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Abstract

Investigation and forecasting of the use of district
heating for two different heat users

Gabriel Christians

This thesis aims to investigate the differences in diurnal and annual use of district
heating for two kind of heat users with different amount of warm water usage. The
first user is a hotel including spa facilities that uses a large amount of warm water, the
second user is an office building that has a very low usage of warm water.
 
The aim is to develop and validate methods for forecasting district heat use on
various timescales. The average daily temperature for each month is shown to be
normally distributed and average temperatures are therefore suitable for long-term
forecasting. It is also shown that there is a clear linear relationship between lower
out-door temperature and higher use of district heating power. The thesis shows that
the hotel will have a different power signature for their district heating compared to
the office that use a relative low amount of warm water.
 
Short term forecasts, with a horizon of 10 days, are made for both the hotel and
office building. As a result of the forecasts it is shown that the it is easier to
determine when the peak district heating power outtake will occur for the building
with a high amount of domestic hot water usage. However, forecasts for total diurnal
heat use are equally accurate for the investigated buildings  
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Exekutiv sammanfattning 

I det här examensarbetet har det undersökts hur fjärrvärme används i två olika typer av 

fastigheter, en hotellfastighet med hög varmvattenanvändning och en kontorsfastighet 

med låg varmvattenanvändning. I arbetet undersöks utomhustemperaturens inverkan på 

fjärrvärmeanvändningen. Detta görs genom en effektsignatur som visar vilken 

fjärrvärmeeffekt som krävs för att ha ett behagligt inomhusklimat vid olika 

utomhustemperaturer. Även hur fjärrvärmen används över dygnet har undersökts med 

hjälp av användarprofiler uppdelade med avseende på årstid, vardagar och helgdagar.  

Resultaten från analyserna har använts för att utvärdera befintlig helårsprognos av 

fjärrvärmeanvändningen. Dessa visar på att det är väldigt svårt att göra 

långtidsprognoser när det kommer till fjärrvärmeanvändning. Slutsatserna från det här 

arbetet ger som förslag att man bör frångå sin befintliga prognosmetod till en metod 

som är medelvärdesbaserad. 

I arbetet har även en metod för timupplösta tiodygnsprognoser av 

fjärrvärmeanvändningen tagits fram med hjälp av de tidigare nämnda 

användarprofilerna. Målet med metoden är att man ska kunna förutsäga effekttoppar och 

dalar under kommande dygn och genom detta kunna förbereda fastigheten på snabba 

temperaturförändringar.  
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Sammanfattning 

Mestro är ett företag som säljer energikartläggningstjänster för att hjälpa sina kunder att 

minska sin energianvändning. Detta genom att göra energidata mer lättillgänglig, med 

hjälp av energirapporter och grafiskt presenterade nyckeltal. Både uppvärmning och 

varmvattenanvändning är för de flesta av Mestros kunder de stora utgiftsposterna när det 

kommer till energikostnader [1]. För att utveckla sina produkter strävar man efter att ta 

fram ny information kring energianvändning och utveckla befintliga produkter. 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla 

svenska bostäder och lokaler värms upp med fjärrvärme [2]. Trots att fjärrvärme länge 

har varit en självklar del av den svenska energimarknaden har transparensen varit låg till 

följd av det naturliga monopol som de stora infrastrukturkostnaderna inom fjärrvärme 

innebär. Men från och med den 1 januari 2015 blev fjärrvärmeleverantörerna skyldiga att 

mäta och debitera fjärrvärmekunderna för den faktiska användningen [3]. Detta innebär 

att det finns ett tydligt incitament för större fastighetsägare att närmare övervaka sin 

fjärrvärmeanvändning och identifiera hur användningen ser ut. 

I det här examensarbetet har målet varit att göra prognoser av fjärrvärmeanvändningen 

på kort och lång sikt. För att kunna göra dessa prognoser har information om hur 

fjärrvärmen i fastigheten används vid olika utomhustemperaturer och tidpunkter tagits 

fram. Steg ett var att ta fram fastighetens effektsignatur. Effektsignaturen anger vilken 

mängd fjärrvärmeffekt som behöver tillföras för att bibehålla energibalans i fastigheten 

vid en specifik utomhustemperatur. 

Steg två i arbetet var att undersöka hur utomhustemperaturen är fördelad för olika 

månader. I de fall där utomhustemperaturen är normalfördelad innebär det att 

medelvärdets fel aldrig blir större än halva spridningen och att medelvärdet är det enskilda 

temperaturvärde som har störst chans att inträffa. Resultatet från detta användas för att 

göra långtidsprognoser som beskrivs senare i rapporten. 

Arbetet gick även ut på att ta fram information kring hur fjärrvärmen används.  Genom 

att analysera timdata för fjärrvärmeanvändning fås en tydlig bild över vad som är en 

normalförbrukning och vad som är avvikande. I fastigheter som använder sig av en större 

mängd varmvatten kan man se saker som morgondusch och andra fjärrvärmekrävande 

aktiviteter. Genom att normalisera dygnsanvändningen kan man urskilja vid vilka 

tidpunkter på ett dygn som fjärrvärmen används mest och minst. Med den normaliserade 

dygnanvändningen i kombination med en temperaturprognos kan man ta fram 

timupplösta korttidsprognoser av ett normaldygn.  

För att undersöka på vilket sätt som varmvattenanvändningen påverkar de olika 

prognoserna och graferna har två olika fastigheter undersökts. Den ena fastigheten är en 

kontorsfastighet Sparbössan 1 som ägs och förvaltas av Humlegården. Sparbössan har 

förutom kontorslokaler några få lägenheter och fastigheten kommer därför att 

representera fastigheter med låg varmvattenanvändning. Den andra fastigheten som 



5 
 

undersöks är Clarion Hotel Sign, hotellet har utöver ordinarie hotellverksamhet en SPA-

avdelning och kommer att representera fastigheter med hög varmvattenanvändning. 

I effektsignaturen kan man se att lågvarmvattenanvändaren Sparbössan har en tydligare 

effektsignatur medan Clarion Hotel Sign får en större spridning på grund av att 

varmvattenanvändningen inte är temperaturberoende. När det kommer till årsprognoser 

är prognoserna för Sparbössan generellt något bättre, detta är troligen en följd av den 

finare effektsignaturen.  

Hög varmvattenanvändning ger en tydlig användarprofil för ett normaldygn, med 

återkommande effekttoppar och -bottnar oavsett årstid. Anledningen är att 

varmvattenanvändningen är en stor del av den totala fjärrvärmeanvändningen och att 

stora delar av varmvattenanvändningen följer tydliga mönster så som morgondusch, 

lunch, middag och liknande. Låg varmvattenanvändning leder till en användarprofil som 

istället är mer beroende på hur ofta fönster och dörrar öppnas, människor i fastigheten, 

ventilationen etc. och detta är svårare att förutse när på dygnet man kan komma att få en 

effekttopp. Men även om det är svårare att förutse effekttopparna är avvikelsen från 

dygnsmedelanvändningen lägre och därmed har användartoppar en mindre inverkan på 

dygnets totala fjärrvärmeanvändning. 

Prognosmetoderna var uppdelade på två olika tidshorisonter: korttidprognos och 

långtidsprognos. Korttidsprognoserna utgår från SMHI:s tiodygnsprognoser, fastighetens 

effektsignatur och användarprofil för den specifika månaden. Målet med 

korttidsprognosen är att göra en så god prognos som möjligt för att förutse följderna av 

kommande väderförhållanden och i god tid kunna göra nödvändiga anpassningar i sin 

värmecentral. Resultatet av korttidsprognoserna visar att det går att göra goda prognoser 

under de 2 närmsta dygnen men att senare prognoser snabbt får en stor avvikelse mot 

utfallet. 

Långtidsprognoserna görs på ett annat sätt, här är utgångspunkten istället varje månads 

medeltemperaturen för de senaste nio åren. Månadsmedeltemperaturen används sedan för 

att med hjälp av effektsignaturen avgöra vilken effekt som troligen kommer krävas för att 

täcka effektbehovet för varje månad.  När det kommer till årsprognoser är de för 

Sparbössan generellt bättre än de för Clarion Hotel Sign, detta är troligen en följd av den 

finare effektsignaturen och de faktum att Clarion Hotel Sign har antalet gäster som okänd 

parameter. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av, och tillsammans med, Mestro AB. 

Mestro är ett företag som inriktat sig på att samla in energidata för fastighetsägare och 

presenterar detta på ett överskådligt sätt i form av energirapporter. Tanken är att 

rapporterna ska ge en god överblick över energiförbrukningen och dess användning i 

fastighetsbeståndet. 

Sedan den första januari 2015 är det lagstadgat att fjärrvärmeleverantörer ska debitera 

kunderna efter den mängd fjärrvärme som används [3]. Detta innebär att incitamenten 

för fastighetsägare att närmare övervaka sin fjärrvärmeanvändning ökar och därmed 

antalet fjärrvärmemätare.  

Den ökade mängden fjärrvärmemätare ökar i sin tur insamlingen av data och öppnar 

upp för nya typer av analyser av fjärrvärmeanvändningen. Dessa analyser kan användas 

för att ge bättre kunskap både om hur fastigheten beter sig vid olika klimat och hur 

människorna i fastigheten använder fjärrvärme. Att som fastighetsägare få tillgång till 

den här typen av information ökar möjligheterna att på kundsidan bidra med 

energieffektivisering som gynnar både fastighetsägare genom lägre kostnader och 

fjärrvärmeleverantörer genom jämnare och mer lättoptimerad drift. 

För att kunna göra analyser och få fram information om hur fastighetsägarna använder 

sin fjärrvärme behöver simuleringar göras på den dagliga användningen och 

säsongsvariationer. Data som används är fjärrvärmedata från Mestro och utomhusdata 

från SMHI:s öppna arkiv [4]. 

Det finns anledning att undersöka möjligheterna till kortsiktiga prognoser då dessa kan 

hjälpa till att förbereda driften av fastigheten på plötsliga väderförändringar och på så 

sätt jämna ut kraftiga effekttoppar. Kortsiktiga prognoser kan även användas till 

övervakning av drift genom att identifiera oväntade effekttoppar och andra avvikelser. 

Genom att göra goda långtidsprognoser av fjärrvärmeanvändningen får man ett underlag 

till budgetering av fjärrvärmekostnaderna. En dålig budgetering kan leda till två saker. 

Antingen underskattas kostnaden och oplanerade utgifter tillkommer eller så överskattas 

kostnaderna, vilket då gör att en onödigt stor del av kapitalet lämnas inaktivt. 

1.1 Syfte 

Detta examensarbete har som syfte att ta analysera fjärrvärmeanvändningen genom data 

för utomhustemperatur och timavläst fjärrvärmeanvändningsdata. Med hjälp av dessa 

data är målet att göra fjärrvärmeprognoser som är bättre än de som Mestro gör idag. 

Prognoserna kommer att göras på olika tidshorisonter, dels för att fylla befintliga behov 

och dels för att möjliggöra nya typer av tjänster.  
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När det kommer till uppvärmning av fastigheterna är utomhustemperaturen den största 

påverkande faktorn. Det är därför viktigt att undersöka hur utomhustemperaturen varierar 

under året för att kunna göra bättre antaganden och använda detta i prognoserna av 

fjärrvärmeanvändningen. Genom att undersöka vilket samband som finns mellan 

utomhustemperatur och fjärrvärmevärmeanvändning kan varje fastighets effektsignatur 

tas fram. För att få en uppfattning om hur fjärrvärmen används under ett normaldygn 

kommer användarprofiler att beräknas och analyseras. Slutligen kommer resultaten från 

de tidigare undersökta parametrarna att användas till att göra prognoser på både kort och 

lång sikt. 

1.2 Frågeställningar 

▪ Är dygnsmedeltemperaturerna symmetriskt fördelade? 

▪ Hur påverkas fjärrvärmeanvändningen av utomhustemperaturen? 

▪ Skiljer sig användningen beroende på vilken verksamhet som huserar i 

fastigheten? 

▪ Hur används fjärrvärmen under ett normaldygn? 

▪ Hur påverkas dygnsprognoser av varmvattenanvändningen? 

1.3 Avgränsningar 

▪ Arbetet är inriktat på att ta fram prognoser och att visualisera information från 

befintliga fjärrvärmedata och temperaturdata, inga ytterligare mätningar kommer 

att genomföras. 

▪ Ingen yttre påverkan så som solinstrålning eller vindavkylning kommer att tas i 

beaktning utan fjärrvärmeanvändningen kommer antas enbart bero på 

utomhustemperatur och varmvattenanvändning.  

▪ Utomhustemperaturen för Stockholmsområdet kommer representeras av en och 

samma mätstation, SMHIs mätstation: Stockholm A. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fjärrvärme 

I Sverige har fjärrvärme funnits sedan 1948 då man den 29 oktober startade Karlstads 

kommunala fjärrvärmesystem. Efter detta var det många städer som följde i Karlstads 

fotspår men det var inte förrän oljekrisen 1973 som fjärrvärmen verkligen fick genomslag 

och vid uppförandet av miljonprogrammen kunde man direkt bygga hus anpassade till 

fjärrvärme [5]. Idag använder sig 270 av Sveriges 290 kommuner sig utav fjärrvärme och 

90 % av flerbostadshusen använder sig av uppvärmning från fjärrvärme [5].   

2.1.1 Grunder i fjärrvärme 

En poäng med fjärrvärme är de stordriftsfördelar som erhålls vid en centraliserad 

produktion av värme jämfört med att varje enskild fastighet har en egen panna. För att få 

ett effektivt fjärrvärmesystem med låga relativa distributionsförluster är det önskvärt med 

en hög lokal befolkningstäthet, vilket de flesta tätorter har.  

Fjärrvärme fungerar genom att man centralt värmer upp vatten som sedan leds i 

välisolerade rör till olika fastigheter och industrier som är inkopplade på fjärrvärmenätet. 

Det varma vattnet leds till fastighetens fjärrvärmecentral där en värmeväxlare överför den 

termiska energin från primärsidan till sekundärsidan där fastighetens element och 

varmvatten är kopplade. När framledningsvattnet gått genom värmeväxlaren pumpas det 

nu avkylda vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket genom returledningen [6].  

2.2 Mätning och debitering 

Historiskt har det funnits en rad olika prismodeller och många fjärrvärmeleverantörer har 

haft helt egna typer av prissättning. Vanligast var någon form av fast pris alternativt en 

effektbaserad prissättning. Den effektbaserade prissättningen definieras dock olika av 

leverantörerna, bland annat användes timmedeleffekt, dygnsmedeleffekt, årsmedeleffekt 

och vintereffekt [7].  

Från och med den 1 januari 2015 är fjärrvärmeleverantörerna skyldiga att mäta och 

debitera fjärrvärmekunderna för den faktiska användningen. Enligt paragraf 6 a i 

fjärrvärmelagen (2008:263) är fjärrvärmebolagen skyldiga att mäta den levererade 

mängden termisk energi och dess fördelning över tid [3]. Mätningen måste även ske 

samma datum, alternativt närmsta vardag. Om man som kund har ett längre avtal ska 

fjärrvärmeföretaget mäta den förbrukade värmeenergin en gång i månaden och om inte 

annat har avtalats ska även mätresultatet rapporteras varje månad [3].  

Debiteringen av fjärrvärme är även det lagstadgat i fjärrvärmelagen (2009: 263) paragraf 

6 b och från den 1 januari 2015 måste debiteringen avse den uppmätta mängden som man 

också är skyldig att meddela kund i paragraf 6a. Faktureringen måste ske minst fyra 

gånger per år om inte annat avtalats [3].  
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I en fastighets fjärrvärmecentral finns en fjärrvärmemätare som gör nödvändiga 

mätningar för faktureringsunderlag. Branchorganisationen Svensk Fjärrvärme har tagit 

fram en rad krav som ska användas vid upphandling, kontroll och revision av mätare. 

Kortfattat kan man dock säga att en fjärrvärmemätare består av temperaturgivare för 

fram- och returledning, en flödesgivare och ett integreringsverk [8]. 

2.2.1 Temperaturgivare 

Temperaturgivare är placerad på primärsidan, det vill säga på leverantörsidan innan 

värmeväxlaren. Temperaturgivaren mäter skillnaden i temperatur mellan fram- och 

returvattnet. Platinatermometrar är den dominerande mätartypen och temperaturgivare till 

fjärrvärmecentraler kommer alltid som samkalibrerade par [9].  I figur 1 ser vi hur 

temperaturgivarna monterats på både fram- och returledningarna. 

2.2.2 Flödesgivare 

En flödesgivare har som uppgift att mäta flödet av det värmebärande mediet som används 

för att transportera termisk energi från fjärrvärmeverket till kund. Flödet, 𝑄, anges i 

kubikmeter per sekund, det vill säga hur stor volym som flödar genom röret vid en given 

tidpunkt. 

Det finns en rad olika tekniker för flödesgivare, historiskt har mekaniska mätare varit de 

mest dominanta men på senare år har statiska mätare tagit en allt större del av marknaden. 

Anledningen till detta är att statiska mätare inte påverkar flödet i sin mätning och på så 

sätt förändras inte trycket vid mätningen [9]. I figur 1 visas en montering av flödesmätaren 

på returledningen. 
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Figur 1 Värmemätarens komponenter bestående av: Temperaturgivare, flödesgivare 

och integreringsverk [10] 

2.2.3 Integreringsverk 

Integreringsverket använder sig av den data som samlats in från flödesgivare och 

temperaturgivare för att beräkna energianvändning. Det finns ett stort utbud av 

integreringsverk i olika avancerade utföranden. De integreringsverk som använder sig 

utav batteridrift har, för att förlänga batteritiden, en samplingstid på 30 sekunder. 

Samplingstiden medför ett mätfel då flera mindre varmvattenavtapp inte uppmäts av 

integreringsverket. Integreringsverk för villamätning rekommenderas inte ha 

samplingsintervall på mer än 2–5 sekunder för att få med så stor del av användningen 

som möjligt [9].  

Den värmeeffekt som en fastighet använder beräknas med ekvation 1 här nedan [11]: 

𝑃 = ∆𝑇 ∙ 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝[𝑘𝑊]    (1) 

I ekvationen för värmeeffekt står ∆𝑇 för temperaturdifferensen i fram- och returledning. 

Då man mätt både flödet per sekund och temperaturdifferensen får man fram hur stor 

volym vatten som blivit nedkylt ett visst antal grader. Alla material har en specifik 

värmekapacitet, 𝐶𝑝, vilket anger den mängd energi som behöver tillföras för att höja ett 

kg av materialet 1 grad Kelvin. Slutligen behöver man veta vilken vikt vattenflödet har 

vid en viss temperatur, det får man genom att multiplicera volymflödet med vattnets 

densitet, 𝜌. 
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2.3 Användning av fjärrvärme 

I ett kallt land som Sverige är uppvärmningen av fastigheten ett primärt 

användningsområde och en stor del av det totala fjärrvärmebehovet. Hur stor andel som 

går till uppvärmning beror på vilken årstid och utomhustemperatur det är. Vid kalla dagar 

är behovet av uppvärmning stort och likaså andelen av fjärrvärmen, under en varm 

sommardag är fjärrvärmebehovet så gott som obefintligt.  

En del av fjärrvärmen går även till att värma upp vatten till duschar och kranar. 

Varmvatten har sett över ett helt dygn relativt liten effekt men kan vid vissa tidpunkter, 

exempelvis morgondusch, ha stor betydelse för den momentana användningen. Det är 

därför intressant att undersöka fastigheter med olika typer av verksamheter. Ett exempel 

på fastigheter med hög varmvattenanvändning är hotell, som med sina många gäster 

använder stora mängder duschvatten, och ett exempel på en fastighet med relativt låg 

varmvattenanvändning är kontorsfastigheter. 

2.4 Energibalans i fastigheter 

För att behålla en behaglig inomhustemperatur behöver man tillföra en fastighet samma 

mängd energi som försvinner ut från fastighetens väggar, tak, avlopp etc. Det behövs 

därför ett klimatsystem för att se till att man hela tiden tillför en mängd energi som varken 

är för stor så att temperaturen stiger eller för liten så att temperaturen sjunker.   

En fastighets effektbehov kan skilja sig kraftigt mellan olika typer av fastigheter och deras 

användningsområden.  En fastighets balanstemperatur markerar den utomhustemperatur 

där man inte längre behöver tillföra någon värmeenergi för att ha ett behagligt 

inomhusklimat. 

Om vi gör antagandet att utomhustemperaturen är lägre än balanstemperaturen kommer 

fastigheten att avge värmeenergi genom väggar, fönster och tak [12]. Denna typ av förlust 

kallas transmissionsförluster och har ett linjärt beroende till temperaturdifferensen mellan 

utomhus och inomhusklimat, detta visas i ekvation 2 [12]. 

�̇�𝑡𝑟 = ∑ 𝑈𝑗𝐴𝑗(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒) = 𝐾𝑡𝑟 ∙ ∆𝑇  (2) 

Transmissionsförlusterna beror alltså på hur fasaden ser ut och hur stor del som är väggar 

fönster och dörrar. För att veta den mängd energi som varje fasadtyp släpper igenom 

behöver man veta vilken yta, 𝐴, fasadtypen har. Man behöver också veta vilken 

transmissionskoefficient som fasaden har, 𝑈, det vill säga vilken effekt som släpps 

igenom vid en viss temperaturdifferens. Slutligen behöver man veta inomhustemperatur, 

𝑡𝑖, och utomhustemperatur, 𝑡𝑒, eftersom en högre temperaturdifferens innebär större 

energiförluster. 

Fastighetens fasad verkar isolerande och därför kommer värmeöverföringen vara något 

fördröjd. Denna fördröjning har dock enbart en liten del i det totala värmeläckaget då 
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transmissionen vanligtvis står för mindre än 10 % av de totala värmeförlusterna [12]. Det 

är istället luftflöden genom otäta fönster, dörrar, ventilation, etc., som utgör den största 

delen av en fastighets värmeförluster. Ekvationen för dessa värmeförluster visas nedan i 

ekvation 3 [12]. 

�̇�𝑜 = �̇�𝑜𝜌𝑐𝑝(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒) = 𝐾𝑉𝑜
∙ ∆𝑇  (3) 

Värmeförluster från läckage och luftflöden beror på inte bara på läckage genom dörrar 

utan också på hur snabbt fastighetens luft omsätts med hjälp av ventilationen för att ha 

god luftkvalitet. Omsättningen och luftläckage ger ett volymflöde, �̇�𝑜,  som tillsammans 

med luftens densitet, 𝜌,  ger hur många kilogram luft som behöver värmas upp. Det som 

slutligen avgör vilken effekt som går förlorad via ventilation och läckage beror på luftens 

värmekapacitivitet, 𝑐𝑝, och den temperaturdifferens som finns mellan 

inomhustemperaturen,  𝑡𝑖, och utomhustemperaturen, 𝑡𝑒. 

De totala värmeförlusterna blir alltså summan av transmissionsförlusterna och 

läckageförlusterna, vilket visas i ekvation 4 [12]. 

�̇�𝑢𝑡 = �̇�𝑜 + �̇�𝑡𝑟 = (𝐾𝑉𝑜
+ 𝐾𝑡𝑟)(𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)   (4) 

Människor, maskiner, lampor, varmvattenanvändning och solinstrålning generar en del 

uppvärmning eftersom alla dessa saker också avsöndrar värmeenergi [12]. För ett 

normalhushåll blir 70–80 % av hushållselen värme och en stillasittande vuxen människa 

avger ca 100W värme, detta värmetillskott måste också tas i beaktande vid beräkningar 

av energibalansen [13]. Dessa energitillskott kan vara svåra att uppskatta och ett alternativ 

till att beräkna värmetillskottet är att undersöka effektsignaturen och visuellt se vilken 

balanstemperatur en fastighet har, vilket också visas i avsnitt 4.2. 
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3. Metod & Data 

3.1 Utomhustemperatur 

SMHI har ett öppet arkiv med timavläst temperaturdata för en rad olika mätstationer i 

Sverige [4]. Fördelningen av temperaturdata för perioden 2006-06-01 till 2016-06-01 har 

analyserats för användning vid prognostisering av fjärrvärmeanvändning. 

Då målet är att göra prognoser med en lång tidshorisont har dygnsmedeltemperaturer 

tagits fram från timvärden, detta har gjorts för att extremvärden till följd av att enskilda 

dygnsvariationer inte är relevant för de långtidsprognoser som görs i rapporten. 

Dygnsmedeltemperaturerna har sedan sorterats månadsvis för att då kunna ta fram varje 

månads medeltemperatur och standardavvikelse vilket används för att undersöka om 

temperaturerna är normalfördelade. 

Om temperaturerna är månadsvis normalfördelade innebär det att man kan använda varje 

enskild månads medelvärde för att uppskatta motsvarande månads fjärrvärmeanvändning 

kommande år. Detta beror på att en normalfördelning är lika fördelad kring medelvärdet. 

Det innebär också att medelvärdet är det enskilda temperaturvärde som har störst chans 

att inträffa på en given dag och det maximala felet är halva intervallet i 

normalfördelningen. 

När dygnsmedeltemperaturen och standardavvikelsen tagits fram från SMHI:s timdata 

kan man undersöka om mätvärdena är månadsvis normalfördelade med hjälp av en Q-Q 

plot [14]. En Q-Q plot visar hur de uppmätta värdena förhåller sig till en normalfördelning 

med samma medelvärde och standardavvikelse [14]. Detta görs genom att Q-Q plotten 

visar både de uppmätta värdena, och en streckad linje som är normalfördelad med samma 

medelvärde och standardavvikelse som mätserien. Dessa två linjer jämförs sedan och ger 

en grafisk jämförelse som hjälper till i bedömningen om normalfördelning.  

När det kommer till korttidsprognoser kan man från diverse meteorologiska institut hämta 

10 dygnsprognoser. SMHI har som mål att ha en träffsäkerhet i sina prognoser på 85 % 

för nästkommande dygn. Träffsäkerheten mäts genom ett prognostiseringsindex vilket 

beräknas som medelträffsäkerheten av fyra olika prognostiseringsparametrar: temperatur, 

vindhastighet, nederbörd och moln. Detta prognostiseringsindex visar också på en lägre 

träffsäkerhet för längre prognoser och år 2014 hade man ett prognostiseringsindex på 73 

% för 5 dygn fram i tiden. Utvecklingen av prognostiseringsindex sedan införandet år 

2006 visas nedan i figur 2 [16]. 
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Figur 2 SMHI:s prognostiseringsindex för 1 och 5 dygn fram i tiden under åren 2006 

till 2014 [16] 

3.2 Fjärrvärmedata och användning 

För att undersöka hur mängden varmvatten som används påverkar de olika prognoserna 

har två olika typer av fastigheter studerats. Det kommer även att undersökas om det går 

att utläsa om en fastighet använder mycket eller lite varmvatten i förhållande till sin 

övriga fjärrvärmeanvändning utifrån befintliga timupplöst mätdata. Samtliga fastigheter 

ligger i centrala Stockholm och samma mätstation kommer därför att användas för att 

hämta temperaturdata. 

3.2.1 Hög varmvattenanvändning  

Clarion Hotel Sign i Stockholm är högförbrukare av varmvatten, dels på grund av att 

hotell normalt har en hög andel varmvattenanvändning i form av dusch, bad, restaurang 

etc. Clarion Hotel Sign har även en SPA-avdelning med pool vilket ytterligare ökar 

varmvattenanvändningen för fastigheten. Vid en kortare telefonintervju med Ulrika 

Malmstein, manager of sustainability & energy på Clarion Hotel Sign, berättade Ulrika 

att man räknar med att varje gäst förbrukar ca 230 liter per dygn. Ulrika berättade även 

att hotellets varmvattenanvändning är direktverkande från fjärrvärmen för att inte behöva 

avsätta plats till en varmvattencistern. Detta gör att varmvattenanvändningen kommer ge 

ett direkt påslag i fjärrvärmeanvändningen. 

I figur 3 visas både utomhustemperatur och fjärrvärmeanvändningen för Clarion Hotel 

Sign i Stockholm. Det man kan ta med sig från bilden är att hotellet har ett tydligt 

temperaturberoende under årets kyligare månader medan energiförbrukningen ligger 

relativt jämn under sommarmånaderna.  



18 
 

 

Figur 3 Fjärrvärmeeffekt och utomhustemperatur för Clarion Hotel Sign i Stockholm 

under år 2015. 

3.2.2 Låg varmvattenanvändning 

Fastigheten, Sparbössan, som förvaltas av Humlegården fastigheter, har låg 

varmvattenanvändning. I fastigheten huserar ett antal olika kontorsverksamheter 

tillsammans med några få lägenheter. Vid en intervju av Frederic Otteskog och Lars 

Dahlman på Humlegården berättade man att Humlegården länge jobbat med övervakning 

och effektivisering av sina fastigheter och inte minst för Sparbössan. Fredrik och Lars 

berättade att den största delen av verksamheten bedrivs på normala kontorstider, det vill 

säga mellan 8–17 med någon timmes flextid.  

I figur 4 visas både utomhustemperatur och fjärrvärmeanvändningen för fastigheten 

Sparbössan i Stockholm. Likt bilden för Clarion Hotel Sign är det ett tydligt 

temperaturberoende men effektkurvan är inte lika spretig, detta blir extra tydligt under 

sommarmånaderna. 
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Figur 4 Fjärrvärmeeffekt och utomhustemperatur för fastigheten Sparbössan 1i 

Stockholm under år 2015. 

3.3 Effektsignatur 

I avsnitt 2.4 beskrevs vad som ligger bakom det värmeeffektbehov som krävs för att 

bibehålla energibalans när utomhustemperaturen sjunker. Effektsignaturen visar även 

vilken fjärrvärmeeffekt som behöver tillföras för att bibehålla energibalans i fastigheten 

vid varje given utomhustemperatur.  

Genom att sortera fjärrvärmeeffekten utifrån den rådande utomhustemperaturen kan man 

utläsa vilken fjärrvärmeffekt som krävts vid en viss utomhustemperatur. Man kan ofta se 

att det finns en stor spridning av effektvärden trots att utomhustemperaturen är 

densamma. Den vanligaste orsaken till sådan spridning är hög varmvattenanvändning 

eftersom mängden varmvatten som används inte är beroende av rådande 

utomhustemperatur. Eftersom de flesta fastigheter inte använder varmvatten i ett jämnt 

flöde under dagen blir den fjärrvärmeeffekt som går till varmvattnet ett påslag till den 

effekt som används till uppvärmning. En annan anledning kan såklart vara dålig 

mätutrustning eller dåligt inställd värmecentral. 

I effektsignaturen kan man ofta utläsa en temperaturoberoende del vilket går under 

benämningen baslast, och är den effektmängd som krävs oavsett utomhustemperatur. Den 

temperaturberoende delen av effektsignaturen visar vilken fjärrvärmeeffekt som måste 

tillföras för att bibehålla konstant inomhustemperatur när det blir kallare utomhus. 

Formeln för den temperaturberoende delen visas i ekvation 5. Där den baslasten och den 

temperaturberoende delen möts kallas för brytpunkt eller bryttemperatur och ger en bild 

av hur välisolerad fastigheten är.  

𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟 = 𝐾×𝑇𝑢𝑡𝑒 + 𝑃0℃   (5) 
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Eftersom ekvationen är uppställd som räta linjens funktion ger det en fast variabel, 𝑃0℃, 

som är effekten vid en utomhustemperatur på 0 ℃. Lutningen på den 

temperaturberoende delen bestäms sedan av riktningskoefficienten, 𝐾, vilket har 

enheten watt per grad Celsius.  

3.4 Användarprofil 

För att få förståelse för hur fjärrvärme används över dygnet är det intressant att analysera 

när fjärrvärmen används. För att ta fram dygnsmässiga användarprofiler för 

fjärrvärmeanvändningen analyseras fjärrvärmeeffektens variation över dygnet. Detta görs 

genom att dela varje timvärde med dygnsmedelvärdet så att man erhåller en normaliserad 

vektor om 24 normaliserade värden. Den normaliserade vektorn säger hur användningen 

varierar över dygnet genom att effektanvändningen, för varje timme, presenteras som en 

procentuell avvikelse från dygnsmedelanvändningen, detta kallas för användarprofil, 

�̅�𝐴𝑃. 

Exempel: 

En vektor med ett dygns 24 effekttimvärden: 

𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛 = [210 220 280 ⋯  150 180 200] [𝑘𝑊] 

Medelvärdet av vektor beräknas till, 𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛: 

  𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
∑ 𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛

24
= 200[𝑘𝑊] 

Normalisering av vektor 𝐸𝑑𝑦𝑔𝑛: 

�̅�𝐴𝑃 =
𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑃𝑑𝑦𝑔𝑛,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
= [1,05 1,1 1,4 ⋯ 0,75 0,95 1] 

För att kunna använda användarprofilerna till att göra prognoser har två parametrar som 

skulle kunna påverka resultatet identifierats och använts för att delat upp mätvärdena i 

lämpliga kategorier. 

Den första är utomhustemperaturen som får en direkt påverkan på hur mycket energi som 

krävs för att bibehålla ett behagligt inomhusklimat. Om det krävs en större mängde energi 

att hålla en fastighet varm kommer varmvattenanvändningen få en mindre andel av 

dygnsmedeleffekten. För att ta fram användarprofiler för perioder med liknande 

utomhusklimat har användarprofilerna delats upp månadsvis och presenterats kvartalsvis. 

Den andra parametern är arbetsveckan, oavsett om det är ett bostadshus eller 

verksamhetslokaler varierar användningen mellan vardagar och helger. I många 

kontorsfastigheter bedrivs endast verksamhet under vardagarna vilket leder till minskad 
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användning av fläktar och lägre antal dörröppningar etc. För hotellverksamheten kan 

helger leda till att gästerna får andra vanor som kan påverka varmvattenanvändningen. 

3.5 Prognostisering 

När kunskap om utomhustemperatur, användarprofil och användarsignatur tagits fram 

används dessa till att göra prognoser. Prognoser har gjorts på olika tidshorisonter: 

korttidsprognos som sträcker sig 10 dagar fram och tre olika långtidsprognoser som är 

från en månad till helårprognoser. 

3.5.1 Korttidsprognos 

Korttidsprognoser kan användas för att förutsäga fjärrvärmeanvändningen på kort sikt 

och göra nödvändiga justeringar inför perioder med extremväder. En annan tänkbar 

applikation är larmfunktioner för att identifiera anomalier i driften. Mestro gör idag ingen 

egen korttidsprognos vilket innebär att det inte finns någon befintlig prognos som går att 

jämföra med.  

Korttidsprognosen baseras på tre olika faktorer: 

▪ Användarprofilen för varje enskild månad uppdelat på vardagar och helgdagar. 

▪ SMHI:s 10 dygnsprognos av utomhustemperatur [15]. 

▪ Effektsignatur uppdelat på vardagar och helgdagar. 

Användarprofilen visar på hur fjärrvärmeeffekten används i den specifika fastigheten som 

prognostiserats. Användarprofilen bestämmer formen på kurvan men inte amplituden.  

För att få fram amplituden, och därmed mängden energi för varje prognostiserad timme, 

krävs att man vet utomhustemperaturen för perioden som ska prognostiseras. SMHI 

tillhandahåller prognosdata för de kommande tio dygnen, prognostiseringen av 

fjärrvärmeanvändningen kommer således att bero på träffsäkerheten i dessa prognoser. 

Tidsupplösningen på temperaturprognoser är lägre för flerdygnsprognoser jämfört med 

dygnsprognoser. Därför approximera temperaturen för de tidsperioderna som saknar 

prognosdata, detta görs med sampling. Det vill säga att ett temperaturvärde hålls statiskt 

till nästa prognostiserade tidpunkt som då ger ett nytt temperaturvärde. När detta är gjort 

för all tio dygnen beräknas dygnsmedeltemperaturen, detta görs för att det ska kunna 

användas tillsammans med användarprofilerna som är baserade på 

dygnsmedelanvändningen. 

I slutändan representeras varje dygn genom att prognostisera varje timme 

effektanvändning. Detta görs genom att multiplicera parametrarna:  

dygnsmedeltemperatur, 𝑇𝑝, användarprofilen, �̅�𝐴𝑃,  effektsignaturens rörliga del, 𝑃𝐸𝑇, och 

effektsignaturens fasta del, 𝑃𝐸𝐹, vilket visas i ekvation 6 här nedan. 
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Effekten vid en given timme: 

𝑑 − 𝐷𝑎𝑔 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑖 − 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 𝑝å 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑒𝑡 

𝑃𝑖 = 𝑋𝐴𝑃(𝑖) ∗ (𝑇𝑃(𝑑) ∗ 𝑃𝐸𝑇 + 𝑃𝐸𝐹) = 𝑋𝐴𝑃(𝑖) ∗ 𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝑊]   (6) 

Genom att jämföra de framtagna tiodygnsprognoserna av fjärrvärmeeffekten med utfallet 

har både grafer av timanvändning och avvikelsen i dygnsanvändning tagits fram. Genom 

att jämföra tiodygnsprognosernas med utfallet kan man visa på träffsäkerheten i dessa. 

3.5.2 Långtidsprognos 

Mestros helårsprognos som används i dagsläget lämnas ut till kunden efter det första 

kvartalet är över i mars. Metoden går ut på att man tar användningen de första tre 

månaderna och sedan adderar resterande 9 månaders användning från året innan. Med 

andra ord så blir de kvarvarande 9 månaderna ett antagande om att användningen under 

årets tre sista kvartal är likadan som föregående år.  

I rapporten tas tre olika prognosmetoder fram och jämförs med Mestros nuvarande metod. 

Prognosmetoderna utvärderas därefter utifrån prognosernas avvikelse för helåret samt hur 

stor den genomsnittliga månatliga avvikelsen varit. Då Mestros egna prognos ges ut i 

samband med första kvartalets slut är det lämpligt att försöka anpassa prognostiseringen 

till de resterande 9 månaderna. 

Prognosmetod 1: Medeltemp 

Prognosmetoden Medeltemp är grunden i prognostiseringen och de övriga metoderna 

utgår från denna. Prognosmetoden bygger på varje månads medeltemperatur för SMHI:s 

mätstation Stockholm A [4]. Medeltemperaturen är beräknad utifrån uppmätta timvärden 

från SMHI under 10 års tid, från 2006-06-01 till 2016-06-01, detta visas i stycke 3.1. 

Varje månads medeltemperatur multipliceras med samma månads effektsignatur. 

Effektsignaturen har delats upp på vardagar och helgdagar för att fånga upp eventuella 

skillnader i användandet. Slutligen prognostiseras användningen genom att multiplicera 

effektsignatur och månadsmedeltemperaturen med antalet timmar för helg- och vardagar 

i den månad som prognostiseras. 

Prognosmetod 2 och 3 använder sig av Mestros metod men på ett kortare tidsperspektiv. 

Här testas tesen att de tre första månaderna skulle vara representativa för om helåret blir 

ett varmt eller kallt år jämfört med medeltemperaturen. 

Prognosmetod 2: Q1-justerat fel 

Prognosmetoden bygger på Medeltemp men justerar efter varje månad sina värden genom 

återkoppling. Återkopplingen går ut på att man efter varje avslutad månad jämför 
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prognosen med den verkliga användningen. Om prognosen en månad har använt sig av 

mer fjärrvärme än det verkliga utfallet lägger man in en feljustering till nästa 

månadsprognos. Om prognosen månaden efter fortfarande är avvikande gör man en ny 

justering till den befintliga feljusteringen.  

Om temperaturen för en månad överstiger bryttemperaturen får feljusteringen tillfälligt 

värde 1 och utomhustemperaturen ansätts också till bryttemperaturen. Detta görs eftersom 

bryttemperaturens fjärrvärmeeffekt representerar den minsta användningen fastigheten 

kan ha. 

Exempel: 

För månad 1 antas att ingen korrigering måste göras och korrigeringen till nästa 

prognostiserad månad blir som följer: 

𝑓𝑒𝑙𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(1) = 1 

Prognosen för månad 1 ges sedan av prognosmetod 1 som multipliceras med 

feljusteringen: 

 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠(1) = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝(1) ∗ 𝑓𝑒𝑙𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(1) 

Avvikelsen mellan prognosen och det verkliga utfallet för den prognostiserade månaden 

tas sedan fram: 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠(1) − 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔(1)

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔(1)
= 0,1 

Prognosen var alltså 10% för hög vilket innebär att en justering behöver göras till nästa 

prognostisering. Detta görs genom att justera den befintliga feljusteringen: 

𝑓𝑒𝑙𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(2) = 𝑓𝑒𝑙𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(1) −  
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠(1) − 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔(1)

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔(1)
= 0,9 

När detta är gjort är en iteration klar och prognostisering av nästa månad kan påbörjas. 

När det kommer till helårsprognoser kan man inte göra en justering efter varje månad 

utan måste komma fram till en längre prognos. Prognosmetoden Q1-justerat fel gör därför 

enbart denna typ av månadsjustering under kvartalets tre första månader och använder sig 

av samma feljustering för prognostiseringen av resterande månader. Tanken är att man 

under de tre första månaderna får en tillräckligt god fingervisning om det blir ett varmare 

eller kallar år än normalt. 

Prognosmetod 3: Q1-medelfel 

Denna prognosmodell fungerar i princip på samma sätt som ”Q1-justerat fel” men istället 

för att justera felet efter varje månad under de tre första månaderna tas medelvärdet av 



24 
 

varje månads enskilda fel under dessa månader. Detta ger en feljustering som är 

medelavvikelse istället för att felet tillåtits svänga in under de tre första månaderna.  

Även för denna prognosmodell ansätts en tillfällig feljustering med värde 1 om 

månadsmedeltemperaturen överstiger bryttemperaturen. Detta alltså för att 

bryttemperaturen är den temperatur som representerar baslasten. 
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4. Resultat 

4.1 Utomhustemperatur 

Genom att sortera varje dygnsmedeltemperatur för varje månad under perioden 2006-

06-01 till 2016-06-01 har det undersökt om temperaturerna är månadsvis 

normalfördelade. När varje månad sorterats i intervall om en grad Celsius har både 

månadsmedeltemperaturen och standardavvikelsen tagits fram. För att undersöka om 

temperaturerna är normalfördelade har mätvärdena studerats både rent visuellt och 

genom Q-Q plot, detta visas i figur 6 och 7. 

I tabell 1 visas dygnsmedeltemperaturen och standardavvikelsen för varje månad 

uppmätt vid SMHI:s mätstation Stockholm A. I tabellen kan man utläsa att 

standardavvikelsen för varje månad varierar mellan 2,5 till 4,6 ℃.  

Tabell 1 Varje månads medelutomhustemperatur och varje månads standardavvikelse i 

Stockholm för perioden 2006-06-01 t.o.m. 2016-06-01 

MÅNAD MEDELTEMPERATUR (℃) STANDARDAVVIKELSE (℃) 

JANUARI -1,6 4,5 

FEBRUARI -1,0 4,0 

MARS 2,1 3,5 

APRIL 6,6 3,6 

MAJ 11,7 3,5 

JUNI 15,1 4,2 

JULI 18,8 3,0 

AUGUSTI 17,4 2,5 

SEPTEMBER 12,3 4,0 

OKTOBER 7,6 3,2 

NOVEMBER 4,1 3,4 

DECEMBER 0,8 4,6 

 

I figur 5 har normalfördelningskurvor plottats med samma medelvärden och 

standardavvikelser som för de uppmätta månaderna. Man kan även utläsa att för en 

enskild dag har medelvärdet som bäst en sannolikhet på 16 % att inträffa och det är i 

augusti månad. För de övriga månaderna har medelvärden en sannolikhet mellan 8 till 12 

% att inträffa för en enskild dag. 

I figurerna 5 och 6 visas antalet dagar med en specifik dygnsmedeltemperatur och Q-Q 

plottar för samma månads mätvärden. En perfekt normalfördelning har samtliga blå 

kryss på den streckade linjen i Q-Q plotten. I figurerna ser vi att så inte är fallet, varken 

för augusti med lägst standardavvikelse eller för december med högst 

standardavvikelse. Men vi kan både visuellt se att mätvärdena liknar den karakteristiska 

normalfördelningskurvan och att mätpunkterna följer den streckade linjen i Q-Q plotten.  
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Figur 5 Antal dagar med specifik dygnsmedeltemperatur för augusti månad under 

perioden 2006–2016 (övre). Varje uppmätt dygnsmedeltemperatur för augusti månad 

under perioden 2006–2015 plottat mot en normalfördelning med samma medelvärde 

och standardavvikelse (nedre). 

 

 

Figur 6 Antal dagar med specifik dygnsmedeltemperatur för december månad under 

perioden 2006–2016 (övre). Varje uppmätt dygnsmedeltemperatur för december månad 

under perioden 2006–2015 plottat mot en normalfördelning med samma medelvärde 

och standardavvikelse (nedre). 

4.2 Effektsignatur 

Hög varmvattenanvändning representeras av hotellet Clarion Hotel Sign vars 

effektsignatur vi kan se i figur 7 här nedan. I grafen ser vi en stor spridning för de 
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timupplösta mätvärdena, spridningen är så pass stor att det är svårt att urskilja någon 

tydlig effektsignatur. Dygnsmedeleffekten har plottats mot dygnsmedeltemperaturen 

vilket vi kan se till höger i samma figur. För både den timupplösta och den dygnsupplösta 

grafen är bryttemperaturen satt till 12,5℃. För att få fram effektsignaturen för Clarion 

Hotel Sign har en linjäranpassning gjorts för alla effektvärden tillhörande temperaturer 

lägre än bryttemperaturen. Detta är den temperaturberoende effektsignaturen blev då 

−26 𝑘𝑊/℃, detta innebär att för varje grad kallare det blir måste ytterligare 26 kW 

fjärrvärme tillföras för att hålla en konstant inomhustemperatur. Notera dock att detta 

enbart gäller för temperaturer lägre än bryttemperaturen på 12,5 ℃. 

 

Figur 7 Effektsignatur för Clarion Hotel Sign för år 2015 fördelat på timvärden (t. v) 

och dygnsmedelvärden (t. h) 

Effektsignaturen för kontorsfastigheten Sparbössan, som representerar låg 

varmvattenanvändning, kan vi se i figur 8. I grafen kan vi se att effektsignaturen för både 

timmar och dygn är betydligt tätare jämfört med Clarion Hotel Sign. Anledningen till 

detta är den lägre varmvattenanvändningen vilket innebär att den största delen av 

fjärrvärmeanvändningen är beroende av utomhustemperaturen. Bryttemperaturen för 

Sparbössan är strax över 15 ℃ för både den timupplösta och dygnsupplösta grafen. 

Effektsignaturen blev då 21,4 kW/℃ för den timupplösta effektsignaturen och 21,8 kW/℃ 

för den dygnsupplösta. 

I figur 9 kan man även se att en grupp mätvärden i timdata avviker från effektsignaturens 

lutning. Detta skapar något som kan liknas vid en alternativ effektsignatur strax under 

den befintliga effektsignaturen. I ett examensarbete från Lund ser man samma mönster 

när man undersökt effektsignaturer i bostadshus och där har man dragit slutsatsen att detta 

är helganvändning [17]. 
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Figur 8 Effektsignatur för Sparbössan 1 under år 2015 uppdelat på timvärden (t. v) och 

dygnsmedelvärden (t. h) 

4.3 Användarprofil 

I figur 9 här nedan visas användarprofilerna för Clarion Hotel Sign under år 2015. Som 

vi såg i effektsignaturen har Clarion Hotel Sign en stor spridning, en spridning som högst 

troligt kommer från en hög användning av varmvatten vid morgon- och kvällsdusch. I 

graferna ser vi att vardagar har en tydlig användningstopp kring klockan 04.00-06.00 och 

under helgerna ser vi en liknande topp men som är något förskjuten till senare under 

morgonen. Man kan även se att mätaren inte tagit hänsyn till skiftet mellan sommartid 

och vintertid då användarprofilen från november till mars är förskjuten en timme. Under 

helgerna kan vi också se tendenser till en högre användning under eftermiddagen. Dessa 

toppar är högst troligt ett resultat av gästernas duschmönster, den ökade användningen till 

följd av dessa toppar gör också att övriga dagen ligger under dygnsmedelanvändningen 

trots att man kan tänka sig att själva uppvärmningen borde vara högre under den typiskt 

kallare natten. 
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Figur 9 Användarprofil för Clarion Hotel Sign under år 2015. Användarprofilerna är 

uppdelade kvartalsvis i fallande ordning från Q1 ner till Q4. Graferna är även 

uppdelade på vardag och helger med vardagar till vänster och helger till höger. 

Kontorsfastigheten Sparbössan hade en tydligare effektsignatur med mindre spridning än 

Clarion Hotel Sign, detta på grund av den lägre varmvattenanvändningen. När det 

kommer till användarprofilerna som visas i figur 10 här nedan ser vi också att toppar och 

bottnar har en betydligt lägre avvikelse från dygnsmedelanvändningen jämfört med 

Clarion Hotel Sign. Eftersom Sparbössan har en lägre varmvattenanvändning så får man 

inte bara mindre tydliga avvikelser från dygnsmedelanvändningen, man får även en 

fjärrvärmeanvändning som har ett större temperaturberoende. Detta leder till mer 

svåranalyserade användarprofil och i kvartal 3 som innefattar juli, augusti och september 

är värmebehovet minimalt vilket leder till en användarprofil som gränsar är mer eller 

mindre oanvändbar för någon djupare analys. Anledningen till detta är att varenda 

varmvattentapp ur kran eller duschar i de få lägenheterna får stor inverkan på 

totalanvändningen. 
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Figur 10 Användarprofil för Sparbössan 1 under år 2015. Användarprofilerna är 

uppdelade kvartalsvis i fallande ordning från Q1 ner till Q4. Graferna är även 

uppdelade på vardag och helger med vardagar till vänster och helger till höger. 

 

4.4 Korttidsprognos 

Korttidsprognoserna för kontorsfastigheten Sparbössan och Clarion Hotel Sign visas 

tillsammans med utomhustemperaturprognosen i figur 11. Simuleringarna är gjorda med 

hjälp av 10-dygnsprognoser av utomhustemperaturen från SMHI och hämtades den 7 

november 2016. 

Vi kan se att temperaturprognosen ligger något lägre än utfallet de första två dagarna för 

att sedan under dag tre och fyra stämma någorlunda. Men som väntat blir prognoserna 

sämre med längre tidshorisont och skiljer sig som mest från utfallet de sista fem 

dagarna. 

Korttidsprognosen av Clarion Hotel Sign med sin höga varmvattenanvändning följer 

användningens mönster väl men amplituden stämmer inte alltid överens. Att 

temperaturprognosen inte stämmer överens med utfallet leder till avvikelser i 

användningsprognosen. En annan orsak i fallet med Clarion Hotel Sign kan vara att 

antalet hotellgäster avviker från normen. 

Korttidsprognosen av Sparbössan har lägre varmvattenanvändning och en mer 

oregelbunden användarprofil. Detta kan vi också se i det verkliga utfallet som är mer 

taggig i sin profil än den slätare prognosen. Vi kan också notera två dippar i utfallet vilket 

tycks vara helt temperaturoberoende och kan vara resultatet av bortfall i mätdata. Vi kan 

även se perioder av helt raka effektprofiler på slutet av mätserien, detta tyder på att 
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mätutrustningen inte fungerat som den ska under perioden. Bortfall i mätpunkter löses 

med interpolation vilket ger upphov till de raka profilerna. 

 

Figur 11 Timupplösta korttidsprognoser för Sparbössan (överst), Clarion Hotel Sign 

(mellerst). I den undre grafen visas prognosen av prognosdygnens utomhustemperatur 

för perioden 8–17 november 2016. 

Förutom att avgöra användarmönstret för de prognostiserade dygnen har också 

dygnsanvändningen uppmätts. I tabell 2 kan vi se hur prognosen avvek från det verkliga 

utfallet mätt i dygnsanvändning. Här blir det än tydligare hur temperaturprognosen 

påverkar energianvändningen.  

För Sparbössan ser vi att de två första dygnens prognoser vardera har en felmarginal på 

under 2 %. De sista fem dagarna har en större avvikelse som i snitt avviker 18,9 % från 

det verkliga utfallet. För Clarion Hotel Sign är prognoserna som bäst de två första dygnen 

men avviker mer än för Sparbössan. Även här är de sista dygnen svårare att prognostisera 

vilket också var väntat eftersom de bygger på samma temperaturprognos som använts för 

Sparbössan. De sista fem dygnen avviker i snitt 24,5 % vilket även det är sämre än 

Sparbössan. 
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Tabell 2 Procentuell dygnsavvikelse av användningen för korttidsprognoserna för 

Sparbössan och Clarion Hotel Sign under perioden 8–17 november 2016. 

Dygn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avvikelse 

Sparbössan 

(%) 

1,6 0,5 -8,3 -8,6  17,2 29,5 16,1 16,2 13,6 19,5 

Avvikelse  

Clarion Hotel 

Sign (%) 

-2,1  2,4 -10,8  -15,9  -6,7  12,4 36,8 28,4 18,7 26,7 

 

Sammanfattningsvis för de båda fallen kan man säga att det blir svårare att göra goda 

prognoser vid en längre tidshorisont. Detta var också något vi såg i prognosindex från 

SMHI vilket visade att osäkerheten steg vid prognoser av fem dygn jämfört med ett dygn. 

4.5 Långtidsprognos 

Genom att simulera de olika prognosmetoderna får vi överskådliga grafer för att 

underlätta jämförelsen av de olika metoderna. I figur 12 har Clarion Hotel Sign simulerats 

för 2015 och vi ser hur de olika prognosmetoderna avviker från det verkliga utfallet, som 

går under benämningen ”facit”, för varje månad. Vi kan se att de tre första månaderna är 

kopia av facit, detta för att prognosmetoderna ska jämföras på samma grunder som 

Mestros befintliga helårprognos som ges ut efter det första kvartalet. 

I graferna och resultattabellerna finns även modellen ”Månadsprognos” som justerar felet 

efter varje månad under hela året och ska inte jämföras med de övriga helårsprognoserna. 

Denna är medtagen för att visa på hur utfallet skulle blivit vid kortare prognoser än helår. 
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Figur 12 Helårsprognos för Clarion Hotel Sign under 2015. Grafen visar de månatliga 

fjärrvärmeprognoserna som varje modell tog fram. I grafen kan man även utläsa det 

verkliga utfallet i form en svart linje. 

I tabell 3 visas de olika bedömningsparametrarna, avvikelse för helåret och 

medelavvikelse per månad för Clarion Hotel Sign. I jämförelsen visas de tre senaste åren 

och vi kan se att det inte finns någon av helårsprognosmetoderna som sticker ut. 

Prognosmetoden ”Q1-justerat fel” gör en bättre prognos än ”Mestro” under två av dessa 

tre år medan ”Q1-medelfel” var sämre samtliga tre år. Prognosmetoden utan någon 

justering, ”Medeltemp”, var bättre år 2014, sämre ett år 2015 och lika bra år 2013.  

Tabell 3 Prognosavvikelse för Clarion Hotel Sign under åren 2013-2015. Tabellen visar 

prognosernas helårsavvikelse som procent av verklig användning, samt 

medelavvikelsen för varje månads fjärrvärmeanvändning. 

Prognosmetod Avvikelse 
helår  
(2015) 

Medel-
avvikelse 
(2015) 

Avvikelse  
helår  
(2014) 

Medel- 
avvikelse 
(2014) 

Avvikelse 
helår  
(2013) 

Medel-
avvikelse 
(2013) 

Mestro 5,2% 13,6% -1,7% 12,2% 8,3% 19,2% 
Medeltemp 6,0% 15,0% 1,5% 9,5% -8,3% 9,1% 
Månadsprognos -1,0% 8,1% -5,1% 13,4% 1,2% 12,4% 

Q1-justerat fel 0,9% 10,6% -5,9% 11,3% 6,15% 15,2% 
Q1-medelfel 5,9% 19,2% -3,0% 9,4% -8,5% 16,1,8% 

 

I figur 13 visas helårsprognosen för Sparbössan under år 2013. Även i dessa figurer går 

det verkliga utfallet under epitetet ”Facit”. Som vi kan se i figuren var 2013 ett knepigt 

år att prognostisera då man förbrukade mer fjärrvärme i mars än i februari. Detta blir ett 

extra stort problem för de justerande prognosmetoderna som baserar sin justeringsfaktor 

på de tre första månaderna. 
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Figur 13 Helårsprognos för Sparbössan 1 under år 2013. Grafen visar de månatliga 

fjärrvärmeprognoserna som varje modell tog fram. I grafen kan man även utläsa det 

verkliga utfallet i form en svart linje. 

 

I tabell 4 visas avvikelserna för helåret och medelavvikelsen per månad för Sparbössan. 

Här ser vi att det inte heller för Sparbössan finns någon prognosmetod som sticker ut som 

den bästa. Man kan dock se att de prognoserna generellt sett är bättre för Sparbössan än 

för Clarion Hotel Sign under samma prognostiserade år.  

Prognosmetoden ”Q1-justerat fel” är bättre än ”Mestro” två av tre år. Prognosmetoden 

”Q1-medelfel” är även den bättre än ”Mestro” två av tre år men inte under samma år som 

”Q1-justerat fel”. Den ojusterade prognosmetoden ”Medeltemp” är enbart bättre än 

”Mestro” under 2013. 

Tabell 4 Prognosavvikelser för Sparbössan under åren 2013-2015. Tabellen visar 

prognosernas helårsavvikelse som procent av verklig användning, samt 

medelavvikelsen för varje månads fjärrvärmeanvändning. 

Prognosmetod Avvikelse 
helår  
(2015) 

Medel-
avvikelse 
(2015) 

Avvikelse  
helår  
(2014) 

Medel- 
avvikelse 
(2014) 

Avvikelse 
helår  
(2013) 

Medel-
avvikelse 
(2013) 

Mestro 0,71% 12,1% -3,9% 16,2% 8,2% 19,9% 
Medeltemp 6,6% 13,7% -5,0% 11,6% 1,7% 14,7% 
Månadsprognos -0,0% 14,7% -3,3% 11,0% 5,5% 18,5% 

Q1-justerat fel -0,6% 12,0% -1,4% 10,8% 10,5% 21,2% 
Q1-medelfel 9,0% 22,5% 1,8% 11,5% 2,4% 13,5% 
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5. Känslighetsanalys 

Mestros egna helårsprognos bygger som nämnt på antagandet att resterande nio månader 

efter det första kvartalet ska vara identiskt med de sista nio månaderna från året innan. 

Det är inte så konstigt att föregående års användning är en bra approximation för 

nästkommande års användning under förutsättning att båda åren är normalår. För att 

undersöka vilka år som kan tänkas vara svåra att prognostisera med Mestros nuvarande 

modell undersöker vi årsmedeltemperaturerna för att upptäcka avvikande år [18]. När 

man kollar på de år där årsmedeltemperaturen varierar kraftigt bör Mestros prognos också 

bli sämre än de år som har liknande årsmedeltemperaturer. I figur 14 här nedan visas 

årsmedeltemperaturavvikelse jämfört med medeltemperaturen mellan 1961–1990. Om 

man utifrån denna figur antar att år 2011 prognosticeras med 2010 års användning blir 

den prognosen troligen inte en bra approximation av utfallet. I figuren visas även att den 

här typen av efterföljande år med större avvikelser i medeltemperatur återkommer 

ungefär en gång var femte år. 

 

Figur 14 Avvikelser från årsmedeltemperatur för perioden 1961–1990. Röd stapel 

anger varmare år än medeltemperaturen och blå stapel anger kallare år än 

medeltemperaturen. Svart kurva anger 10 års medelvärde [14]. 

För Sparbössan fanns det loggade värden för både 2010 och 2011 vilket gjorde att Mestros 

metod kunde undersökas för perioden. I figur 15 här nedan kan vi se hur prognosen 

presterade för varje månad. Av allt att döma var december månad 2010 en kall månad 

vilket gör att prognosen blir extra avvikande för just den månaden. 
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Figur 15 Helårsprognos för Sparbössan under år 2011. Grafen visar de månatliga 

fjärrvärmeprognoserna som varje modell tog fram. I grafen kan man även utläsa det 

verkliga utfallet i form en svart linje. 

I tabell 5 nedan ser vi hur de olika prognosmodellerna skulle ha presterat för Sparbössan 

under 2011. Modellen ”Q1-justerat fel” var bäst med 11,6 % näst bäst var modellen 

”Medeltemp” med 12,7 % avvikelse och på tredjeplats kom ”Q1-medelfel” 14,3 %. Vi 

kan se att Mestros modell var sämst med 19,1 %, vilket alltså var 4,8% sämre än den 

näst sämsta och 7,5% sämre än den bästa. 

Tabell 5 Prognosavvikelse för Sparbössan under 2011. Tabellen visar prognosernas 

helårsavvikelse som procent av verklig användning, samt medelavvikelsen för varje 

månads fjärrvärmeanvändning. 

Prognosmetod Avvikelse helår  

(2011) 

Medelavvikelse 

(2011) 

Mestro 19,1% 38,5% 

Medeltemp 12,7% 24,4% 

Månadsprognos 9,8% 21,6% 

Q1-justerat fel 11,6% 23,2% 

Q1-medelfel 14,3% 28,9% 
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6. Diskussion 

Att göra antagandet att temperaturerna är dygnsvis normalfördelade är rimligt, och det 

finns få andra alternativ att undersöka. Det man dock kan se är att på grund av de stora 

standardavvikelserna är det oerhört svårt att förutsäga temperaturer för enskilda dagar 

varje månad. Däremot ökar sannolikheten för att flera dygnsobservationers medelvärde 

kommer ligga nära det medelvärde som räknats fram.  

För fastigheter som använder stora mängder varmvatten är det inte bara 

utomhustemperaturen som styr mängden fjärrvärmeenergi. För att ta nästa steg i 

kartläggning av fjärrvärmeprognostisering behöver man införa separata mätningar för 

uppvärmning och varmvatten. Genom att få bort varmvattnets störningar i 

uppvärmningens effektsignatur kommer man få mer exakta resultat. Man skulle även 

kunna göra en effektsignatur för varmvattnet som baseras på antalet gäster istället för 

utomhustemperatur. Lyckas man göra detta har man kartlagt de två stora påverkande 

faktorerna för ett hotells fjärrvärmeanvändning. 

Tanken med att dela upp användarprofilerna per månad är att få profiler med likartad 

utomhustemperatur och jämförbar andel varmvattenanvändning i förhållande till 

uppvärmningen. Det som skulle göra användarprofilerna mer överskådliga är samma 

som för effektsignaturen, nämligen separata mätningar för uppvärmning och 

varmvatten. Denna uppdelning skulle leda till en användarprofil för uppvärmningen 

som reflekterar arbetstider och användningen av ventilation. Användarprofilen för 

varmvattnet skulle troligtvis vara spretig för enskilda dagar men en tydlig profil sett 

över hela månader. Användarprofilerna kan för hotell då delas upp på antalet gäster för 

att få en tydligare bild över storleken på effekttopparna. 

Det vore också intressant att göra användarprofiler enbart baserade på dagar med 

likartade utomhustemperaturer. Om man gör detta kan man använda en lämplig 

användarprofil efter vilken dygnsmedeltemperatur varje prognostiserad dag planeras att 

ha istället för vilken månad det är. Tanken är detsamma som det som gjorts i detta 

arbetet, men antalet dagar med avvikande temperatur som ändå tagits med i 

användarprofilerna skulle minska. 

Korttidprognoserna fungerade bra men är helt beroende av SMHI:s tiodygnsprognoser, 

detta var väntat och det finns tyvärr inte mycket man kan göra åt saken. Det finns heller 

ingen direkt vinning för korttidsprognoserna med att ha högre upplösning på 

fjärrvärmedata eftersom temperaturprognoserna som bäst är timupplösta. Det viktigaste 

är samplingstiden i värmecentralen, är denna för lång kan man missa flera små 

varmvattenavtapp vilket kan ha stor inverkan på den totala mängden varmvatten som 

används. 

Även om pricksäkerheten sjunker vid längre prognostisering av utomhustemperaturen är 

de första dagarnas prognoser goda. De direkta nyttorna med korttidsprognoser skulle 

troligtvis bara sträcka sig 1–3 dagar fram i tiden för att då kunna parera vissa extremväder 
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innan de sker. Ett exempel på en sådan åtgärd skulle kunna vara att buffra värme i 

fastigheten innan en köldknäpp kommer. Korttidsprognoser kan även vara till nytta vid 

implementering av larmfunktioner eller liknande då man redan dagen innan kan se vad 

som kommer vara en rimlig användningsnivå. 

Det som saknas i korttidsprognosen för Clarion Hotel Sign är möjligheten att justera 

prognoserna med antalet gäster. Detta eftersom korttidsprognosens för Clarion Hotel 

Sign ger ett stort fel om inte amplituderna stämmer överens med gästernas 

ackumulerade varmvattenanvändning. Skulle man få in antalet gäster skulle amplituden 

i användarprofilen genast justeras ner på rätt nivå för den dagen som ska prognostiseras.  

Anledningen till att Mestro använder sig av föregående års användning för att uppskatta 

nästa år är på grund av ett önskemål från en kund. Den här typen av metod kan som sagt 

fungera bra när efterföljande år har snarlika medeltemperaturer. Man bör dock vara 

medveten om att prognosmetoden inte använder någon yttre information vilket leder till 

att modellen kommer få stora felprognoser ungefär en gång på fem år om det historiska 

mönstret med årsmedeltemperaturer fortsätter. 

De prognostiserade modellerna utgår samtliga från varje månads medeltemperatur, detta 

gör att de är känsliga för avvikelser från medeltemperaturen. Detta är något som försökt 

lösas genom justeringen under de tre första månaderna, men problem uppstår om inte de 

tre första månaderna är representativa för resten av året. Man kan ha invändningar mot 

metoden i det att den gör samma fel som Mestros prognos gör men på en kortare 

tidshorisont. Resultatet av återkopplingen blir att man antar att tidigare månader ger en 

fingervisning för helåret, det finns dock inget som tyder på detta. Detta är antagligen 

anledningen till att SMHI och andra institut inte erbjuder så pass långa prognoser. 

Om man ändå vill använda sig av någon justering de första månaderna så finns det 

utrymme för förbättring och att testa andra typer av återkoppling. Bland annat vore det 

intressant att närmare undersöka procentuell justering på temperaturernas 

normalfördelningskurva istället för att ha en statisk justering av hela ekvationen. Detta 

vore en rimlig justering eftersom effektsignaturen inte ändras om inte förändringar görs 

i driften eller på fastigheten. 

De medeltemperaturer som används vid prognostiseringen är tänkt att verka som en bra 

utgångspunkt där syftet är att inte få ett stort fel. Justeringarna som sker under de tre 

första månaderna är sedan tänkt att känna av om det är ett varmt eller kallt år och sedan 

anpassa prognostiseringen av resterande månader. Om de tre första månaderna inte är 

representativa för resterande året kommer det leda till en dålig approximation. Denna 

känslighet kan minskas genom att ha en längre justeringsperiod vilket minskar inverkan 

av enskilda månader som inte är representativa för helåret. 
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7. Förslag på fortsatt arbete 

▪ Undersöka möjligheterna med larmfunktioner som använder sig av 

användarprofilerna för att förutsäga vad som är en rimlig användning. Detta 

skulle kunna leda till larm som använder sig av ett dynamiskt tröskelvärde som 

anpassar sig för olika tidpunkter på dygnet. Fördelarna är att man lättare kan 

identifiera vad som är en onormal fjärrvärmeanvändning vid olika tidpunkter på 

dygnet. 

 

▪ Låta prognosmodellernas återkoppling styra temperaturen utifrån 

normalfördelningskurvan istället för att multiplicera hela prognosekvationen. 

Detta kan göras genom använda Z-tabellen i omvänd ordning. Att göra denna 

justering är rimligt eftersom effektsignaturen inte ändras mellan olika månader 

och att justera temperaturen med en rak procentuell justering ger olika resultat 

för olika utomhustemperaturer. 

 

▪ Undersöka nyttan av att ha separat mätning av fjärrvärme och varmvatten. 

Rimligtvis borde effektsignaturen bli bättre och varmvattnets inverkan kan 

tydliggöras. Detta bör också leda till bättre prognoser på både lång och kort sikt 

eftersom temperaturberoende blir än mer tydligt. 
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8. Slutsatser 

Båda fastigheterna använder sig av timupplöst fjärrvärmedata vilket har varit en 

förutsättning för att kunna göra analyserna i detta arbete. Mätning av fjärrvärme är viktigt 

och kommer bara att bli vanligare i och med de nya lagarna som innebär att man debiteras 

för den faktiska användningen. Med tanke på den ökade mängden mätutrustning finns 

redan underlaget för att göra fler och bättre analyser av fastigheters energianvändning än 

de som görs idag.  

Resultatet från arbetet visar att det finns skillnader i hur man använder fjärrvärme i 

fastigheter med hög och låg varmvattenanvändning. Skillnaderna visar sig både i 

effektsignaturen och i användarprofilen, detta gör att man snabbt kan identifiera typen av 

fastighet genom att studera hur fjärrvärmen används.  

Utomhustemperaturer är inte perfekt normalfördelade på månadsbasis men antas vara 

tillräckligt nära föra att medelvärdet ska kunna användas som en ursprunglig 

approximation vid prognoser. Man kan dock se att spridningen är stor och en prognos 

som enbart bygger på medeltemperaturen kommer inte vara särskilt tillförlitlig för år med 

avvikande medeltemperatur. 

I effektsignaturen kan man utläsa tydliga skillnader mellan Sparbössan och Clarion Hotel 

Sign. Utifrån effektsignaturens spridning kring linjäranpassningen kan man se hur stor 

inverkan varmvattnet har på fjärrvärmeanvändningen och hur mycket tydligare 

temperaturberoendet är för Sparbössan som använder en, förhållandevis, liten mängd 

varmvatten.  

Clarion Hotel Signs breda och spretiga effektsignatur grundar sig i att varmvattnet inte 

används jämt över dygnet. Detta grundar sig i att man använder ungefär samma mängd 

varmvatten oberoende av vilken utomhustemperaturen är. Detta temperaturoberoende 

effektpåslag leder till den spretigare profilen, det är inget som är dåligt för driften eller 

fastigheten men det blir svårare att ta fram bra effektsignaturer för prognostisering. 

Användarprofilernas styrka är att man genom att ta medelvärdet av hela månader 

tydliggör vad som är mönster och skalar bort enstaka extremvärden. Av resultaten att 

döma kan man se skillnaden i de olika fallen genom att användarprofilerna är tydligare 

för hög varmvattenanvändning än för låg varmvattenanvändning. Ett tänkbart 

användningsområde för användarprofilerna förutom korttidsprognoser är att man lätt kan 

uppskatta storlek på en eventuell varmvattencistern för att balansera ut oönskade 

effekttoppar.  

Som graferna för dygnsanvändarprofiler visade var det svårt att utläsa några mönster för 

den lågvarmvattenförbrukande fastigheten, Sparbössan. Detta är också något som 

avspeglar sig i korttidsprognoserna där toppar och bottnar inte är perfekt synkade mellan 

månaderna. Då även små avvikelser blir tydliga på grund av den låga 
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varmvattenanvändningen ser vi också att det verkliga utfallet är betydligt mer taggigt och 

oregelbundet än prognosen.  

I resultatet kan vi även se att flera mätdata var felaktiga eller ej uppmätt av olika 

anledningar. På grund av att 10-dygnsprognoserna från SMHI samlats in under arbetets 

gång var urvalet med befintliga temperaturprognoser och felfria mätserier begränsade.  

Korttidsprognoserna för Clarion Hotel Sign följer profilen väl men missar något i 

amplitud för extremvärdena. Detta beror antagligen på att antalet gäster avvek från det 

normala vilket påverkade varmvattenanvändningen. 

Resultatet för långtidsprognoser visar att ingen prognosmetod som undersökts är varken 

ensamt bättre eller sämre än befintlig metod. Dock krävs det större utvärderingsunderlag 

för att helt fastställa vilken prognosmetod som presterar bäst över tid. Det man däremot 

kan se är att Mestros prognosmetod är känslig när det kommer till avvikelser i 

årsmedeltemperaturen mellan två efterföljande år. Detta gör att det finns anledning att se 

över befintlig metod av de anledningar som tagits upp i diskussionen.  

Resultatet visar också att det inte går att säga något om resterande årets 

temperaturavvikelser, vilket kan tyckas vara självklart då inte heller de meteorologiska 

instituten ger sig på prognoser på så lång tidshorisont. Detta stärker enbart tesen om att 

man inte kan använda historiska data som garant för framtida utfall. Slutsatsen blir att 

man bör använda sig av någon form av medeltemperatur för att åtminstone minimera det 

maximala felet i prognoserna.  

Månad och årsprognoserna har samma styrkor vilket är att felet i prognosen är begränsat 

tack vare att utgångspunkten i medeltemperatur minimerar det maximala felet. Detta i 

kombination med att den justerande faktorn försöker avgöra om det ska bli ett varmare 

eller kallare år än medeltemperaturen. Svagheten i dessa prognoser är att 

utomhustemperaturen är svår att förutsäga vilket gör att prognoserna lätt hamnar fel. 

Skulle dessutom de tre första månaderna inte vara representativa för helåret är prognosen 

dömd att misslyckas.  
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