
Att korrigera energianvändning med Utilifeed Graddagar
1) Välj en tidsperiod att korrigera. Det går precis lika bra att korrigera enstaka månader eller hela år med samma metod.

2) Dela upp fastighetens energiförbrukning under vald tidsperiod i två delar:

Energiförbrukning som är beroende av utomhustemperaturen (t.ex. uppvärmning i radiatorsystem och ventilationssystem)
Energiförbrukning som  är beroende av utomhustemperaturen (t.ex. varmvatten och fastighetsel)inte

3) Dividera den del av energiförbrukningen som är beroende av utomhustemperaturen med  för tidsperioden duKorrigeringsfaktorn
korrigerar.

4) Lägg återigen ihop energiförbrukningen som är beroende av utomhustemperaturen med energiförbrukningen som inte är beroende av
utomhustemperaturen.

Du har nu en normal-korrigerad energiförbrukning för din valda tidsperiod.

Korrigeringsfaktorn

Korrigeringsfaktorn är ett mått hur kallt det varit under en tidsperiod jämfört med hur kallt det normalt är under tidsperioden och beräknas
enligt följande formel:

Korrigeringsfaktor = Graddagar för tidsperioden / Normalt antal graddagar för tidsperioden

Graddagar beräknas genom att över en tidsperiod addera hur många grader kallare än Bastemperaturen det varit varje dag.
Bastemperaturen för en fastighet är den utetemperatur då det går att stänga av värmesystemet och ändå hålla önskad innetemperatur. Som
standard är Bastemperaturen satt till 17°C vilket är representativt för ett typiskt flerbostadshus från 1960-70 talet. Nyare fastigheter med
bättre energiprestanda har en lägre Bastemperatur. Du kan själv fritt ändra Bastemperaturen i Utilifeeds webshop.

Att tänka på

Var noga med att dela upp energiförbrukningen i den del som är beroende av utomhustemperaturen och den del som är oberoende. Ofta
räcker det inte med att enbart hämta värden från el- och fjärrvärme-fakturor. T.ex. så redovisas oftast all fjärrvärme ihop på fakturan (både
värme till uppvärmning i radiatorsystem och varmvatten). För att göra en korrekt uppdelning behövs undermätning i fastigheten. En normal
uppdelning är i storleksordningen 75% uppvärmning och 25% varmvatten på årsbasis.

Utilifeeds väderdatabas är basered på data från SMHIs analysmodell MESAN som har en upplösni h täcker hela Sverige.ng på 2.5x2.5 km oc
Detta innebär att du med hög precision kan få graddagar och korrigeringsfaktor för just det området där din fastighet är belägen (inte bara för
centrum i närmsta tätort). När du lägger din beställning: använd funktionen "Välj på kartan" och märk ut din fastighet eller en punkt som ligger
centralt i ditt fastighetsbestånd.

Ett Exempel

Energiförbrukningen i en fastighet i Göteborg ska korrigeras på årsbasis. Energiförbrukningen är fördelad mellan Uppvärmning, Varmvatten
och Fastighetsel. Endast energin för uppvärmning är beroende av utomhustemperaturen. Så här fördelade sig energiförbrukningen under tre
år: 

År Uppmätt förbrukning (MWh)

Total

Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel

2013 429

305 99 25

2014 384

257 101 26

2015 372

246 100 26



Det ser ut som att fastighetens energiförbrukning minskat från 2013 till 2014. Detta kan bero på förbättrad energiprestanda i fastigheten eller
varmare väder 2014. För att göra den bedömningen behöver vi normalårs-korrigera med hjälp av korrigeringsfaktorn:

År Graddagar aktuellt år Graddagar normalår Korrigeringsfaktor

2013 3489 3331 3489/3331 = 1,05

2014 2968 3331 3968/3331 = 0,89

2015 3141 3331 3141/3331 = 0,94

Vi ser att 2013 var ett kallare år än normalt (korrigeringsfaktor = 1,05) och att 2014 var ett varmare år än normalt (korrigeringsfaktor = 0,89).
Korrigeringsfaktorn för respektive år används för att normalårskorrigera energiförbrukingen för Uppvärmning (Varmvatten och Fastighetsel
korrigeras inte). Feta värden är korrigerade:

År Normalårs-korrigerad förbrukning (MWh)

Total

Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel

2013 415

305/1,05=291 99 25

2014 416

257/0,89=289 101 26

2015 388

246/0,94=262 100 26

När vi normalårs-korrigerat energianvändning ser vi att den uppmätta förbruknings-minskningen från 2013 till 2014 endast berodde av det
varmare vädret 2014. Däremot har den korrigerade energiförbrukningen minskat från 2014 till 2015, antagligen till följd av en åtgärd i
fastigheten (t.ex. fönsterbyte).
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