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För att kunna nå de energimål som sätts upp inför framtiden måste Umeå kommun aktivt jobba för 

att ständigt förbättra nuvarande energiläge. För att uppnå målet ingår Umeå kommun i ett EU-

projekt som heter E-lighthouse, där de jobbar mot energieffektivisering.  

Syftet är att göra en kartläggning av energisignaturer i Umeå kommuns västra driftområde. För att i 

det projektet analysera vad som kan hjälpa Umeå kommuns fastighetsavdelning när det kommer till 

optimering av drift och energianvändning i deras byggnader.  

En litteraturstudie har genomförts för att skapa grundläggande kunskap inom området av 

energisignaturer. För att efter kartläggning analysera teorier och aspekter som kommit fram. Detta 

ska resultera i något som kan vara av intresse för Umeå kommuns fastighetsavdelning. 

Resultatet visade att i framtagningen av energisignaturer kan det vara bra att dela upp dag och natt 

värden. I syfte av att få en överblick över hur en byggnad beter sig värmetekniskt vid olika tidpunkter 

på dygnet.  

I slutet av projektet gjordes en framtagning av ett intervall som visar var energianvändningen bör 

ligga för en byggnad i en energisignatur. Detta kan vara ett verktyg att använda i vidare 

energioptimering. 

Nyckelord: Energisignatur, kartläggning, energianvändande och E-lighthouse  



 
 

Abstract 
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In order to achieve the energy goals set for the future, Umeå Municipality must actively work to 
constantly improve the current energy situation. To achieve this goal, Umeå municipality is part of an 
EU project called E-lighthouse where energy efficiency is being pursued. 
 
The purpose is to make a survey of energy signatures of Umeå's western operating area. To form an 
approach and analyze what can be achieved in part of that project. As well as what can help Umeå 
municipality's property department when it comes to optimization of operation and energy use. 
 
A literature study is conducted to create basic knowledge in the field of energy signatures, to later 
analyze theories and to identify aspects that emerged during the literature study. This will result in 
something that may be of interest to Umeå municipality's property department. 
 
The result showed that in the mapping of the energy signatures in this survey, it may be of interest to 
divide day and night values of the energy usage together with the outside temperatures. In order to 
get a better view of how a building is behaving thermally at different times of the day.  
 
An interval was produced in the graphs of the energy signatures at the end of the work. Which shows 
where the energy usage should be in general for a building. In the purpose of being a useful tool for 
further energy optimization of a facility.   
 
Keywords: Energy signature, mapping, energy use and E-lighthouse 
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Ordförklaring 

A-temp – Den area i en byggnad som är uppvärmd. 
 
Balanstemperatur - Den utomhustemperatur där värmeförlusterna ut ur byggnaden är lika stora som 
den interna värmealstringen, även kallad gränstemperatur. 
 
Energisignatur – En representation i ett diagram över en byggnads energianvändning korrelerarad 
mot utetemperaturen. 
 
Determinationskoefficient – Den andel obesvarad variation som kan förklaras av en statistisk modell. 
 
Västra driftområdet – Ett av fyra områden i Umeå kommun där byggnader som förvaltas av 

kommunens fastighetsavdelning ingår. 

Nomenklatur 

Beteckning Förklaring Enhet 

k En linjes lutning - 

m Punkten på y-axeln som skärs 
av linjen 

- 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  Effekttillskott från 
värmesystem i byggnad 

W 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 Effekttillskott från källor som 
t.ex. solinstrålning, belysning, 
brukare och ventilation   

W 

U Byggdelens U-värde W/(m2 °C) 

A Area m2 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘 Läckflöde av luft från ett hus l/s 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 Flöde av luft i ventilation l/s 

𝜌 Densitet kg/m3 

𝐶𝑝 Luftens specifika 
värmekapacitet 

J/(kg K) 

𝑛 Verkningsgrad  - 

𝑇𝑖 Innetemperatur °C 

𝑇𝑢 Utetemperatur °C 

𝐴𝑡𝑜𝑡 𝐴−𝑡𝑒𝑚𝑝 A-temps totala area m2 

𝐴𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑟 Arean av fasaden m2 

𝐴𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑦𝑡𝑜𝑟 Arean av gemensamma ytor m2 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 Arean av fönster m2 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Effektflöde W 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑  Normalårskorrigerad effekt W 

𝑄𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑 Uppmätt förbrukning W 

𝑇𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 Balanstemperatur  °C 

𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑 Antal timmar under aktuell 
månad 

h 
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1. Inledning 
Under de sista decennierna har stater och myndigheter arbetat med att försöka sänka energibehovet 

som belastar samhället. Det nationella mål som Sverige har satt upp är att sänka energibehovet med 

20 % till år 2020 (Sveriges regering, 2014). För att detta ska vara möjligt används olika styrmedel av 

staten för att uppmuntra en förbättring. Bland annat används subventioner för att uppmuntra 

privatpersoner att investera i hållbara lösningar. T.ex. subventioneras investeringar i solceller för 

företag och privatpersoner för att styra energiproduktionen mot mer miljövänliga alternativ. Samt 

subventioneras även villaägare med direktverkande el som vill byta till fjärrvärme. 

Ännu en åtgärd som krävs för att målet ska gå att uppnå är att kommuner och myndigheter som 

förvaltar ett större antal lokaler aktivt jobbar med att ständigt sträva efter förbättringar i energiläget. 

Bostads- och servicesektorn stod 2016 för 39 % av den totala energianvändningen i Sverige, 

motsvarande 146 TWh. Det dominerande uppvärmningssättet i större lokaler och flerbostadshus var 

fjärrvärme. Som stod för ca 90 % av energianvändningen till uppvärmning av byggnader och 

tappvarmvatten (Energimyndigheten1, 2016).  

I figur 1 kan det ses att energianvändningen för byggnader har minskat. De bidragande orsakerna är 

bland annat att personer väljer att installera värmepumpar i sina hus och att energibesparande 

åtgärder som tilläggsisolering och insättning av nya energieffektiva fönster utförs i äldre byggnader, 

vilket leder till bättre U-värden. Figur 1 visar att det är fjärrvärme som har blivit det dominerande 

uppvärmningssättet när det kommer till uppvärmning av byggnader (Energimyndigheten2, 2016). 

 

 

Figur 1. Energianvändning för bostäder och service sektorn 1970-2016 (Energimyndigheten2, 2016). 

I Sverige jobbas det ständigt mot att förbättra energiprestandan i byggnader. För att detta ska lyckas 

och att byggnader också får en bra inomhusmiljö, så finns det ett antal regelverk. Föreskrifterna BVL 

(Byggnadsverkslagen), BVF (Byggnadsverksförordningen), BBR (Boverkets byggregler) och BKR 

(Boverkets konstruktionsregler) sätter upp hur kraven för en byggnad i Sverige ska se ut. När det 

kommer till nybyggnationer och utbyggnader av existerande byggnation måste BBR och BKR 

tillämpas (Boverket, 2018). 
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E-lighthouse är ett EU-projekt där syftet är att undersöka och testa nya förnybara och energieffektiva 

lösningar till offentliga byggnader och bostäder. I länderna som deltar i projektet samarbetar 

kommuner med universitet eller andra organisationer.  

Umeå kommun samarbetar med Umeå universitets institution för tillämpad fysik och elektronik, för 

att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera (Umeå kommun, 2017).   

1.1 Uppgift 
För att Umeå kommun ska kunna minska sin energianvändning i framtiden måste deras 

fastighetsavdelning jobba med energibesparande åtgärder. Detta görs genom att drifttekniker och 

ingenjörer arbetar med att driftoptimera de byggnader som kommunen förvaltar. De undersöker 

också byggnader och dokumenterar deras energianvändning. Om det upptäcks att någon byggnad 

orsakar problem energimässigt går de igenom vilka åtgärder som behövs för att lösa problemen. Det 

kan handla om allt från byggnadens drift och dess klimatskal. Vad Umeå kommuns 

fastighetsavdelning främst kollar på när det rör en byggnads energianvändning är hur ventilation och 

uppvärmning styrs och om klimatskalet håller måttet. 

Temat i denna rapport är hur man ska kunna ta reda på vilka byggnader i ett större driftområde som 

orsakar problem. Det kan röra sig om byggnaders energianvändning och driftförhållanden. 

Energisignaturer för Umeå kommuns byggnader i det västra driftområdet kommer att kartläggas för 

år 2017 i syfte av att ge en överblick av byggnadernas energiprestanda. Följande undersöks: 

 Energisignaturer som ett verktyg för en kartläggning av ett större antal byggnaders 

energianvändning. 

 Vad går att utläsa och ta fram ifrån de resulterande energisignaturerna som kan hjälpa 

driftteknikerna och ingenjörerna i framtida förbättringsarbeten av en byggnads drift och 

energianvändning? 

 Går det att ta fram ett intervall för energianvändningen i diagrammet för en energisignatur, 

som visar var en byggnads energianvändning bör ligga i allmänhet? 

1.2 Syfte 
Syftet är att göra en kartläggning med energisignaturer av byggnaderna i Umeå kommuns västra 

driftområde. För att efter färdigställandet av kartläggningen göra en undersökning och analys av de 

ackumulerade energisignaturerna. Detta kommer att vara en början av ett projekt som i ett senare 

skede kommer att kartlägga alla byggnader i Umeå kommuns driftområden. 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med kartläggningen är att efter framställning av energisignaturerna göra en djupare 

analys av dem som verktyg för kommunen. Men samtidigt finna sätt att optimera tillvägagångssättet 

av hur energisignaturerna tas fram för att kunna användas. Det kommer också att undersökas vad 

som kan vara önskvärt för Umeå kommuns fastighetsavdelning att veta ur synvinkeln drift- och 

energioptimering av deras byggnader. 

  



4 
 

1.4 Avgränsningar 
Resultatet av detta projekt är tänkt som en början till den kommande kartläggningen av alla 

driftområden i Umeå kommun. Fokus i detta projekt kommer att ligga på vad som går att bedöma 

utifrån det som går att se i kartläggningen, men också hur tillvägagångssättet och utformningen kan 

se ut i en större kartläggning. I resultatet kommer det att undersökas vad som är relevant för 

kommunens fastighetsavdelning att veta ur synvinkeln drift och underhåll. Där uppvärmning och 

ventilationssystem spelar en roll för en byggnads energianvändning.  

Fokus kommer att ligga på vad som i stora drag kan utläsas ifrån de energisignaturer som tas fram i 

kartläggningen. Specifika felkällor som solinstrålning och vind kommer inte att beaktas till så stor del 

i specifika fastigheter. Mer om specifika felkällor tas upp i rapportens teorikapitel. Endast byggnader 

som är uppkopplade till Umeå energis fjärrvärmenät kommer att kartläggas. Då byggnadernas 

energianvändning loggas av Umeå energi och kan ge lättillgänglig mätdata, samt att fjärrvärme bidrar 

med majoriteten av kommunens uppvärmningsbehov. Tidsperioden som främst kommer att 

undersökas för energisignaturerna enligt Umeå kommuns önskemål är år 2017.  
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2. Teori 
Förklaringar för formlers tecken och benämningar finns att se i nomenklatur i början av rapporten. 

2.1 Energisignatur 
Energisignaturen är en metod som används för att mäta en byggnads energibehov och tar hänsyn till 

den specifika byggnadens energibalans. Det inkluderar energisignaturen som möjlig metod att 

använda för att utvärdera kvalitén på klimatskalet i en byggnad. Energisignaturen visar en byggnads 

energibalans utifrån hur den beter sig värmetekniskt i verkligheten, istället för att räkna utifrån 

teoretiska principer och antaganden. Metoden är en enkel metod att använda för att få en 

överskådlig bild av hur en byggnad beter sig värmetekniskt (Lidelöw & Flodberg, 2015). En 

uppställning av en byggnads energibalans ser ut på följande sätt i ekvation 1 (Soleimani-Mohseni, 

Bäckström, Eklund, 2014): 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = ∑ (𝑈 ∙ 𝐴 + 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 + 𝑛𝑡 ∙ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝) ∙ (𝑇𝑖 ∙ 𝑇𝑢) − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑦𝑡𝑜𝑟    (1) 

En energisignatur kan tas fram genom att t.ex. tillförd medelvärmeeffekt per månad för en byggnad 

jämförs i förhållande mot motsvarande medeltemperatur ute. Detta förs in i ett diagram och 

energisignaturen erhålls efter det med hjälp av linjär regression av mätpunkterna. Energisignaturen 

utgörs av de koefficienter som anger regressionslinjen i diagrammet.  

Ett krav för att det ska gå att ta ut en energisignatur är att mätdata ska vara uppmätt över en 

tillräckligt lång period, för att de dynamiska effekterna och svängande förloppen i ett hus ska gå att 

försumma t.ex. som värmelagring i husets väggar (Schulz, 2003).  

Regressionsanalys används som beräkningsmetod för att anpassa mätpunkterna till en rät linje. 

Anpassningen av linjen görs för att kunna förutsäga hur väl mätpunkterna kan bero av parametrar 

som påverkar energianvändningen. Med korrelationsanalys går det att undersöka hur väl det linjära 

sambandet stämmer överens (Arvehammar & Jönsson, 2010). Räta linjens ekvation för sambandet 

beskrivs med ekvation 2: 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚   (2) 

När data ska anpassas till en linje kan minsta kvadratmetoden användas. Denna metod används för 

att approximera lösningar till ekvationssystem som saknar lösningar på grund av att de har ett för 

stort antal ekvationer att hantera. Med denna metod anpassas variablerna 𝑘 och 𝑚 så att 

kvadratsumman blir så liten som möjligt (Körner & Wahlgren, 2000). Metoden kan visas som 

ekvation 3: 

∑ (𝑦𝑖 − 𝑚 − 𝑘𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1   (3) 
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För att kunna bestämma hur väl mätpunkterna stämmer överens med det linjära sambandet används 

korrelationskoefficienten R. Korrelationskoefficienten ligger mellan -1 till +1. -1 betyder att ett 

negativt linjärt samband är aktuellt (negativ lutning på kurvan) med ett negativt värde på 𝑘.  

+1 betyder att ett positivt linjärt samband (positiv lutning på kurvan) är aktuellt med ett positivt 

värde på 𝑘. Hur stor del av materialet som kan beskrivas av det linjära sambandet avgörs av 

determinationskoefficienten 𝑅2, som är kvadraten av korrelationskoefficienten. Desto närmare 1 som 

determinationskoefficienten är, desto bättre stämmer mätpunkterna överens med det linjära 

sambandet (Gunnarsson, 2002). Figur 2 visar hur energisignaturen för värmeenergi kan se ut vid en 

konstant innetemperatur för ett kontorshus: 

 

Figur 2. Energibehov för uppvärmning som funktion av utetemperaturen (Schulz, 2003). 

Vid konstant innetemperatur ökar energibehovet för uppvärmningen av en byggnad proportionellt 

mot den minskande utetemperaturen som kan ses i figur 2. Vid högre utetemperaturer planar 

mätpunkterna ut och när detta sker kan balanstemperaturen utläsas. I figur 2 anges denna punkt 

som tbalans. Balanstemperaturen är ett gränsvärde som visar att det inte krävs någon ytterligare energi 

till uppvärmning av byggnaden över den punkten. Energianvändningen utöver denna temperatur går 

endast till uppvärmning av varmvatten och kallas för den konstanta lasten (Fels, 1986). I figur 2 visas 

tbalans som 13,5 °C. Balanstemperaturen för byggnaden är lägre än den önskade innetemperaturen då 

intern värmegenerering av brukare, belysning och elektriska maskiner anses tillföra den resterande 

värmen för att uppnå önskad termisk komfort (Schulz, 2003).  
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Idealt i en byggnads energisignatur är att ha ett så lågt värde på linjens lutning 𝑘 som möjligt. Ett 

högt värde på 𝑘 betyder att effekten som en byggnad behöver för uppvärmning ökar mer per °C 

utetemperaturen minskar, vilket är negativt för en byggnads totala energianvändning. 

Balanstemperaturen bör också vara så låg som möjligt. Det innebär att byggnaden inte kommer att 

behöva spendera lika mycket effekt på uppvärmning under perioder balanstemperaturen nås 

utomhus. För när balanstemperaturen är uppnådd ute, går bara effekt till uppvärmning av 

tappvarmvatten. 

I detta projekt används den enklaste formen av energisignatur där specifika felfaktorer inte tas med. 
Den enklaste formen av energisignatur bygger på antagandet av direkt linjärt förhållande mellan 
utetemperatur och energianvändningen i en byggnad, genom att ställa upp korrelationen mellan en 
byggnads uppmätta effektbehov och utetemperatur.  
 
Felkällor som kan förekomma när energisignaturer används för att uppskatta energianvändningen av 
en byggnad kan vara (Hammarsten, 1987): 

 Klimatberoende faktorer som variationer i klimat förutom utetemperatur. T.ex. vind och 
solinstrålning. 

 Klimatoberoende faktorer som variationer i verksamhet och beteende hos brukare. 

 Klimatoberoende faktorer som fel i byggnad eller installationssystem. T.ex. som otätheter i 
byggnadens konstruktion. 

 Faktorer som bristfälliga mätinstrument eller mätmetoder. 
 
Vad dessa felkällor kan vara bidragande till i en energisignatur är att variationer och förskjutningar 
kan uppstå på kurvan. Största felkällan som påverkar energisignaturen är solinstrålningen, eftersom 
det är visat att energisignaturer med och utan solinstrålningens påverkan har skillnader. 
Utelämnande av solfaktorn kan bidra till en av de större felkällorna (Schulz, 2003).  
Denna felkälla påverkar inte detta projekt till så stor del eftersom projektet är avgränsat till vad som 
grovt går att utläsa ifrån en energisignatur. Där specifika felkällor inte tas med på grund av projektets 
storlek.  
 
Det finns en mer utvecklad form av energisignatur som kan ta hänsyn till solinstrålning och som kan 
bygga på grundmodellen (Fels, 1986). Men när det handlar om att kartlägga många byggnader så kan 
det bli ohållbart i fråga om resurser och tid för en kommun. Då metoden i fråga är invecklad och 
tidskrävande. Den mer utvecklade metoden kan dock lämpa sig väl för specifika byggnader med 
avvikande energisignaturer. Om intresse finns för en djupare undersökning av dessa. 
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I den mer utvecklade metoden kan energisignaturen anges av ekvation 4 (Schulz, 2003): 
 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑦 + (𝑇𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 − 𝑇𝑢) ∙ 𝑥  (4) 
 
Där 𝑥 representerar den klimatberoende delen av energibehovet och 𝑦 representerar den icke-
klimatberoende delen. Den icke klimatberoende delen 𝑦 representerar behovet för tappvarmvattnet 
och kan därmed skiljas från det totala uppvärmningsbehovet. Den klimatberoende delen 𝑥 rör delar 
som uppvärmningen av byggnaden som är beroende av gällande utetemperatur. 
 
Energibehovet kan också normalkorrigeras genom att t.ex. den aktuella månadens genomsnittliga 
effektbehov jämförs med energisignaturkurvan och omvandlas till ett motsvarande behov utifrån 
normaltemperaturen för respektive månad. Principen kan ses i figur 3: 

 
Figur 3. Korrigering av energisignatur (Schulz, 2003). 

Den korrigerade effekten tas fram genom att nyttja de kända linjära sambanden mellan 
energianvändning och utetemperatur. Energin visas av ekvation 5: 
 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑 =
𝐶

𝐵
∙ 𝑄𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚å𝑛𝑎𝑑 (5) 

 
Där det går att få ut den normalårskorrigerade effekten (Schulz, 2003) 
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2.2 Ventilation- och uppvärmning av kommunens byggnader 
Ventilation och uppvärmning av en byggnad har stor inverkan på hur en energisignatur kan se ut. Det 

är vad en kommuns fastighetsavdelning främst jobbar med för drift- och energioptimering av de 

byggnader de förvaltar. I denna del redovisas dessa delar för att ge en förståelse för senare delar av 

rapporten.  

2.2.1 Ventilation 
Det finns tre olika huvudtyper av ventilationssystem: Självdragsystem (S-system), frånluftsventilation 

(F-system), från- och tilluft (FT-system). Utöver det kan värmeåtervinning installeras på ett från- och 

tilluftsventilationssystem som då kallas FTX-system. FT och FTX-system är vanliga i byggnader där 

kraven på bra luft är större. Ventilationen i lokaler används för att ventilera bort överflödig värme, 

luftföroreningar och för att skapa en god arbetsmiljö. FT och FTX-systemen har större möjlighet att 

reglera luftflöden, vilket gör dem ideala att reglera inomhusklimat med (Soliduct, 2018). I figur 4 kan 

en allmän bild av de olika ventilationssystemen ses för att ge en bättre förståelse av hur det kan se ut 

i en byggnad: 

 

Figur 4. Allmän bild av ventilationssystem i en byggnad (Soliduct, 2018). 
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2.2.2 Uppvärmning 
Majoriteten av Umeå kommuns fastigheter värms upp av fjärrvärme som köps in av Umeå energi. 

Detta innebär att husen i olika delar av staden kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. 

Värmeproduktion sker i stora centrala anläggningar och är effektivare och miljövänligare än att varje 

villaägare eldar i sin egen panna. Personal kontrollerar driften samtidigt som energin i bränslet 

utnyttjas optimalt i förbränningen. Spillvärme från industri eller avloppsvatten kan även användas i 

fjärrvärmesystemet. En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras med biobränslen och hämtas i 

form av restprodukter från t.ex. sågverk, skogsnäringen och andra träindustrier. Det är viktigt att 

förbränningen sker under kontrollerade och miljövänliga förhållanden. Värmen transporteras sedan 

till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att ta emot värmen från värmeverket utrustas 

fastigheten med en undercentral, där två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme 

(Energimyndigheten3, 2017). 

2.2.3 Driftåtgärder 
Åtgärder kan göras för att minska energiförlusterna från en byggnads ventilationssystem och 

uppvärmning. För ventilationen kan flödet minskas eller stängas av under tider när ingen vistas i 

lokalerna, t.ex. utanför arbetstid eller med behovsstyrd ventilation. Detta kallas för nattavstängning.  

För uppvärmningen kan temperaturen sänkas under perioder ingen vistas i byggnaden, även kallat 

för nattsänkning. Dessa åtgärder minskar energianvändningen för byggnaden (Dahlblom, Warfvinge, 

2010). Åtgärderna är bl.a. vad kommunens drifttekniker jobbar med då driften av en byggnad ska 

ställas in och optimeras.   
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3. Metod 
För att skapa en förståelse av hur projektet skulle utformas gjordes en informationsinsamling 

angående energisignaturer och dess användning. Utifrån det som gick att förstå av informationen 

och efter samtal med handledare på kommunen och universitetet, valdes de aspekter som kunde 

vara intressanta att undersöka. Efter kartläggningens utförande gjordes en kategorisering av de 

byggnader som ingick. För att se om en byggnadstyp kunde vara annorlunda i jämförelse mot andra 

byggnadstyper i energisignaturerna. Detta skulle ge en bättre överblick och förenkla framtagandet av 

observationer och slutsatser av de aspekter som kunde ses i byggnaderna som ingick i den utvalda 

byggnadskategorin. När de sista resultaten tagits fram genomfördes en djupare analys av dem.  

3.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingens syfte var att skapa förståelse för hur energisignaturer fungerade och hur 

de tillämpades. Källor för studien hittades via internet och bibliotek. Den litteratur som granskades 

har främst varit i form av rapporter som framställts angående projekt där energisignaturer kommit 

till användning. Litteraturkällor i bokform har hittats via bibliotek och kommit till användning i form 

av referenser. Muntlig anskaffning av information har skett via samtal med handledare på kommun 

och universitet.  

3.2 Källkritik 
Då kvalitén av litteraturen hos de källor som har använts i projektet är viktig, så har källorna bedömts 

kritiskt. För att kunna säkerställa att alla viktiga aspekter tas med, har flera källor granskats inom 

samma ämne om möjlighet funnits. I de rapporter som granskats har ursprungskällan primärt varit 

den som eftersökts. T.ex. om det handlat om en källa i bokform så har denna källa sökts via bibliotek 

för konfirmering av informationen. Men i de fall det upptäckts att ursprunget inte gått att finna så 

har källan förkastats.  

Det som har antagits som tillförlitliga källor är rapporter framtagna av större organisationer som 

universitet eller böcker som granskats och publicerats. Information från organisationer som 

energimyndigheten och boverket har också ansetts vara tillförlitlig. Kritisk bedömning av information 

från Internetkällor har också använts och jämförts mot andra källor. Samma bedömning har också 

gjorts när användning av andras examensarbeten förekommit.  

3.3 Verktyg 
De verktyg som använts i projektet är Microsoft Excel när det kommer till behandlingen av den stora 

mängd mätdata som använts. När det kommer till uträkning av U-medel för byggnader har 

energisimuleringsprogrammet BV2 använts. Det är ett verktyg där det enkelt går att få fram U-värden 

för olika byggnadsmaterial. Då det finns ett register i programmet för material och dess egenskaper. 

BV2 tar även i akt vilken slags ventilation och uppvärmning en byggnad har. Samt olika inre 

värmekällor som brukare och belysning. En viss begränsning hos BV2 är att programmet inte tar 

hänsyn till en byggnads specifika utformning. Men för övergripande simuleringar lämpar sig 

programmet. 
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3.4 Osäkerhet med metoden 
Mycket av metoden för utveckling av resultatet går ut på ”trial and error”. Där utvecklingen sker 

succesivt då nya aspekter upptäckts och observationer kan göras. Det gör att projektets resultat är 

beroende av att den som utför det har förmågan och kunskapen att dra slutsatser angående 

projektets arbete.  

Det är viktigt att information som används är relevant. Samt att optimering och drift tas i akt efter 

kommunens behov i de punkter som undersöks. En begränsning i metoden är att den enklaste 

formen av energisignatur tillämpas. Då specifika felkällor inte tas med på samma sätt som i den mer 

utvecklade metoden. Utifrån kartläggningens storlek och kommunens behov lämpar sig den enklaste 

metoden bra just på grund av sin enkelhet. 
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4 Genomförande 
I genomförandet beskrivs det hur tillvägagångsättet för framtagningen av resultatet såg ut. 

4.1 Kartläggning av västra driftområdet 
Kartläggningen av det västra driftområdet består av sammanlagt 59 fastigheter. De fastigheter som 

togs med är de som är uppkopplade till Umeå energis fjärrvärmenät. Anledningen till att de togs med 

var på grund av att deras energianvändning loggas av Umeå energi och ger lättillgänglig mätdata. I 

figur 5 kan det västra driftområdet ses markerat inom det röda området: 

 

Figur 5. Umeå kommuns västra driftområde. 

De områden som ingår i driftområdet är Grisbacka, Umedalen, Haga, Nolia, Dragonen och 

Stadshusområdet. Hörnefors, Forslunda och ett antal mindre byar utöver de som visas på kartan 

ingår också. I området ingår sammanlagt fem olika byggnadstyper som 15st förskolor, 11st 

skolbyggnader, 14st särskilda boenden som handikapps- och gruppboenden, 4st sporthallar och 15st 

lokalbyggnader.  
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4.2 Sammanställning av mätdata i Excel 
Av de byggnader som kartlades togs energisignaturer ut av effekten för varje timma korrelerad mot 

utetemperaturen under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31. Timvärden användes, enligt 

kommunens önskemål, då energianvändningen endast kan utläsas per timme i en byggnads 

undercentral. Energisignaturerna fick 8762 mätpunkter som visade energiförbrukningen för varje 

timma korrelerad mot utetemperaturen under år 2017. Utetemperaturen mäts på Umeå flygplats 

och erhålls av SMHI. Energisignaturerna sammanställs i Excel. I tabell 1 visas ett utdrag från 

datasammanställningen: 

Tabell 1. Utdrag från sammanställningen av byggnaders använda effekt per timma och motsvarande utetemperatur. 

 

I tabell 1 visas en liten del av den totala sammanställning som gjordes. I tabellen kan kolumnerna för 

utetemperaturen och de olika byggnadernas energianvändning ses.  
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4.3 Genomförande av fördjupande analys 
Utifrån kartläggningen undersöktes det om det gick att hitta en byggnadstyp som skiljde sig ifrån de 

andra byggnadstyperna i energisignaturerna. När den byggnadstypen hittades undersöktes det om 

det fanns ett mindre antal byggnader inom den utvalda byggnadstypen där en fördjupande analys 

kunde göras. För att se vad eventuella avvikelser kunde bero på och om något användbart gick att 

utläsa från dem.  

Kriterierna som användes i valet var att byggnaderna skulle vara byggda relativt samtidigt, för att 

byggnadsstandarden skulle kunna anses vara jämförbar när det kom till isolering, fönster, fasad, 

vindbjälkslag och grund. Detta kontrollerades genom att ta fram och undersöka 

byggnadshandlingarna där konstruktionen av varje byggnad analyserades och jämfördes. Sedan 

räknades ett U-medel för husen ut i BV2. Fasaderna och fönstrens area mättes för att ta fram hur stor 

del av fasaderna som utgjordes procentuellt av fönster. Dessa faktorer jämfördes då de har en 

inverkan på hur en byggnad beter sig värmetekniskt. Procentsatsen för fönstren togs fram genom att 

dela fönstrens totala area med den totala arean av fasaden enligt ekvation 6: 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑟
= %𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  (6) 

Planlösningen skulle också vara liknande så att mängden gemensamma större öppna ytor inte skiljde 

sig för mycket. Det kan bidra till att byggnaderna kan bete sig olika värmetekniskt. Detta undersöktes 

genom att ta fram arean på dessa utrymmen och ta ut hur många procent de utgjorde av den totala 

A-tempen. Det gjordes genom att dela de gemensamma ytornas totala area med den totala A-

tempen enligt ekvation 7: 

𝐴𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑦𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑡𝑜𝑡 𝐴−𝑡𝑒𝑚𝑝
= %𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑦𝑡𝑜𝑟 (7) 

Förutsättningarna skulle finnas så att byggnaderna kunde ha liknande driftförhållanden när de 

kommer till värme och ventilation. Detta undersöktes genom att prata med drifttekniker och 

handledare på Umeå kommun. Analys genomfördes av byggnadernas energisignaturer för att se om 

ett resultat som gynnade undersökningspunkterna gick att få fram. Byggnadernas olika parametrar 

och värden summerades i tabellform. 
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5. Resultat 
I resultatet redovisas det vilka slags energisignaturer som togs fram. En till två energisignaturer som 

allmänt representerar varje byggnadstyp redovisas. Sedan presenteras vilken byggnadstyp som 

valdes efter kategoriseringen och varför det valet gjordes. Därefter presenteras den fördjupande 

analys som utfördes runt den utvalda byggnadstypen och dess energisignaturer.  

5.1 Sammanställning av västra driftområdet 
Energisignaturerna kunde se ut på följande sätt för varje byggnadstyp: 

5.1.1 Förskolor 
I denna byggnadstyp ingår förskolor där skolverksamheten blandar barn av åldrarna 0-5 år. Där 

exempel kan ses av figur 6: 

 

Figur 6. Missionärens förskolas energisignatur. 

Vad som går att se i figur 6 är att när utetemperaturen når kallare temperaturer under 0 °C. Uppstår 

en delning i byggnadens energisignatur och det går att se en större skillnad i mätpunkternas samling 

desto kallare det blir. Delningen beror på byggnadens två olika driftfall beroende på dag och natt. 

Den generella energianvändningen blir aldrig speciellt hög i förhållande mot andra byggnader i 

kartläggningen. Anledningen till den mindre energianvändningen är på grund av förskolornas mindre 

storlek i jämförelse mot andra byggnadstyper. Fenomenet med delningen i kallare utetemperaturer 

är en trend som kan ses hos ett större antal av förskolorna. Detta går att se för byggnadstypen i 

bilaga 4. 
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5.1.2 Skolor 
I denna byggnadstyp handlar det om större skolor där flera årskurser kan ingå. Åldrarna på eleverna 

kan vara mellan 6-18 år. Ett exempel kan ses i figur 7: 

 

Figur 7. Grubbeskolans energisignatur. 

I figur 7 kan det ses att mätpunkterna håller en tät samling som trend. Vilket kan ses utifrån det 

relativt höga R2 värdet som erhålls från linjeanpassningen. Energianvändningen är högre hos skolor 

än vad som kan ses hos förskolor och i andra mindre byggnader. Anledningen är att skolor i 

kartläggningen generellt har en hög A-temp, vilket ger en högre energianvändning. Figur 7 visar en 

bra bild av hur skolornas energisignaturer kan se ut. Alla skolor i kartläggningen finns redovisade 

under bilaga 4. Generellt visar skolorna i kartläggningen stabila och vad som skulle kunna kallas för 

”prydliga” energisignaturer som troligt påverkas av byggnadernas interna värmelagring. 
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5.1.3 Särskilda boenden 
I denna kategori ingår byggnader som handikapps- och gruppboenden. I allmänhet för denna 

byggnadstyp rör det sig om bostadshus med lägenheter. Där exempel kan ses av figur 8: 

 

Figur 8. Gruppboende Grubbevägen 60:s energisignatur. 

I figur 8 går det att se en generellt tät samling av mätpunkterna i energisignaturen. Samt att 

delningen av mätpunkterna som kunde ses hos förskolor inte inträffar. Samma trend kan ses hos 

övriga särskilda boenden i bilagorna med någon enstaka avvikelse. I jämförelse mot skolor visar 

särskilda boenden en lägre energianvändning som förskolor, p.g.a. sin mindre storlek och ett mindre 

antal brukare. 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

5.1.4 Sporthallar 
I denna byggnadstyp handlar det om större sporthallar som primärt hittas på Nolia. Där bruket 

varierar mellan friidrott, fotboll och isbanor. Där exempel kan ses av figur 9: 

 

Figur 9. Nolias friidrottshalls energisignatur. 

Ett mer avvikande exempel hos dessa byggnader kan ses i figur 10: 

 

Figur 10. Nolias ishalls energisignatur. 

I figur 9 och i figur 10 kan inte fenomenet av en tätare samling ses lika tydligt hos mätpunkterna, då 

bara en av dem ser ut att följa trenden. Variationen som går att se i figur 10 är på grund av att det är 

en ishall. Eftersom det går åt stora mängder energi när isen i hallen ska kylas. I övrigt går det att se 

att friidrottshallen i figur 9 har en liknande energisignatur som skolor. Då dess A-temp är hög och en 

bra linjeanpassning hålls då R2 är relativt nära 1. 
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5.1.5 Lokalbyggnader 
I den här byggnadstypen handlar det om större byggnader som nyttjas av någon verksamhet. Där det 

kan inrikta sig mot t.ex. en maskinhall, administrativa byggnader eller en brandstation. Exempel kan 

ses av figur 11: 

 

Figur 11. Umeå stadshus energisignatur. 

Utifrån figur 11 och de andra energisignaturerna hos lokalbyggnader, visas samma trender som går 

att se hos andra större byggnader med en hög A-temp och en bra linjeanpassning.  

Alla energisignaturer i kartläggningen presenteras i bilaga 4. 

 

5.2 Fördjupande analys av energisignaturer i en viss byggnadstyp  
Utifrån kartläggningen kan det observeras att en delning sker mellan mätpunkterna hos förskolor i 

lägre utetemperaturer. Av alla byggnader i kartläggningen kan detta också observeras hos ett fåtal 

signaturer inom andra byggnadstyper, men av vad som går att se är det en trend som påträffas mest 

hos förskolor. Av detta blir det denna byggnadstyp som kommer att analyseras djupare, i syfte av att 

ta reda på vilka parametrar som påverkar delningen. Förskolor undersöks också på grund av att 

byggnaderna i allmänhet är lämpliga att undersöka på grund av sin mindre storlek. Det är enklare att 

skaffa en bra överblick av en byggnad om den inte är allt för stor. Utifrån de kriterier som angavs i 

metoden hittades tre byggnader som var av intresse att undersöka djupare. De byggnader som 

valdes hette Solrosens förskola, Klumpens förskola och Gitarrens förskola. 

  



21 
 

5.2.1 Solrosens förskola 
I figur 12 ges en bild av Solrosens förskola. I syfte av att ge en bild av de byggnader som valdes i den 

fördjupande analysen av förskolor:  

 

Figur 12. Överskådlig bild av Solrosens förskola. 

Solrosens förskola som visas i figur 12 är den minsta av byggnaderna som undersöktes. Den är 

belägen i stadsdelen Grubbe i Umeå kommun. Det är den nyaste byggnaden av byggnaderna som 

valdes i fördjupningen. Antalet brukare är ca 55 stycken där majoriteten av dem är barn.  

5.2.2 Klumpens förskola 
I figur 13 ges en bild av Klumpens förskola:  

 

Figur 13. Överskådlig bild av Klumpens förskola. 

I figur 13 visas en bild av Klumpens förskola som är den näst största av de tre byggnader som 

analyserades. Den är belägen i stadsdelen Väst på stan i Umeå kommun och antalet brukare är ca 61 

stycken där majoriteten är barn.  
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5.2.3 Gitarrens förskola 
I figur 14 ges en bild av Gitarrens förskola:  

 

Figur 14. Överskådlig bild av Gitarrens förskola. 

I figur 14 ges en bild av Gitarrens förskola som är den största och äldsta byggnaden som analyserades 

i fördjupningen. Den är belägen i stadsdelen Backen i Umeå kommun och har ett brukarantal på ca 

68 stycken där majoriteten är barn. 

Hädanefter kommer Solrosens förskola, Klumpens förskola och Gitarrens förskola att för enkelhetens 

skull kallas Solrosen, Klumpen och Gitarren. Fullständiga ritningar för respektive byggnad finns i 

bilaga 1, 2 och 3 med skalor och mått angivna, där mått för byggnadernas areor på fönster, fasader 

och ytor gjordes för BV2. 
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5.2.4 Jämförelse av Solrosen, Klumpen och Gitarren 
Efter beräkningar utifrån metoden och värden beräknade i BV2, tas en tabell fram där det 

överskådligt går att se de olika byggnadernas parametrar. Det resulterar i tabell 2: 

Tabell 2. Jämförelse mellan Solrosen, Klumpen och Gitarren. 

Kategori: Solrosen Klumpen  Gitarren 

Byggår 1981 1979 1977 

Uppvärmning Fjärrvärme och 
radiatorer 

Fjärrvärme och 
radiatorer 

Fjärrvärme och 
radiatorer 

A-temp (m2) 463 650 741 

Ventilation FTX FTX FTX 

Antal brukare (st pers) 55 61 68 

Fasad 17+17x125 lockpanel 
25x75 spikläkt cc 600 
13 mm asfaboard 
48x145 stolpar cc 600 
145 mm min. ull 
Plastfolie 
48x45 reglar cc 600 
50 mm min. ull 
13 mm gips 

10+10x180 lockpanel 
25x75 spikläkt cc 600 
13 mm asfaboard 
48x145 stolpar cc 600 
145 mm min. ull 
Plastfolie 
48x45 reglar cc 600 
50 mm min. ull 
13 mm gips 

Lockpanel 
32 mm träskiva 
50 mm min. ull 
48x45 träreglar 
120 mm min. ull 
48x120 stolpar cc 
1200 
Plastfolie  
13 mm gips 

Vindbjälkslag 300 mm spån 
145+195 mm min. ull 
Plastfolie 
17 mm råspont 
13 mm gips 

100 mm spån 
100 + 150 mm min. ull 
Plastfolie 
17 mm råspont 
13 mm gips 

100 mm spån 
100 + 100 mm min. ull 
Plastfolie 
17 mm råspont 
13 mm gips 

Grund Uppgift saknas.  Beläggning  
Ospecificerad skiva 
60 mm betong 
40 mm cellplast 
100 mm betong 
150 mm singel 

Beläggning 
16 mm spånskiva 
Plastfolie 
40 mm cellplast 
160 mm betong  
150 mm singel 

Fönster 3-glas 2-glas  3 glas 

Andel fönster/fasad 
(%) 

17  20  24  

Andel gemensamma 
ytor/A-temp (%) 

32  36  30  

U-medel (W/m2 °C) 0,236 0,269 0,245 

 

Då information saknades för Solrosens grund så antogs den vara identisk med Klumpens, då de är 

byggda ungefär samtidigt.  

Utifrån jämförelsen så kan byggnaderna ses som jämförbara när det kommer till konstruktion. Samt 

att uppvärmning och ventilationen sker på samma sätt. Det som skiljer dem mest är att Klumpen har 

2-glas fönster, medan de andra två har 3-glas fönster. U-medel för byggnaderna syns i sista raden av 

tabell 2.  
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5.2.5 Solrosens, Klumpens och Gitarrens energisignaturer 
De energisignaturer som erhölls av byggnaderna för år 2017 kan dels ses i figur 15 för Solrosen: 

 

Figur 15. Solrosens energisignatur. 

Utifrån figur 15 kan det ses att Solrosen visar en delning i kallare temperaturer. Den skiljer sig ifrån 

hur andra delningar bland förskolor presenterar sig med sin form på mätpunkterna. Den visar också 

på ett större intervall mellan högsta och lägsta värdet i energianvändningen i jämförelse mot andra 

förskolor.  

I Figur 16 för Klumpen kan energisignaturen för år 2017 ses: 

 

Figur 16. Klumpens energisignatur. 

Figur 16 visar att Klumpen har samma delning som tidigare nämndes. Delningen visar sig på ett 

liknande sätt hos Klumpen som hos andra förskolor i bilagorna. Med en delning som blir tydlig då 

utetemperaturen nått minusgrader. 
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I Figur 17 för Gitarren kan energisignaturen för år 2017 ses: 

 

Figur 17. Gitarrens energisignatur. 

Figur 17 visar ingen delning för Gitarren på samma sätt som går att se hos Solrosen och Klumpen. 

Den visar en tät samling av mätpunkterna i diagrammet och har en annan karaktär på sitt utseende i 

jämförelse mot förskolor som uppvisar en delning.  

Som kan ses i figur 15, 16 och 17 så finns det skillnader mellan signaturerna för respektive byggnad. 

Detta har att göra med att byggnaderna visade sig ha olika driftförhållanden för uppvärmning och 

ventilation. Mer om de olika driftförhållandena tas upp i nästkommande stycke. 

5.3 Delningens uppkomst 
Efter analysering av byggnadernas energisignaturer går det att se i figur 16 att Klumpen är den enda 

som visar delningen av mätpunkterna på sättet som tidigare visades i figur 6. Medan Solrosen visar 

en otydligare delning mellan mätpunkterna i figur 15 redan vid ca 10 °C. För Gitarren i figur 17 syns 

ingen delning alls. Efter samtal med handledare på kommunen tas det fram att olika 

driftförhållanden råder mellan Solrosen, Klumpen och Gitarren med nattavstängning och 

nattsänkning som tidigare nämnts i teorikapitlet. 

Driftförhållandena som gäller för byggnaderna är att Solrosen har både nattsänkning och 

nattavstängning, Klumpen har bara nattsänkning och Gitarren har samma konstanta drift med 

luftflöden och uppvärmning för ventilation och uppvärmningssystem. Detta kan förklara varför en 

delning uppstår hos vissa energisignaturer då två olika driftlägen för byggnaden kan gälla beroende 

på dag och natt. 
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För att bevisa detta görs en uppdelning av mätpunkterna mellan de timmar de olika driftlägena 

gäller. Uppdelning görs mellan tiderna 06:00-18:00 och mellan tiderna 18:00-06:00, kort sagt en 

uppdelning mellan dag och natt. Detta görs med Excel och energianvändningen tas på samma sätt 

som tidigare mot utetemperaturen för dag och natt och följande energisignatur fås i figur 18 för 

Solrosen: 

 

Figur 18. Dag/natt uppdelning för Solrosen. 

Figur 19 fås för Klumpen i dag- och nattuppdelningen av mätpunkterna: 

 

Figur 19. Dag/natt uppdelning för Klumpen. 

Figur 18 och figur 19 visar Solrosen och Klumpen som visade en delning mellan mätpunkterna vid 

kallare temperaturer. Det kan ses att de är oförändrade i formen i jämförelse mot tidigare 

energisignaturer för byggnaderna i figur 15 och figur 16, men att olika färger noterar mätpunkter för 

natt och dag. 
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Samt fås figur 20 för dag- och nattuppdelningen för Gitarren: 

 

Figur 20. Dag/natt uppdelning för Gitarren. 

I figur 18 och 19 inträffar de nattliga mätvärdena i den undre delen av delningen, som visas som 

orangea prickar. Det visar att den lägre energianvändningen sker under natten för Solrosen och 

Klumpen, då ett annat driftläge pågår i samband med nattavstängning och nattsänkning. Medan 

natt- och dagsvärden inträffar relativt samtidigt i figur 20 för Gitarren, som har konstant driftläge för 

uppvärmning och ventilation. Där t.ex. luftflödet konstant kan vara 15 liter/sekund i 

ventilationsdonen och temperaturen för byggnaden kan konstant vara satt vid 21 °C. 

Ytterligare bevis för detta går att få om en energisignatur tas fram för Gitarren under 2016 med dag- 

och nattuppdelning, vilket blir figur 21:  

 

Figur 21. Dag/natt uppdelning för Gitarren 2016. 

Gitarren hade nattavstängning och nattsänkning under året 2016, innan en förändring i byggnadens 

drift gjordes enligt uppgift från handledare på kommunen. Figur 21 understryker att delningen som 

sker i kallare utetemperaturer beror av olika driftlägen för en byggnad. Då Gitarrens energisignatur 

för 2016 liknar den som Klumpen visar i figur 19. Det förklaras av Gitarrens två olika driftfall under 

2016 med nattsänkning och nattavstängning. Medan den hade konstant driftfall under 2017 utan 

nattsänkning och nattavstängning där ingen delning kunde ses. Ändringen i drift skedde efter år 2016 

på grund av att den termiska komforten inte kunde säkerställas i Gitarren. 
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5.4 Intervall för energianvändningen i en energisignatur 
För att kunna visa var energianvändningen bör ligga i en byggnads energisignatur så kan en 

medelvärdessignatur tas fram. Som ska fungera som ett intervall som kan kopieras in i en 

energisignatur. Denna metod används då den summerar hur en byggnads energianvändning sett ut 

över en längre tid. Då medelvärdet på energianvändningen används och det ger en indikation på vart 

en byggnad i allmänhet bör ligga energimässigt. 

Mätdata av energianvändningen tas ut för Solrosen, Klumpen och Gitarren under åren 2015, 2016 

och 2017, tillsammans med mätdata för utetemperaturen under samma period. De tre åren valdes 

eftersom de är vad Umeå kommun tänkt att använda som basår i den större kartläggningen av alla 

driftområden. Medelvärden räknas ut för energianvändningen och utetemperaturen under de tre 

åren. Vilket resulterar i figur 22 för Solrosen: 

 

Figur 22. Energisignatur av medelvärden för Solrosen. 

Av figur 22 kan det ses att mätpunkterna följer formen av Solrosens tidigare energisignaturer. 

Figur 23 resulterade för Klumpens medelvärdessignatur: 

 

Figur 23. Energisignatur av medelvärden för Klumpen. 

I figur 23 kan det ses att även Klumpens mätpunkter följer formen av de tidigare energisignaturerna 

för byggnaden. 
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Figur 24 visar medelvärdessignaturen för Gitarren: 

 

Figur 24. Energisignatur av medelvärden för Gitarren. 

En skillnad kan ses hos Gitarren i figur 24, då spridningen av mätpunkterna blir större när kallare 

utetemperaturer nås. Att spridningen sker är på grund av att under åren 2015 och 2016 så hade 

Gitarren nattsänkning och nattavstängning, vilket påverkar utseendet på energisignaturen med 

medelvärden. 

Efter framställning av energisignaturer med medelvärden ser det ut på följande sätt om 

medelvärdessignaturerna i figur 22, figur 23 och figur 24, klistras in över en energisignatur från t.ex. 

2017 för respektive byggnad. Som resulterar i figur 25 för Solrosen: 

 

Figur 25. Energisignatur för Solrosen med intervall för energianvändningen. 

I figur 25 kan det ses att medelvärdessignaturen följer formen av Solrosens energisignatur för år 

2017. Medelvärdessignaturen ges av de röda punkterna och de blå punkterna visar Solrosens 

energisignatur under 2017. De röda punkterna ger en allmän anvisning av var Solrosens 

energianvändning har legat de sista tre åren och av figur 25 så ligger energianvändning i nivå med 

tidigare år.  
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Figur 26 fås för Klumpen då medelvärdessignaturen för byggnaden klistras in över energisignaturen 

för år 2017: 

 

Figur 26. Energisignatur för Klumpen med intervall för energianvändningen. 

Det går att se att punkterna för medelvärdesignaturen i figur 26 följer formen av energisignaturen för 

2017 och visar var energianvändningen har legat i allmänhet de senaste tre åren. 

Samt figur 27 tas fram för Gitarren med dess medelvärdessignatur: 

 

Figur 27. Energisignatur för Gitarren med intervall för energianvändningen. 

I figur 25 och i figur 26 går det att se att mätpunkterna för medelvärdena följer formen av 

mätpunkterna för 2017. Vilket ger en bild av var energianvändningen för byggnaderna bör ligga. I 

figur 27 avviker mätpunkterna för Gitarrens medelvärden från dess mätpunkter under 2017. Vilket 

gör att det inte längre lika tillförlitligt går att säga om energianvändningen bör ligga där eller inte. 

Förändringen i Gitarrens drift mellan 2016 och 2017 gör att byggnadens medelvärdessignatur 

påverkas i sin form och kan inte längre användas för Gitarren med dess nuvarande konstanta driftfall. 
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6. Diskussion och slutsats 
Denna del av rapporten innehåller en diskussion om resultatet. Efter det finns en slutsats som 

beskriver hur projektet har gått.  

6.1 Diskussion 
Projektet som behandlas i rapporten handlar om en kartläggning av energisignaturer i västra 

driftområdet i Umeå kommun. Syftet är att under projektets gång kunna producera något 

användbart för Umeå kommuns fastighetsavdelning, med inriktning på vad som kan hjälpa deras 

drifttekniker i deras arbete med olika fastigheter. Utifrån detta framkom följande:  

 Energisignaturer fungerar som ett verktyg för en kartläggning av ett större antal byggnaders 

energianvändning. 

 Vad går att utläsa och ta fram ifrån de resulterande energisignaturerna som kan hjälpa 

driftteknikerna och ingenjörerna i framtida förbättringsarbeten av en byggnads drift och 

energianvändning? 

 Går det att ta fram ett intervall för energianvändningen i diagrammet för en energisignatur, 

som visar var en byggnads energianvändning bör ligga i allmänhet? 

6.1.1 Allmän diskussion om kartläggningen 
I kartläggningen av västra driftområdet togs ett större antal energisignaturer fram. Av dessa var det 

förskolor som valdes att undersökas närmare, då det var i den byggnadstypen som delningen i kallare 

temperaturer tydligast kunde ses som trend. Samma trend fanns också hos ett antal andra 

byggnader, medan delningen inte alls gick att se i samma grad hos större byggnader som skolor. 

Delningen visade sig bero på att byggnaderna hade olika driftfall som gällde för dag och natt.  

Efter en noggrannare undersökning av byggnader som visade en tydlig delning upptäcktes det att 

majoriteten av dem var av träkonstruktion. Det visade sig i undersökningen att Grubbeskolan i figur 7 

också hade två olika driftfall för dag och natt, vilket togs reda på efter samtal med handledare på 

kommunen. Men som kan ses i figur 7 påvisas inte delningen lika tydligt som hos förskolor i t.ex. figur 

6. Samma sak visade sig för andra skolor och byggnader som t.ex. stadshuset. De byggnader som 

visade trenden med att inte visa en delning trots två driftfall, hade gemensamt att de var av ”tyngre” 

konstruktion som t.ex. av sten och betong. Av det kan det vara logiskt att det beror på husens 

dynamiska effekter som till exempel intern värmelagring. Byggnader med ”tyngre” konstruktion är 

trögare med att förlora och ta till sig värme som lagras i väggar och kan på så sätt visa en tätare 

samling av mätpunkterna. Byggnader som är av ”lättare” konstruktion som trä visar annorlunda 

energisignaturer p.g.a. andra villkor för dynamiska effekter. Trä och andra lättare material är 

snabbare med att förlora och ta till sig värme som lagras i t.ex. väggar och tak. Det resulterar i de 

energisignaturer som går att se för dem. 
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Att använda sig av den enklaste formen av energisignaturer i en sådan här kartläggning fungerar bra 

om man vill skaffa sig en överskådlig bild av ett område. Om kommunens fastighetsavdelning vill få 

en tydligare inblick i en byggnad, så finns det mer utvecklade versioner av energisignaturer att 

använda.  I den enklare metoden är det svårt att avgöra hur faktorer som solinstrålning och vind har 

påverkat resultatet. Det tas upp ibland annat i rapporten från Linda Schulz (Schulz, 2003) och av S. 

Hammarstens bok (Hammarsten, 1987) att sådana källor har en bidragande effekt på resultatet. Men 

i en kartläggning av den här storleken och ur den större planerade kartläggningens synvinkel, så kan 

en mer utvecklad metod vara överflödig då det går att se avvikelser hos byggnader som kartlagts 

med den enkla metoden. Men den mer utvecklade metoden kan visa sig användbar om en djupare 

undersökning ska göras av en specifik byggnad. I kartläggningen var det några enstaka fastigheter 

som uteblev, då mätdata inte var tillgänglig att använda.  

6.1.2 Energisignaturer som ett verktyg för en kartläggning av ett större antal byggnaders 

energianvändning 
Det som behövde undersökas i denna punkt var om energisignaturer skulle visa sig vara ett 

användbart verktyg för kommunens fastighetsavdelning. Av resultatet kan det styrkas då 

energisignaturer är ett enkelt sätt att utvärdera en byggnads energiprestanda utifrån verkligheten. 

Om man ska utföra en större kartläggning av fastigheter är det bra om verktyget man arbetar med är 

enkelt att använda. Det underlättar om varje specifik fastighet inte blir tidskrävande, vilket leder till 

ett minskat behov av resurser för kommunen.  

Enkelheten kan vara en nackdel om man söker precision. Energisignaturen har en mer utvecklad 

metod som kan användas för precision, men är p.g.a. det mer tidskrävande. Samt finns metoden som 

är enkel och mindre tidkrävande. Energisignaturen är av det faktumet ett väldigt mångsidigt verktyg 

som kan användas i en kartläggning av den här typen. En fördel är också att den baseras på verklig 

data ifrån en byggnad. Den visar svart på vitt vad som energimässigt pågår i en byggnad. Andra 

metoder för undersökningar av energiprestanda utgår ofta ifrån teoretiska data. Så i slutändan skulle 

det vara en bra idé att göra en kartläggning av energisignaturer. Då det relativt snabbt gick att 

framställa en övergripande blick av byggnadernas energiprestanda i västra driftområdet.  

Ett exempel på en byggnad som skulle kunna undersökas djupare efter en titt på dess energisignatur 

är Solrosen. Formen av mätpunkterna i dess energisignatur följer inte den trend som kan ses hos 

andra förskolor i kartläggningen där energianvändningen var normal. Efter en närmare titt på 

energianvändningen hos Solrosen så var den hög för sin storlek i jämförelse mot Klumpen och 

Gitarren.  

Klumpen och Gitarren är byggnader som till storleken är större och har fler brukare, och borde av det 

skälet ha en högre energianvändning i jämförelse mot Solrosen. Solrosens totala energianvändning 

under 2017 var 67065 kWh, Klumpens var 76444 kWh och Gitarrens var 88116 kWh. Detta leder till 

att energianvändningen per kvadratmeter för respektive byggnad under 2017 var 145 kWh/m2/år för 

Solrosen, 117 kWh/m2/år för Klumpen och 118 kWh/m2/år för Gitarren. Efter samtal med handledare 

på Umeå kommun konstaterades det att Solrosen bör ligga lägre i energianvändning än vad den 

gjorde. Med anledning av det är Solrosen ett bra exempel på en byggnad som kan vara i behov av 

energimässiga åtgärder. Efter ett fysiskt besök med handledare hos Solrosen upptäcktes att 

ventilationen inte fungerade som den skulle. Det kan även vara en påverkande faktor till 

energisignaturens utseende.  
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6.1.3 Vad går att utläsa och ta fram ifrån energisignaturerna som kan hjälpa kommunens 

drifttekniker och ingenjörer i framtida förbättringsarbeten av en byggnads drift och 

energianvändning? 
Av resultatet så är dag- och nattuppdelningen användbart utifrån vad som tas upp i figur 6 angående 

delningen som skedde i kallare utetemperaturer. Det visade sig att en byggnad har två olika 

driftlägen när mätpunkterna separerades för dag och natt, vilket kan ses i figur 18 och figur 19. De 

figurerna visade att den lägre energianvändningen i de orangea punkterna skedde på natten när 

driftläget ändrats. Om byggnaden inte har två olika driftlägen, kan driftteknikern ändå se i 

energisignaturen var byggnadens energianvändning bör ligga beroende på utetemperatur och vid 

vilken tid jobbet utförs.  

Det är viktigt att timvärden används för utetemperatur och energianvändningen i energisignaturen. 
Då variationer som t.ex. delningen i kallare utetemperaturer skulle försvinna om dagsvärden 
användes. För när energianvändningen slås ihop som en summa över dagen och dras mot 
medeltemperaturen utomhus för motsvarande dag, försvinner variationen som visas med timvärden. 
Då temperaturvariationen som kan ske under en dag försvinner när ett medelvärde tas ut. Samtidigt 
är det viktigt då drifttekniker i Umeå kommun endast kan utläsa timvärden i en byggnads 
undercentral. 
 
Utifrån driftoptimering rekommenderas det att de använder dag- och nattuppdelning och timvärden. 
Av resultatet skulle det kunna bidra till en förenkling av en driftteknikers jobb. Om det sätts upp en 
bild av energisignaturen i varje undercentral för respektive byggnad, så ger det driftteknikern en bild 
över hur energianvändningen borde se ut i byggnaden och om något avviker i byggnadens drift.  
 
I framställningen av energisignaturer av den här sorten på större skala, är det av betydelse att 
kunskaper i Excel finns så att sorteringen sker smidigt. Begränsad kunskap i den delen kan resultera i 
att mycket tid går åt eftersom mängden mätpunkter är otymplig att sortera manuellt i Excel. När det 
ska ske på större skala i alla driftområden är det önskvärt att delen med uppdelning sker smidigt, då 
det sparar på resurser och tid. En lösning på detta skulle vara att man använder sig av 
programmering i Excel. Då Excel ger en alternativet att programmera algoritmer som skulle kunna 
underlätta sorteringen av mätpunkterna. 
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6.1.4 Går det att ta fram ett intervall för energianvändningen i diagrammet för en 

energisignatur, som visar var en byggnads energianvändning bör ligga i allmänhet? 
Metoden som presenteras i resultatet fungerar om rätt omständigheter möts med att byggnaden 

som undersöks haft liknande driftfall under den period som väljs. Metoden kan då ge en allmän 

approximation på ett intervall för energianvändningen i energisignaturen. Perioden som används i 

framställningen av medelvärdessignaturen måste bestämmas så att den är en bra utgångspunkt att 

jobba ifrån, som t.ex. Umeå kommun gjorde för åren 2015, 2016 och 2017. Då är det tydligt vilken 

standard som ska sättas inför framtida arbeten med en period där utgångsläget för 

energianvändningen anses acceptabel.  

En byggnad måste ha identiska driftförhållanden under den period som medelvärdet tas. I fallen för 

Solrosen och Klumpen fungerar metoden bra. Man kan se i figur 25 och figur 26 att de olika serierna 

följer varandra och ger en bild av var energianvändningen i allmänhet har legat. Till skillnad från 

Gitarren i figur 27 där det kan ses att mätpunkterna för medelvärdessignaturen fluktuerar när kallare 

temperaturer nås. Det resulterar i att medelvärdessignaturen inte följer mätpunkterna för 

energisignaturen för år 2017 på samma sätt som det gör hos Klumpen och Solrosen. Det var på grund 

av att under 2015 och 2016 så hade Gitarren två driftfall med nattsänkning och nattavstängning. 

Medan Gitarren under 2017 hade ett konstant driftfall.  

När ett intervall ska tas fram som visar var energianvändningen bör ligga för en byggnad i en 
energisignatur, kan inte timvärden ses som optimalt att använda. Då utetemperaturen kan variera 
mycket under en dag så kan det resultera i en stor spridning av mätpunkterna i energisignaturen.  
Detta är inte optimalt om man energimässigt ska kunna ta ut ett bra intervall för en byggnad att 
verka inom.  
 
Rekommendationen är då att man istället för timvärden använder sig av veckovärden eller 

dagsvärden när det kommer till energioptimering. Variationen mellan mätpunkterna skulle minska då 

energianvändningen summeras och medeltemperaturen ute används för en vecka eller dag. 

Veckovärden eller dagsvärden skulle ge en energisignatur med färre mätpunkter och är då lättare att 

förhålla sig till och arbeta med. Efter samtal med handledare på kommunen kan det styrkas eftersom 

de är mer intresserade av hur energianvändningen ser ut över en längre tid när de jobbar med 

energioptimering. De blir då inte beroende av de variationer som kan ses i en energisignatur där 

timvärden används.  
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6.2 Slutsats 
Utifrån det resultat som har samlats ihop i rapporten mot projektets syfte och 

undersökningspunkter, så kan man se att resultatet uppfyller syftet och punkterna som sattes upp. 

Första punkten som handlade om att utvärdera energisignaturen som ett verktyg för en kartläggning 

av ett större antal byggnaders energianvändning uppfylldes. I kartläggningen har det visat sig att det 

uppfyller sin funktion med sin enkelhet. Det gick snabbt att framställa ett resultat som kunde 

bearbetas. 

Andra punkten visar att när Umeå kommun tänker genomföra den större kartläggningen på alla 

driftområden, så kan det vara en bra idé att utföra dag- och nattuppdelning på mätpunkterna. Det 

bidrar med en tydligare bild av en byggnads drift i en energisignatur, då olika driftfall och fel enklare 

kan påvisas och bearbetas. Om detta används och en energisignatur med dag- och nattuppdelning 

sätts upp i varje byggnads undercentral, så kan det hjälpa driftteknikerna en del i deras arbete när 

det kommer till driftoptimering av byggnader. Viktigt att understryka är att det är mest gynnsamt då 

man använder sig av timvärden för mätdata på utetemperaturen och energianvändningen. 

Sista punkten kan ses som uppfylld, då det sätt som presenteras i rapporten går att implementera i 

allmänhet på de energisignaturer som togs fram. Med begränsningen att byggnaden bör ha haft 

identiska driftförhållanden under den period som energisignaturen för medelvärdena tas fram. I syfte 

av att vara noggrann med att undvika avvikelser som annars kan uppstå. 

6.2.1 Förslag på utveckling av arbetet 
Projektet skulle gynnas om man kunde utveckla en matematisk metod som enkelt kan få fram ett 

intervall för en byggnads energianvändning i en energisignatur.  

Där man utgår ifrån kurvans ekvation och genom noggrann analys tar fram en relevant procentsats, 

som kan gälla som en övre och undre gräns för en byggnads energianvändning.  

Procentsatsen som tas fram kan t.ex. vara + - 20 % av byggnadens max- och minvärde på 

energianvändningen. Procentsatsen multipliceras med 𝑚 värdet som kan ses i ekvation 2, då det 

skulle bidra till att kurvan skulle flyttas uppåt eller neråt då det nya värdet för 𝑚 erhålls.  

Det skulle vara praktiskt om timvärden inte används, eftersom variationerna i utetemperatur som 

kan ses mellan olika timmar samma dag kan vara stor. Det skulle vara mer gynnsamt att få ner 

antalet mätpunkter i energisignaturen genom att använda sig av dag- eller veckovärden och 

samtidigt med det få bort större variationer mellan mätpunkterna. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Solrosen 
Ritningar med skalor på Solrosens förskola 
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Bilaga 2: Klumpen 
Ritningar med skalor på Klumpens förskola 
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Bilaga 3: Gitarren 
Ritningar med skalor på Gitarren förskola 
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Bilaga 4: Energisignaturer 
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Sporthallar: 

 

Lokalbyggnader: 
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