligt till där vi inte klarar 20-21 grader. Men ja ser att vi har 
många hus som har det varmare än så. Och så får det nästan vara eftersom vi har 
många äldre i just de husen. 



Hur kommer det sig att ni höjt? 
Ne vi har snarare sänkt. När ja började hade vi 26-27 grader inne. Men då öppnade 
folk fönstren istället och släppte ut all den värmen som vi byggt upp. Man får tycka 
vad man vill om folks komfort men de är enligt mig inte ansvarsfullt att jobba så. Då 
tar man ju bara vår energi och slänger den rätt ut genom fönstret. 
 
Varför valde ni eGain? 
Jag började hösten 2012. Då kom ja från ett fastighetsbolag som heter Lundbergs och 
där handlade man upp centralt eGain 2008-2009 något sådant så jag hade haft de på 
ett par fastigheter och gillade systemet. Dom utvecklas hela tiden och kommer 
ständigt med nya grejer. Sen gillar jag supporten man får som kund. Det bollplanket 
som de ställer upp med är inte alltid man får som kund. Man köper ofta ett 
abonnemang och sen ser man aldrig de människorna igen. Dom finns om man har 
några frågor och de tar inte betalt för supporten till skillnad från andra, till exempel 
vår ekonomiavdelning som knappt vågar ringar. Vi betalar så klart ett m2 pris om året, 
annars tillkommer de inga kostnader.  
 
Hur ser utvecklingen ut i eGain? 
De utvecklar själva styrningen men också att man kan köpa extra grejer till systemet. 
Sen har de också gjort systemet intelligent, den försöker då trycka ner leveransen av 
värmen. Om man har någon byggnad där det hela tiden är lite varmt så jobbar den för 
att trycka ner den till en idealtemperatur.  
 
Har du uppnått de resultat du önskat av eGain? 
Ja de e lite svårt att räkna på exakt hur mycket eGain har gjort för oss. Vi bytte några 
styrventiler som var överdimensionerade samt att vi bytte ett antal reglercentraler i 
samband med att eGain installerades. Men att de har levererat vad de lovat har de 
gjort.  
 
Hur är ert system uppbyggt? 
Vi har paketet grundprognosstyrning. På den har vi aktiverat den intelligenta 
funktionen. Sen har vi ett antal loggers, mellan 2 och 4 loggers för att se vilken 
temperatur vi har på de olika lägenheterna. Och då har vi gjort så att vi valt att placera 
loggersen på den lägenhet som ligger närmst och den som ligger längst ifrån 
undercentralen. Den som ligger närmast är varmast och den som ligger längst bort är 
kallast. Än så länge har ingen injustering skett men de kommer att göras. Innan var de 
dyrt och krångligt men idag har de hänt en del på marknaden så de kommer snart 
göras. Vi kör loggers och sen har vi installerats så vi kan se framledningstemperaturer 
och retur-temperaturer.  
 
Är eGain krångligt att installera?  
Det tog oss en dag att installera alla våra sju system. Ofta så sitter de avkännare på 
väggarna och i de flesta fall kan man använda kablarna som går fram till den och bara 
byta ut tempgivaren till prognosmottagaren.  
 
Från det att ni beställde, behövde ni göra något innan det fungerade? 
Ne de gick väldigt smärtsamt men efter att beställningen var gjord så bytte Mullsjö 
några reglercentraler vilket blev lite dumt. 
 
 



Hur har kunden upplevt inomhustemperaturen efter installationen? 
Det har blivit fler samtal tyvärr. Men eftersom vi har nästan 500 lägenheter så är det 
väldigt få ändå. För kunde de klaga på att de var för varmt. Har man innan vant sig 
vid 25, 26, 27 grader och nu är de 21, då ringer folk och säger att de e kallt. eGain 
rapporterar väldigt bra för hur de går för oss. Det som är vårt bekymmer är att våra 
byggnader är ganska gamla och inte vart direkt injusterade på länge. Har man dålig 
injustering så får man problemet med att lägenheten längst bort inte får tillräckligt 
med värme. Ett fall i ett hus med 36 lägenheter så hade vi en tjej som bodde i den 
sista lägenheten. Vi fick inte till det i hennes lägenhet och då blir de frågan om man 
ska höja de andra 35 lägenheterna också då för att hon ska få sin värme. Det valde vi 
att inte göra så en injustering av våra byggnader är snart ett måste.  

Idag har man då kommit med helt andra system för injusteringen, hur påverkar 
detta eGain?  
eGain kommer fungera bättre. Hade man haft en perfekt injusterad fastighet hade det 
inneburit att man har exakt samma temperatur i varje lägenhet. Det handlar om att ha 
samma tryck på varje radiator i varje lägenhet. Man har nu självreglerande 
returventiler som man sätter på varje stam upp i huset. Så sätter man en 
självreglerande tilloppsventil och en självreglerande returventil så ligger de och 
jobbar hela tiden så får man samma tryck i hela huset.  

Hur varmt vatten skickar du ut till radiatorerna idag? 
Idag skickar vi ut 60-65 gradigt vatten till radiatorerna. Innan, eller precis när jag 
började och vi inte hade eGain, skickade vi ut ca 80 gradigt vatten.   

Hur justeras en byggnad in idag? 
Man gör en åtgärd nere vi stammarna och sen har du en intelligent termostat som 
sköter resten. Sen räknar man antal lägenheter och antal radiatorer för att få till 
injusteringen bra. Detta är ett system som vi ska köpa nu och börja med här snart. De 
vi har spenderat hittills på energibesparingar har vi tjänat ihop på 2-3 år.  

Om man byter en del i systemet, behöver då eGain komma hit och byta delar 
också? 
Ne de var ett ganska stort jobb vi gjorde i och med att en fjärrvärmeväxlare byttes ut 
och att vi var då tvungna att byta reglercentralen för att få ett modernt apparatskåp. Så 
nu kan jag härifrån se vad som händer uppe i den centralen.  

Om någon ändras i systemet, kan man göra de själv eller måste eGain göra det. 
Vissa små förändringar i temperaturen kan jag göra själv. Men till större förändringar 
måste jag kontakta eGain.  

Vind, hur viktigt är det? 
Vinden är otroligt viktigt. Enligt Matias är det den största boven till att 
energiförbrukning går upp. Han bor själv i ett trähus som inte har samma tröghet som 
husen han vakar över dagligen. Är det då en varm sommardag så blir huset varmt men 
så fort de börjar blåsa så svalnar det av. 

Vart kommer vinden ifrån? 
Det blåser från sydväst för det mesta i Mullsjö. 



Den röda delen i diagrammet över inomhusklimatet, vad betyder den? 
Vi har en övertemperatur i husen som är satt efter den idealtemperatur som vi vill ha, 
20-21 grader inomhus. Diagrammet visar tydligt hur vi har mängder med energi att 
spara. Vilken kommer ske när alla byggnader är perfekt injusterade. Nästan helt 
omöjligt att få hela diagrammet grönt, det kanske kunde ske om det slutade blåsa men 
det betyder ju också att vi har stundtals kallt i våra fastigheter och då har vi plötsligt 
inga boende kvar.  

Tror ni den gröna delen kommer öka efter injusteringar? 
Ohja, det kommer vi göra.  

Hur många fastigheter kör ni på? 
Vi räknar inte riktigt på fastigheter eftersom vi har en undercentral som delar ut 
värme till flertalet fastigheter. Om man räknar undercentraler så kör vi på 7 stycken. 7 
av 10 hus. De andra har bergvärme.  

Vad beror de på att eGain inte fungerar så bra på kyrkvägen 2? 
Vi ska inte skylla på eGain. Kommer ni ihåg tjejen som bodde där, hon som flyttade. 
Det går en kulvert från värmecentralen till den byggnaden. De andra lägenheterna är 
varma men just hennes är kall då den ligger längst bort. Sen upptäckte vi en annan 
sak. Byggnaden är byggt i blåbetong och avger därför radon. Byggnaden avger för 
höga radonvärden. Det visade sig att de sitter frånluftsfläktar i fastigheten. Totalt tio 
stycken. Då är det en kreativ person som bestämt att dessa ska stängas av klockan 17 
på dagen och det är förmodligen för att de fört oväsen. Men det är ju vid den tiden de 
borde vara på för att frisk luft ska cirkulera i huset. Så dem har jag satt på så att de 
snurrar hela tiden. Så från att de gick ca 60 % av dygnet så går de nu dygnet runt. Det 
gör de att man suger ut rätt mycket värme ur fastigheten. Det kan man se på 
diagrammet när kurvan byter riktning och går upp igen.  

Förklara gärna de olika figurerna, radiatorkurvan och tabellen med olika 
temperaturskillnader? 
Systemet har på egen hand legat och jobbat så att den har sänkt inomhustemperaturen 
med en halv grad jämfört med innan. Högra sidan är referensåret och den vänstra är 
efter att eGain har kopplats på. Man ser skillnader. Den är ganska vansinnigt att vi 
innan vid 20 grader utomhus skickade in 32 grader i systemet. Det har vi nu minskat 
till 21 grader vilket ger en stor besparing.  

Vad innebär den färgmarkerade skalan kring kyrkvägen 2? 
Jag tror de var så att denna lägenhet har en aktiv justering för vindriktningen. Det är 
nog därför den är färgad, för att se exakt hur vinden påverkar byggnaden.  

Hur läser vi av de olika diagrammen över lägenheterna? 
Det är rumstemperaturgivarna som berättar vilken temp det har varit inomhus. Den 
jämför man sedan men temperaturen utomhus. De olika färgerna betyder olika 
årstider. Blått är vinter till exempel. X-axeln är utetemperatur, Y-axeln är 
inomhustemperatur. Sträcket i mitten som är hyfsat rakt är medeltemperaturen. Ett 
diagram ger resultaten från en givare, vilket betyder att antalet diagram avslöjar hur 
många logggersar vi har. Den ljusgröna linjen är vad vi vill ha för temperatur.  



Är de det gröna fältet i diagrammet som indikerar var ni vill ligga? 
Ja precis, och då ser ni att vi höjt måltemperaturen lite. Målsättningen är 20-21 grader 
Celsius. 

När är Kyrkvägen 2 ifrån respektive Hökgatan 1. 
Kyrkvägen är byggd 1961 och byggnaderna tillhörande undercentralen vid Hökgatan 
1 är uppförda mellan 1987-1990. 

Hur är väggarna på Kyrkvägen 2 uppbyggda? 
Kyrkvägen är uppförd med ett betongpelarskelett och hålrummet däremellan är sedan 
då fyllt med de här radonblocken alltså blåbetongen. Det är alltså blåbetong i 
ytterväggar och mellanväggar samt även delvis i golvbjälklaget och sedan ett puts 
utanpå detta. Det finns alltså ingen isolering utan det är de här gasbetongblocken då 
bara. Husen står på en källargrund. 

Finns det planer på att tilläggsisolera huset? 
Innan vi börjar lägga ner en massa pengar på att renovera måste vi se till att vi har ett 
bra inomhusklimat i byggnaden. Så en första åtgärd har varit att installera nya 
tilluftsdon i lägenheterna. Och nu har vi då börjat göra en långtidsmätning av radon 
där vi lagt in så kallade puckar i lägenheten som ska ligga där i två månader innan de 
skickas på analys. Visar det då på endast låga halter ska vi göra en renovering med ny 
fasad och tak etc. och har vi dåliga värden så blir det aktuellt med rivning.  

Det som i eGains papper benämns Hökgatan 1 är alltså Hökgatan 1-10 i era 
papper? 
Ja de stämmer bra. Det är alltså en undercentral där eGain sitter som sörjer för alla de 
husen. Sedan sitter innetemperaturgivare i olika rum och hus. 

Då har ni alltså satt era inomhustemperaturgivare baserat på var det är varmast 
respektive kallast för att erhålla någon sorts extremvärden? 
Ja precis och i det här fallet har jag då mest gått på egen erfarenhet och baserat på vad 
fastighetsskötaren har för uppfattning om temperaturen i lägenheterna. 

På Hökgatan ligger innetemperaturerna rätt högt finns det inte möjlighet att då 
sänka dem ytterligare? 
Jo det är ju det som är målsättningen. Men från undercentralen till de olika 
fastigheterna har vi rätt långa avstånd där vattnet går i rör i kulvertar och sedan 
kommer upp i golvet på varje fastighet vilket ger många felkällor. Börjar jag sedan 
vrida på en justeringskran där så att någon lägenhet får varmare påverkar ju de hela 
balansen. Det är därför som man måste se hela systemet som en helhet när man 
injusterar. 

Det är inte så att en injustering fungerar så bra så att eGains system blir 
överflödigt? 
Nej det är snarare så att eGain gör sitt jobb ännu bättre om du har injusterade 
fastigheter.  

Hur är fastigheterna på Hökgatan uppbyggda? 
Ja dem är ju byggda senare och då har du en gjuten platta på mark och teglade väggar 
med isolering och gips på insidan. 



Om vi tittar på ert dokument med fjärrvärmeförbrukning så går det att utläsa 
en kostnadsbesparing på cirka 731 000 kronor det första året men sedan 
fortsätter ni att minska kostnaderna med 228 000 kronor även när eGain redan 
installerats. Vad kan det bero på?  
Det kan delvis bero på att det varit lite bättre klimat det andra året 2013-2014 
eftersom dessa siffror alltså inte är normalårskorrigerade. Men sen är det också lite så 
att man jobbar vidare tillsammans med supporten på eGain så att det blir så effektivt 
som möjligt genom små korrigeringar. 

Känner du att du har kontroll över systemet och hur det ska användas? 
Jo men det gör jag. Naturligtvis har ju eGain ett egenintresse av att spara energi och 
kanske sänka temperaturen lite extra men säger jag att vi har en målsättning på 21-22 
grader så skulle ju aldrig dem säga att det inte går att lösa. Däremot kan de ju komma 
med konstruktiva förslag på andra åtgärder än att bara gå in och höja kurvan. 

Finns det någon större energibesparande åtgärd förutom eGain som kan 
förklara den stora besparingen? 
Det har då gjorts ett ventilbyte samt byte av reglercentraler men det är inte mer än så 
vi har gjort. 

Har du någon gång övervägt att utveckla ditt egna system? 
Nej de har jag inte, jag är för dum för de – eller för smart(!). 

Vad kostar systemet? 
Eftersom vi är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostäder) så ska vi ha ett 
rabatterat pris då de har ett samarbete med eGain. Jag betalar utan moms 2,72 kr/m2 
plus 110 000 kronor på att installera grejerna. Så med tanke på vad vi har sparat är det 
ju en ganska bra affär. Priset per kvadratmeter som ligger varje år löper under tre år 
innan det blir omförhandlat. 

Vad tror du om framtiden för dessa system? 
Jag tycker ju väderoptimering är fantastisk bra och nu känns det ju nästan som att det 
är mer väderomslag än tidigare. 

Ser du några nackdelar med eGain eller att styra efter väder generellt? 
En problematik skulle ju vara att de ger en annan input i reglercentralen och därför 
kan du ju få se en del konstiga siffror i reglercentralen om du tittar eftersom ju inte 
den vanliga utetemperaturen står där. Men det är ju verkligen inget problem och jag är 
väldigt nöjd med supporten och så tycker jag ju att det är en riktigt smart lösning. 



Siffror mottagna av Matias Benér under 
intevjun. 

         
          MULLSJÖ BOSTÄDER AB 

         
          FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING 

        
     

nov 2013-dec 2014 
   

   
2012 2013 2014 

Normalårskorrigerad förbrukning kWh/m2 
BOA/LOA 

Adress Mätare nr Yta m2 Förbrukning 
Förbrukni

ng 
Förbrukni

ng 2012 2013 2014 
Anslutningseffek
t kw 

Kyrkvägen 10 37696651 6 540 978 622 826 556 742 056 175 160 149 380 
Ängsgatan 9 32348926 221 52 887 40 651 41 201 239 184 186 30 
Olofsdal (kyrkvägen 2) 37696644 2 206 423 311 372 384 381 105 203 193 207 180 
Park/Vgv 34615854 5 063 1 017 879 866 937 806 147 207 189 183 550 
Västangårdsvägen 4 J-L 

    
53 683 

   
  

Tunnelgatan 34615890 5 190 1 004 251 864 779 831 388 197 181 182 550 
Stallgatan 13 Gemensam mätare Årskostnad 4048 kr *6(inkl. moms) 

      
  

Grindgatan 1-18 33756227 3 700 399 287 345 743 315 284 148 133 129 325 
Syrenstigen 56-67 29878369 337 59 212 56 337 66 942 176 167 199 30 
Finkgatan 41 35900109 435 64 001 67 423 58 177 190 200 173 36 
Hökgatan 1-10 37696647 3 100 679 602 553 815 488 051 203 170 159 260 
Hökgatan 11-17 37696650 1 515 252 539 205 664 188 138 170 148 138 150 
Summa 

 
28 307 4 931 591 4 200 289 3 972 172 174 148 140 

 
 

Diff föreg period   Kronor -731 302 -228 117 
 

-26 -8 
 

 
    % -15% -5% Siffror med rött ej prognosstyrda eller 

normalårskorrade 

          
 

•Fjärrvärmeförbrukning sedan 2012:  
        

 
2013 -731 MWh (-15%) 

        

 

2014 -271 MWh (- 6%) (Jämfört med 
2013) 

        
          

 

•Normalårskorrigerad förbrukning kWh/m2 och år: Från 174 till 139 mellan 
åren 2012-2014. (-20%) 

     !
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Bakgrund

Sammanfattning

När vi nu är inne i värmesäsongen 14/15 tänkte vi göra en kort summering över era prognosstyrda byggnader.

Energianvändningen i era prognosstyrda byggnader har minskat med 23,1 kWh/m² senaste året vilket motsvarar 17 145,1 kg CO2
jämfört mot innan prognosstyrningen installerades. Vid jämförelse mellan senaste och föregående år har energianvändningen minskat
med 3 % [5,8 kWh/m², 4 308,6 kg CO2].

Analys av väderprognosstyrning på Mullsjö Bostäder AB
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2014-01 - 2014-12

Period för eAnalys

Vår referens Michael Markert-Johansson
Telefon +46733293811

Kundens referens Matias Benér
Telefon 0392-142 31

Datum 0001-01-01

E-post mj@egain.se

Bakgrund & Sammanfattning

Vindanalys

Driftläge Dygnsmedeltemperatur

Inomhusklimatindex

1

4

5

6

Innehåll 2

1 Mullsjö - Bosebygd 1:519, Grindgatan (Peter) 7

2 Mullsjö - Bosebygd 1:524, Hökgatan (UC på Hökg. 1) (Peter) 10

3 Mullsjö - Bosebygd 1:527, Hökgatan (UC på Hökg. 16)(Peter) 13

4 Mullsjö - Gunnarsbo 1:190, Kyrkvägen 10 (Leif) 16

5 Mullsjö - Gunnarsbo 1:211, Kyrkvägen 2 (Leif) 20

6 Mullsjö - Sjöryd 1:223, Parkvägen 3-5 (Daniel) 23

7 Mullsjö - Sjöryd 1:317, Tunnelgatan 10 (Daniel) 26

Avslutning 29
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<   65,0

65,0 - 97,5

97,6 - 130,0

130,1 - 175,5

175,6 - 234,0

134,1 - 305,5

305,5   <

<   55,0

55,0 - 82,5

82,6 - 110,0

110,1 - 148,5

148,6 - 198,0

198,1 - 258,5

258,5   <

<   45,0

45,0 - 67,5

67,6 - 90,0

90,1 - 121,5

121,6 - 162,0

162,1 - 211,5

211,5   <

kWh/m²Zon 1 Zon 2 Zon 3

Energiklassificeringszoner

= Ökat
= Oförändrad
= Oförändrad
= Minskat något
= Minskat
= Förslag till åtgärd

Förändring jämfört med referensår

Värme effektivitet

Diagrammet visar förhållande mellan byggnadens yta (m²) och energianvändning för värme och varmvatten (kWh/m²). Identifiering av byggnad görs
med respektive siffra som presenteras i innehållsförteckningen.
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Vindanalys

Foreca-Mullsjö
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Bosebygd 1:519, Grindgatan (Peter)
Bosebygd 1:524, Hökgatan (UC på Hökg. 1) (Peter)
Bosebygd 1:527, Hökgatan (UC på Hökg. 16)(Peter)
Gunnarsbo 1:190, Kyrkvägen 10 (Leif)

Mullsjö Bostad,2-glas,-,NS, Självdrag,Rad

Byggnader med denna byggnadstyp

Sjöryd 1:223, Parkvägen 3-5 (Daniel)
Sjöryd 1:317, Tunnelgatan 10 (Daniel)

Gunnarsbo 1:211, Kyrkvägen 2 (Leif)

Mullsjö Bostad,2-glas,-,NS, Frånluft, Rad

Byggnader med denna byggnadstyp
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Inomhusklimatindex

Grönt IIC = % -tid inom önskat område
Blå IIC Låg = % -tid under önskat område
Röd IIC Hög = % -tid över önskat område
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Bosebygd 1:519, Grindgatan (Peter) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-06 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 20 26
 10 41
   0 53
-10 65
-20 76

Nuvarande

 20 23
 10 38
   0 50
-10 62
-20 73

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-06
Yta: 2 725 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 129 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 148 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150122 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->0,4 -15=0,0->0,4 -10=0,0->0,5 -5=0,0->0,5 0=0,1->0,4 5=0,0-
>0,3 MM
141125 Manuell justering av följande adaptionszoner: 15=0,0->-0,4 20=0,0->-0,7 MJ
140409 Från eA-möte: MB meddelar att de skall sätta ut en logger till i denna fastighete så att vi kan koppla på självoptimeringen då
den ena loggern inte är representativ/MJ
130308 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             Settings controller Danfoss ECL300
             Läge=Måne;Sol Rumtemp=22;21 Curve=1,1 P-shift=0
             Summerdisconnection(pumpstop)=18;20 min=10 max=90
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Bosebygd 1:524, Hökgatan (UC på Hökg. 1) (Peter) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-05 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 20 32
 10 40
   0 48
-10 55
-20 61

Nuvarande

 20 20
 10 34
   0 45
-10 55
-20 65

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-05
Yta: 3 401 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 159 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 203 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150224 Manuell justering av följande adaptionszoner: -5=-0,5->-0,5 0=-0,8->-0,8 5=-0,5->-0,5 10=-0,1->-0,4 15=0,0->0 MM
150210 08:24 pRum ändrat från -0,5 till 0.3 /mj@egain.se
150126 10:06 pRum ändrat från -0,3 till -0.5 /mj@egain.se
150119 09:29 pRum ändrat från 0,0 till -0.3 /mj@egain.se
150119 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->-0,4 -15=0,0->-0,4 -10=0,0->-0,4 -5=0,0->-0,4 0=0,0->-0,4 5=-
0,1->-0,3 MM
150115 MJ ringer.  Rum=22;20 Kurva=0,7;1,0(för ca en månad sedan). Nollställer också optimering och P-rum. /JO
141229 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->-1,3 -15=0,0->-1,3 -10=-0,1->-1 -5=-0,3->-0,9 0=-0,9->-0,9 5=-
1,4->-1,4 10=-1,1->-1,1 15=-0,9->-0,9 20=-0,2->-0,2 MM
141125 Förslag på ny kurva Curve=0,7;1,0,  Rumsförskjutning= 22;20 och nollställ sedan pRum och optimeringen. Nya kurvan inlagd
under förslag i diagrammet. /MJ
140409 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=1,1->0 -15=0,8->0 -10=0,5->0 -5=-0,4->0 0=-0,7->-0,1 5=-1,0->-0,4
10=-1,0->-0,4 MJ
140409 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->1,1 -15=0,0->0,8 -10=0,0->0,5 -5=0,0->-0,4 0=0,0->-0,7 5=-0,3-
>-1 10=-0,3->-1 15=-0,1->-0,1 20=0,0->0 MJ
140324 Kopplat på självoptimeringen med hög måltemp 21-22 grader för bägge loggers då lägenheterna visar ca 23-24 grader under
vintern. Ta ned i etapper. /MJ
130305 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             Settings controller Danfoss ECL300
             Curve=0,6;0,7 P-shift=0 Rumförskjutning=24;22 Summerdisconnection
             (pumpstop)=18;20 min=10 max=60
              Läge: Måne;sol



eGain Sweden AB, Faktorvägen 9, SE-434 37 Kungsbacka, Sweden
Phone +46 300 745 40, Fax +46 300 745 76, info@egain.se, www.egain.se 13/29

eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Bosebygd 1:527, Hökgatan (UC på Hökg. 16)(Peter) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-06 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 20 20
 10 31
   0 40
-10 49
-20 57

Nuvarande

 20 22
 10 32
   0 40
-10 48
-20 55

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-06
Yta: 1 505 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 138 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 170 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150210 08:25 pRum ändrat från -0,2 till 0.2 /mj@egain.se
150119 09:32 pRum ändrat från 0,2 till -0.2 /mj@egain.se
150115 13:34 pRum ändrat från 0,0 till 1 /mj@egain.se
150115 Manuell justering av följande adaptionszoner: MM
150115 Manuell justering av följande adaptionszoner: 0=-0,3->0 MM
150115 Peter meddelar att kurvan = 0,7 och Rum BV=20, enligt T1:orna ser det ut att vara BV=20,5 grader, denna paralellhöjning
inlagd i radiatordiagrammet./MJ
150115 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->0,3 -15=0,0->0,4 -10=-0,5->0,1 -5=-0,6->0,2 0=-0,8->-0,3 5=-
0,7->-0,3 10=-0,9->-0,5 15=-0,9->-0,6 20=-0,3->-0,5 MM
141201 Manuell justering av följande adaptionszoner: -10=0,0->-0,5 -5=-0,1->-0,7 0=-0,3->-0,8 5=-0,8->-0,8 10=-0,9->-0,9 15=-
0,9->-0,9 20=-0,3->-0,3 MJ
141125, Bett Mattias B. kolla upp om nedanstående inställning verkligen stämmer eftersom kurvan redan är väldigt låg och vi
behöver sänka den ytterligare./MJ
140324 Kopplat på optimeringen för bägge loggers med måltemp 20,5-21,5 grader/MJ
130719 Avläsningen av energianvändningen för sept -12 uteblev. Värdet för okt -12 på 32,91 MWh fördelades därför ut på september
också./MJ
130306 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             Settings controller Danfoss ECL300
             Curve=0,8;0,7 P-shift=0; Summerdisconnection (pumpstop)=18;20
             min=10 max=70
             Läge=måne;sol Rumbörvärde=20
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Gunnarsbo 1:190, Kyrkvägen 10 (Leif) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-07 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 15 32
 -5 53

Nuvarande

 17 26
 10 37
  5 43
   0 48
 -5 53
-10 57
-15 62
-20 67

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-07
Yta: 5 633 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 149 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 175 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150119 Leif på plats för funktionskontroll. Skickad Teq korrekt. Inställningarna avlästa och inlagda i radiatordiagram. VS2 har kallast
och en högre kurva. Men det har varit OK härifrån att tag enl Leif./MJ
141202 Regin Exocompact: Min=20  Max=70 Pumpstart 18 grader, hysteres 2 grader på bägge VS.
           Funktionskontroll OK.
           Rad(VS1) 6 fastigheter Kyrkvägen/Ängsvägen :
          -20=67, -15=62, -10=57 -5=53,  0=48  5=43 10=37  17=26
          Rad(VS2) Kontoret Kyrkvägen/Kroons väg:
         -20=70  -15=66, -10=62  -5=58 0=53, 5=47  10=40  17=28//MJ
141202 Nollställning av adaptionszoner. Radiatorkurva bör justeras enligt:
-20=4,0 -15=3,6 -10=2,8 -5=2,0 0=0,7 5=-2,2 10=-3,2 15=-3,6 20=-1,2  /mj@egain.se
141202 10:46 pRum ändrat från 0,0 till 0.5 /mj@egain.se
141125 En ny RC (Regin Exocompact) installerad för länge sedan utan dokumentation. Bett Mattias B att skicka någon för
funktionskontroll på plats och kontrollera inställningarna/kurvan och eventuellt ändra denna./MJ
141125 Manuell justering av följande adaptionszoner: -5=0,5->0,5 0=0,2->0,2 5=-0,6->-0,5 10=-1,4->-0,8 15=-1,1->-0,9 20=-0,3-
>-0,3 MJ
140929 09:24 pRum ändrat från 0,0 till 1 /matias.bener@mullsjo.se
140324 09:36 pRum ändrat från 1,0 till 0.5 samt kopplade på självoptimeringen med måltemp 20,5-21,5/MJ /mj@egain.se
140324 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->1 -15=0,0->0,9 -10=0,0->0,7 -5=0,0->0,5 0=0,0->0,4 5=0,0->0,4
10=0,0->0,3 15=0,0->0,1 MJ
140130 09:31 pRum ändrat från 2,0 till 1 /matias.bener@mullsjo.se
140120 09:02 pRum ändrat från 1,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
131021 13:28 pRum ändrat från 0,0 till 1.0 som jag låst fast. Matias meddelar att det är många
             fastigheter kopplade till denna och att de ofta fått lite kallt. Jag har också höjt
             måltemperaturen en grad till 21-22 för att ta höjd /mj@egain.se
131007 15:09 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
130930 14:13 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
130924 13:51 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
130916 15:43 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
130719 Avläsningen av energianvändningen för sept -12 uteblev. Värdet för okt -12 på 139,111 MWh fördelades därför ut på
september också./MJ
130307 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             settings controler RVL46
             -5=53;49 +15=32;29 switch=36h;18h ecoday=17;19 econight=9;14
              roomadj.day=0 roomadj.night=-1;0 mode sel=day(Sol)
              Switch=18% (under klocka, läge mellan klocka och sol)
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Gunnarsbo 1:211, Kyrkvägen 2 (Leif) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-11 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 15 36
 -5 55

Nuvarande

 15 29
 10 38
  5 43
   0 48
 -5 53
-10 58
-15 63
-20 68

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-11
Yta: 2 124 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, F (utan återv), Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 207 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 203 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150210 08:38 pRum ändrat från 0,0 till 0.5 /mj@egain.se
150202 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,9->0,7 -15=0,9->0,7 -10=0,9->0,7 -5=0,8->0,7 MM
150202 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=1,1->0,9 -15=1,1->0,9 -10=1,1->0,9 -5=1,1->0,8 0=1,0->0,7 5=0,7-
>0,5 MM
150129 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=1,5->1,1 -15=1,4->1,1 -10=1,4->1,1 -5=1,3->1,1 0=1,2->1 5=1,0->0,7
10=0,3->0,3 15=0,0->0 MM
150119 Kallaste lägenheten är 2 B och de har historik av att ha kallt i detta huset vintertid, blå logger på 2A ligger mitt i huset. Vi
låter inställningarna vara. Leif hör av sig om det blir bekymmer./MJ
141229 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,9->1,5 -15=0,9->1,4 -10=1,0->1,4 -5=1,3->1,3 0=1,2->1,2 5=1,0->1
10=0,3->0,3 15=0,0->0 MM
141229 12:58 pRum ändrat från 0,0 till 0.8 /mj@egain.se
141217 Manuell justering av följande adaptionszoner: -10=0,9->1 -5=0,9->1,2 0=0,9->1,1 5=0,7->0,9 MJ
141215 Manuell justering av följande adaptionszoner: -5=0,9->0,9 0=0,9->0,9 5=0,3->0,7 10=0,2->0,4 MJ
141205 13:24 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
141202 Ny kurva  : -20=68 -15=63 -10=58 -5=53 0=48 5=43 10=38 15=29, Pumpstart=18, Hysteres=2
Funktionskontroll OK./MJ
141202 09:26 pRum ändrat från 2,0 till 0 /mj@egain.se
141202 09:25 pRum ändrat från 0,0 till 2 /mj@egain.se
141201 Manuell justering av följande adaptionszoner: MJ
141201 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=1,5->0,9 -15=1,4->0,9 -10=1,3->0,9 -5=1,1->0,9 0=0,9->0,7 5=0,8-
>0,4 10=-0,2->0,2 15=-0,8->0 20=-0,3->0 MJ
141125 Förslag lämnat på ny kurva : -20=68 -15=63 -10=58 -5=53 0=48 5=43 10=38 15=29, nollställ sedan optimeringen, kurvan
inlagd under förslag. Har ökad ventilation här pga av höga radonhalter./MJ
141125 MJ på Plats. Dom hade bytt till ny DUC. MJ meddelar att detta troligtvis skett på andra ställen och han skall ta
            reda på mer. Ny DUC är en Regin Exocompact. /JO
            VS1:
           Kurva: -20=70 -15=64 -10=58 -5=53 0=47 5=44 10=44 15=42 (MJ tar fram nytt förslag)
           Nattsänkning=inaktiv
           Pumpstart= 18 Hysteres=2 Morgonboost=nej

141125 09:36 pRum ändrat från -2,0 till 0 /mj@egain.se
141125 09:34 pRum ändrat från 0,0 till -2 /mj@egain.se
140409 Från eA-möte: MB meddelar att problemen med värmen i denna fastighet nu är lösta/MJ
140324 Ställt upp optimeringskurvan samt satt pRum som var fastlåst på utfasning som motprestation. Kopplat på röd och gul logger
med måltemp 201-21,5/MJ
140324 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->1,1 -15=0,0->1,1 -10=0,0->1 -5=0,0->0,8 0=0,0->0,7 5=0,0->0,5
10=0,0->0,4 MJ
131122  pRum ändrat från 0,0 till 2 och fastlåst tillsvidare. MB kontrollerar också loggerplaceringarna
               om dessa stämmer eftersom "blå" logger på Kyrkv. 2A är varm fast den är längst från UC
               och de har klagomål från intilliggande lgh. Också ändrat hustyp till F från självdrag. Även
                aktiverat vindriktingskompensering från sydväst/MJ
131116 11:14 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
130719 Avläsningen av energianvändningen för sept -12 uteblev. Värdet för okt -12 på 47,944 MWh fördelades därför ut på
september också./MJ
130311  eGain forecasting™ 902 installed /HN
            settings controler RVL45
            -5=55;51 +15=36;32 switch= ecoday=16;19 econight=15
            roomadj.day=0 roomadj.night=0 mode sel=day
            snabbhöjning=15%
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Sjöryd 1:223, Parkvägen 3-5 (Daniel) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-05 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 20 32
 10 46
   0 57
-10 67
-20 77

Nuvarande

 20 21
 10 36
   0 48
-10 60
-20 71

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-05
Yta: 5 003 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 183 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 207 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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eAnalys för Mullsjö Bostäder AB - 2015-03-02

Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150218  Kompenserat lite för blåsten de senaste två dygnen /Matias
150218 15:30 pRum ändrat från 0,0 till 1,2 /matias.bener@mullsjo.se
150209 Väldiga obalanser här varför vi ligger på hög måltemp. kommer åtgärdas framöver./MJ
150209 14:45 pRum ändrat från -0,8 till 0 /matias.bener@mullsjo.se
150202 16:06 pRum ändrat från -0,6 till -0.8 /mj@egain.se
150129 12:50 pRum ändrat från -0,3 till -0.6 /mj@egain.se
150126 10:14 pRum ändrat från 0,0 till -0.3 /mj@egain.se
150119 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->-0,5 -15=0,0->-0,5 -10=0,0->-0,5 -5=0,0->-0,5 0=0,0->-0,5 5=-
0,1->-0,5 10=0,0->-0,5 MM
150115 14:07 pRum ändrat från 1,6 till 1.6 /jo@egain.se
150115 Nollställning av adaptionszoner. Radiatorkurva bör justeras enligt:
-20=0,0 -15=0,0 -10=-0,8 -5=-2,5 0=-5,6 5=-8,5 10=-6,7 15=-5,7 20=-1,1  /jo@egain.se

150115 Kurva=1,2;1,1 Rumförskjutning=22;20 P-förskjut=1
        Nollställer samtidigt zonerna. /JO
150114 08:44 pRum ändrat från 2,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
150114 08:44 pRum ändrat från 0,0 till 2 /matias.bener@mullsjo.se
141125 Bett Mattias B kontrollera inställningarna, stämmer dokumentationen så ändra rumsbörvärdet=22;20 och nollställ
optimeringen. Nya kurvan utritad under förslag/MJ
140903 Manuell justering av följande adaptionszoner: 5=-0,3->-0,3 10=0,0->0 15=0,3->0 20=0,5->0 MJ
140423 12:06 pRum ändrat från -0,5 till 0 /mj@egain.se
140423 MB meddelar att han höjt pumpstopp från 20 till 21 då hyresgäster klagat. Också så står
          kurvan på lutning 1,3 (tidigare 1,1), bett honom ställa den på 1,2 istället. Också logger hos 35F
         verkar visa för mycket. MB kontrollerar denna igen och eventuellt kalibrerar vi om den. Också
       höjt kurvan vid 10-20 grader så den ekvivalenta tempen sjunker och värme och pumpar ger mer
         värme./MJ
140324 varmt i lägenheterna, ca 23-24 grader i vinter. Aktiverat självoptimeringen 21-22 tillsvidare. tas ned i etapper. ny reglerkurva
behövs/MJ
130719 Avläsningen av energianvändningen för sept -12 uteblev. Värdet för okt -12 på 139,234 MWh fördelades därför ut på
september också./MJ
130305 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             Settings controller Danfoss ECL300
             Läge=Sol Rum=24;22
             Curve=1,0;1,1 P-shift=0 Summerdisconnection (pumpstop)=18;20
             min=10 max=75
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Sjöryd 1:317, Tunnelgatan 10 (Daniel) Helår

Energi - år

# Datum Beskrivning
1 2013-03-05 eGain forecasting™ installerades

Radiatorkurva

Ursprunglig

 20 26
 10 41
   0 53
-10 65
-20 76

Nuvarande

 20 20
 10 36
   0 49
-10 62
-20 74

Självoptimerad energibalansberäkning

Energi - månad

Installerad: 2013-03-05
Yta: 5 190 m²
Prognosort: Mullsjö

Typhus:  Bostad, 2-glas, Normalskyddat, Självdrag, Radiatorer, SPC: 0,0
Energianvändning under perioden (2014-01 - 2014-12): 182 kWh/m²
Energianvändning referensår (2012): 197 kWh/m²
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Individuell energibalansberäkning

Rumssignatur
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Föreslagen åtgärd Datum Ansvarig

Slutsats/historik

Vi har gjort följande anteckningar i loggen:
150115 14:23 pRum ändrat från 0,0 till 0 /jo@egain.se
150115 Nollställning av adaptionszoner. Radiatorkurva bör justeras enligt:
-20=2,4 -15=2,0 -10=1,4 -5=-0,1 0=0,4 5=-2,3 10=-6,9 15=-6,4 20=-1,6  /jo@egain.se

150115 MJ på plats:  Kurva=1,1;1,2 Rumbövärde=20 P-förskjut=0. /JO
141229 Manuell justering av följande adaptionszoner: -20=0,0->0,6 -15=0,0->0,5 -10=0,0->0,3 -5=0,0->0 0=0,0->0 5=-0,6->-0,6
10=-1,7->-1,7 15=-1,6->-1,6 20=-0,4->-0,4 MM
141125 Lämnat förslag på att Rumsbörvädet ändras från 21 till 20 om nedanstående inställningar stämmer. Nya kyrvan inlagd som
förslag/MJ
140409 Kopplat på opt. på bägge loggers 21-22/MJ
130305 eGain forecasting™ 902 installed /JO
             Settings controller Danfoss ECL300
             Curve=1,1 P-shift=0 Rumsförskjutning=22;21
            Summerdisconnection (pumpstop)= 18;20 min=10 max=80 Läge=Sol
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Vi har nu gått igenom alla Mullsjö Bostäder ABs prognosstyrda byggnader.

Avslutning

Michael Markert-Johansson

Bästa hälsningar
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Bilaga 16. Intervju med Torbjörn Lundberg, Bostads 
AB VätterHem 

 



Intervju Torbjörn Lundgren 

Hur fungerar systemet 
Vi har en väderstation där vi mäter soleffekt, alltså W/m2, vi mäter solriktning och 
solvinkel alltså höjden över horisonten. Mitt på sommaren står solen väldigt högt upp 
och då lyser den inte in genom några fönster och ger alltså inte så mycket värme. 
Väderstrecket, alltså solriktningen, har att göra med hur huset är placerat mot solen 
med antal fönster. 

Ifall solen bara lyser på fasaden men inte in genom några fönster. Ger det 
fortfarande någon effekt? 
Ja, i snitt så har ju alla våra fastigheter fönster, 15 procent av kvadratmeterytan, gamla 
kåkar har rätt lite fönster. Solen är den parameter som ger allra störst effekt på värmen 
inomhus. 

Vilken är den näst största parametern? 
Vinden. Vi mäter också regn men det ger ingen större skillnad. Vinden mäts i riktning 
och hastighet. Om man jämför med sol så ger vinden kanske en 10-15 procent, resten 
är solen. Vi mäter inomhustemperaturen i varje lägenhet och där ser vi ju också 
effekten i varje lägenhet. Särskilt i februari och mars syns direkt, på en halvtimma hur 
det blir varmt inne i de lägenheter där solen lyser in medan lägenheter som har skugga 
vid samma tillfälle, inte ser någon skillnad. Det måste bara vara solen. 

Hur blir det då med värmesystem? Det måste ju fortfarande pumpa ut värme till 
hela huset. 
Precis, det är där vi har komplikationerna. DÅ gäller det att veta hur är fastigheten 
orienterad. Har den en långsida mot söder där vi har störst effekt av solen. Ja i så fall 
får du ju mycket effekt av solen. Men säg en punkt hus där du har en lägenhet i varje 
hörn. Där har lägenheterna sol olika tider (en stund var) medan vi skickar ut samma 
temperatur i värmesystemet. Så vad vi har gjort är att lägga in en lägsta referens. Vi 
styr ner värmen med hjälp av de här väderstationsparametrarna. Men vi styr upp med 
hjälp av innetemperaturerna. Och rätt eller fel, men vi har delat upp huset i tre stycken 
medelvärden. Och vi styr inte ut lägre värme än att vi får en vettig temperatur i den 
lägenheten med lägst medelvärde. 

Vad har ni för medelvärden, vilken temperatur vill ni ligga på? 
Vi har sagt att vi aldrig ska ligga under 20 vilken i princip betyder 21 grader +- en 
grad. 

Har ni lyckats hålla detta? 
Ja i princip, på nyare kåkar är det enkelt men med stora tv apparater och mycket folk i 
vissa lägenheter, ja då blir det varmt i den lägenheten medan en lägenhet med ensam 
pensionär, ja då blir det kallt i den lägenheten för de producerar ingen värme. 

Är de här zonerna (medelvärdena) att jämföra med eGain som sätter 
inomhusgivare i lägenheter med stor temperaturskillnad. 
Ja i princip fast vi har då tre medelvärden där vi kan välja hur vi delar upp fastigheten. 



 
Men så i ert system har ni egentligen en väderstation (som ni köpt externt), en 
innetemperaturgivare och det är i princip ert system? 
Ja de kan man väl säga. Grundsystemet som väl 99 procent av alla fastigheter är 
baserat på så har du en temperaturgivare utomhus som styr en framledningskurva på 
radiatorsystemet. Är det minus 5 ute så styr du ut 42 grader, minus 10 så är det 48 
grader så får du en kurva med oftast fem punkter. Då ställer man de punkterna per 
fastighet.  
 
Vårt system har en regulator PI- regulator där vi skickar in solen som sänker 
temperaturen på framledningsvattnet, vi skickar in vinden som höjer och så 
utetemperaturen som kan gå båda upp och ner. Sen så har vi ju alla inomhusgivare 
som ju knuffar in sina värden i den här algoritmen egentligen. Så att solen kanske just 
nu talar om att vi ska skicka ut 30 grader ja men då blåser det så säg att vinden plussar 
på +2 grader och så säger lägenhetstemperaturen att det är fortfarande för varm så, säg 
att de är 23 grader så då kan vi sänka framledningstemperaturen med en grad så då är 
de helt plötsligt 31 grader istället för de kanske 60 grader som hade skickats ut i 
vanliga fall. 
 
Det är inte så att inomhustemperaturen gör att det hoppar upp och ner? 
Visst blir det de men det är väldigt tröga system. Solinstrålning händer ju istället 
direkt som exempel. 
 
Men resten av värmesystemet fungerar egentligen som vanligt, ni bara fejkar en 
ny utetemperatur?  
Nja vi skickar i de andra faktorerna. Men eGain måste ju fejka utomhustemperaturen 
eftersom de inte har kontroll på regulatorn. Så eGain jobbar ju bara med T ute. Och 
den ersätter de med den ekvivalenta temperaturen. 
 
Men hur skiljer sig det från er? Hade inte ni också samma? 
Nej, tänk er vår PI krets. P är hur mycket du styr ut. Hur mycket du trampar gasen i 
botten. I är hur fort du trampar. Mängden är P och hur fort du kommer upp till den 
mängden mäts med I. Så eGain kan bara stoppa in en sammanslagen temperatur med 
ett P och ett I värde men jag kan sätta individuella P och I värden för de olika 
parametrarna. Solen är väldigt snabb, den kommer med en gång så den får ett annat I 
värde medan bara utetemperaturen inte gör så mycket. De kanske tar 60 minuter med 
solen gör det på en minut och det kan inte eGain göra och det är den stora skillnaden. 
 
Och vad innebär detta i praktiken? 
Att det går snabbare för systemet att reagera på förändringar i väder. Och eGain vet ju 
inte om att solen skiner. Utan de vet bara vad prognosen säjer. Medan vi får in det 
direkt. Och det som är snabbt kan vi sätta som snabbt och det som är långsamt är 
långsamt. Så vi kan styra vår utsignal efter vad som faktiskt händer. De har 
visserligen en referenstemperaturgivare. Från början hade de inte ens dessa. De litade 
blint på prognoserna. Det eGain hävdar, eftersom det kommer bli sol så kommer de 
styra ner temperaturen och inte ladda huset nått extra utan solen kommer alltså att 
värma upp huset om två timmar så då kan vi sänka ner huset nu. För de kommer bli 
varmt. 
 
 



Men om det inte blir varmt? 
Ja om det inte blir varmt ligger dem i skiten. Då blir det kallt. Personligen så tror jag 
faktiskt att vårt system är bättre. 
 
Kan du se det kombinerat med prognosstyrning? 
Nej jag tror egentligen inte på prognos. För om du hela tiden ligger momentant och 
reglerar direkt då har vi ju referensen hela tiden så då vet vi ju. Är man ute efter 
komfort så tror jag vårt system slår eGain. 
 
Hur många fastigheter har du de här på? 
Vet inte exakt. Vi tog beslut i januari februari att införa det på rubbet. Så det är ju ett 
digert arbete att nu undan för undan lägga på fastigheter. För vi vet ju hur vi ska göra 
men sen måste vi implementera det på alla regulatorer och lägga in alla parametrar 
som orientering på huset och ifall det ligger i skugga etc. 
 
Behöver ni hyra in konsulter för den här implementeringen? 
Nej egentligen, det är bara timmar. Jag har ju en kille som är ansvarig för styr- och 
regler hos mig och det är ju han som egentligen justerar varje hus och regulator. Så 
sakta men säkert implementeras det.  
 
Men det krävs inga stora ominstallationer? 
Nej, det krävs en väderstation, som är hyfsat lokalt. Klimatet inne i stan skiljer sig 
från Råslätt som skiljer sig från Öxnehaga. Vi har installerat en station på Råslätt, en 
på gräshagen, liljeholmen, en på österängen och en på fagerslätt som är vårt nybyggda 
hus uppe på Huskvarna-berget. Sen sak de upp en centralt på Öxnehaga och en på 
detta hus bara för att kunna leka lite mer på Öxnehaga. 
 
Om vi ser på pris jämfört med eGain. Vad betalar du för de här? 
En bråkdel egentligen. En väderstation kostar i runda slängar mellan 10 000 – 50 000. 
Vi har köpt två varianter, en på 50 och en på 15 tusen. Båda har sina för och 
nackdelar. Vinden är ju en sån lite vansklig parameter. För beroende på vindriktning 
så vill vi att den påverkar olika mycket men vinden kan ju ofta i låga hastigheter 1- 2 
m/ s ja då blåser det ibland från alla olika väderstreck och då får man bygga in en 
dämpning i den. Rent matematiskt sett. Är det vindhastigheter på säg under 2 m/s så 
säger vi att då blåser det inte. För annars kanske de blåser från norr och vi har ställt in 
att från norr då ska den ha 100 procent påverkan men andra stunden kommer den från 
öster och skiftar det så här så ställer det till de rätt så duktigt i de här Systemen. För då 
får man de här upp och ner pendlingarna. Så det är en del sådana här filter man får 
bygga in i algoritmen.  
 
Hur har ni kommit fram till sådant som dämpning av vinden? 
Det är sång vi fått fram efter hand när vi experimenterat med systemen. Testat oss 
fram till. Samma sak med hur mycket solen ska påverka. Man ställer in nått på ett hus 
och så låter man det gå några veckor eller någon månad och så går man tillbaka och 
loggar och konstaterar vad man gjort eller inte gjort. 
 
Kan du se de här loggarna på datorn? 
Ja jag kan se allt härifrån 
 



När du nu har de här väderstationerna då är det egentligen bara 
inomhusklimatgivarna som krävs? 
Ja och dem hade vi ju i och för sig innan och det är ju egentligen på grund av dem 
som nästa steg togs så att säga. Vi pratar intern om couscous-toppar. Om vi tar april 
från 1-30 och vi ska ligga på 21 plus så kommer temperaturen gå upp och ner med en 
hög topp mitt på dagen måndag – fredag medan lördag – söndag inte har lika höga 
toppar. 
 
Vad beror de här topparna i inomhustemperatur på? 
Folk kommer hem, börjar laga mat se på tv medan lördag söndag så tar folk sov 
morgon etc. så det blir inte den här variationen och den där toppen ligger oftast på 23-
24 grader. Så toppen sker när alla kommer hem och detta kallar vi för brukarpåverkan 
och den kan ju företag som eGain aldrig komma åt men den tar vi också. Men vi ser 
ju också stor skillnad på om det varit soligt eller inte. Så vi vill kapa de här topparna 
för då kan vi ju spara rätt mycket energi samtidigt som vi ju faktiskt blir av med de 
övertemperaturer och får ett jämnare inneklimat. 
 
Men är det för riskabelt att bara dra ner kurvan lite under dagen? 
Ja för tänk att alla hus har olika kurvor. Och då ligger de kanske från 19 upp till 24 
och det är någon som vädrar och vill ha de kallt men ska vi fortfarande skicka upp 
temperaturen och styra huset efter den? Det går ju inte. Samtidigt har vi ju åtta barns 
familj med barn som spelar bandy i vardagsrummet! De ligger på 25 – 26 grader så vi 
måste ju filtrera bort de här extremvärdena eller åtminstone ta reda på orsaken till de 
här temperaturerna. Så det är lite detektivarbete för att hitta rätt temperaturspann för 
vi påverkar ju medeltemperaturen i huset. För om medeltemperaturen är 21,8 ja då 
kan vi ju rent teoretiskt skicka ner den 0,8 grader till 21 grader men om vi då delar in 
huset i de här tre medelvärdena kanske det sämsta ligger på bara 19,8 ja då kan vi ju 
definitivt inte skicka ner den 0,8 grader. Istället måste vi ju höja temperaturen med 0,2 
minst och denna höjning går ju ut till hela huset och då spelar de ingen roll hur 
mycket solen lyser eller så utan minsta inomhustemperaturen styr i det här fallet. 
 
Gör detta att det blir mer användarsäkert rent komfortmässigt? 
Ja men de gör ju det. Vi har kontroll på våra egna fastigheter på ett helt annat sätt. 
Med eGain är vi väldigt låsta egentligen. Och deras system så plockar man ju inte ett 
par referenstemperaturgivare och baserat på var de sitter, har man tur eller otur kan de 
ju sitta riktigt dåligt till beroende på om man vill ha bra klimat eller bra 
energiförbrukning. 
 
När installerade ni det första systemet? 
Första försöket med väderstationer där vi bara kollade lite på vad vi kunde göra det är 
två år sedan. 
 
Märker ni någon skillnad i kundkontakt sedan dess? Har folk ringt och klagat 
på temperaturen? 
Nej de har vi inte märkt någonting alls på. Vi ser ingen skillnad alls. Det vi har märkt 
är att vi i referenshus. Vi har ju valt ett hus på Råslätt som ju har en långsida på söder 
och har genomgående lägenheter så alla lägenheter får i princip sol samtidigt. Där har 
vi ju lägre energiförbrukning jämfört med hus som styrs på traditionellt sett. Och vi 
har loggat framledningstemperaturen och jämfört med ett annat hus på Råslätt som 
NODA styr som jobbar på liknande sätt som eGain så nu kör vi tuffare än vad NODA 



gör men vi håller koll på vad innetemperaturen blir så vi inte går under. Så det går att 
trimma huset ännu mer. Och vi har sett att de här kokostopparna är kvar men har 
blivit klart mindre och att vi fortfarande ligger på en bra lägsta temperatur. 
 
Vad innebär det att trimma systemet ännu mer? 
Ja det innebär ju helt enkelt att låta det påverka ännu mer. Ja menar eftersom vi gör de 
här rent empirisk, vi har väderstationen, alla parametrar. Så det första vi gör är ju inte 
att sänka allt i botten utan vi tar ju steg för steg. Så vi ökar på den där lilla saken och 
märker att det inte händer så mycket så då kan man öka lite till. På samma sätt när det 
blåser ska vi ju egentligen justera upp den, sen ska vi kolla om regn har någon 
påverkan. Så trimning, väldigt mycket trimning och den är individuellt anpassad till 
alla olika hus. Jag tror inte att man egentligen kan säga att en modell passar alla hus 
och vi har runt 300 hus. SÅ det är ett digert jobb men och andra sidan så är det nog så 
att har du gjort det en gång så behöver du inte göra det någon mer gång. Såvida du 
inte helt bygger om klimatskalet. 
 
På ert hus i Råslätt där ni har nu testat ert system i två år. Hur mycket energi 
kan du säga att ni har sparat på det? 
Mellan 5 och 10 procent. Endast på väderprognoserna. Vi har då inga klagomål på 
inomhusklimatet och vi har inte gått under 20 grader som lägsta temperatur på någon 
av lägenheterna. Och fortfarande har vi en medeltemperatur på över 20 grader.  
 
Det finns alltså plats för att justera in systemet ännu mer, trimma? 
Vi vill ju ha ett bra inneklimat. Vi vill inte bara sänka kostnaden för uppvärmningen. 
Att bli bättre på alla plan är vårt mål.  
 
Vad har ser du för utvecklingspotential på ert system förutom att just trimma in 
systemet? 
Jag tror att det är snabbheten är den stora faktorn som vi kan utöka. För tillfället har vi 
ingen teoretisk modell som säger att så här ska vi göra. Utan just nu när vi fortfarande 
är soppas färska på området så kör vi mer på magkänslan och chansar lite på hur vi 
ska få systemen att fungera så bra som möjligt. Det finns ingen schablon modell. Men 
vi vet vilka parametrar som påverkar och hur de påverkar just ett hus så får man ha de 
som utgångspunkt. Så tar vi det konceptet till nästa hus och trimmar de för att få det 
så bra som möjligt. 
 
Om vi kollar på kostnaderna och återbetalningstiden för ert system, hur lång tid 
tar det? 
Den är väldigt kort. Man kan säga att vi har, på Råslätt, för enkelheten skull så har vi 
100 000 kWh per år i värme på ett sådant hus. Och vi har sparat 10 %. Då blir de 10 
000 kWh, och värmen kostar 0,7, då blir de ca 7000 kronor per år på ett hus. Och vi 
har en väderstation för hela Råslätt. Så får vi de till att funka så kan vi ta de och 
multiplicera med 30. Då får vi en årlig besparing på 210 000 kronor. Bara i Råslätt. 
Det är alltså våra timmar och sedan vår väderstation. Som kostar oss pengar.  
 
Vad är de för adress på huset i Råslätt? 
Hus 72 på Råslätt, söder.  
 
 
 



Vad krävs det för kompetens för att få ett eget system att fungera.  
För att kunna göra detta så krävs det att du har ett väl utbyggt styr och regler system 
så att du kan gå in centralt och placera en algoritm i systemet där du plockar in de här 
parametrarna. Sen ska du ha väderstationerna, den kostar max 50 000, men vi har 
också hittat centralen för 15 000. Sen ska du ha kompetensen att sätta upp detta. Både 
själva algoritmen och ha kunskapen om vad som påverkar vad och lite känsla för de 
teoretiska sambanden.  
 
Vad har du för utbildning? 
Jag har massor med högskolepoäng inom inomhusklimat. Det är jag som har stått för 
själva tänkandet av systemet. Sen har min styr och regler kille programmerat allt. Det 
kan inte jag.  
 
Du nämner att du måste ha en viss typ av styr och reglersystem för att få allt att 
fungera, vilket då? 
Det kräver ett så kallat fri programmerat system. Där du kan skriva en programslinga 
som kan hantera det. Det funkar med vanliga PLC system eller andra fri-
programmerbara system. De stora drakarna har haft fri-programmerbara system i 10-
15 år. Siemens, Schneider Electrics, Jonson Control, Honuel, Tend är några av de som 
har fri programmerbara styr och regler system. Detta är ett måste för att ens kunna 
göra ngt. Sen ska man ha kunskap att kunna programmera. Antingen inom sitt företag 
eller så får man gå till siemens och tala om att man vill ha en programsnurra som kan 
göra detta. Men det är inte säkert att siemens kan eller vill hjälpa till.  
 
Vem har programmerat det för er? 
Vår styr och regler kille har programmerat för oss.  
 
Finns det mer konkret data på papper som vi kan få ta del av.  
Ne de gör tyvärr inte det.  
 
Energideklarationer då? 
Jo men statistik har vi ju. Det vi kan plocka fram åt er är energiförbrukning på 
försökshuset kontra ett annat hus. Och det som kanske går att plocka fram är loggarna 
på vad vi borde skickat ut för framledningstemperatur och vad vi skickar ut i 
dagsläget.  
 
Ni får ta en linjal och uppskatta hur mycket energi vi har sparat.  
 
Nu har vi inte loggat detta under så lång tid. Det finns under ett par veckor, kanske 4 
veckor. Det kostar så mycket data. Men för er egen skull så borde ni ta den lilla ytan 
som blir ovan eller under den vanliga tillförseln och se hur mycket energi vi faktiskt 
sparar.  
 
Den du skickade var över tre dagar, finns det en längre att kunna ta fram? 
Jo men vi kan se vad vi kan ta fram.  
 
Teq = Tute + 4 grader. Det är grundsatsen i eGain. De säger alltid, oavsett vad 
sjuttsingen du har satt in att det är tre till fyra grader varmare ute än vad det är. Det är 
där som eGain sparar pengar åt sin kund. Skitenkelt, de parallell förflyttar bara kurvan 
rakt upp och ner. Dom säger att det alltid är för varmt inne, det finns alltid energi att 



spara. Minst tre till fyra grader. Det är deras grundtanke. Exakt vad de 4 graderna är 
får ni aldrig ur dem om ni så frågar hur många gånger som helst. Men det är sånt som 
vi ser om man bara räknar baklänges att det är så de fungerar. Vi har ju loggat eGain 
och på samma lilla historia som vi gjort på vårt nya egenutvecklade system så kan vi 
se att eGain mer eller mindre aldrig gått över den aktuella temperatur kurvan. Alltid. 
Och det spelar ingen roll om det vart stabilt väder i en till två veckors tid, det har vart 
gråmulet och 5 grader på höstkanten, vindstilla. Hur kommer det sig då att eGain 
konstant ligger på 3-4 grader kallare än den temperatur som det faktiskt är ute. Och 
det är där eGain sparar energi. Och eftersom vi loggar allt på detta viset. Vi loggar 
eGain, vi loggar vårt egna och vi loggar NODAs då syns det tydligt hur eGain alltid 
har lägre temperatur än vad utetemperaturen säger. Och i sammadiagram lägger vi in 
utetemperatur och solen. Så ser man att när solen lyser mycket, då finns det saker och 
ting att vinna energi på.  
 
Hur länge har ni kört NODA? 
De har vi kört i tre eller fyra år. Vi har ett hus på Råslätt och ett hus på Österängen, 
men dessa ska också ersättas med vårt egna system. 
 
Nu kör inte vi NODA i vår rapport men vad tycker du om det? 
De har bättre filosofi är eGain tycker jag. Dom analyserar ett hus och kollar på det 
momentana effektbehovet. Dom vet vilken effekt som de behöver tillföra vid just en 
speciell väderlek. De kör realtid men har också lagt in prognosstyrning. De kör en 
kombination av prognos och laststyrning. För då vet man de att en del av värmen, tex 
under dagtid att man lagar mat, man duschar osv och allt de ger tillskott till huset i 
form av värme. X-antal procent av värmen spolar man ut men en del av värmen 
stannar kvar i huset. Och då har man en effektmätare, som mäter inkommande effekt. 
Den vet om att just nu vid denna tidpunkt på dagen så bör det inte gå åt mer effekt än 
50 kW. Då styr de bara ut 50 kW och de dom jobbar med är egentligen bara värmen. 
NODA reglerar på effekten. Det innebär att under kanske tio minuter så stänger man 
ner värmen, den mäter så exakt. Det är ett enligt mig smartare tänk.  
 
Får man månadsrapporter? 
Ja, det är samma som eGain. De har likt eGain inte kontroll på regulatorn så de måste 
också jobba med ute temperaturgivaren. Vilket innebär att den där P och I tiden är de 
enda de kan påverka.  
 
Injusteringar, har ni injusterat era hus? 
Råslätt är ny injusterat, där har vi en ganska tajt kurva. Vi har hus i city som inte är 
justerade och får då en dålig kurva. Man har då temperaturer mellan 19 och 26 grader 
på lägenheterna.  Och där går inte att inför en modell som denna innan man gjort en 
injustering.  
 
Vad har injusteringar för påverkan av systemet? 
Injusteringen gör att man får ett jämnare inomhusklimat i sina byggnader. Och ju 
jämnare den är mellan de olika lägenheterna desto lättare blir det att styra efter dem.  
 
Hur har ni gjort i Råslätt? 
När det byggdes så byggdes det med direktel, 69-72 och 08-10 så konverterade man 
från direkt el till fjärrvärme i hela Råslätt. I samband med detta så justerade man in 
hela byggnader.  



 
Om man ska göra ett eget system själv, är det då lämpligt att göra en injustering 
först? 
Japp, det är definitivt en fördel. Och det gäller även vilket lösning man än kör på. Det 
blir speciellt viktigt på kommersiella system då de kommer sänka de där 3-4 graderna. 
 
Förra vintern inte den som gick utan den innan så tog vi beslutet att höja temperaturen 
på österängen. Det var för kallt. Ca 40 hus fick ny medeltemperatur. Varje regulator 
fick då en höjning. eGain jobbar då med att hela tiden sänka denna kurva vilket för de 
boende på Österängen hade fått det ännu kallare. Det är en av de stora anledningarna 
till att vi sa upp vårt avtal med eGain.  
 
Hur redovisas besparingssiffrorna? 
Både eGain och NODA och alla de andra företagen redovisar hur mycket energi du 
skulle ha skickat ut och sen hur mycket du skickade ut nu med deras system.  
 
Något som är intressant är att eGain i sina siffror är att 40 % av fjärrvärmen är 
varmvatten. Och sen har de räknat vinst på resten. Sen har vi på våra kåkar infört 
individuell varmvatten debitering för hyresgästerna och det innebar att 
varmvattenförbrukningen har sjunkit med 25 %. Sen kom eGain med sina papper och 
sa, titta vad bra, nu har er energianvändning gått ner så här mycket. Jo men de vet vi 
kunde vi svara då eftersom vi har sänkt varmvattenförbrukningen med 25 %. Men då 
har eGain fortfarande kvar att varmvattnet har 40 % av hela förbrukningen. Men 
lägger man in våra siffror där så har inte eGain inte vart riktigt så bra som man trodde 
innan. 40 % är bara ett schablon värde för varmvattnet som eGain kör med. Vilket för 
oss är ganska konstigt för de innebär att varmvattenförbrukningen är konstant, till och 
med så att den är konstant under hela året. Vilket den inte är. Den varierar ju månad 
för månad.  
 
Sen handlar det om graddagskorrigeringen. Den slår ganska olika med tanke på vad 
det har varit för klimat under året.   
 
Diagrammen kan vi få fram.  
 
Den stora skillnaden är att eGain har en jättelång algoritm med Teq, alltså den 
ekvivalenta temperaturen. Där massor med olika data blir en input som skickas till 
huvudregulatorn. Medan vi skickar in alla dessa data till egentligen olika regulatorer 
som påverkar utsignalen. eGain kan inte välja att påverka hur snabbt regulatorerna 
kan jobba medens det är precis vad vi kan göra med hjälp av vår styrning.  
 
eGain har en input, dit och sen ut. Vi skickar in alla dessa data som blir en ut. I 
praktiken har vi en MPI regulator per parameter. Som skickas då ut och påverkar en 
och samma sak.  
 
Presentera rent matematiskt sätt hur de olika delar påverkar varandra. 
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