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Sammanfattning 
Energiutvecklingsprojekt är idag mer aktuella än någonsin. För att kunna genomföra 
så stora projekt som hela fastighetsbestånd, och samtidigt ta hänsyn till lagen om 
offentlig upphandling har affärsmodellen EPC, Energy Performance Contracting, 
utvecklats. I samarbete med SIEMENS AB Building Technologies har jag tittat på 
hur man kan garantera en viss nivå på besparingarna som genomförs. Denna 
garanterade besparing beräknas mot en uppställd baslinje, som är en beräkning av hur 
energianvändningsmönstret skulle ha sett ut med dagens förutsättningar om inga 
förändringar gjorts. Modellen med regression är noggrann och hjälper till att 
identifiera avvikande användningsmönster.  

 



 

Abstract 
Energy developing projects is today more relevant than ever. In order to implement 
such large projects as the entire real estate, and while taking into consideration the 
law about public business, the model EPC, Energy Performance Contracting, evolved. 
In collaboration with Siemens Building Technologies AB, I have looked at how to 
ensure a certain level of savings which are carried out. This guaranteed savings are 
calculated against a baseline, which is an estimate of how the energy usage would 
have looked like with today's conditions unless changes have been made. The model 
with regression is accurate and helps to identify abnormal usage patterns 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
SIEMENS AB Building Technologies (i fortsättningen benämnt Siemens) vill 
utveckla sin affärsmodell EPC, Energy Performance Contracting. Det är en modell 
som används för att genomföra stora energiförbättringsprojekt i befintliga fastigheter. 
I den nuvarande formen används årsförbrukningen korrigerat med avseende på 
temperatur, med hjälp av graddagar, för att bedöma åstadkommen besparingen. Det 
Siemens nu vill göra är att undersöka om en amerikansk modell är tillämpbar på den 
typ av avtal som nu tecknas i Sverige. Baslinjeberäkning bygger på att man använder 
förbrukningsdata från tidigare år som man sedan ställer upp mot antalet graddagar. 
Baslinjen används sedan för att förutsäga vad energianvändningen skulle ha varit om 
man inte gjort några förbättrande åtgärder. Den nya modellen skall vara bättre 
överensstämmande med verkligheten än den som används idag.  

1.2 Syfte 
Målet är att studera den amerikanska modellen för baslinjeberäkning och försöka 
anpassa den till svenska förhållanden. 

1.3 Metod och källor  
Jag kommer till en början att läsa in mig på området och sätta mig in i de statistiska 
modellerna. Därefter kommer jag att leta upp några lämpliga objekt att applicera 
modellen på med hjälp av programvara för statistiska beräkningar. En jämförelse 
mellan modellen som används idag och den amerikanska kommer också att 
genomföras. Jag tänker även intervjua energiingenjörer på området för att få deras 
syn på modellen. 

1.4 Struktur  
Arbetet börjar med en kortare introduktion till EPC och baslinjeberäkning. Därefter 
följer ett kapitel om de beräkningar som gjorts. Sist kommer resultat och diskussion 
av dessa.  

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att titta på energianvändning för uppvärmning i mitt arbete.  
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2 Bakgrundsbeskrivning  
I takt med att energipriserna över tiden har ökat har allt fler företag fått upp ögonen 
för de besparingar som finns att göra på driften av sina lokaler. Ett problem kan dock 
vara att få till finansieringen då stora investeringar kan vara svårt att få in i 
underhållsbudgeten. Som en respons på denna problemetik har företagen som sysslar 
med energiförbättringar tagit fram en modell för att underlätta finansiering och 
genomförande av energibesparingsprojekt. 

2.1 Vad är EPC – Energy performance contracting? 
EPC projekt är ett sätt för en fastighetsägare att på ett effektivt sätt ta tag i 
energibesparingsprogram för sina fastigheter och samtidigt få en kvalitetssäkring av 
inomhusmiljön. Konceptet har i Sverige främst arbetats fram för att underlätta för 
offentliga fastighetsägare då den låter en fastighetsägare göra en upphandlig för 
samtliga fastigheter enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 1 

2.1.1 Skeenden i ett EPC projekt 

2.1.1.1 Uppstart av projekt och upphandling 
Under uppstarten av projektet genomförs först en behovsanalys för att utreda om det 
finns ett behov av att göra energieffektiviseringar. Om man beslutar sig för att 
genomföra projektet sätter man ihop en styrgrupp. Den har till uppgift att leda 
projektet och tillhandahålla projektledaren med kompetens inom en rad områden: 
UH, IT, juridik, ekonomi mm  

Därefter är det dags att sätta sig in i marknaden; vilka entreprenörer åtar sig EPC 
jobb, hur går de tillväga mm. Det är även viktigt att förankra projektet i den egna 
organisationen. 

Nästa steg är att göra en förstudie. Här samlas mycket data in för att sedan utifrån 
dessa kunna göra preliminära beräkningar på besparingar. Förstudien används även 
som underlag till upphandlingen. Det är viktigt att inte gå in för djupt under 
förstudien för att undvika att begränsa sig i valet av entreprenör.  

Därefter följer upphandlingsförfarandet. Här lämnar man ut förstudien tillsammans 
med de specifikationer som sats upp för byggnaden. Det kan vara vilka krav man har 
på inomhusmiljön, vem som skall sköta underhållet på energisystemen under Fas 3 
mm. Sedan genomförs upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling. När 
man väl fått in alla anbud skall en utvärdering ske och man utser en ESCO (Energy 
Service Company, en från början amerikansk term för firmor inom energibranschen). 
ESCO bör väljas utifrån anbudet, men man bör även ta hänsyn till referenser och 
tillse att dennes organisation är tillräcklig för att klara av det ansvar som ett EPC 
projekt innebär. 

                                                 
1 Information från  Stefan Källman 2008-05-19 
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2.1.1.2 Entreprenören blir inkopplad 

Fas 1 (Projektutveckling) 
Nu kommer ESCO att genomföra en fullständig studie av fastigheten för att 
identifiera de områden som skall förbättras. ESCO kommer att presentera ett 
åtgärdspaket och vilka besparingar som det kommer att leda till. Åtgärdsplanen och 
utredningen är mer omfattande än de krav som ställs på en energideklaration av 
fastigheter så fastighetsägaren får en energideklarationen ”på köpet”. Den insamlade 
förbrukningsdatan används för att skapa den baslinje som skall användas för 
verifikation av besparingarna i Fas 3. ESCO ställer även en besparingsgaranti på de 
åtgärder som föreslås. Man skriver sedan avtal för Fas 2 och 3 om beställaren väljer 
att gå vidare med projektet. 

Fas 2 (Projektgenomförande) 
Nu börjar ombyggnationerna och installationen av den utrustning som skall generera 
besparingarna. Även finjustering och optimering av befintliga system genomförs. 

I slutet av Fas 2 sker en besiktning för att avsluta entreprenaden.  

Fas 3 (Projektuppföljning) 
I Fas 3 sker uppföljning under den återstående avtalstiden. Utfallet av 
energibesparingarna jämförs med baslinjen som togs fram i Fas 1. Hänsyn tas till de 
eventuella korrektioner som gjorts under projektets gång för att kompensera för de 
förändringar i väder och användning av fastigheten som uppstått. Under Fas 3 sker 
även en kontinuerlig uppföljning, justering och optimering av de system som 
används.  

Tiderna i projekten varierar stort beroende på vad som ingår. I fallet med 
Östergötlands läns landstings projekt tog Fas 1 åtta månader, pågående Fas 2 
beräknas till 16 månader och kontraktstiden för Fas 3 är nio år.2 

                                                 
2 Stefan Källman 
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2.2 Teoretisk bakgrund 
I Sverige är konceptet EPC en ganska ny företeelse. Som en följd av detta finns inte 
mycket skrivet om mätning och verifikation i ämnet. Energimyndigheten har gett ut 
en rapport3 producerad av WSP Environmental i september 2006. I rapporten 
beskrivs en metod för mätning och verifikation av ECP-projekt med hjälp av linjär 
regression. Det beskrivs som ett bra sätt att korrigera energianvändningen för de 
variationer som kan uppstå mellan åren. 

                                                

I USA har EPC-liknande koncept används och utvecklats under lång tid. Därför finns 
också mer material om ämnet. James Waltz tar i sin bok om mätning och verifikation 
upp fyra olika modeller där han benämner metoden som använder regression som 
Option C 4. Även den amerikanska energimyndigheten och EVO (Efficency valuation 
organization) tar upp metoden och belyser den i olika rapporter5 och protokoll6. 

Vilka är då de olika korrektioner som måste göras för att kunna jämföra 
energiförbrukningarna mellan åren? 

2.2.1 Väderkorrektion 
En av de centrala delarna i att skapa en bra baslinje är att på ett korrekt sätt ta hänsyn 
till vädrets inverkan på energianvändningen. I Sverige används traditionellt GDD 
(graddagar) som mått på hur stort uppvärmningsbehovet är under en viss månad. För 
att kunna säkerställa att en införd åtgärd ger en effekt och att det inte bara är en 
förändring i vädret krävs att man tar hänsyn till dito. 

För att ta ett exempel kan man studera värmeförbrukningen för en fastighet som 
installerat ett nytt styrsystem för sitt ventilationssystem. Om man bara jämför 
energianvändningen för året innan den energibesparande åtgärden infördes med året 
efteråt kan man om vädret varit mycket kallare än vanligt se att energianvändningen 
ökat istället för att minska. Om det inte görs någon form av väderkorrektion utan 
entreprenören enbart hävdar att det varit ett kallt år kan det vara svårt att acceptera att 
man inte kan verifiera förbättringen. Man bör istället nyttja väderkorrektion. Man kan 
då teoretiskt räkna fram den energiåtgång som hade genererats under det kallare året 
om man inte genomfört energiförbättringen.  

 
3 Energimyndigheten (2006) Energy Performance Contracting [www] 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT%20-%20F%C3%B6retag/EPEC.pdf 2008-05-
29 
4 Waltz, James (2003). Management, measurement & verification of preformance contracting The 
Fairmont Press. 
5 Femp (2000) M&V Guidelines: Measurement and Verificaton for Federal Energy Projects V 2.2 
[www] http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/26265.pdf 2008-04-10 
6EVO (2007). International Performance Measurement and Verification Protocol [www] 
http://www.evo-world.org/index.php?option=com_philaform&form_id=37&Itemid=1 2008-04-10 
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Graddagar (Värme) 
För att kunna förenkla väderkorrektionen används graddagar levererade från SMHI. 
Den beräknas genom att man tar differensen mellan +17 ◦C och 
dygnsmedeltemperaturen. En lägre temperatur genererar alltså fler graddagar. Under 
sommarmånaderna används en lägre temperatur än +17 ◦C pga högre solinstrålning. 
Produkten SMHI Graddagar levereras för 300 orter runtom i Sverige och har använts 
som hjälpmedel för energifrågor under lång tid i Sverige. 7 

2.2.2 Andra korrigeringar 
Andra faktorer som måste tas hänsyn till är brukstid, produktionsvolym, 
nyttjandegrad mm. Om tex brukstider förändras markant måste man på något sätt 
även kompensera för detta. Exempelvis minskar skolors energiförbrukning dramatiskt 
under skollov.  

2.3 Option C - Utility bill analysis using regression model 
Den metod som förordas för baslinjeberäkning där man betraktar hela fastigheten och 
inte en isolerad förändring är att titta på förbrukningsräkningarna för de olika 
medierna och sedan normalisera dessa med en regressionsmodell.8-9 

2.3.1 Regressionsanalys 
Den statistiska modell som förordas är regressionsanalys. Den går ut på att hitta den 
linjära ekvation som på bästa sätt beskriver en given datamängd.  

2.3.1.1 Enkel linjär regression 
Linjens ekvation: 

bXaY +=  

Man beräknar linjens lutningskoefficient, b, med en metod som kallas minsta 
kvadratmetoden. Den går ut på att minimera summan av kvadraterna vilket görs med 
hjälp av formeln: 

∑
∑

−
−−

= 2)(
))((

XX
YYXX

b
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7SMHI [www] http://www.smhi.se/content/1/c6/02/96/86/Produktblad_GD.pdf 2008-05-13 
8 Waltz, James sid 190 
9 EVO  
10 Albright, Winston & Zappe (2000). Managerial Statistics. Duxbury sid 671 
11 Ibid sid 677 
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R2 värdet är ett mått på förklaringsgraden hos modellen.  

2.3.1.2 Multipel linjär regression 
För att kunna korrigera för fler än en oberoende variabel, tex väder och brukstid, 
ställer man istället upp en ekvation med flera oberoende variabler med tillhörande 
koefficienter: 

...44332211 ++++++= VarVarVarVarVarVarVarVarGDDGDD XbXbXbXbXbaY 12 

Där  representerar de olika förklarande variablerna. Det är viktigt att de är 
oberoende av varandra samt att de är enkla att förstå och ta till sig.  

11 VarVar Xb

2.3.2 Värdering av data 
De krav som ställs på in- och utdata enligt de olika rapporterna 13 jag tagit del av är 
lite lägre ställda än vanliga statistiska normer. De krav som ställs upp är följande: 

• Inte mer än en förklaringsvariabel per fem st indata. 
• R-kvadratvärdet skall vara högt, minst R2 > 0,75, vilket innebär att 

förklaringsgraden hos modellen är minst 75 %. 
• T-statistiken för varje oberoende variabel skall vara större än absolutbeloppet 

2. 
• Förklaringsvariablerna skall vara intuitiva och enkla att förstå. 
• Modellen får inte användas utanför de områden som indatan täcker. 
• Konstanten skall ligga i samma storleksordning som lägsta månadens 

förbrukning. 

2.3.3 Outliners 
Outliners är de mätvärden som avviker från datamängden mer än normalt. För att de 
inte skall påverka modellen för mycket studeras dessa speciellt.  

Vilka kriterier används för att eliminera outliners? Om man inte når upp till den 
önskade 75 procentiga förklaringsgraden, eller att någon av de standardiserade 
residualerna, ett värde som fås genom att man delar differensen mellan det verkliga 
värdet och det framräknade med standardavvikelsen, överstiger 2 eller understiger -2, 
kan man börja undersöka den insamlade datamängden efter avvikande/felaktiga data. 
Outliners upptäcks även väldigt lätt visuellt i de plottar som fås av 
regressionsanalysen. Dessa kan ha uppstått genom felaktiga data, avvikande 
förbrukningsmönster mm. Om en rimlig förklaring till avvikelsen finns, elimineras de 
avvikande värdena ur datamängden och beräkningen görs om.14 

                                                 
12 Waltz, s 193 
13 EVO och FEMP 
14 Waltz, s 202 
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2.3.4 Justeringar av baslinjen 
Den framräknade baslinjen är giltig under de förhållanden som rådde när den togs 
fram, om förutsättningarna ändras på något sätt måste justeringar av den framräknade 
baslinjen ske. Ett exempel på förändring kan vara ändrade driftstider, 
ombyggnationer, ändring av användningsområden mm. Det går att kompensera på två 
olika sätt för förändringarna; genom att lägga på en procentsats på baslinjen, 
Multipliern, eller addera en konstant, Offset, regressionsekvationen blir då följande: 

 ( ) OffsetMultiplierXbaY GDDGDD ++= *  15 

Den ekvationen tar hänsyn till förändringarna i baslinjen. 

2.3.5 När kan en regressionsmodell användas 
För att kunna använda en regressionsmodell finns vissa krav. Minst 12 månaders, 
helst 24 månaders, förbrukning skall användas för att räkna fram baslinjen. Minst nio 
månader, helst 12 månader, efter installationen skall ligga till grund för första årets 
beräkningar. Tillräcklig insamling av data måste ske för att kunna beräkna baslinjen. 
Dessutom måste energibesparingen vara minst 10, gärna 20 procent.  

2.3.6 Metoden som används av Siemens 
Idag använder Siemens en metod för att ta fram baslinjen som är en modifierad 
modell av Utility Bill Comparison with Temperature-Correction Methods.16 Den går 
ut på att man normaliserar den del av värmeenergianvändningen som inte kommer 
från varmvattenanvändningen med hjälp av graddagar. Detta sker alltså genom att 
räkna bort energimängden som används till varmvattenanvändningen, korrigerar den 
kvarvarande energin med differensen mellan genererade graddagar för månaden 
jämfört med normalårsmånaden och sedan lägger tillbaka varmvattendelen. Man 
lägger sedan ihop månaderna så att man får fram en summa av energianvändningen 
för hela året som sedan används som basår. 

 

 

                                                 
15 Waltz, s 218 
16 Femp s 177 
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3 Genomförande/ Redogörelse av arbetet 
Arbetet har till stor del bestått i att tillämpa modellen på Östergötlands läns landstings 
fastigheter ingående i det nu pågående EPC projektet som drivs av Siemens. 
Beräkningarna har genomförts i Microsoft Excel 2003 med analysverktyget 
Regression i Dataanalys-paketet. Jag har tagit fjärrvärmeförbrukningen för de olika 
fastigheterna som beroende variabel och använt graddagar levererat från SMHI som 
oberoende förklaringsvariabel. Jag har arbetat mig igenom de fastigheter som har 
fjärrvärme som uppvärmningskälla. 

3.1 Vårdcentralen Kärna 
För att enklare förklara tar jag en vårdcentral som exempel. Vårdcentralen Kärna 
ligger i Malmslätt utanför Linköping. 

3.1.1 Första körningen 
Det första jag gjorde var att ta tillgängliga indata, se bilaga 1. Jag kombinerade sedan 
dessa med relevant graddagsdata för Malmslätt åren 2005 och 2006 till följande 
tabell, se tabell 1: 
Tabell 1: Indata för VC Kärna 

  Värme  GDV
2005 Jan 58970 496

 Feb 49330 548
 Mar 68960 588
 Apr 35960 329
 Maj 21940 149
 Jun 15470 24
 Jul 14240 0
 Aug 14230 0
 Sep 2770 65
 Okt 31210 285
 Nov 40600 397
 Dec 51750 546

2006 Jan 76170 648
 Feb 53950 586
 Mar 76790 677
 Apr 39840 363
 Maj 21630 99
 Jun 10820 7
 Jul 13360 0
 Aug 14550 0
 Sep -7400 12
 Okt 32230 230
 Nov 35520 373
 Dec 41620 388
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Där Värme är fakturerad användning av fjärvärme för respektive månad i kWh, GDV 
är det verkligt genererade antalet graddagar under respektive månad. När jag därefter 
körde datamängden genom regressionsverktyget skapades den utdata som visas i sin 
helhet i bilaga 2. Lite kort kommer här de viktigaste utvariablerna i tabell 2 och figur 
1: 
Tabell 2: Utdata från 1:a körningen 

Regressionsstatistik 
Multipel-R 0,954518 
R-kvadrat 0,911105 
Justerad R-kvadrat 0,907064 
Standardfel 6966,192 

 

  Koefficienter Standardfel t-kvot 
Konstant 8276,612 2223,152 3,722918
GDV 90,43632 6,02263 15,01608
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Figur 1: Regressionslinjen (bilden finns i stort format i bilaga 2) 

Där R-kvadraten är ett mått på modellens giltighet och då värdet överstiger det 
föreskrivna 0,75 anses GDV till 91,1 % förklara variation i värmeförbrukningen. 
Dock kan man se att två punkter sticker ut ur datamängden såväl visuellt i figur 1 som 
i tabellen i bilaga 2. Det är de två septembermånaderna som sticker ut, 2005 den är 
lägre än basförbrukningen under sommarmånaderna och 2006 är negativ. Alltså har 
det skett någon form av återbetalning. Detta leder till att värdet för konstanten i 
modellen, 8 276 kWh/månad, hamnar för lågt om man jämför med den lägsta 
månadsförbrukningen under somrarna, ca 12 000 kWh/månad. För att inte modellen 
skall ta skada av dessa punkter tas de bort ur beräkningarna.  

 9



3.1.2 Andra körningen 
I den andra körningen har datavärdena för september månad båda åren exkluderats, se 
tabell 3 för indata. 

 
Tabell 3: Indata 2:a körningen 

  Värme GDV
2005 Jan 58970 496

 Feb 49330 548
 Mar 68960 588
 Apr 35960 329
 Maj 21940 149
 Jun 15470 24
 Jul 14240 0
 Aug 14230 0
 Okt 31210 285
 Nov 40600 397
 Dec 51750 546

2006 Jan 76170 648
 Feb 53950 586
 Mar 76790 677
 Apr 39840 363
 Maj 21630 99
 Jun 10820 7
 Jul 13360 0
 Aug 14550 0
 Okt 32230 230
 Nov 35520 373
 Dec 41620 388

 

Värme och GDV är samma storheter som körningen innan. De utdata som 
genererades var följande, se tabell 4 och figur 2: 
Tabell 4: Utdata från 2:a körningen 

Regressionsstatistik 
Multipel-R 0,968018 
R-kvadrat 0,937059 
Standardfel 5348,714 

 

  Koefficienter Standardfel t-kvot 
Konstant 11504,41 1877,146 6,128669
GDV 84,06996 4,872042 17,25559
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Figur 2: Regressionslinjen (bilden finns i stort format i bilaga 3) 

Som vi ser har inte R-kvadrat värdet ökat markant, endast 2 procents. Det som har 
hänt är dock att den energianvändning som sker oberoende av väder och temperatur 
som beskrivs av konstanten, baslasten, har ökat från 8 276 kWh/månad till 11 504 
kWh/månad. Den nya siffran ligger mer i linje med lägsta förbrukningen under 
mätperioden. Koefficienten för GDV, alltså delen som påverkas av temperaturen, har 
minskat något från 90 kWh/graddag till 84 kWh/graddag. 

3.2 Sammanställning av beräkningarna 
Nedan följer en sammanställning av alla de beräkningar som gjorts på de olika 
fastigheterna i projektet med Östergötlands läns landsting.  

 
Tabell 5: Sammanställning av de olika fastigheternas predikterade energianvändning 

Fastighet OL R2 Konst Ökning per GDV JFR 
Kvartersnamn     Testberäkning LiÖs Basår 
Motala Lasarett 1 98,15% 188 413 1 246 6 476 839 6 548 710 0,989 
Åkervallen 0 99,06% 4 749 97 384 763 395 179 0,974 
Klosterängen 0 99,25% 12 541 168 718 105 726 830 0,988 
Skråkistan 1 96,53% 3 729 37 168 939 187 825 0,899 
Dockan 0 96,25% 31 619 450 1 900 175 1 910 065 0,995 
Elementet 1 98,01% 41 029 698 2 853 416 2 402 948 1,187 
Porten 3 96,80% 6 313 163 627 687 621 590 1,010 
Kullerstads 0 97,71% 3 281 43 185 821 181 600 1,023 
Borg 3 98,55% 25 795 361 1 531 049 1 468 484 1,043 
Brödet 6 94,03% 64 357 270 1 684 060 1 522 776 1,106 
Rökgången 1 99,36% 1 367 65 236 211 313 600 0,753 
Vetebullen 2 93,71% 11 504 84 422 462 407 255 1,037 
Ostkupan 2 95,07% 4 125 50 219 587 220 115 0,998 
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Kort förklaring till de olika rubrikerna och siffrorna i tabell 5: OL är antalet outliners 
som identifierats, R2 är giltighetsgraden, Konst är den konstanta, väderoberoende 
delen av energianvändningen per månad. Ökning per GDV är den väderberoende 
delen av energianvändningen, alltså den konstant som antalet genererade graddagar 
per månad multipliceras med. Testberäkningen är GDN (graddagar normalår) 
multiplicerat med Ökningen per GDV plus konstanten för varje månad. Resultatet fås 
i kWh/år. Nästa kolumn kommer från projektutvecklingsrapporten från 
landstingsprojektet, LiÖ, och är de siffror för de olika fastigheterna som används som 
basår. Kolumnen är beräknad som ett snitt av 2005 och 2006 års energianvändning 
där värdena är korrigerade med avseende på väder med hjälp av graddagar. Den sista 
kolumnen, JFR är kvoten mellan Testberäkningen och LiÖs basår siffra.  

3.2.1 Avvikelser mellan beräkningarna 
Testberäkningen ligger i de flesta fall i linje med den förbrukning som Siemens har 
räknat fram enligt tabell 5. För de fastigheter som skiljer sig mycket finns en 
förklaring. I fallet med Vårdcentralen i Mjölby, Skråkistan, handlar det om att enbart 
året 2006 har använts för beräkning av regressionslinjen då allt för stora skillnader 
mellan åren förekom. För Birgittaskolan, Elementet, handlar det om en för hög 
rapporterad energianvändning under sommarmånaderna som leder till att den totala 
energianvändningen blir hög. Skarphagen, Brödet, har en släpande rapportering av 
energianvändningen under sommarmånaderna. Detta leder i sin tur till att när de lyfts 
ut ur beräkningarna genereras ett för högt värde på konstanten, vilket i sin tur leder 
till en för hög energianvändning för hela året. Vårdcentralen Ekholmen, Rökgången, 
visar återigen på stora skillnader mellan de två åren som finns i underlaget. Det 
senare året, 2006, väljs som basår. Sommaranvändningen för 2006 ligger dock väldigt 
lågt vilket genererar en för låg konstant som i sin tur leder till att skillnaden blir så 
stor som den blir. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat 
Den amerikanska modellen går mycket bra att tillämpa på den svenska marknaden. 
Beräkningarna har visat att det även går utmärkt att använda graddagar som 
förklaringsvariabel för energianvändningen till uppvärmning. 

4.2 Analys och slutsatser  
EPC projekten är på frammarsch i Sverige. En av de svårare bitarna av projekten är 
att skapa en korrekt baslinje, något som regressionsmodellen hjälper till med. 
Modellen hjälper till att upptäcka avvikelser i dataunderlaget, identifiera avvikande 
förbrukningsmönster samt ger en enkel grafisk bild av energianvändningen kopplad 
till de olika förklaringsvariablerna. 

Den konstanta delen av energianvändningen framträder väldigt tydligt när 
regressionen genomförts och kan på så sätt lyfta fram varmvattenförbrukningen och 
övrig baslast i förhållande till den totala energianvändningen. 

En annan fördel är att standardavvikelsen ger en uppfattning om hur stora fel som de 
olika beräkningarna är behäftade med. 

Graddagar som förklaringsvariabel har visat sig vara mycket användbart då det är 
lättillgängligt och ger ett bra resultat. 

För att kunna använda modellen krävs tillgång till ett stort dataunderlag. Om det tex 
bara finns en årsförbrukning av ett energimedia är modellen inte tillämpningsbar. 
Noggrannheten i modellen ökar desto tätare mätintervall som finns. I de fall som 
förbrukningen finns rapporterad dag för dag blir modellen mer noggrann. 

Arbetsinsatsen som krävs är lite högre i förhållande till att jämföra fakturor med 
graddagskorrigering. Det tar både mer tid och metoden kräver kvalificerad personal 
då finjusteringen av baslinjen är något som kräver fingertoppskänsla. 

Modellen lämpar sig bäst för enskilda fastigheter, men i EPC sammanhang kan det 
vara smidigt att kunna skapa en baslinje för flera fastigheter. Detta sker genom att 
man adderar de olika delarna som genereras av regressionen, konstanterna för samma 
tidsperioder, graddagskoefficienterna för samma område, eventuella andra 
förklaringsvariabler som är samma för flera byggnader. Detta ger sedan en baslinje 
som gäller för samtliga fastigheter. 17 

                                                 
17 Thomas Andersson ITN 
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4.3 Avslutande diskussion 
För att kunna göra en mer ingående analys av de olika outliners som har framträtt 
under arbetets gång hade det varit bra att ha en dialog med de olika fastighetsskötarna 
för att utreda om det hade varit några avvikelser i användandet av fastigheterna. 
Denna kunskap och inte bara ha tillgång till energifakturorna hade ökat modellens 
noggrannhet. Något som i och för sig hade ökat arbetsmängden så att inte lika många 
fastigheter hade hunnits med, men de beräknade baslinjerna hade blivit noggrannare. 

En av de större frågor som kvarstår är att i detalj studera vad som händer när man 
sammanfogar flera regressionsmodeller till en baslinje för ett fastighetsbestånd. Det 
är något som en mer bevandrad statistiker än undertecknad behöver titta på. 

Även om modellen utan vidare utveckling är svår att tillämpa på större 
fastighetsbestånd går den att använda för att göra kvalitetskontroller på de 
framräknade baslinjerna för enskilda fastigheter, kontrollera att baslasten inte är 
orimligt stor samt för intern kvalitets kontroll. 

Även om jag inte tittat närmare på att kompensera för andra faktorer än 
väderfluktueringar i mitt arbete går det bra att använda regressionsmodellen till det 
med, vilket gör modellen mer noggrann än att bara kompensera för graddagar.  

Något som gör att modellen är värdefull att lära sig är att den med andra 
förklaringsvariabler går att använda för att förutsäga andra energislag och 
användningsområden. 

På ett personligt plan har jag lärt mig mycket om energibesparingar och hur 
energibesparingsprojekt drivs.  
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Bilaga 1: Indata VC Kärna (Fastighet Vetebullen 4) 
 

 Ej graddagsjusterat 
 Förbrukning Flöde 
 kWh m3 

2005     
Jan 58 970,00 969,00 
Feb 49 330,00 858,00 
Mar 68 960,00 1 070,00 
Apr 35 960,00 605,00 
Maj 21 940,00 368,00 
Jun 15 470,00 312,00 
Jul 14 240,00 298,00 
Aug 14 230,00 298,00 
Sep 2 770,00 -129,00 
Okt 31 210,00 493,00 
Nov 40 600,00 637,00 
Dec 51 750,00 807,00 

Total 2005 405 430,00 6 586,00 
    

2006     
Jan 76 170,00 1 268,00 
Feb 53 950,00 822,00 
Mar 76 790,00 1 283,00 
Apr 39 840,00 637,00 
Maj 21 630,00 393,00 
Jun 10 820,00 149,00 
Jul 13 360,00 256,00 
Aug 14 550,00 292,00 
Sep -7 400,00 -158,00 
Okt 32 230,00 546,00 
Nov 35 520,00 536,00 
Dec 41 620,00 662,00 

Total 2006 409 080,00 6 686,00 
   

Snitt förbr 407 255,00 kWh/år 

 



Bilaga 2: Utdata efter första körningen på VC Kärna 
UTDATASAMMANFATTNING  
    

Regressionsstatistik   
Multipel-R 0,954518   
R-kvadrat 0,911105   
Justerad R-
kvadrat 0,907064   
Standardfel 6966,192   
Observationer 24   
    
ANOVA    

  fg KvS MKv 
Regression 1 1,09E+10 1,09E+10
Residual 22 1,07E+09 48527836
Totalt 23 1,2E+10   
    

  Koefficienter Standardfel t-kvot 
Konstant 8276,612 2223,152 3,722918
GDV 90,43632 6,02263 15,01608
    
    
    
RESIDUALUTDATA   
    

Observation 
Uppskattat 

Värme Residualer
Standardiserade 

residual 
1 53133,03 5836,97 0,857
2 57835,71 -8505,71 -1,248
3 61453,17 7506,83 1,102
4 38030,16 -2070,16 -0,304
5 21751,62 188,38 0,028
6 10447,08 5022,92 0,737
7 8276,61 5963,39 0,875
8 8276,61 5953,39 0,874
9 14154,97 -11384,97 -1,671

10 34050,96 -2840,96 -0,417
11 44179,83 -3579,83 -0,525
12 57654,84 -5904,84 -0,867
13 66879,35 9290,65 1,364
14 61272,29 -7322,29 -1,075
15 69502,00 7288,00 1,070
16 41104,99 -1264,99 -0,186
17 17229,81 4400,19 0,646
18 8909,67 1910,33 0,280
19 8276,61 5083,39 0,746
20 8276,61 6273,39 0,921
21 9361,85 -16761,85 -2,460
22 29076,96 3153,04 0,463
23 42009,36 -6489,36 -0,952
24 43365,90 -1745,90 -0,256
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Bilaga 3: Utdata efter andra körningen på VC Kärna 
UTDATASAMMANFATTNING  
    

Regressionsstatistik   
Multipel-R 0,968018   
R-kvadrat 0,937059   
Justerad R-
kvadrat 0,933911   
Standardfel 5348,714   
Observationer 22   
    
ANOVA    

  fg KvS MKv 
Regression 1 8,52E+09 8,52E+09
Residual 20 5,72E+08 28608746
Totalt 21 9,09E+09   
    

  Koefficienter Standardfel t-kvot 
Konstant 11504,41 1877,146 6,128669
X-variabel 1 84,06996 4,872042 17,25559
    
    
    
RESIDUALUTDATA   
    

Observation Skattat Y Residualer
Standardiserade 

residual 
1 53203,11 5766,892 1,104809
2 57574,75 -8244,75 -1,57951
3 60937,54 8022,455 1,536924
4 39163,42 -3203,42 -0,61371
5 24030,83 -2090,83 -0,40056
6 13522,09 1947,915 0,373177
7 11504,41 2735,594 0,524079
8 11504,41 2725,594 0,522163
9 35464,35 -4254,35 -0,81504

10 44880,18 -4280,18 -0,81999
11 57406,61 -5656,61 -1,08368
12 65981,74 10188,26 1,951844
13 60769,4 -6819,4 -1,30645
14 68419,77 8370,228 1,60355
15 42021,8 -2181,8 -0,41799
16 19827,33 1802,668 0,345351
17 12092,9 -1272,9 -0,24386
18 11504,41 1855,594 0,355491
19 11504,41 3045,594 0,583468
20 30840,5 1389,502 0,266198
21 42862,5 -7342,5 -1,40666
22 44123,55 -2503,55 -0,47963
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