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Omslagsbilden: Resultatet av en enkel optimeringsberäkning som visar hur 

värmesystemet tar hänsyn till energikostnaden (diagrammet längst ned) och värmer 

byggnaden vid tillfällen då kostnaden är låg (mittendiagrammet). Detta görs under 

förutsättning att innetemperaturen fortsätter ligga inom valt komfortintervall (översta 

diagrammet). Då värmesystemet stängs av vid tidpunkten 0 sjunker innetemperaturen 

under komfortintervallet, vilket visas av de gröna punkterna.  
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Abstract 
 

Energy and Climate-efficient Building Systems using 

Model Based Predictive Control 
 

A general optimization model has been developed and applied for a representative 

apartment in the condominium association “Viva”, which is an apartment building area 

planned to be erected by Riksbyggen, at Dr. Allard street in Gothenburg. The 

optimization model's purpose is to find the optimum supply of heat from an 

environmental perspective without compromising thermal comfort. The building's heating 

system is updated with the heat source CO2-load, external climatic variations and internal 

loads, three days ahead and at the same time, the apartment’s heating system and thermal 

behavior is also taking into account. The aim is to assess the potential for CO2-savings 

depending on the choice of building structures and heating systems. 

 

The model of the Viva's apartment shows that it is possible to control and optimize the 

heat supply with respect to comfort requirements, internal and external loads, and 

environmental damage from the heat production. The extent of CO2 savings will be 

entirely dependent on how much CO2 impact of energy varies over time. A variation with 

a standard deviation of about 25 grams of CO2 / kWh provides savings of up to 20% for 

an apartment with a concrete frame and up to 16% for the same apartment with wooden 

frames. The difference between the heating systems; underfloor heating or air heating, is 

marginal in this case. On the other hand, if the standard deviation would be five times 

larger, corresponding to the use of margin generated heat, there could be savings of as 

much as 171% in the concrete apartment with underfloor heating and 145% for the same 

apartment with wooden frames. If air heating is used the savings will decrease by 20%-

units in each case. All these findings are a result of optimization of heat source CO2-load 

and a comparison with the corresponding apartment controlled without optimization of 

heat source and were inside temperature could vary between 21-23 degrees. During 

optimization the temperature has been allowed to vary between 20-24 degrees. 

 

Key words: Model based predictive control, district heating, building, heating system, 

concrete, wood 
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Förord 
 

Denna rapport är en del av forskningsprojektet Energi och klimateffektiva byggsystem 

som initieradeas i sammarbets- och forskargruppen Positive Footprint Housing®. Guppen 

bildades av Riksbyggen 2012 för att samla kompettens och intresse av att uppföra 

bostadshus med minimal klimatpåverkan, låg energianvändning och skapa ett 

helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.  

 

Projektet Energi och klimateffektiva byggsystem som pågått från oktober 2013 till 

november 2015 har finansierats av Energimyndigheten till 50%. Resterande del har 

finansierats av samarbetspartnerna i form av egen nedlagd tid. Sammarbetspartnerna har 

varit; Betongkonsortiet, Cementa, Martinsons, Göteborg Energi, Bengt Dahlgren, SP, 

CBI och Skånska Energikonstruktioner Produktion AB. Hela projektet har letts från SP.  

 

Den här delen av arbetet har bestått i att ta fram modeller för prognosstyrning av 

värmetillförsel baserat på värmekällas klimatbelastning. Modellerna är tillämpade på en 

lägenhet i Brf Viva som Riksbyggen ska uppföra på Dr Allards gata i Göteborg. 

Värmekällan avser fjärvärme från Göteborg Energi där Charlotta Abrahamsson har varit 

mycket behjälplig med att ta fram data samt att tyda denna.  
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Sammanfattning 
 

En generell optimeringsmodell har tagits fram och tillämpats för en representativ lägenhet 

för brf. Viva, vilket är ett flerbostadshusområde planerat att uppföras av Riksbyggen på 

Dr. Allards gata i Göteborg. Optimeringsmodellens syfte är att hitta den optimala 

tillförseln av värme ur ett miljöperspektiv utan att äventyra den termiska komforten. 

Byggnadens värmesystem känner till värmekällans CO2- belastning, yttre 

klimatvariationer och interna laster 3 dygn framåt. Hänsyn tas till både lägenhetens och 

uppvärmningssystemets termiska beteende. Syftet är att kunna bedöma hur stor 

potentialen för CO2 besparing är beroende på val av byggnadsstomme och 

uppvärmningssystem.  

 

Modellen av Vivas lägenhet visar att det är fullt möjligt att styra och optimera 

värmetillförseln med avseende på komfortkrav, inre- och yttre laster samt miljöbelastning 

från värmeproduktion. Hur stor potentialen i CO2-besparing blir är helt beroende av hur 

mycket CO2-belastningen för energin varierar över tiden. En variation med en 

standardavvikelse på ca 25 gram CO2/kWh ger en besparing på upp till 20 % för en 

lägenhet med betongstomme och upp till 16 % för motsvarande lägenhet med trästomme. 

Skillnaden mellan uppvärmningssystem som golvvärme eller luftburen värme är 

marginell i detta fall. Skulle istället standardavvikelsen vara 5 gånger så stor, vilket 

motsvarar marginalproducerad värme är besparingen så stor som upp till 171 % för 

betonglägenheten med golvvärme och 145 % för motsvarande lägenhet med trästomme. 

Används luftburen värme instället minskar besparingen med ca 20 procentenheter i 

vartdera fallet. Samtliga resultat gäller jämfört mot motsvarande lägenhet styrd utan 

optimering mot värmekällan och en tillåten innetemperatur mellan 21-23 grader. Då 

optimeringen skett har innetemperaturen tillåtits variera mellan 20 – 24 grader. 
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1 Inledning 
 

Positive Footprint Housing® är ett samarbetsforum i Göteborg initierat av Riksbyggen 

med partners från Chalmers, Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Göteborg 

Energi, Malmström Edström Arkitekter, Bengt Dahlgren och SP. Syftet är att skapa ett 

helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med mäniskan i centrum. I 

forumet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och 

omfattar forskare med kompetens inom arkitektur, teknik och inom det sociala området. 

Forskningsprojektet ”Energi och klimateffektiva byggsystem” som detta arbete är en del 

av har sitt ursprung i detta forum.  

 

Projektet initierades då Riksbyggen skulle ta fram programhandlingar över nya 

bostadshus på Dr Allards gata (brf. Viva) och frågan ställdes över hur man skulle fatta 

strategiskt viktiga beslut i ett tidigt skede för att vara säkra på att en minimal 

klimatpåverkan och energianvändning erhålls vid färdigbyggt hus. Val av stomme 

identifierades som ett viktigt val då den inte går att ändra eller byta ut efter hand. 

Frågeställningarna löd; hur stora är skillnaderna mellan betong- och trästomme? Och hur 

mycket kan man kompensera för en eventuellt högre klimatpåverkan under produktionen 

genom att styra värmetillförseln smart under driften? 

 

Flera studier och analyser är genomförda för att säkerställa en så låg klimatpåverkan som 

möjligt samt visa på skillnader mellan betong- och träallternativ [1] och [2]. I den här 

rapport har syftet varit att utföra en potentialstudie över vilka möjligheter det finns att 

förflytta värmetillförseln i huset och på så sätt kunna öka nyttjandegraden av 

förnyelsebara energikällor. Studien är genomförd för uppvärmning med fjärvärme 

producerad av Göteborg Energi. Möjligheten att kunna förskjuta värmetillförseln 

beroende på val av stomme och uppvärmningssystem har analyserats.  

 

Arbetet har finansierats av Energimyndigheten, Riksbyggen, Cementa, Betongkonsortiet, 

Martinssons, Göteborg Energi, Skånska energi konstruktioner produktion, Bengt 

Dahlgren och SP. Resultaten är tänkta att användas till byggnadernas livscykelanalys 

(LCA) för att påvisa hur miljöpåverkan kan se ut under driftsfasen beroende på vilket 

uppvärmningssystem och stomval som tillämpas. Under arbetets gång har det dock visat 

sig att det är svårt att överföra dessa resultat till en bokförings-LCA. Detta beror dels på 

att miljöbelastningen från värmekällan troligen ser helt annorlunda ut om 100 år och dels 

på att det är svårt skala upp resultaten från en lägenhet till en hel byggnad.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I tidigare studier [3] har det visat sig att byggnadens tidskonstant och termiska beteende 

påverkar behovet av köpt energi och där med utsläppen av CO2 från värmeproduktionen. 

För att kunna utnyttja denna effekt maximalt krävs en anpassad styrning av värme. 

Inomhustemperaturen måste tillåtas att periodvis stiga pga tex solinstrålning för att en 

energibesparing skall ske. Styrningen är förutom byggnadens termiska beteende också 

beroende av uppvärmningsätt. Här är även värmesystemet inkluderat i analysen av 

byggnadens värmelagring. Golvvärme (ingjuten i betongbjälklag/platta) är ett trögt 

system som har svårare att anpassa värmetillförseln till snabba förändringar i 

värmebehovet medan luftburen värme kan anpassa värmetillförseln mycket snabbt. 

Golvvärmen, speciellt när den är ingjuten i betong, har den fördelen jämfört med 

luftburen värme, att den omgivande betongen kan lagra värme. 

 

”Model based predictive control”(MPC) är ett sätt att prognostisera värmetillförsel över 

tiden - oavsett värmedistributionssystem (luftvärme, radiatorer eller golvvärme). Genom 

att iterativt beräkna värmetillförseln över en ”prognostiseringshorisont”, framåt i tiden 
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(tex 24h), går det att optimera värmetillförseln. Metoden kräver tillgång till prognoser för: 

väder, intern värmegenerering samt energiprisets eller CO2-belastningens tidsvariation 

över prognostiseringshorisonten. Under detta tidsintervall beräknas den mest optimala 

värmetillförseln. Den beräknade värmetillförseln minimerar kostnaden för energi 

och/eller CO2 utsläpp, samtidigt som värmesystemet ser till att uppställda termiska 

komfortkrav uppfylls. Resultatet blir en funktion som visar den mest optimala 

värmetillförseln. Denna optimalt prognostiserade värmetillförsel används sedan för att 

styra värmesystemet och ersätta traditionella styrsignaler. Med detta sätt att styra 

värmetillförseln tas hänsyn till ett flertal omständigheter och egenskaper som traditionella 

styrsystem ignorerat. Metoden är relativt ny och har bara tillämpats teoretiskt i ett fåtal 

fall [4 & 5] och finns inte inkluderad i våra traditionella simuleringsprogram som VIP 

och IDA. Metoden liknar mycket den traditionella prognosstyrning som redan finns på 

den Svenska markanden (E-gain, Erab, Carbona mm…). Skillnaden är att här tas även 

hänsyn till värmesystemets värmetröghet och till prisvariation på energi. Priset kan vara 

både CO2-eqvivalenter eller ren kostnad i kr. I det här projektet har vi valt att låta 

energipriset vara CO2-utsläpp.  

 

1.1.1 Konsekvens- och bokföringsperspektiv 
 

Det som händer i energisystemet vid en prognosstyrning av detta slag är att värme inte 

behöver produceras under timmar när den annars skulle produceras med en hög 

miljöpåverkan. I stället lagras den värme som är producerad med en lägre miljöpåverkan i 

byggnaden och nyttjas under dessa timmar. Det innebär att miljöpåverkan från den senast 

startade anläggningen minskar när effektuttaget minskar. Resultatet av prognosstyrningen 

sker på det som brukar kallas driftmarginalen. Resterande energiproduktion påverkas inte 

av den prognosstyrda värmelagringen och ingår därför inte i miljöpåverkan när 

konsekvensen av styrningen utvärderas. Utvärdering av effekten av en åtgärd kallas ofta 

konsekvensperspektiv och beskriver vad som sker i energisystemet.  

  

Under de timmar då en kraftvärmeproduktionsanläggning är den senast startade 

anläggningen i värmesystemet, så blir det effekter på driftmarginalen för el. 

Konsekvensen av en ökade elproduktion i kraftvärmeverket blir att totalt sett kan  annan 

elproduktion undvikas, och därmed dess miljöpåverkan. Den totala miljöpåverkan från 

den ökade produktionen i kraftvärmeverket minskas med den undvikna elproduktionen 

och ger i vissa fall negativ klimatpåverkan. Under de timmar då eldrivna värmepumpar i 

stället är de senast startade anläggningarna i värmesystemet så blir effekten den motsatta, 

med hög miljökonsekvens som följd.  

  

Vid fördelning av miljöpåverkan mellan olika tjänster, produkter eller kunder så används  

ett bokföringsperspektiv. Till skillnad från konsekvensperspektivet så beskriver det inte 

vad som händer i energisystemet på grund av en åtgärd, utan bokföringsperspektivet 

fördelar redan uppkomna, eller prognostiserade, utsläpp mellan alla kunder och 

produkter. Här finns också möjlighet att köpa en specifik del av produktionen, t.ex 

ursprungsmärkt eller miljömärkt energi. Vid redovisning av miljöpåverkan i 

årsredovisning används tex bokföringsperspektivet.  

  

För att utreda effekterna av denna typ av prognosstyrning så har studien framförallt 

använt konsekvensperspektivet med marginalvärden från värmesystemet. Optimering 

utifrån bokföringsperspektivet har också gjorts för att få en indikation på hur styrningen 

kommer att påverka fastighetens miljöpåverkan i ett redovisningsperspektiv. En annan 

möjlighet att utvärdera miljöpåverkan i ett redovisningsperspektiv är att optimera 

värmetillförseln mot marginalproduktionen men sedan applisera miljöpåverkan från 

medelvärdet över hela produktionen. Detta är ett mer riktigt sätt att se det på eftersom 

styrningen sker mot marginalproduktionen. Detta är dock inte tillämpat i denna studien.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet är att härleda hur olika konstruktionstyper så som betong eller 

massivt trä påverkar den totala miljöbelastningen av flerfamiljshusen som ska uppföras på 

Dr Allards gata i Göteborg inom projektet Positive footprint housing. En nyckelfråga är 

hur de olika konstruktionstyperna påverkar behovet av värmetillförsel över tiden. Hur 

mycket av värmetillförseln kan man flytta till perioder med låg CO2/pris-nivå, via 

värmelagring i byggnadsstommen, utan att äventyra den termiska komforten? Det handlar 

om att se hur mycket det går att minska andelen kg CO2-ekvivalenter under ett år.  

 

1.3 Metod 
 

Matlab med IBPT toolbox i simulink har använts som simuleringsverktyg. Nya 

modellverktyg har utvecklas i Simulink där nedanstående indata kan kopplas till 

existerande energibalansberäkningar.  

1. Prognostisering av laster, klimat och energipriser/belastning. Byggnadens 

användning och komfortkrav 

2. Byggnadens termiska beteende och tidskonstant 

3. Information om värmesystemets tröghet (värmelagrande förmåga), det är tex stor 

skillnad mellan tilluftsvärme och golvvärme 

 

Två parameterstudier är genomförda för att säkerställa att relevanta antaganden görs. 

1. Betydelsen av optimeringshorisontens längd 

2. Betydelsen över max installerad effekt 

 

Simuleringsresultaten jämförs mot motsvarande resultat beräknade för en 

referenslägenhet utan optimering mot miljöbelastningen hos värmekällan.  

 

1.3.1 Avgränsningar och förutsättningar 
 

Följande avgränsningar är gjorda: 

1. Beräkningarna sker över en hel uppvärmningssäsong. 

2. Ideala prognoser tillämpas vilket innebär att vi har fullständig kontroll på klimat 

och internlaster. Detta innebär att ett idealt fall erhålls. 

3. Endast golvvärme (alternativ mellanbjälklagsvärme) samt luftburen värme har 

studeras. Dessa båda system ger de mest extrema skillnaderna i 

värmetröghet/lagring i värmedistributionssystemet. 

4. Betong- och massivträkonstruktion har tillämpats eftersom detta var de två 

alternativen som var aktuella för bostäderna på Dr Allard gata.  

5. Analysen är dels utförd som en konsekvensanalys med data för fjärrvärmens 

produktionsmariginal och dels som en bokföringsanalys då medelvärdena av hela 

fjärrvärmeproduktionen används.  

6. Klimatdata och miljöpåverkan från fjärvärmeproduktionen kommer från år 2013 

med medeltimvärden.  

 

  



10 

 

2 Brf Viva 
 

Brf Viva kommer uppföras i en brant sluttning på Dr Allards gata i Göteborg. 

Byggnaderna består av tre huskroppar. Varje huskropp består av en högdel och en lågdel. 

Totala byggnadsytan är 6078 m
2
. Varje huskropp består av ca 44 lägenheter fördelade på 

22-97 m
2
. Husen kommer uppföras i betong men den här studien omfattar även massiv 

trästomme sk. CLT. Färdigbyggda hus förväntas uppfylla kraven för miljöbyggnad guld. 

Husen kommer också vara noll-energibyggnader sätt som netto under ett helt år vilket 

betyder att huset produserar lika mycket energi som det förbrukar för uppvärmning och 

varmvatten. 65% av de totalt 133 lägenheterna är 1:or med en BOA på från 44 m
2 
ned till 

22 m
2
. Figur 1 och 2 visar hur huskropparna är tänkta att se ut samt hur planlösningen är 

uppbyggd för en mitten våning. Vid skrivande stund beräknas husen vara 

inflyttningsklara 2018.  

 

 
Figur 1. Idébild över hur husen i brf Viva är tänkta att se ut. Tre stycken huskroppar som 

består av en högdel och en lågdel vardera. (Bild: Riksbyggen) 

 

 
Figur 2. Mittenhuskroppens placering i förhållande till Dr Allards gata (vänster). 

Exempel på lägenheternas utformning i högdelen. Orienteringen är nord-sydlig, där 

balkonger och entrén är placerad mot söder (höger). (Bild: Riksbyggen) 
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För analysen har en lägenhet mitt i en av huskropparna valts ut. Valet är baserat på att 

lägenheten representerar ett stort antal av de lägenheter som kommer byggas i Brf Viva. 

Figur 3 visar hur lägenheten ser ut. Det stora fönstret i allrumet är orienterat mot norr och 

de mindre mot entrén och köket vetter mot söder. Lägenhetens Atemp / volym är 36m
2
 / 

108m
3
 (bredd= 4.5m,  djup= 8m och höjd= 3m) 

 
 

Figur 3 ritning över lägenheten som har studerats.  
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3 Prognos- och optimeringsmodell 
 

3.1 Inledande beskrivning av prognosstyrningen 
 

I denna studie har resultatet av att prognosstyra värmetillförseln till en lägenheten 

utvärderats. Prognosstyrningen innebär i detta fallet att väder och internlaster är kända för 

varje timme under den studerade perioden. Prognosmodellen känner även till lägenhetens 

dynamiska termiska respons för de prognostiserade förändringarna som sker i väder och 

internlaster. Med dynamisk termisk respons menas att hänsyn tas till värmelagringen i 

bjälklag, inner- och ytterväggar samt till de transmissions- och ventilationsförluster som 

uppstår. 

 

Under uppvärmningssäsongen krävs en aktiv tillförsel av värme för att 

inomhustemperatur skall ligga inom önskat komfortintervall. Prognosmodellen tar även 

hänsyn till värmesystemets dynamiska termiska respons i lägenheten (värmetrögheten 

som i fallet ingjuten golvvärme kan vara betydande). 

 

Syftet med prognosstyrningen är att värmesystemet skall tillföra rätt mängd värme vid 

rätt tidpunkt. För väldigt tröga värmesystem innebär detta att värmeeffekten kan öka i 

lagom tid innan en prognostiserad köldknäpp inträffar. Eller tvärt om – värmen kan 

stängas av i lagom tid innan man prognostiserat att t.ex. transmitterade solinstrålningen 

blir kraftig. 

 

3.2 Inledande beskrivning av CO2-optimerad 

värmetillförsel 
 

Vi haft tillgång till data för de timvisa CO2-utsläppen för fjärrvärmeproduktionen enligt 

Bilaga 3. Denna data är också en del av prognosen som utnyttjas för att styra 

värmetillförseln till fördelaktiga tidpunkter. Utsläppen av CO2 betraktas som en kostnad 

som vi vill minimera över hela uppvärmningssäsongen. För att minimera utsläppen av 

CO2 skall värme tillföras under de tidpunkter då utsläppen är låga. Eller motsatsen, vid 

toppar i CO2-utsläpp bör värmetillförsel undvikas. 

 

En optimeringsalgoritm har skapats som använder prognostiserad data (väder, internlast 

och CO2-utsläpp från värmeproduktionen) samt den dynamiska termiska responsen. 

Optimeringsalgoritmen styr värmetillförseln så att minsta möjliga ackumulerat utsläpp av 

CO2 uppnås, samtidigt som komforten i lägenheten är inom fördefinierat intervall. 

 

Denna optimering innebär att värme, från produktion med lågt utsläpp av CO2, korttids-

lagras i byggnadens stomme. Upplagring av värme i byggnadsmassan leder till att 

inomhustemperaturen stiger. Mängden värme som lagras in begränsas av den termiska 

massan i byggnaden och av komfortintervallet (minsta och högsta önskvärda 

inomhustemperatur). Ju större detta temperaturintervall är, desto mer värme kan korttids-

lagras i stommen. Möjligheten att ladda in värme i byggnadsmassan, från 

värmeproduktion med lågt CO2-utsläpp, begränsas också av värmesystemets effekt qmax 

[W/m
2
]. 

 

3.3 Beskrivning av optimeringsalgoritmen 
 

En optimeringsalgoritm har utvecklats i Matlab. Denna algoritm beräknar den timvisa 

värmetillförseln E(m) [kWh] som minimerar en sammansatt objektfunktion Gtot. Den 
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”optimala” lösningen E(m) är uppåt begränsad av den installerade maximala 

värmeeffekten qmax och nedåt av helt avstängd värme – alltså 0 W/m
2
. 

 

Mer exakt har Matlab-funktionen fmincon, som ingår i Optimisation Toolbox, tillämpats 

för att minimera kostnaden för objektsfunktionen Gtot. fmincon söker ett minimum av en 

begränsad objektfunktion och bygger på en gradientbaserad metod som är applicerbar på 

kontinuerliga problem med kontinuerlig derivata. 

 

Optimeringen av värmetillförseln E(m) sker över en hel optimeringshorisont i taget. 

Horisonten är begränsad i tid och sträcker sig framåt i tiden, med utgångspunkt i 

nuvarande tidpunkt. Längden på horisonten benämns med M. Antalet diskreta värden av 

E(m) som skall fastställas är därmed M st. Den diskreta tiden under en horisont benämns 

m (ett värde varje hel timme). Optimeringen upprepas löpande med jämna intervall så att 

till sist hela uppvärmningssäsongen beräknas. Generellt i denna studie utförs 

optimeringen av en horisont var 24:e timme under uppvärmningssäsongen, horisontens 

längd har varit tre dygn (M=72h). Vid varje optimering hämtas prognoser för väder, 

internlaster och CO2-utsläpp in för hela horisonten. 

 

Objektfunktionen Gtot representerar sammanvägda resultat från en dynamisk termiska 

modell som kortfattat kan sägas beräknar värmelagring samt inomhustemperaturen Ti. 

Denna modellen måste vara beräkningseffektiv då optimeringsmotorn (fmincon) kan 

iterera de termiska beräkningarna upp till 50000 gånger – detta för en 

optimeringshorisont. För den termisk modelleringen har vi tillämpat en pulssvarsmodell 

(denna ”surrogatmodell” beskrivs kortfattat i avsnitt 3.4). Denna typ av modell har en 

mycket kort beräkningstid på en helt ordinär PC men ger samtidigt en god tillförlitlighet 

vid beräkning av linjära problem.  

 

Den termiska modellen beräknar inomhustemperaturen Ti över tiden – utifrån väder, 

internlaster och den reglerbar värmetillförsel E(m) under inverkan av byggnadens 

termiska tröghet. Detta sker över prognostiseringshorisonten (framtida prognostiserade 

händelser), men även för variationer i laster, väder och värmetillförsel som redan inträffat 

(historiska händelser). De historiska händelserna påverkar inomhustemperaturen även 

under prognostiseringshorisonten (i framtiden) då lägenheten har ett mycket långt 

”termiskt minne”. Tidskostnaden är flera veckor lång i de utförande av lägenheten som vi 

studerar.  

 

Objektfunktionen Gtot kan sägas vara en viktad-objektsfunktion av ett multivariabelt 

optimeringsproblem. Gtot  uttrycker den ”ackumulerade totalkostnaden” över en 

prognostiseringshorisont. Totalkostnaden Gtot består av ett antal delposter som alla på 

något sätt är relaterade till den optimerade värmetillförseln E(m) och 

inomhustemperaturen. Jämfört med den modell som [4] utvecklade, har i denna studie 

även CO2-utsläpp inkluderats i objektsfunktionen. De tre delkostnaderna summeras och 

viktats samman till Gtot, se ekvation 1. 

 

ECOTtot GGGG 
2

 (1) 

 

Enligt ekvation 2 till 4 framgår att delposterna i ekvation 1 viktas med hjälp av 

viktningsfaktorer β då de olika delposterna har skilda enheter. Tacka vare viktningen kan 

t.ex. diskomfort, CO2-utsläpp och värmeförbrukning vägas samman till en skalär – Gtot. 

 

Den första delkostnaden är diskomfort GT, se ekvation 2. Önskvärt är att lufttemperaturen 

i lägenheten Ti är inom intervallet: Ti,lower ≤ Ti ≤ Ti,upper. Detta komfortintervall är tänkt att 

representera godtagbar termisk komfort. Temperaturer utanför intervallet ”straffas” med 

en diskomfortkostnad vilken beskrivs av GT. I denna studie är viktningsfaktorn βT = 1. 
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Detta betyder att  GT  är antalet gradtimmar diskomfort som finns inom en 

prognostiseringshorisont. 
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Utsläpp av CO2 är direkt proportionell till den tillförda värmen E(m) och de timvisa CO2-

utsläppen för fjärrvärmeproduktionen gCO2(m). Kostnaden GCO2 viktas med faktorn βCO2 = 

2x10
-6

. 
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Avslutningsvis har det i kostnadsfunktionen införts en delkostnad för värme GE. Dock har 

resultaten visat att posten för värme har liten påverkan på slutresultaten. Därför är 

generellt värmekostnaden ej medtagen i analysen (dvs βE = 0). Man kan även säga att den 

undre temperaturen i lägenheten (Ti,lower) är en faktor som genererar en minimi-

begränsning i värmetillförseln. Likaså utgör den övre komforttemperaturen en 

begränsning i hur mycket värme som kan lagras in vid tidpunkter då övriga kostnader 

(CO2) är låga. Detta gör att värmekostnaden delvis är överflödig i analysen. Resultaten är 

även enklare att överskåda med färre variabler.  

 

 



M

m

EE mEG
1

  (4) 

 

Ett mål vid anpassningen av viktningsfaktorer βT och βCO2 har varit att temperarturen Ti 

hela tiden skall ligga inom komfortintervallet: Ti,lower ≤ Ti ≤ Ti,upper. Resultaten visar att de 

valda nivåerna på βT och βCO2 genererat lösningar där diskomfortkostnaden GT i stort sätt 

är noll över hela uppvärmningssäsongen. Valda viktningsfaktorer βT och βCO2 straffar 

diskomfort kraftigt – därför sker det inga grova avvikelser utanför komfortintervallet. 

 

3.4 Dynamisk termisk modell av lägenheten 
 

3.4.1 Termiska grundmodellen 
 

Grunden för den termiska modellen är en ordinär dynamisk termisk modell av 

referenslägenhet. Principiellt kan denna ”grundmodell” skapas i valfritt dynamiskt 

termiskt simuleringsprogram (t.ex. VIP, IDA, Energy+, DesignBuilder, Simulink IBPT 

etc.) som anses kunna modellera de ingående processerna. Grundmodellen kan direkt 

användas för att beräkna inomhustemperatur och värmelagring som en del av 

objektfunktionen Gtot. Dock skulle tidsåtgången för denna beräkning vara betydande vid 

en optimering av objektfunktionen. Från grundmodellen sker därför en överföring av den 

”dynamiska termiska responsen” till en mer beräkningseffektiv pulssvarsmodell – som 

sedan appliceras vid optimeringen av den dynamiska värmetillförseln. 

 

I denna studie har en detaljerad termisk modell av lägenheten skapats i Matlab/Simulink 

där strukturen är baserad på IBPT [6]. Denna modell kan väl beräkna värmelagring, 

inomhustemperatur under inverkan av väder, internlaster och ett värmesystem. Valet av 

Matlab/Simulink beror främst på att utvecklingen av optimeringsalgoritmerna för 

värmetillförseln genomförts i Matlab. I IBPT finns även validerade beräkningsmoduler 

för golvvärme, detta är en annan orsak till valet av termisk grundmodell. 
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Figur 3 visar en skiss på den studerade lägenheten. Indata till Matlab/Simulink-modellen 

beskrivs i detalj i Bilaga 1. Modellen består av tre zoner (en zon vardera för kök, 

vardagsrum och WC/dusch). Följden av detta modellval är att varje zon har en unik 

lufttemperatur. Även materialen i innerväggarna mellan dessa zoner är inkluderad i 

modellen. Luftutbyte mellan zonerna sker via den mekaniska ventilationen samt via 

omblandning av rumsluften i dörröppningar på grund av temperaturskillnader mellan 

zonerna (approximerad linjär modell). 

 

3.4.2 Beräkning av pulssvar 
 

De dynamiska termiska egenskaperna beräknas genom att pulsexcitera grundmodellen, 

variabel för variabel. Varje pulsexcitering utförs med en enhetspuls (1°C, 1W, 1W/m
2
 

etc.). Den förändring av inomhustemperaturen, som en följd av pulsexciteringen, är vårt 

pulssvar som benämns f. Momentanvärden (varje timme) utgör de diskreta värdena i 

vektor f. Följande variabler är aktuella i denna studie: 

 

 Variabel - pn   Pulssvar - fn 

1. Transmitterad sol fasad kök (Söder)  f1 

2. Transmitterad sol fasad allrum (Norr)  f2 

3. Absorberad sol fasad kök (Söder)  f3 

4. Absorberad sol fasad allrum (Norr)  f4 

5. Internlaster (konvektiva)  f5 

6. Internlaster (värmestrålning)  f6 

7. Utetemperatur (luft)   f7 

 

Variabel – E  Pulssvar 
 Värmetillförsel (till hela lägenheten)   fE 

 

Då grundmodellen innehåller 3 olika zoner, har vi valt att areaväga lufttemperaturen 

(golvarea) vid beräkningen av ett för lägenheten sammansatt pulssvar  f. Den beräknade 

inomhustemperaturen Ti , som beräknas vid optimeringen, är därmed också den 

areavägda temperaturen som beskriver tillståndet i hela lägenheten. 

 

För att få med hela tidsförloppet har längden på de beräknade pulssvaren varit 250 dygn 

för betongstommen och 120 dygn för trästommen. 

 

Figur 4 visar pulssvaret f7 för utetemperaturen Te i fallet med betongstomme och 

golvvärme. Noterbart är att temperaturen asymptotiskt närmar sig noll – men det tar lång 

tid. Tidskalan är cirka 3000h innan inverkan av exciteringen är helt borta. Mest påverkas 

temperaturen efter en timme (första värdet i figur 4). Att inomhustemperaturen påverkas 

så pass snabbt beror på ventilationen av byggnaden. Värmeledningen genom 

betongväggarna tar betydligt längre tid. Den termiska massan i betongstommen är 

orsaken till det långa tidsförloppet. 

 

Figur 5 visar pulssvaret fE för golvvärme (1W excitering mellan tidpunkt 0h och 1h). 

Inledningsvis illustreras det ingjutna golvvärmesystemets värmetröghet väl av figuren. 

Det tar tid för värmen att ledas genom betongbjälklaget innan lufttemperaturen påverkas i 

lägenheten. Värmen tillförs rakt in i bjälklagets massa. Toppvärdet i pulssvaret kommer 

först cirka 30h efter att pulsen för in 1Wh värme i lägenhetens tre golvvärmeslingor. Igen 

ser vi att det tar cirka 3000h innan förändringen i inomhustemperaturen är tillbaka nära 

ett ostört läge. 

 

Figur 6 visar pulssvaret fE för golvvärmen (betongstomme) tillsammans med luftvärme 

(betongstomme). Noterbart är skillnaden de första 20 timmarna. Luftvärmen ger logiskt 
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upphov till en snabb respons i inomhustemperaturen då värmen tillförs rakt in i 

lägenhetens luftmassa. Efter den första timmen faller temperaturen för att asymptotiskt 

närma sig noll efter cirka 3000h. Efter cirka 20-30h följer både luftvärme och golvvärme 

samma dynamiska respons som ges av byggnadens massa, ledningsförluster och 

ventilationsförluster. Golvvärmen i Figur 5 är densamma som i Figur 6. 

 
Figur 4 Pulssvar f7 för variabel: Utetemperatur med betongstomme. 

 

 
Figur 5 Pulssvar fE för variabel: Värmetillförsel med golvvärme (betongstomme). 
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Figur 6 Pulssvar fE för variabel: Värmetillförsel med golvvärme och luftvärme 

(betongstomme). Golvvärmen är samma kurva som redovisas i Figur . 

 

3.4.3 Beräkningsalgoritm för pulssvarsmodellen 
 

Pulssvarsmodellen (eller liknande responsfaktor-metoder) är som tidigare nämnt en 

beräkningseffektiv metod som är väl dokumenterad i litteraturen [7]. Uppsättningen av 

variablerna pn tidsviktas med respektive pulssvar fn för att beräkna diskreta förändringar 

(ett momentanvärde varje timme) i temperaturen Ti [t]. Superponeras bidragen från alla 

variabler kan det absoluta värdet på lufttemperaturen Ti [t] beräknas. Tidsviktningen av 

variabel pn och pulssvar fn görs med diskret faltning enligt ekvation 5.  

 

       tEftpftT E

N

n

nni **
1




 (5) 

 

Den första delen av uttrycket i ekvation 5 (summeringen över n) representerar den 

”friflytande” temperaturen. Det är temperaturen i lägenheten helt utan värmesystemet 

påslaget, men med passivt bidrag från sol, internvärme samt värmeledning och ventilation 

mot utetemperaturen. Temperaturlyftet på grund av ”aktiv” värmetillförsel (E) via 

värmesystemet beräknas med samma typ av faltning (andra delen av ekvation 5). Faltning 

görs både för historiska händelser, som fortfarande påverkar inomhustemperaturen under 

prognostiseringshorisonten, samt för variabler som sker under själva 

prognostiseringshorisonten. 

 

Pulssvarsmetoden förutsätter att grundmodellen är linjär. I grundmodellen har konstanta 

konvektiva värmeöverföringskoefficienter använts. För värmestrålningen invändigt har en 

nettostrålningsmodell applicerats (grå och diffus värmestrålning mellan delytor i tak, 

golv, väggar och fönster). Då inomhustemperaturen ligger inom ett relativt snävt intervall 

uppkommer inga större temperaturskillnader mellan olika innerytor. Därutav är felet av 

den olinjära värmestrålningsmodellen då pulssvaren superponeras mycket litet. Karlsson 

och Hagentoft [4] studerade denna effekt på ett likartat problem. För värmestrålningen på 

utsidan av fasaden har en konstant värmeöverföringskoefficient antagits. 

Värmekonduktiviteten för samtliga material har antagits vara konstanta. 
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4 Resultat 
 

4.1 Parameterstudie - prognostiseringshorisont 
 

I detta avsnitt redovisas resultat med olika längd på prognostiseringshorisonten M. 

Parameterstudien har genomförts med parameterval enligt Tabell 1. 

 

Tabell 1 

 

Prognostiseringshorisont 

Trä- / Betongstomme 
M 3-120h / 12-120h 

Viktning diskomfort βT 1 

Viktning CO2 βCO2 2x10
-6

 

Viktning värme βE 0 

Begränsning värmeeffekt qmax 30W/m
2
 

 

Optimeringsfunktionen konvergerar inte då prognostiseringshorisont är kort. Det finns en 

undre gräns som avgör hur kort horisonten kan vara i förhållande till värmesystemets 

tröghet. Luftvärme konvergerar med en minsta horisont på M=3h i de exempel vi 

beräknat. Golvvärmen som är betydligt mer värmetrög konvergerar först vid minst 12h 

horisont, se figur 7.  

 

Med ökande längd på optimeringshorisonten kan värmetillförseln mer och mer anpassas 

till prognostiserande händelser. Följden blir att det sker en förflyttning av värmetillförseln 

inom prognostiseringshorisonten – ju längre horisont desto bättre bör värmetillförseln 

kunna optimeras. I denna parameterstudie är horisonten maximalt 5 dygn. 

 

Resultaten visar att de ackumulerade utsläppen av CO2 sjunker med ökande M , upp till 

minst M=5 dygn enligt parameterstudien, se figur 7. Utfallet av 

prognostiseringen/optimeringen påverkas negativt då horisonten är mindre än 24h. Detta 

gäller för alla kombinationer utom betongstomme och golvvärme där resultaten sakta 

förbättras med ökande längd på horisonten. 

 

Ser vi till förekomsten av diskomfort (antalet gradtimmar utanför komfortintervallet) så 

utmärker sig golvvärme i kombination med både betong- och trästomme. Med kort 

horisont är det cirka 300-350 gradtimmar diskomfort över hela uppvärmningssäsongen, se 

golvvärme-resultaten i figur 8. Med ökad längd på horisonten upphör i praktiken 

diskomfort med betongstommen. Även med trästomme uppfylls i stort sätt komfortkravet 

helt och hållet med ökad horisont, med golvvärme är det dock omöjligt att ha färre än 15 

gradtimmar diskomfort (5h med luftvärme). En termiskt trög betongstomme i 

kombination med ett snabbt värmesystem som luftvärme ger i stort sätt ingen diskomfort 

även för horisonter på 3h, se figur 8. 

 

Sammantaget så bör horisonten vara längre än 24h för att uppfylla komfortkraven samt 

kunna förflytta värmetillförseln och därmed reducera utsläppet av CO2. I de vidare 

beräkningarna har en horisont på 72h applicerats. Detta val är baserat på resultatet från 

denna parameterstudie. Med längre horisont erhålls något större reduktion av CO2-utsläpp 

medan förekomsten av diskomforten inte påverkas till det bättre. 
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Figur 7 Ackumulerade utsläpp av CO2 (produktionsmarginal) för olika längd på 

prognostiseringshorisonten. Samtliga resultat gäller för ΔT=2 (Ti tillåts variera mellan 

21 och 23 grader). Utsläppen utan CO2-optimering är 1118 respektive 1147 g/m
2
 för 

golvvärme respektive luftvärme med trästomme samt 1073 respektive 1108 g/m
2
 med 

betongstomme. 

 

 

 
Figur 8 Antalet gradtimmar diskomfort för olika längd på prognostiseringshorisonten. 

Samtliga resultat gäller för ΔT=2 (Ti tillåts variera mellan 21 och 23 grader). 
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4.2 Parameterstudie – maximal värmeeffekt, qmax 
 

I detta avsnitt studeras den tillgängliga värmeeffekten qmax i en parameterstudie. qmax har 

antagits inom området på 8-50 W/m
2
. Dimensionerande värmeeffekt vid DVUT (-11°C) 

är 13,8 W/m
2
. 50W/m

2 
motsvarar alltså en effektöverkapacitet på 3,6 gånger. Denna 

överkapacitet möjliggör en kraftig inladdning av värme i stommen. Parameterstudien har 

genomförts med parameterval enligt Tabell 2. Samtliga resultat gäller för optimering mot 

CO2-utsläpp beräknade med produktionsmarginalen. 

 

Tabell 2 

 

Prognostiseringshorisont M 72h 

Viktning diskomfort βT 1 

Viktning CO2 βCO2 2x10
-6

 

Viktning värme βE 0 

Begränsning värmeeffekt qmax 8-50W/m
2
 

 

För att maximalt utnyttja värmelagret i betongstommen krävs upp till 40 W/m
2
 i maximal 

effekt. Detta gäller för fallet med golvvärme enligt figur 9. Med luftvärme minskar inte 

utsläppen av CO2 ytterligare då qmax är större än 20-30 W/m
2
 med betongstommen.  

 

Med trästommen är CO2-utsläppen oförändrade med tilltagande qmax,  på en betydligt 

lägre nivå, se figur 10. Extremfallet är som väntat luftvärme i lägenheten med trästomme 

och ett snävt komfortintervall mellan 21 till 23 grader. Maximal utnyttjande av 

värmelagret uppnås i stort sätt med den dimensonerande värmeeffekt i detta fall. 

 

Allt som allt krävs att qmax är cirka 2,9 till 1,5 gånger högre än den dimensionerande 

effekten vid DVUT för att maximalt utnyttja värmelagring i betongstommen. Med 

trästommen är motsvarande överkapacitet 1,0 till 2,2. Med trästomme tjänar man alltså 

mindre på att det finns överkapacitet i värmetillförseln. Med betongstomme är det möjligt 

att maximera CO2-besparingen genom att installera överkapacitet i värmetillförseln. 
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Figur 9 Ackumulerade utsläpp av CO2 (produktionsmarginal) med betongstomme. ΔT=2 

betyder att Ti tillåts variera mellan 21 och 23 grader. ΔT=4 betyder att Ti tillåts variera 

mellan 20 och 24 grader. Utsläppen utan CO2-optimering är 1073 respektive 1108 g/m
2
 

(golvvärme respektive luftvärme). 

 

 

 
Figur 10 Ackumulerade utsläpp av CO2 (produktionsmarginal) med trästomme. ΔT=2 

betyder att Ti tillåts variera mellan 21 och 23 grader. ΔT=4 betyder att Ti tillåts variera 

mellan 20 och 24 grader. Utsläppen utan CO2-optimering är 1118 respektive 1147 g/m
2
 

(golvvärme respektive luftvärme). 
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4.3 Referenslägenheten 
 

För att lättare kunna utvärdera effekten av prognosstyrningen har resultaten jämförts mot 

en referens lägenhet. Referenslägenheten är samma lägenhet som optimerings- 

simuleringarna är utförda för, se kap. 2 figur 3. Det betyder att det finns fyra olika 

referenslägenheter, två av betong och två av trä, en vardera med golvvärme respektive 

luftvärme. Parameterval enligt 3. 

 

Tabell 3 

 

Prognostiseringshorisont 

Trä- / Betongstomme 
M 72h 

Viktning diskomfort βT 1 

Viktning CO2 βCO2 0 

Viktning värme βE 0 

Begränsning värmeeffekt qmax 30W/m
2
 

 

Komfortintervallet är satt till mellan 21 och 23 °C (ΔT=2). Begränsningen i värmeeffekt 

(qmax) är 30 W/m
2
 och prognostiseringshorisonten är 3 dygn (M=72). Styrsystemet för 

referenslägenheten känner till kommande laster både inifrån lägenheten och yttrepåverkan 

från klimatet med däremot inte CO2 belastningen från värmeproduktionen, därav är βCO2 

= 0.  

 

Tabell 4 visar respektive referenslägenhets uppvärmningsbehov under den aktuella 

uppvärmningssäsongen i Göteborg.  

 

Tabell 4 Referenslägenhens uppvärmningsbehov under 2013. 

Referenslägenhet (kWh/m
2
) 

Betong, golvvärme 14,8 

Betong, luftvärme 15,4 

Trä, golvvärme 14,8 

Trä, luftvärme 15,3 

 

 

4.4 Simuleringsresultat - Besparing i kWh/m
2
 och år 

 

I det här avsnittet visas resultaten från optimeringssimuleringarna både ur ett 

konsekvensperspektiv (optimering mot CO2 belastningen vid marginalproduktion) och för 

ett bokföringsperspektiv (optimering  mot CO2-belastningen i fjärvärmens 

medelproduktion). Simuleringarna avser bara uppvärmningssäsongen som varar från 20:e 

oktober till 1:a april. Enheten är kWh/m
2
 och år. 

 

Resultaten gäller för en max installerad värmeffekt qmax av 30W/m
2
 och en 

prognostiseringshorisont på M=72 timmar. Besparingen är räknad som en jämförelse mot 

respektive referensfall där innetemperaturen tillåts variera mellan 21 och 23 °C och ingen 

optimering sker mot CO2-belastningen. 

 

Figurerna 11 och 12 visar resultaten för betong- och träkonstruktionen med 

uppvärmningssystemen, golvvärme respektive luftvärme samt de två komfortintervallen, 

ΔT=2 (21-23°C ) och ΔT=4 (20-24°C). Figur 11 visar optimeringen utifrån 

bokföringsperspektivet (medelvärdet av fjärvärmens CO2 belastning) för att visa hur 

styrningen påverkar lägenhetens miljöpåverkan i ett redovisningsperspektiv. Figur 12 

visar optimeringen utifrån ett konsekvensperspektiv (fjärvärmens CO2 belastning vid 

marginalproduktion) vilket ger svar på effekten av styrningen i hela energinätet.   
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Då vi studerar resultaten ur ett bokföringsperspektiv (optimering sker mot fjärvärmens 

medelproduktionen) sjunker mängden kWh/m
2
 och år i samtliga fall. Reduktionen är 

tydligast då komfortintervallet ökas från 21-23 °C till 20-24 °C. Anledningen till detta är 

att medeltemperaturen då kan sänkas och ligga nära 20 °C istället för nära 21°C. 

Lägenheternas värmeregleringen strävar efter att tillföra värme med så låg andel CO2-

ekvivaklenter som möjligt och eftersom timmedelvärdena ligger  ganska jämn sker den 

största besparingen av CO2-utsläppen genom att generellt reducera tillförseln av värme. 

 

Då vi istället låter optimeringen ske mot fjärvärmens marginalproduktion 

(konsekvensanalys) är mängden kWh/m
2
 och år nästan oförändrad, eller till och med 

högre i vissa fall. Anledningen är att för marginalproduktionen varierar andelen CO2-

ekvivalenter över tiden mycket kraftigt och är till och med negativ för vissa tidpunkter, 

vilket medför att det för vissa tider är gynnsamt att värma lite extra så länge temperaturen 

inte överskrider 23 respektive 24 °C. 

 

Tabell 5 visar besparingarna i % set både ur ett bokförings- och en konsekvensperspektiv. 

Negativa värden innebär en besparing. Störst besparing erhålls för betongfallet med 

luftvärme sett ur ett bokföringsperspektiv då temperaturen tillåts variera mellan 20 och 24 

grader. Detta kan förklaras av att dess referensfall varit sämst.  

 

 

 
Figur 11 Resultat för ett bokföringsperspektiv (optimering sker mot fjärvärmens 

medelvärde av CO2 ekvivalenter vid produktion).  
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Figur 12 Resultat för ett konsekvensperspektiv  (optimering sker mot fjärvärmens 

marginal av CO2 ekvivalenter vid produktion).  

 

 

Tabell 5 Besparing av kWh/m
2
 och år för uppvärmning sett ur ett bokförings- respektive 

konsekvensperspektiv. Besparingen är uttryckt i % i jämförelse mot respektive 

referensfall.  

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Betong, golvvärme -7 -18 +3 +10 

Betong, luftvärme -11 -22 -1 +5 

Trä, golvvärme -3 -14 +1 +4 

Trä, luftvärme -6 -16 0 +1 

 

 

4.5 Simuleringsresultat - Besparing i g(CO2)/m
2
 och 

år 
 

Samma förutsättningar som för simuleringsresultaten i 4.4 gäller. Enheten är g(CO2)/m
2
 

och år. 

 

Figurerna 13 och 14 visar resultaten för betong- och träkonstruktionen med 

uppvärmningssystemen, golvvärme respektive luftvärme samt de två komfortintervallen, 

ΔT=2 (21-23°C ) och ΔT=4 (20-24°C). Figur 13 visar bokföringsperspektivet 

(optimeringen mot medelvärdet av fjärvärmens CO2 belastning) och figur 14 visar 

konsekvensperspektivet (optimeringen mot marginalproduktionen).  

 

I bokföringsallternativet (då optimering sker mot fjärvärmens medelproduktion) sjunker 

andelen g(CO2)/m
2
 och år i samtliga fall. Minskningen är tydligast då komfortintervallet 

ökas från 21-23 °C till 20-24 °C. Reduktionen beror främst på att värmetillförseln 

generellt sjunker på grund av optimeringen. 
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Då optimering  sker mot fjärvärmens marginalproduktion (konsekvensperspektivet) 

minskar andelen g(CO2)/m
2
 och år drastiskt och vi får till och med negativa värden. De 

negativa värdena erhålls från de indata som Göteborg Energi levererat och är baserade på 

att de kraftverk som både producerar värme och el har allokeringen av klimatpåverkan 

skett genom systemutvidgning, se kap. 1.1.1.  

 

Tabell 6 visar besparingarna i % sett både ur ett bokförings- och konsekvensperspektiv.  

Negativa värden innebär en besparing. Störst besparing erhålls för betongfallet med 

golvvärme då optimering sker mot marginalproduktionen och temperaturen tillåts variera 

mellan 20 och 24 grader.  

 

 

 
Figur 13 Resultat för ett bokföringsperspektiv  då optimering sker mot fjärvärmens 

medelvärde av CO2 ekvivalenter vid produktion. 

 

 
Figur 14 Resultat för ett konsekvensperspektiv då optimering sker mot fjärvärmens 

marginal av CO2 ekvivalenter vid produktion. 
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Tabell 6 Besparing av g(CO2)/m
2
 och år för uppvärmning då prognosstyrning mot CO2-

belastning tillämpas. Besparingen är uttryckt i % i jämförelse mot respektive referensfall.  

 

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Betong, golvvärme -8 -18 -152 -171 

Betong, luftvärme -10 -20 -120 -148 

Trä, golvvärme -4 -14 -110 -145 

Trä, luftvärme -6 -16 -82 -124 

 

 

 

4.6 Simuleringsresultat - Besparing i g(CO2)/kWh 

och år 
 

Samma förutsättningar som för simuleringsresultaten i 4.4 gäller. Enheten är g(CO2)/kWh 

och år.  

 

Figurerna 15 och 16 visar resultaten för betong- och träkonstruktionen med 

uppvärmningssystemen, golvvärme respektive luftburenvärme samt de två 

komfortintervallen, ΔT=2 (21-23°C ) och ΔT=4 (20-24°C). Figur 15 visar 

bokföringsperspektivet (optimeringen mot medelvärdet av fjärvärmens CO2 belastning) 

och figur 16 visar konsekvensperspektivet (optimeringen mot marginalproduktionen).  

 

I bokföringsallternativet  är CO2-utsläppeni stort sett oförändrad per kWh. Detta beror på 

att antalet kWh minskar i samma utsträckning som CO2- ekvivalenterna, se figur 11 och 

13.  

 

I konsekvensperspektivet  är besparingen i g(CO2)/kWh fortfarande tydligt eftersom 

minskningen i använda kWh är obetydlig eller till och med högre, se figur 12.  

 

Tabell 7 visar besparingarna i % från både bokförings- och konsekvensperspektivet. 

Negativa värden innebär en besparing. Störst besparing erhålls för betongfallet med 

golvvärme i ett konsekvensperspektiv då temperaturen tillåts variera mellan 20 och 24 

grader.  
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Figur 15 Resultat för ett bokföringsperspektiv då optimering sker mot fjärvärmens 

medelvärde av CO2 ekvivalenter vid produktion. 

 

 
Figur 16 Resultat för ett konsekvensperspektiv då optimering sker mot fjärvärmens 

marginal av CO2 ekvivalenter vid produktion. 

 

 

Tabell 7 Besparing av g(CO2)/kWh och år för uppvärmning då prognosstyrning mot CO2-

belastning tillämpas. Besparingen är uttryckt i % i jämförelse mot respektive referensfall.  

 

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Betong, golvvärme -1 0 -151 -165 

Betong, luftvärme +1 +2 -121 -145 

Trä, golvvärme -1 -1 -110 -143 

Trä, luftvärme -1 0 -82 -124 
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4.7 Simuleringsresultat - Innetemperaturens 

variation 
 

Ett viktigt kriterium för prognosstyrningen vara att innetemperaturen inte får variera 

utanför komfortintervallet, vilket var satt till 21-23 °C (ΔT=2) och till 20-24 °C (ΔT=4). 

Tabell 8 visar hur dygnsvariationen (skillnaden mellan dygnets högsta och lägsta 

temperatur) har sett ut för de olika simuleringarna. Resultaten redovisas som 

årsmedelvärdet samt variationen (en standardavvikelse). Skillnaden mellan referensfallen 

och de CO2-optimerade lösningarna är ett mått på nackdelen med prognosstyrning. Att 

förflytta värmetillförseln till avgränsade tider (generellt när CO2-utsläppen är låga) ökar 

variationen i inomhustemperaturen. 

 

På grund av värmetrögheten i stommen är temperaturvariationen i referensfallet för 

betongstommen lägre än för trästommen (0,52/0,55 jämfört med 0,96/0,90). Skillnaden 

mellan värmesystemen, för var och en av stommarna, är mycket liten för referensfallet. 

Med CO2-optimerad värmetillförsel ökar temperaturvariationen generellt mer med 

luftvärme. Jämfört med referenslösningen påverkas variationen i inomhustemperatur 

mycket lite för golvvärmen i betongstommen (den kombination som ger störst CO2-

reduktion). Detta är resultatet av att man i detta fall värmer direkt i stommens termiska 

massa. Korttidslager i betongbjälklaget kan ske  utan att lufttemperaturen påverkas i 

någon större grad. Med luftvärme är det tvärt om, man värmer direkt i rumsluften innan 

värmelagring kan ske i stommen. Detta är orsaken till att temperaturvariationen är 

betydligt större för luftvärmesystemen jämfört med golvvärmen. 

 

Tabell 8 Innetemperaturens dygnsvariation (Tmax,dygn-Tmin,dygn).  

Lägenhet Referenslösning 

ΔT=2 

 

CO2-optimerad 

ΔT=2 

 

CO2-

optimeradΔT=4 

 

Betong, golvvärme 0,52±0,24 0,55±0,25 0,61±0,29 

Betong, luftvärme 0,55±0,26 0,97±0,52 1,19±0,76 

Trä, golvvärme 0,96±0,60 1,12±0,60 1,30±0,72 

Trä, luftvärme 0,90±0,52 1,28±0,53 1,70±0,89 
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5 Slutsatser 
 

Ju längre prognostiseringshorisont vi tillämpar desto bättre kan värmetillförseln 

anpassas till behovet. Resultaten av parameterstudien i avsnitt 4.1 visar att de 

ackumulerade utsläppen av CO2 sjunker med ökande horisont, upp till minst 5 dygn. 

Dessutom minskar antalet timmar med diskomfort (antalet gradtimmar utanför 

komfortintervallet 21-23°C) för att till och med upphöra helt för betongstommen då 

horisonten (M) är längre än 48 timmar.  

 

Betydelsen av installerad effekt är stor om man vill uppnå en maximal värmelagrande 

effekt i stommen. Parameterstudien som är genomförd i avsnitt 4.2 gäller för en 

optimering mot fjärvärmens marginalproduktion (dvs. ett konsekvensperspektiv) och 

visar att för betongstomme är det möjligt att maximera CO2-besparingen genom att 

installera överkapacitet (1,5 till 2,9 ggr högre än dimensionerad värmeeffekt vid DVUT 

(11°C)) i värmetillförseln. För trästommen tjänar man lite mindre (motsvarande 

överkapacitet ligger på 1,0 till 2,2 ggr högre än dimensionerade).  

 

Storleken av besparingen i g(CO2)/m
2
 som kan göras med hjälp av prognosstyrningen är 

helt och hållet beroende av hur mängden g(CO2)/kWh ser ut vid fjärvärmeproduktionen. 

Ser vi det ur ett bokföringsperspektiv tillämpas medelvärdena över produktionen och då 

uppgår besparingen till maximalt 20% (gäller för betongstomme med luftvärme och ett 

tillåtet kofortintervall på 20-24 °C) medan den kan bli så stor som upp till 171 % (gäller 

för betongstomme med golvvärme och ett tillåtet komfortintervall på 20-24 °C) om 

istället ser det ur ett konsekvensperspektiv då marginalproduktionen används. 

Marginalproduktionens värden på g(CO2)/kWh varierar med en standardavvikelse som är 

5 gånger så hög som för medelproduktionen. 

 

Skillnaden mellan betong- och trästommen med avseende på hur många g(CO2)/m
2
 

som går att spara under en uppvärmningssäsong är 4 %-enheter i ett bokföringsperspektiv  

och mellan 20-40 %-enheter i ett konsekvensperspektiv. Det är betongstommen som 

utgör den högre besparingen.  

 

Betydelsen av uppvärmningssätt (golvvärme kontra luftvärme) är marginell ur ett 

bokföringsperspektiv. Skillnaden mellan golvvärme och luftburen värme är endast 2 %-

enheter, det är luftvärmen som utgör den marginellt högre besparingspotentialen. Sett ur 

ett konsekvensperspektiv  blir skillnaden betydligt större, hela 30 %-enheter  mellan de 

båda uppvärmningssäten för betongstommen och 25 %-enheter  i träfallet. För både 

betong och trä är det golvvärmen som utgör den högre besparingspotentialen.  

 

Betydelsen av tillåtet temperaturspann varierar i storlek beroende på om vi ser på det 

ur ett bokföringsperspektiv eller ur ett konsekvensperspektiv.  Att låta temperaturspannet 

vara 4 °C istället för 2 °C ökar besparingsmöjligheten med 10%-enheter ur ett 

bokföringsperspektiv. Motsvarande besparing är mellan 20-40 %-enheter om istället ett 

konsekvensperspektiv tillämpas. Den större besparingen erhålls då ΔT=4 °C. Viktigast 

med ett stort temperaturspann är det för träkonstruktionen med installerad luftvärme.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att för att erhålla en så hög besparingspotential som 

möjligt av g(CO2)/m
2
 för en byggnads uppvärmning krävs följande: 

1. Stor variation i g(CO2)/kWh över tiden vid produktion av värme.  

2. En prognostiseringshorisont som är längre än 24 timmar. 

3. Hög installerad effekt om golvvärme och/eller en betongstomme tillämpas.  

4. Låta innetemperaturen variera inom komfortintervallet 20-24 °C 

5. Välja golvvärme och betongstomme framför en lättare konstruktion  
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Bilaga 1 – Indata lägenhetsmodell 
 

Indata för termisk modell 
 

Material och dess dimensioner är hämtade från första utkastet av energisimuleringarna för 

Brf Viva. Det är även den indata som använts för LCA-analysen [2]. I tabell 1 visar 

materialegenskaperna.  

 

Tabell 1 Materialdata 

Material  Lambda-

värde 

[W/m K] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Specifik 

värmekapacitet 

[J/kg K] 
Betong  1,7 2300 800 
Gips  0,22 970 1090 
Golvbeläggning  0,18 1100 920 
Isolering  0,036 20 750 
Träfiberskiva  0,13 1000 1300 
Trä 0,14 500 2300 
Ramverk c/c 600 + isolering  0,044 56 1720 
Ramverk c/c 600 cross + isolering  0,052 92 2010 
EPS  0,036 20 1200 
Luft  0,11 1,2 1006 

 

Betongstommen är uppbyggd enligt tabell 2. Trästommen är uppbyggd enligt tabell 3. 

Fasadens Umedel = 0,39 W/m
2
/K. 

 

Tabell 2 Betongstommens uppbyggnad 
Yttervägg 

20 puts 

250 EPS 

200 betong 

Armering 6 kg /m² 

 

U-värde =  0,138 W/m
2
,K 

 

 

Innervägg, bärande 

200 betong 

Armering 6 kg /m² 

 

Lägenhetsskiljande vägg 

150 betong 

Armering 6 kg /m² 

 

 

 
 

 
Mellanbjälklag 

10 avjämningsbetong 

200 konstruktionsbetong 

50 prefabricerad betong 

Armering 12 kg /m² 

 

 
 

Fönster 

U-glas = 0,53 W/m
2
,K (tre-glas) 

U-karm = 1,20 W/m
2
,K (inkl. köldbrygga mellan glas 

och karm) 

U-fönster = 0,65 W/ m
2
,K (medel för samtliga fönster) 
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Tabell 3 Trästommens uppbyggnad 
Yttervägg 

25 limträpanel 

22x70 träläkt cc600 

Vindskyddsväv 

12x70 plywood cc 600 

70 stenull, 28 kg/m³ 

45x140 regel c/c 600 

70+70 stenull 

45x140x210 regel 

70 stenull, 28 kg/m³  

0,2 plastfolie 

120 KL-trä 

15 gipsskiva, GF 

 

U-värde =  0,138 W/m
2
,K 

 

 

Innervägg, bärande 

15 gipsskiva, GF 

120 KL-trä 

15 gipsskiva, GF  

 

 

 

Lägenhetsskiljande vägg 

2x15 gipsskiva, GF 

12 plywood 

120 stenull, 28 kg/m³ 

45x120 regel cc 600 

10 luftspalt 

45x120 regel cc 600 

120 stenull, 28 kg/m³ 

12 plywood 

2x15 gipsskiva, GF  

 
 

 

 

 
 

Mellanbjälklag 

145 KL-trä 

70 stenull, 28 kg/m³ 

45x220 regel 

170 stenull, 28 kg/m³ 

Läkt 28x70 cc 300 

2x13 gipsskiva, GN  
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Klimatdata 
 

Klimatdata med timvärden för Göteborg år 2013 är använt.  

 

Solinstrålning till fasaden är uppdelad i direkt, diffus samt en beräknad markreflektion. 

Strålningsdata för klimatfilen är hämtad från SMHIs databas Strång [8]. Den diffusa 

solstrålningen är beräknad som differensen mellan den globala solstrålningen och den 

direkta solstrålningen mot en horisontell yta. Modellen tar hänsyn till solstrålningens 

vädersträck så rätt mängd värme transmitteras genom fönster samt absorberas i 

fönsterglas eller på ytan av den icke-transparanta delen av fasaden.  

 

Lufttemperaturen kommer från SMHIs öppna data för klimatstation Göteborg A. Där 

mätdata har saknats har värden från klimatstation Landvetter används. Dessa har då 

justerats och interpolerats för att motsvara göteborgsklimatet. Medeltemperaturen 

utomhus är 1.5°C under uppvärmningssäsongen (från och med 20:e okt – till och med 1:a 

mars). 

 

Uppvärmningssystemen och ventilation 
 

Golvvärme 
 

I fallet med golvvärme och betongstomme är värmeslingan förlagd djupare ner i det 

platsgjutna betongbjälklaget. Eftersom mellanbjälklagen inte är isolerade kommer värme 

även att avges från takytan. Den mindre andelen från golvet orsakas av parkettgolvets 

värmeisolerande förmåga. 

 

Vid modelleringen antas symetriska randvillkor ovan och under lägenheten (dvs. det 

antas finns identiska lägenheter ovan och under lägenheten). Följaktligen är den värme 

som tillförs lägenheten en andel av värmen från golvbjälklaget samt en andel av värmen 

som tillförs slingan i takbjälklaget. Uppskattningsvis kommer 60% från takytan och 40% 

från golvytan vid betongbjälklag. Vid träbjälklag cirka 95% från golvytan och 5% från 

takytan då träbjälklaget är ljudisolerat med mineralull. 

 

Med trästomme är golvvärmen relativt ytligt förlagd (direkt under parkettgolvet). Vid lätt 

golvvärme tas ingen hänsyn till massan av den tunna (normalt 0.5mm tjock) 

värmefördelande aluminiumplåten i modellen. 

 

Vattenflödet i systemets tre slingor är fördelat för att möta skillnaderna i värmebehov i de 

olika zonerna. Likaså är CC-måtten anpassade till värmebehovet med en gemensam 

framledningstemperatur. 

 

 Slinga: Kök Slinga: WC/Dusch Slinga: Allrum 

CC-mått 350mm 300mm 200mm 

Flöde 64.8 l/h 12.2 l/h 147.6 l/h 

Golvbeläggning 14mm träparkett 14mm klinker 14mm träparkett 
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Luftburen värme 
 

Luftvärme modelleras som en 100% konvektiv värme. Eftervärmningsbatteriets massa 

har inte beaktats i modelleringen av luftvärme. 

 

Ventilation 
 

Tilluftsflödet i kök och allrum är vardera 10 l/s. Frånluftsflödet från kök och toalett är 

vardera 10l/s. Det totala flödet är alltså 0.56 l/s/m
2
 konstant. Ingen hänsyn till 

köksfläktsventilation eller vädring. Värmeåtervinningen har antagits ha en konstant 

temperaturverkningsgrad på 80%.  

 

Övrigt 
 

 Absorption för korvågig strålning är 0,6. 

 Glasens transmittans är 44 % och den yttre avskuggningen är satt till 50 %. 
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Bilaga 2 – Beräkningsresultat i siffror 
 

Resultaten gäller för en max installerad effekt av 30W/m
2
 och besparingen är räknad som 

en jämförelse mot respektive referensfall, prognostiseringshorisonten är M=72h. Negativa 

värden innebär en besparing.  

 

Tabell 4 Besparing av kWh/m
2
 och år för uppvärmning då prognosstyrning mot CO2-

belastning tillämpas. Besparingen avser jämförelsen mot respektive referensfall.  
 

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Ref. fall* 

ΔT=2 

 

(kWh/m
2
) 

Betong, 

golvvärme 

-1,1 -2,7 0,4 1,5 14,8 

Betong, 

luftvärme 

-1,6 -3,4 -0,1 0,8 15,4 

Trä, 

golvvärme 

-0,4 -2,0 0,2 0,6 14,8 

Trä, 

luftvärme 

-0,9 -2,5 0,0 0,2 15,3 

* Referensfallen från medelproduktionen och marginalproduktionen är samma i dessa fall.  

 

Tabell 5 Besparing av g(CO2)/m
2
 och år för uppvärmning då prognosstyrning mot CO2-

belastning tillämpas. Besparingen avser jämförelsen mot respektive referensfall. 
 

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Ref. fall 

medel/marginal 

ΔT=2 

(CO2/m
2
) 

Betong, 

golvvärme 

-97 -223 -1 633 -1 835 1 222/1 073 

Betong, 

luftvärme 

-128 -256 -1 334 -1 638 1 276/1 108 

Trä, 

golvvärme 

-52 -173 -1 232 -1 623 1 233/1 118 

Trä, 

luftvärme 

-82 -207 -940 -1 422 1 271/1 147 

 

Tabell 6 Besparing av g(CO2)/kWh och år för uppvärmning då prognosstyrning mot 

CO2-belastning tillämpas. Besparingen avser jämförelsen mot respektive referensfall. 
 

Lägenhet Bokförings-

perspektiv 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Bokförings-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv- 

ΔT=2 

(kWh/m
2
) 

Konsekvens-

perspektiv 

ΔT=4 

(kWh/m
2
) 

Ref. fall 

medel/marginal 

ΔT=2 

(CO2/m
2
) 

Betong, 

golvvärme 

-0,7 0,2 -109 -119 82,6/72,5 

Betong, 

luftvärme 

0,5 1,8 -86,8 -105 82,9/72,0 

Trä, 

golvvärme 

-1,0 -0,5 -83,3 -108 83,4/75,7 

Trä, 

luftvärme 

-0,5 0,0 -61,5 -92,8 83,1/75,0 
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Bilaga 3 – CO2-utsläpp från fjärrvärmeproduktion 
 

Data för CO2-utsläppen [g/kWh] från fjärrvärmeproduktionen har erhållits från Göteborgs 

Energi. Dels för produktionsmarginalen och dels för klimatpåverkan från hela 

värmeproduktionen (medelvärde per timme). Samtlig data har erhållits med 

timupplösning för hela 2013 för att matcha klimatdata – timme för timme. 

 

Vid en förskjutning av laster mellan timmar sker konsekvensen på marginalen,  

marginaltimvärden behöver därför användas för att bedöma den samlade nyttan av 

åtgärden. För marginalberäkningar har el med klimatpåverkan 625 g/kWh använts,  

både undviken vid produktion och vid användning av el i produktionen. Under tidpunkter 

när kraftvärme är marginalproduktion blir följden att marginaltimvärdet är negativt till 

följd av undvikna utsläpp. 

 

När värmeanvändningen inte förändrar klimatpåverkan är klimatpåverkan från 

marginalproduktionen 0, exempelvis vid tidpunkter då industriell spillvärme eller energi 

från avfallsförbränning är marginalproduktion. 

 

För klimatpåverkan för hela produktionen, medelvärden per timme har 

miljöpåverkansfaktorer enligt Värmemarknadskommittén används. Använd el är Bra 

Miljöval el från Göteborg Energi DinEl. 

 

Under den studerade uppvärmningsperioden ligger marginalproduktionens utsläpp av 

gCO2 ca 25 g/kWh lägre än för hela produktionen. Standardavvikelsen är däremot 5 gånger 

så hög.  
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