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Sammanfattning 
Fjärrvärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen för bostäder i Sverige och levererar årligen ca 

50 TWh värmeenergi. 

God prediktering av värmebehovet i fjärrvärmesystem är viktig för bättre planering av driftsstrategier 

och ger fjärrvärmeproducenten bättre möjligheter till ökade intäkter från elproduktion i 

kraftvärmeverk samt minskad bränsleåtgång, utsläpp och driftskostnader. 

Karlstads Energi bedriver det kommunala fjärrvärmenätet i Karlstad med uppemot 5000 anslutna 

abonnenter. Företaget köper i nuläget in predikteringstjänster från en extern källa men önskar 

ersätta detta med en egen predikteringsmodell för att minska sina omkostnader. En egen 

predikteringsmodell skulle även möjliggöra egna studier och vidareutveckling av modellen. 

Studien har undersökt olika metoder att skapa en predikteringsmodell för värmebehovet i Karlstads 

kommuns fjärrvärmesystem åt Karlstads Energi. Ett delmål i studien har varit att medelavvikelserna i 

den valda modellens predikteringar ska vara mindre än i modellen Karlstads Energi för närvarande 

använder. 

Resultaten visade att en egen predikteringsmodell med god pålitlighet kunde skapas åt Karlstads 

Energi, och att den hade en medelavvikelse som var 11% mindre än för den nuvarande 

predikteringsmodellen. Den uppmätta förbättringen bygger på en jämförande analys baserad på 

mätdata för 2014. 

Den valda modellen var en viktad kombination av en Polyfit- och Skiftningsmodell som tagits fram i 

detta arbete. Dessa modeller arbetade på olika sätt men studerade för varje ny prediktering mätdata 

för de senaste dygnen för att ta fram förhållanden mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

Utifrån antagandet att detta förhållande inte förändras märkbart mellan två dygn använde 

modellerna temperaturprognoser för nästkommande dygn (från existerande modeller) och det 

uträknade förhållandet för att räkna ut ett förväntat värmebehov.  

  



Abstract 
District heating is currently the most common source of heating for housing in Sweden and delivers 

approximately 50 TWh of heat energy on a national basis each year.  

Reliable prediction of the heat demand in district heating systems is important for allowing better 

planning of operational strategies. It also provides better opportunities for increased revenues from 

electricity production in combined heat and power plants as well as a reduction of fuel consumption, 

emissions and overall operating costs. 

Karlstads Energi manages the municipal district heating network in Karlstad with nearly 5,000 

recipients. The company currently subscribes to a prediction model through a service from an 

external company, but would like to replace this service with a prediction model of their own to 

reduce their overall expenses. Having their own prediction model would also allow individual studies 

and further development of the model. 

This study has examined different methods of creating prediction models for the heat demand in 

Karlstad municipality's district heating system for Karlstads Energi. A secondary object of the study 

was that the mean deviation of the selected model's predictions should be less than in the model 

Karlstads Energi is currently using. 

The results showed that a new prediction model with good reliability could be created for Karlstads 

Energi, and that its mean deviation from measured data was 11% less than for the current prediction 

model. This figure is based on a comparative analysis made with measurement data from 2014. 

The chosen model was a weighted combination of a Polyfit- and Shift model. Both of these models 

were developed during this study. The two models work in different ways but both study data for the 

past few days to identify a relationship between the outdoor temperature and the heating demand. 

Based on the assumption that this relationship does not change significantly from one day to 

another, the models use temperature forecasts for the next day (from existing models) and the 

identified relationship to calculate an expected heat demand. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I Sverige förbrukas årligen ca 600 TWh energi varav 24%, eller 146 TWh, går till uppvärmning av 

fastigheter. På grund av den negativa inverkan energiproduktionen har på miljön i form av utsläpp 

och bränsletransporter finns ett behov av effektiviseringsåtgärder för att minska den totala 

energiproduktionen och den tillhörande bränsleåtgången. Fjärrvärme är den idag mest utbredda 

formen av uppvärmning av bostäder i Sverige vilket innebär att det finns stora besparingar att göra 

både ekonomiskt och miljömässigt genom att effektivisera fjärrvärmesystemen. (Energimyndigheten, 

2009; Energimyndigheten, 2014) 

Fjärrvärme är en storskalig produktions- och distributionsmetod av värmeenergi där produktionen 

sker i centrala produktionsanläggningar och distribueras till konsumenter efter behov. Distributionen 

av varmvatten sker från värmeverken via ett kulvertnät till värmecentraler hos mottagarna där 

värmeväxlare överför värmeenergin till fastighetens interna system. Kulvertarna kan vara upp till 

flera mil långa vilket minskar geografiska krav på produktionsanläggningarnas placering i förhållande 

till mottagarna. Större, centraliserade produktionsanläggningar ger även en högre verkningsgrad och 

möjliggör effektiva rökgasreningen vilket minskar den total miljöpåverkan från uppvärmningen av 

hushåll i Sverige. 

Kommersiell fjärrvärmeproduktion fick fäste i Sverige redan 1948 i Karlstad (Fredriksen & Werner, 

1993) (Karlstads Energi, 2015) och har sedan dess expanderat till att idag vara den vanligaste 

uppvärmningsmetoden för bostäder i Sverige (Energimyndigheten, 2009). De svenska 

fjärrvärmeproducenterna levererar årligen ca 50 TWh värmeenergi där större delen av all fjärrvärme 

produceras genom förbränning av biobränslen (Svensk Fjärrvärme, 2013). I kombination med bruk av 

kraftvärmeverk i fjärrvärmenäten har produktionen av fjärrvärme även den positiva effekten av att 

öka andelen miljövänlig el på elmarknaden (Svensk Fjärrvärme, 2015). 

Storleken på värmeverken som driver fjärrvärmenäten innebär vanligtvis en märkbar tröghet i 

justering av pannornas utgående effekt. Detta berör främst uppstart och avstängning av pannor men 

har även en klar påverkan på verkens förmåga att justera sin utgående effekt under drift. Det gör att 

god framförhållning är ett krav för att tillgodose värmebehovet, utan att hålla för stora 

säkerhetsmarginaler i värmeproduktionen. Onödigt stora säkerhetsmarginaler eller överproduktion 

till följd av dålig prediktering av värmebehov kan leda till stora kostnader för fjärrvärmeföretagen. 

Förmågan att prediktera värmebehovet kan både minska produktionskostnaderna avsevärt och ger 

kraftvärmeverken möjlighet att planera sin produktion med hänsyn till det rörliga elpriset för att 

maximera elproduktionen vid höga elpriser och därmed öka sina intäkter (Buddee, 2014). Goda 

predikteringsmodeller är därför nödvändiga verktyg för att hålla fjärrvärmeproduktionen effektiv och 

konkurrenskraftig som uppvärmningsalternativ. 

Karlstads Energi driver det kommunala fjärrvärmenätet i Karlstad och har i nuläget ca 5000 anslutna 

abonnenter i nätet (Karlstads Energi, 2015). Storleken på detta nät innebär både stora 

produktionsvolymer och driftskostnader. Förmågan att med god noggrannhet kunna prediktera 

värmebehovet är därför viktigt för Karlstad Energi.  

Att kunna prediktera värmebehovet med hög noggrannhet och lång predikteringshorisont tillåter 

Karlstads Energi att ständigt tillgodose behoven hos kunderna samtidigt som mer detaljerad 

planering kan genomföras för nyttja ackumulatortankar för ökad elproduktion när priserna är höga 

(Närman, 2015; Nord Pool, 2015). Förmågan att bättre planera driftsstrategier och reglering av 

ackumulatortankar, gör det även möjligt för Karlstads Energi att anpassa produktionen mot att i så 
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stor mån som möjligt använda biobränslen i produktionen och minska fjärrvärmenätets totala 

miljöpåverkan. Det är framförallt aktuellt under vinterhalvåret då ackumulatortanken främst används 

för att bygga upp en värmebuffert under timmarna med lägre värmebehov för att kunna täcka 

behovet under natten utan att tillföra energi från fossiloljedrivna stödpannor. Den fasta kostnaden 

för uppstarten av pannorna innebär att de alltid måste hållas i drift under en viss minimumperiod för 

att bruket av dem ska vara ekonomiskt lönsamt (Närman, 2015). När momentana värmebehov leder 

till att fossilbränsledrivna pannor måste hållas igång orsakar ökade utsläpp av koldioxid och 

svaveloxider vilket ger företaget en mer negativ miljöpåverkan. Genom att bättre kunna förutspå 

värmebehovet i nätet blir det enklare för Karlstads Energi att genom god framförhållning täcka de 

kortare värmebehovsökningarna och minimera bruket av fossila bränslen för att producera 

fjärrvärme. 

Åtgärderna som möjliggörs genom en god predikteringsförmåga ökar därmed Karlstads Energis 

konkurrenskraft. Det bidrar samtidigt till en ökad komfort hos användarna, minskade 

produktionskostnader och minskade utsläpp, vilket svarar mot de sociala-, ekonomiska- och 

miljömässiga aspekterna i en hållbar samhällsutveckling. (WCED, 1987). 

I nuläget köper Karlstad Energi in värmebehovs-predikteringar genom en tjänst från ett externt 

företag. Även om dessa predikteringar stämmer bra med utfallen utgör det ändå en extra kostnad för 

företaget. Därigenom finns det ett behov hos Karlstad Energi att ersätta denna tredjepartstjänst med 

en egen predikteringsmodell. (Närman, 2015). 

En egen modell skulle även lämna det öppet för Karlstad Energi att fritt genomföra studier av 

modellen och eventuella förbättringsåtgärder under egen regi. 

1.2. Mål och syfte 
Målet i studien är att skapa en egen predikteringsmodell åt Karlstads Energi för prediktering av 

värmebehovet, med en predikteringshorisont på minst 24 timmar. För att vara en lönsam ersättning 

till den nuvarande predikteringsmodellen är ett delmål i studien att modellen ska ha en 

medelavvikelse över ett år som är högst lika stor som medelavvikelsen i Karlstads Energis nuvarande 

modell (KE-modellen). 

Syftet med studien är att både minska Karlstads Energis omkostnader och behov av externa tjänster 

vid drift samt göra det möjligt för Karlstad Energi att bedriva vidare arbete kring förbättringar av 

predikteringsmodellen för att ytterligare kunna effektivisera sin verksamhet. 

Om studien kan presentera en lämplig ersättningsmodell till KE-modellen är den tänkt att utvärderas 

i en långvarig studie av Karlstads Energi. I den långvariga studien kommer den framtagna modellen 

användas i drift parallellt med KE-modellen så att dess pålitlighet kan utvärderas och Karlstads Energi 

själva kan konstatera om den presenterade modellen är en lämplig ersättning till KE-modellen. 
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2. Teori 

2.1. Analysmetoder 
Vid predikteringsarbeten studeras vanligen samvariationen mellan olika parametrar för att identifiera 

vilka mätsignaler som har störst inverkan på signalen som ska predikteras. Samvariationsanalyser kan 

också användas för att studera rimligheten i att konstruera en predikteringsmodell baserat på givna 

mätsignaler. 

2.1.1. Korrelationskoefficient 
Korrelationskoefficienten beskriver den linjära korrelationen mellan två variabler och beräknas som 

korskovariansen hos två variabler dividerat med produkten av variablernas standardavvikelser. 

Korrelationskoefficienten är därmed ett normerat värde. (MathWorks, 2015a; Weisstein, 2015). 

Ekvation 1 beskriver korrelationskoefficientens funktion. 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=

𝐸[(𝑋−𝜇𝑋)(𝑌−𝜇𝑌)]

𝜎𝑋𝜎𝑌
 (1) 

Där X och Y är två tidsserier, E beskriver väntevärdet, μ beskriver medelvärdet och σ beskriver 

standardavvikelsen för de två tidsserierna. 

Koefficientvärden nära 1 beskriver därför ett starkt positivt samband mellan de två variablerna (där 

de ökar och minskar i takt). Värden nära 0 beskriver svaga samband, eller avsaknad av samband, och 

värden nära -1 beskriver starka omvända samband (där den ena variabelns värde ökar när den andra 

minskar och vice versa). 

2.1.2. Non-korrelationskoefficient 
Non-korrelationskoefficienten är ett komplement till korrelationskoefficienten och beskriver 

sannolikheten att erhålla samma uppmätta korrelationskoefficient (som för de analyserade 

dataserierna) av ren slump när den verkliga korrelationen är 0. Detta betyder att låga värden för non-

korrelationskoefficienten styrker den uppmätta korrelationen. (MathWorks, 2015a). 

2.1.3. Korskovarians och autokorskovarians 
Uteluftstemperaturens och värmebehovets korskovarians och autokorskovarians beräknas båda 

enligt ekvation 2, där autokorskovariansen beräknas genom att sätta både X och Y till samma 

tidserie. 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌)] (2) 

2.2. Prediktering 
Predikteringsmodeller är används inom olika områden för att prediktera allt från väderlekar till 

prisvariationer hos råmaterial. Vid prediktering av tidsserier är ARMA-modellen ett vanligt använt 

predikteringsverktyg.  

2.2.1. ARMAX 
Den allmänna ARMA (Autoregressive-moving-average)-modellen beskrevs ursprungligen 1951 av 

Peter Whittle  (Whittle, 1951) och är numera vanligt förekommande inom statistisk analys för 

prediktering av tidsserier. Det är ett mångsidigt analys- och predikteringsverktyg som visat sig 

användbar för prediktering av allt från solinstrålning (Banmouiza & Cheknane, In Press) till 

medicinpriser (Chang, 2014) och avrinningar från glaciärer (Liu, et al., 2015). ARMA-modellen har 

med tiden utvecklats och anpassats på olika sätt, där en vanlig variant är ARMAX (Autoregressive-

moving-average with exogenous inputs)-modellen. ARMAX-modellen skiljer sig från den generella 
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ARMA-modellen genom att en tredje term tas med i modellen som väger in tidigare tillstånd hos en 

given insignal i systemet. 

En av fördelarna med ARMAX-modellen är att det är en så kallad ”black box” modell som enbart 

bygger på statistiska samband som identifieras när modellen skapas. De statistiska sambanden byggs 

in i modellen genom att de påverkar de värden som ges till konstanter och koefficienter i modellen. 

Därmed behöver inte användaren lägga tid och resurser på undersöka och specificera exakta 

samband mellan signaler. Modellen tar indirekt hänsyn till dessa automatiskt genom att beskriva de 

allmänna samband som råder mellan in- och utsignaler för olika situationer baserat på given 

mätdata. Dock förenklas sambanden och kan förvrängas genom att störningar i mätsignalerna byggs 

in i modellen. 

ARMAX-modellen beskriver (svagt) stationära stokastiska processer i form av tre polynom; en 

autoregression, ett moving average och en term för exogena instignaler. Med exogena insignaler 

menas signaler som härstammar utifrån ett system och som är oberoende av tillståndet i systemet. I 

den här studien motsvarar det uteluftstemperaturen som inte påverkas av det uppmätta 

värmebehovet. 

Modellens autoregressiva del behandlar utsignalen som linjärt beroende av sina egna tidigare 

värden. En autoregression av P:e ordningen kan beskrivas enligt ekvation 3. 

𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
𝑃
𝑖=1  (3) 

Där 𝜑1, … , 𝜑𝑝 är modellens parametrar, 𝑐 är en konstant och εt är vitt brus. 

ARMAX-modellens moving average beskriver en linjär regression mellan det nuvarande värdet för 

utsignalen och nuvarande samt tidigare vitt brus. Ett moving average av q:e ordningen kan beskrivas 

enligt ekvation 4. 

𝑋𝑡 = 𝐸(𝑋𝑡) + 𝜀𝑡 + ∑ 𝜃𝑖𝜀𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=1  (4) 

Där 𝜃1, … , 𝜃𝑝 är modellens parametrar, 𝐸(𝑋𝑡) är väntevärdet av Xt (vilket vanligtvis antas vara 0), 

och 𝜀𝑡, … , 𝜀𝑡−𝑞 är vitt brus för tidpunkterna t till t-q. 

Modellens term för exogena insignaler väger in tillstånd hos en insignal för en given tid tillbaka i 
utsignalen. Exogena insignalstermen för b tidssteg tillbaka kan beskrivas enligt ekvation 5. 

𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜂𝑖𝑑𝑡−𝑖
𝑏
𝑖=0  (5) 

Där c är en konstant, 𝜂1, … , 𝜂𝑝 är modellens parametrar och 𝑑𝑡 är insignalens värde vid 

tidpunkten t. 

De tre polynomen kombineras till en gemensam ARMAX-funktion som beskrivs enligt ekvation 6. 

𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑡−𝑖
𝑃
𝑖=1 + ∑ 𝜃𝑖𝜀𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝜂𝑖𝑑𝑡−𝑖

𝑏
𝑖=0  (6) 

I beräkningsprogrammet Matlab används armax-funktionen för att skapa ARMAX-modeller. 

Strukturen i ARMAX-modellen beskrivs enligt ekvation 7, vilket kan utvecklas med ekvationerna 8 till 

10 (MathWorks, 2015b). 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘) + 𝐶(𝑞)𝑒(𝑡) (7) 



5 
 

𝐴(𝑞) = 1 + 𝑎1𝑦(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑎
𝑦(𝑡 − 𝑛𝑎) (8) 

B(𝑞) = 𝑏1𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑏
𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘 − 𝑛𝑏 + 1) (9) 

𝐶(𝑞) = 𝑐1𝑒(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑐𝑛𝑐
𝑒(𝑡 − 𝑛𝑐) + 𝑒(𝑡) (10) 

Där: 

 𝑦(𝑡) är utsignalens värde vid tidpunkten t 

 𝑛𝑎 är graden av polynomet 𝐴(𝑞) 

 𝑛𝑏 är graden av polynomet 𝐵(𝑞) + 1 

 𝑛𝑐 är graden av polynomet 𝐶(𝑞) 

 𝑛𝑘 är tidsfördröjningen mellan insignalerna och det nuvarande värdet i utsignalen (även 

kallat dötiden) 

 𝑎 är koefficienter i polynomet 𝐴(𝑞) 

 𝑏 är koefficienter i polynomet 𝐵(𝑞) 

 𝑐 är koefficienter i polynomet 𝐶(𝑞) 

 𝑦(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑦(𝑡 − 𝑛𝑎) är tidigare utsignalsvärden som det nuvarande värdet på 

utsignalen beror av 

 𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘)…𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘 − 𝑛𝑏 + 1) är tidigare och fördröjda insignalsvärden som det 

nuvarande värdet på utsignalen beror av, och 

 𝑒(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑐𝑛𝑐
𝑒(𝑡 − 𝑛𝑐) är tidigare vitt brus som det nuvarande värdet på utsignalen 

beror av 

De fyra parametrarna na, nb, nc och nk specificeras av användaren enligt följande: 

 𝑛𝑎 – En 𝑁𝑦 ∗ 𝑁𝑦 matris, där Ny är antalet utsignaler i modellen. 

 𝑛𝑏 – En 𝑁𝑦 ∗ 𝑁𝑢 matris, där Ny är antalet utsignaler och Nu är antalet insignaler i modellen. 

 𝑛𝑐 – En kolumnvektor med längden Ny, där Ny är antalet utsignaler i modellen. 

 𝑛𝑘 – En 𝑁𝑦 ∗ 𝑁𝑢 matris, där Ny är antalet utsignaler och Nu är antalet insignaler i modellen. 

Genom att justera parametrarnas värden och jämföra de olika predikteringsresultaten kan den bästa 

predikteringsmodellen tas fram för en given tidsserie (inom ett avgränsat parameterintervall). 

2.2.2. FPE 
Vid validering av ARMA-modeller används ofta Akaike´s Final Prediction Error (FPE) som 

bedömningskriterium. FPE ger ett mått på modellens kvalitet genom att simulera en situation där 

modellens testas på en annan (simulerad) datamängd och dess passform undersöks (MathWorks, 

2015c). Ekvation 11 beskriver hur FPE beräknas för respektive ARMA-modell. 

𝐹𝑃𝐸 = 𝑉 ( 
1+𝑑

𝑁⁄

1−𝑑
𝑁⁄
) (11) 

Där d är antalet uppskattade parametrar, N är antalet värden i den predikterade dataserien och V är 

förlustfunktionen, beskriven i ekvation 12. 

𝑉 = det (
1

𝑁
∑ 𝜀(𝑡, 𝜗𝑁)(𝜀(𝑡, 𝜗𝑁))

𝑇𝑁

1
) (12) 

Där det betecknar determinanten av den matris som ges av ekvationen, 𝜀 är prediktionsfelet vid 

tidpunkten t, θN representerar uppskattade parametervärden, N är antalet värden i den predikterade 

dataserien och T betecknar transponatet av matrisen 𝜀(𝑡, 𝜗𝑁). 
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Enligt Akaikes teori är modellen med lägst FPE den bästa för att prediktera tidsserien ifråga (Akaike, 

1974). 

  



7 
 

3. Metod 
Samtliga arbetsmoment i studien genomfördes i beräkningsprogrammet Matlab (MathWorks, 2015d) 

och kan delas upp i tre huvudkategorier; föranalyser, prediktering och efteranalyser. En överblick 

över dessa kategorier samt tillhörande arbetsmoment kan ses i Figur 1. Upplägget i metodavsnittet 

följer den ordning som anges i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Sammanfattning av innehållet och ordningen i rapportens metodavsnitt. 

I föranalysen studerades först eventuella samband mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet 

genom olika samvariationsanalyser. Arbetet bestod av att ta fram en korrelationskoefficient och non-

korrelationskoeffcicient samt genomföra en korskovariansanalys. Därefter undersöktes 

autokorskovarianser och medelvärdesveckor skapades för uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

I predikteringsdelen av arbetet valdes först ett gemensamt bedömningskriterium för de olika 

modelltyperna för att kunna jämföra deras resultat. 3 statiska och 2 dynamiska ARMA-modeller togs 

fram baserat på olika mätdata och modellprinciper. En Polyfit-modell baserad på linjär omvandling av 

temperaturprognoser utvecklades och undersöktes. En kompletterande skiftnings-modell togs fram 

och viktades mot Polyfit-modellen i en viktningsanalys. Skiftningsmodellen arbetar (till skillnad från 

Polyfit-modellen) med separata omvandlingsfaktorer för respektive timme i nästkommande dygn 

som appliceras på temperaturprognoserna. Den bästa viktningskoefficienten från viktningsanalysen 

användes slutligen för att skapa en bättre anpassad modell som var en kombination av Polyfit- och 

skiftnings-modellen. 

I efteranalyserna undersöktes avvikelserna i SMHIs temperaturprognoser. Resultatet av den analysen 

användes sedan för att genomföra en känslighetsanalys av den viktade modellen. 

•Mätdata
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3.1. Mätdata 
I studien användes olika typer av mätdata från olika källor för att genomföra analyser, predikteringar 

och validera resultaten av arbetet. De mätdata som användes i studien var följande: 

 Temperaturdata från Heden 

 Temperaturdata från Karlstads flygplats 

 Värmebehovsdata från fjärrvärmenätet 

 Temperaturprognos från SMHI 

 Temperaturprognos från en privat tjänst 

I den här studien användes huvudsakligen temperaturdata från en mätstation i Hedenområdet som 

ägs av Karlstads Energi (Närman, 2015). För vissa av ARMAX-modellerna användes också 

temperaturdata för Karlstad som hämtats från SMHIs öppna databas (SMHI, 2015). Denna mätdata 

var insamlad från Karlstads flygplats, vilket ligger i andra änden av Karlstad från Hedenområdet. 

Värmebehovsmätningarna tillhandahölls av Karlstads Energi och avsåg egentligen levererad 

värmemängd, vilket kan skilja sig från det verkliga värmebehovet till följd av exempelvis felreglering i 

pannorna så att dessa producerar för mycket eller för lite. 

Temperaturprognoserna som användes i arbetet hämtades antingen från SMHI (SMHI, 2015) eller en 

privat tjänst som Karlstads Energi abonnerar på  (Närman, 2015). 

För temperaturdatan från Karlstads flygplats saknades mätvärden för totalt 89 timmar under 2014. I 

studien valdes timmarna som saknade mätvärden att klippas bort så att en kontinuerlig indataserie 

med 8671 mätvärden skapades. Motsvarande timmar exkluderades även från övriga mätserier när 

dessa användes i modellerna som nyttjade temperaturmätningarna från Karlstads flygplats. 

3.2. Föranalys 
För att studera rimligheten i att använda temperaturmätningarna som indata för 

predikteringsmodellerna genomfördes samvariationsanalyser på temperaturmätningarna och det 

uppmätta värmebehovet. I föranalyserna studerades enbart temperaturdata från Hedenområdet. 

3.2.1. Korrelationskoefficient 
Den första samvariationsanalysen som genomfördes på uteluftstemperaturen och värmebehovet var 

att ta fram en korrelationskoefficient för förhållandet mellan de två dataserierna. För att validera 

korrelationskoefficienten beräknades även en non-korrelationskoefficient. Dessa koefficienter togs 

fram med corrcoef-funktionen i Matlab (MathWorks, 2015a). 

3.2.2. Korskovarians och autokovarians 
Efter att ha beräknat korrelationskoefficienten studerades korskovariansen (MathWorks, 2015e) 

mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet såväl som autokovariansen för 

uteluftstemperaturen respektive värmebehovet. Denna analys genomfördes med xcov-funktionen i 

Matlab (MathWorks, 2015e). 

3.2.3. Medelvärdesanalys 
I medelvärdesanalysen skapades medelvärdesveckor för en given tidsperiod där varje timvärde 

representerade medelvärdet av alla motsvarande tidpunkter och veckodagar för hela den givna 

tidsperioden. 

13 medelvärdesveckor skapades för uteluftstemperaturen respektive värmebehovet. En baserat på 

mätdata för hela 2014 och 12 utifrån mätdata för respektive månad under samma år. 
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3.3. Prediktering 
För att öka chanserna att hitta en lämplig predikteringsmodell åt Karlstads Energi studerades olika 

typer av predikteringsmodeller. Dessa jämfördes sedan med KE-modellen och varandra så att den 

bästa av de studerade modellerna kunde väljas ut. 

3.3.1. Bedömningskriterium 
Vid jämförelse av de olika modelltyperna användes medelavvikelsen (MW/h) i predikterat behov från 

uppmätt behov som bedömningskriterium. 

3.3.2. Avgränsningar 
Avgränsningar gjordes för de undersökta parameterintervallen för ARMAX-modellerna vilket 

minskade den totala beräkningstiden då dessa modeller togs fram. Vilka parameterintervall som 

valdes för de olika ARMAX-modellerna finns beskrivet i avsnitt 3.3.3 och 3.3.4. 

3.3.3. ARMAX 
ARMAX-modellerna skapades med armax-funktionen i Matlab (MathWorks, 2015b) och prediktering 

av värmebehovet för jämförelse mot mätdata skedde med forecast-funktionen (MathWorks, 2015f). 

Temperaturmätningar från Karlstads Energis egen mätstation vid Hedens fjärrvärmeverk användes 

som insignal och det uppmätta värmebehovet som utsignal i modellerna. 

Vid val av den bästa ARMAX-modellen (A1) baserad på Karlstads Energis temperaturmätningar 

skapades en iterativ beräkningsmodell där parametrarna 𝑛𝑎, 𝑛𝑏, 𝑛𝑐 och 𝑛𝑘 varierades inom 

intervallet angivet i Tabell 1.  

Tabell 1. Undersökt parameterintervall i modell DA2. x representerar värdet hos motsvarande parameter i A3-modellen. 

 Parameter 
 𝒏𝒂 𝒏𝒃 𝒏𝒄 𝒏𝒌 
Undre gräns 0 0 0 0 
Övre gräns 16 16 16 16 

ARMAX-modeller skapades för respektive parameterkombination och deras predikteringsresultat 

sparades. När programmet testat alla möjliga parameterkombinationer sorterades modellerna efter 

sina FPE och modellen med lägst FPE valdes som den bästa, enligt Akaikes teori (Akaike, 1974). 

Två villkor lades till i modellen som justerar alla negativa predikterade värmebehov till 0 och alla 

predikterade värmebehov över 250 till 250. Dessa villkor lades till då fjärrvärmesystemet inte kan ha 

ett negativt värmebehov och analys av tidigare data visade att värmebehovet aldrig översteg 215 

MW, vilket gör predikteringar över 250 MW orimliga.  

En andra ARMAX-modell (A2) skapades på samma sätt som den första men baserad på mätdata för 

uteluftstemperaturen hämtad från SMHIs öppna databas.  

Parametervärden för den bästa ARMAX-modellen för KEs respektive SMHIs temperaturdata 

användes slutligen som riktvärden för att skapa ett avgränsat parameterintervall inom vilket en 

tredje ARMAX-modell (A3) med båda temperaturserierna som indata kunde undersökas.  

3.3.4. Dynamisk ARMAX 
Två typer av dynamiska ARMAX-modeller (DA1 och DA2) skapades i arbetet och analyserades.  

Båda modelltyperna byggde data för de n senaste veckorna, där n varierades mellan 1 och 8. Detta 

simulerade en ”glömskefaktor” i modellen som visat på positiva effekter i tidigare arbeten (Forsberg, 

1986). De dynamiska ARMAX-modellerna använde både Karlstads Energis och SMHIs temperaturdata 

som insignaler vid prediktering av värmebehovet. 
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I DA1 angavs parametervärdena vara samma som för A3-modellen. Modellen räknade sedan om 

parameterkoefficienterna för varje nytt dygn baserat på mätdata för de n senaste veckorna, där n 

varierades mellan 1 och 8. Den nykonstruerade ARMAX-modellen användes därefter för att 

prediktera nästkommande dygn. 

DA2 byggde på att hela processen för den statiska ARMAX-modellen upprepades för varje nytt dygn. 

För varje nytt dygn testade modellen alla möjliga parameterkombinationer inom ett begränsat 

intervall bestämt utifrån parametervärdena för A3-modellen. Intervallets undre gräns sattes till 

parametervärdena i A3 minus ett och den övre gränsen sattes till parametervärden i A3 plus ett. 

Tabell 2 beskriver det undersökta parameterintervallet, där x är värdet hos motsvarande parameter i 

A3-modellen. 

Tabell 2. Undersökt parameterintervall i modell DA2. x representerar graden av motsvarande parameter i A3-modellen. 

 Parameter 
 𝒏𝒂 𝒏𝒃𝑲𝑬

 𝒏𝒃𝑺𝑴𝑯𝑰  𝒏𝒄 𝒏𝒌𝑲𝑬
 𝒏𝒌𝑺𝑴𝑯𝑰  

Undre gräns x-1 x-1 x-1 x-1 x-1 x-1 
Övre gräns x+1 x+1 x+1 x+1 x+1 x+1 

3.3.5. Polyfit 
Utöver ARMAX-modellerna undersöktes även en Polyfit-modell som utvecklades i studien. Modellen 

bygger på antagandet att förhållandet mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet förändras 

över året, men att förändringen från dag till dag är försumbar. Modellen studerar 

uteluftstemperaturen och värmebehovet för de senaste dygnen för att ta fram ett förhållande mellan 

de två mätsignalerna och använder en dynamisk linjäromvandling av uteluftstemperatur för att 

beräkna kommande värmebehov med hjälp av temperaturprognoser från SMHI eller den privata 

betaltjänst som Karlstads Energi i nuläget använder. 

Polyfit-modellen använder minsta kvadratmetoden (Weisstein, 2015) för att skapa en linjär 

omvandlingsfunktion från uteluftstemperaturen till värmebehovet baserat på data för de n senaste 

dygnen, där n varierades mellan 1 och 5. Modellen tar fram den linjära omvandlingsfunktionen med 

hjälp av polyfit-funktionen i Matlab (MathWorks, 2015g). 

Minsta kvadratmetoden hittar en omvandlingsfunktion från en serie mätvärden (insignal) till en 

annan (utsignal) baserat på den omvandling som ger minsta kvadratiska felavvikelse. Den sökta 

kurvan 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 tas därför fram genom att minimera ekvation 13 (Weisstein, 2015). 

∑ [𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)]
2𝑛

𝑖=1
 (13) 

Där n är antalet mätvärden, yi är ett mätvärde i utsignalen vid tidpunkten i a är en konstant, b är 

koefficienten till x och xi är ett mätvärde i insignalen vid tidpunkten i. 

Den framtagna omvandlingsfunktionen appliceras på temperaturprognosen för nästkommande dygn, 

vilket beräknar det förväntade värmebehovet. Ett villkor lades till i modellen som justerar alla 

negativa predikterade värmebehov till 0. Villkoret lades till då fjärrvärmesystemet inte kan ha ett 

negativt värmebehov. 

Slutligen undersöktes effekterna av att ändra polynomgraden i Polyfit-modellen. Detta utfördes 

genom att variera gradtalet i ekvationen som togs fram med minsta kvadratmetoden från 1-10. 

Omvandlingsfunktionerna togs fram genom att minimera ekvation 14. 

∑ [𝑦𝑖 − (𝑎 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1
)]2

𝑛

𝑖=1

 (14) 
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Där n är antalet mätvärden, yi är ett mätvärde i utsignalen vid tidpunkten i, m är polynomgraden i 

den sökta omvandlingsfunktionen, bj är koefficienten till x av j:e graden och xi är ett mätvärde i 

insignalen vid tidpunkten i. 

För varje polynomgrad genomfördes predikteringar med Polyfit-modellen för hela 2014 och 

medelavvikelserna från de 10 modellerna jämfördes för att se vilket gradtal som gav lägst 

medelavvikelse. 

Då predikterad temperaturdata inte finns lagrad i SMHIs öppna databas användes uppmätta 

temperaturer i analyserna för att möjliggöra jämförelser med övriga modeller över en helårsperiod. 

Temperaturprognoserna från den privata tjänst som Karlstads Energi använder fanns sparade för 

hela 2014. 

3.3.6. Skiftning 
Skiftnings-modellen utvecklades i studien och konstruerades som ett komplement till Polyfit-

modellen och räknade ut differenserna mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet för varje 

enskild timme under det senaste dygnet. 

Dessa differenser adderades på temperaturpredikteringarna från SMHI för motsvarande tidpunkt 

under nästkommande dygn och predikterade på så sätt värmebehovet.  

Modellen bygger på en enhetslös omvandling från temperaturen till värmebehovet för varje enskild 

timme enligt ekvation 15: 

𝑉𝐵𝑇 = 𝑇𝑇 + (𝑉𝐵𝑁 − 𝑇𝑁) (15) 

Där VBT är en vektor med timvis predikterat värmebehov för nästkommande dygn, TT är en vektor 

med timvisa temperaturprognoser för nästkommande dygn, VBN är det timvis uppmätta 

värmebehovet för det senaste dygnet och TN är den timvis uppmätta uteluftstemperaturen för det 

senaste dygnet. 

Ekvation 12 kan också utvecklas till att beskrivas enligt ekvation 16. 

[
 
 
 
𝑉𝐵𝑇1

𝑉𝐵𝑇2

⋮
𝑉𝐵𝑇24]

 
 
 

=

[
 
 
 
𝑇𝑇1

𝑇𝑇2

⋮
𝑇𝑇24]

 
 
 

+

(

 

[
 
 
 
𝑉𝐵𝑁1

𝑉𝐵𝑁2

⋮
𝑉𝐵𝑁24]

 
 
 

−

[
 
 
 
𝑇𝑁1

𝑇𝑁2

⋮
𝑇𝑁24]

 
 
 

)

  (16) 

Ett villkor lades till i modellen som justerar alla negativa predikterade värmebehov till 0. Villkoret 

lades till då fjärrvärmesystemet inte kan ha ett negativt värmebehov. 

Som för Polyfit-modellen undersöktes effekten av att variera längden på dataserierna för att 

motsvara de 1 till 5 senaste dygnen. För de simuleringar där indatan i modellen avsåg mer än det 

senaste dygnet skapades ett medelvärdesdygn för uteluftstemperaturen respektive värmebehovet 

där varje timvärde baserades på medelvärdet för motsvarande tidpunkt under de olika dygnen. 

Modellen räknade sedan ut förhållandet mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet för varje 

enskild timme under medelvärdesdygnet. 

Då predikterad temperaturdata inte finns lagrad i SMHIs öppna databas användes uppmätta 

temperaturer i analyserna för att möjliggöra jämförelser med övriga modeller över en helårsperiod. 

Temperaturprognoserna från den privata tjänst som Karlstads Energi använder fanns sparade för 

hela 2014. 
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3.3.7. Viktning 
Den viktade modellen kompenserade för de plana predikteringskurvorna i Polyfit-modellen genom 

att kombinera den med Skiftnings-modellen. De två modellerna kombinerades genom att vikta 

resultatet av dessa enligt ekvation 17. 

𝑉𝐵𝑖 = 𝛼 ∗ 𝑃𝑖 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆𝑖 (17) 

Där VBi är det predikterade värmebehovet för tidpunkt i under nästkommande dygn, α är 

viktningskoefficienten, Pi är det predikterade värmebehovet för tidpunkt i enligt Polyfit-modellen och 

Si är det predikterade värmebehovet för tidpunkt i enligt Skiftnings-modellen. 

Vid val av viktningskoefficienten α undersöktes först olika viktningar av Polyfit- och Skiftnings-

modellen genom att variera koefficientvärden mellan 0 och 1, med en steglängd på 0.01. För varje 

koefficientvärde genomfördes en prediktering av värmebehovet för 2014 och det koefficientvärde 

som gav den viktade modellen lägst medelavvikelse över hela året valdes som viktningskoefficient α. 

Predikteringsresultaten från samtliga viktningar jämfördes med avseende på medelavvikelse från 

uppmätt värmebehov. En analys gjordes även av optimala α-värden för respektive dag under 2014. 

Analyserna av viktningskoefficienten genomfördes på uppmätt temperaturdata från SMHI. 

3.4. Efteranalyser 

3.4.1. SMHI-data 
Då SMHIs öppna databas inte lagrar temperaturprognoser samlades predikterade temperaturvärden 

in under april månad. Temperaturprognoserna samlades in varje kväll kl. 23:00 och innefattade 

prognoser från 1 till 24 timmar framåt. 

Prognoserna jämfördes sedan mot uppmätt temperaturdata hämtad från SMHIs öppna arkiv i början 

av maj så att medeltemperaturavvikelsen och typtemperaturavvikelsen kunde räknas ut. Med 

typtemperaturavvikelsen menas det vanligast förekommande värdet på avvikelsen mellan prognosen 

och de uppmätta temperaturerna. 

3.4.2. Justering av temperaturdata (Viktad modell) 
Utifrån analysen av avvikelsen i SMHIs temperaturprognoser anpassades mätdatan från SMHI med 

en error-term som simulerar normala avvikelser i SMHIs predikteringsmodell. Error-termen 

definierades enligt ekvation 18, och adderades till SMHIs mätdata för 2014. 

𝐸𝑟𝑟 = 4𝑚 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑑(𝑛, 1) − 2𝑚 (18) 

Där rand är en slumpfunktion i Matlab som skapar en kolumnvektor med n antal värden fördelade 

mellan 0 och 1 med en vald fördelningsfunktion (MathWorks, 2015h), och m är medelavvikelsen i 

SMHIs temperaturprognos. 

Ekvationen skapar därmed en serie med slumpmässigt framtagna värden med samma längd som 

SMHIs temperaturmätdataserie. När error-termen adderas till SMHIs temperaturdata får den 

justerade mätdataserien samma medelavvikelse från de uppmätta temperaturerna som SMHIs 

temperaturprognos. Fördelningsfunktionen som användes i rand-funktionen valdes baserat på de 

uppmätta medel- och typtemperaturavvikelserna. 

500 simuleringar genomfördes där den slumpmässiga error-termen adderades till temperaturdata 

och den viktade modellen användes för att prediktera värmebehovet. Det gav en god representation 

av den normala avvikelsen i SMHIs temperaturpredikteringar samt den förväntade avvikelsen i den 

viktade modellen vid kontinuerlig drift (då temperaturprognoser används istället för mätdata). Den 
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största avvikelsen och medelavvikelsen i dessa predikteringar togs slutligen fram för jämförelse med 

KE-modellen.  
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4. Resultat 
Samtliga resultat presenterade i rapporten är baserade på analyser gjorda på mätdata för 2014. 

Resultatavsnittet består först av en beskrivning av den bästa predikteringsmodellen och dess 

medelavvikelse. Därefter motsvarar upplägget på resultatavsnittet den ordning analyserna 

presenterats i metodavsnittet. Nedan följer en övergripande beskrivning av resultatavsnittets 

upplägg:  

1. Vald modell 

2. Föranalys 

a. Korrelationskoefficient och non-korrelationskoefficient 

b. Korskovariansanalys 

c. Autokovariansanalyser 

d. Medelvärdesanalys 

3. Prediktering 

a. ARMAX 

b. Dynamisk ARMAX 

c. Polyfit 

d. Skiftning 

e. Viktning 

4. Efteranalyser 

a. SMHI-data 

b. Justering av temperaturdata (Viktad modell) 

4.1. Vald modell 
Jämförelserna av de olika modellerna visade att den viktade modellen (kombinationen av Polyfit- och 

skiftnings-modellen) gav lägst medelavvikelse på ca 6,24 MW/h, vilket är 12,1% mindre än för KE-

modellen. Denna siffra bygger på en analys gjord på uppmätta uteluftstemperaturer från SMHI, 

istället för temperaturprognoser som modellen är tänkt att använda. Vid justering av 

temperaturdatan genom att tillägget av ett simulerat predikteringsfel gav modellen en 

medelavvikelse på ca 7,1 MW/h, vilket är 2% mindre än för KE-modellen. 

Då Karlstads Energi har tillgång till en privat predikteringstjänst med en medavvikelse på 0,1°C/h 

erhålls en medelavvikelse på ca 6,31 MW/h när prognoser från denna tjänst används. Det ger en 

medelavvikelse som är 11,3% mindre än KE-modellen. 

Den valda modellen kommer från och med juli 2015 att användas i drift parallellt med KE-modellen 

så att den kan utvärderas av Karlstads Energi under en längre period. Ett slutdatum för denna 

långsiktiga analys är inte satt. Den är istället tänkt att pågå till dess att Karlstads Energi anser att 

analysen bevisat att modellen kan betraktas som användbar eller inte. 

4.2. Föranalys 

4.2.1. Korrelationskoefficient och non-korrelationskoefficient 
Korrelationskoefficienten mellan Karlstad Energis uppmätta uteluftstemperatur och värmebehov 

erhölls vara -0,89, vilket indikerade ett starkt, omvänt samband mellan uteluftstemperaturen och 

värmebehovet. Riktigheten i korrelationskoefficienten styrktes av Non-korrelationskoefficient som 

angavs vara 0. Uteluftstemperaturen konstaterades därmed vara ett lämpligt val av indata för en 

predikteringsmodell av värmebehovet. 
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4.2.2. Korskovariansanalys 
Som Figur 2 visar bekräftade korskovariansanalysen det inverterade sambandet mellan 

uteluftstemperaturen och värmebehovet som indikerades av korrelationskoefficienten. En 

noggrannare analys av korskovariansen (nedre bilden i Figur 2) visade även på en 24 timmars 

periodicitet i samvariationen mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

 

Figur 2. Uteluftstemperaturens och värmebehovets korskovarians. Hela korskovarianskurvan överst och närbild underst. 

Korskovarianskurvans symmetri kring tidsförskjutningen 0 indikerar att ingen (märkbar) fördröjning 

fanns mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

4.2.3. Autokovariansanalyser 
Autokovariansanalysen av uteluftstemperaturen under 2014 gav en autkovarianskurva enligt Figur 3.  

 

 

Figur 3. Uteluftstemperaturens autokovarians. Hela autokovarianskurvan i övre bild och närbild nedre bild. 

Den övre kurvan i Figur 3 som visar hela autokovarianskurvan indikerade ett starkt samband mellan 

uteluftstemperaturen över flera veckor. Den nedre kurvan i Figur 3 visar en förstoring av 
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autokovarianskurvan kring en tidsförskjutning på 0 timmar. Kurvan visar på en tydlig 24 timmars 

periodicitet i uteluftstemperaturen. 

Autokovariansanalysen av värmebehovet under 2014 gav en autkovarianskurva enligt Figur 4.

 

Figur 4. Värmebehovets autokovarians. Hela autokovarianskurvan i övre bild och närbild i nedre bild. 

Autokovarianskurvan för värmebehovet (Figur 4) följer autokovarianskurvan för 

uteluftstemperaturen (Figur 3) väl, med skillnad för amplituden i de två kurvorna. Även för 

värmebehovet uppmättes en periodicitet på 24 timmar vilket kan ses i den kurvan i Figur 4. 

Likheterna i de två kurvornas utseende och respektive mätsignals periodicitet tolkades som en 

indikation på ett starkt samband mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

4.2.4. Medelvärdesanalys 
En analys av mätdatan från Karlstads Energi för hela 2014 visade på en stark dygnsbaserad 

periodicitet för uteluftstemperaturen över året, vilket kan ses i Figur 5. Figur 5 visar även på en 

mindre tydlig periodicitet för värmebehovet. 
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Figur 5. Teoretisk medelvecka med avseende på Uteluftstemperatur och värmebehov för 2014. 

Som demonstrerat i Figur 6 där medelveckor skapats för respektive månad är periodiciteterna i Figur 

5 dessutom föränderlig över året. 

 

Figur 6. Teoretiska medelveckor för uteluftstemperaturen och värmebehov för respektive månad under 2014. 
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4.3. Prediktering 

4.3.1. ARMAX 
Analyserna av de statiska ARMAX-modellerna gav de bästa parametervärden inom det undersökta 

intervallet för respektive modell enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Parametervärden för de bästa statiska ARMAX-modellerna från analysen.  

 Parameter  
Modell 𝒏𝒂 𝒏𝒃𝑲𝑬

 𝒏𝒃𝑺𝑴𝑯𝑰  𝒏𝒄 𝒏𝒌𝑲𝑬  𝒏𝒌𝑺𝑴𝑯𝑰
 Temperaturdata 

A1 15 15 - 15 0 - Karlstads Energi 
A2 16 - 16 11 - 0 SMHI 
A3 18 16 17 14 0 0 Karlstads Energi 

+ SMHI 

Utifrån de bästa parametervärdena för modellerna A1 och A2 valdes det undersökta 

parameterintervallet för A3 enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Undersökt parameterintervall vid val av modell A3. 

 Parameter 
 𝒏𝒂 𝒏𝒃𝑲𝑬

 𝒏𝒃𝑺𝑴𝑯𝑰  𝒏𝒄 𝒏𝒌𝑲𝑬
 𝒏𝒌𝑺𝑴𝑯𝑰  

Undre gräns 13 13 13 13 0 0 
Övre gräns 19 19 19 19 3 3 

A1 hade en medelavvikelse på 21,6 MW/h, vilket är 203,8% högre än för KE-modellen. Figur 7 visar 

A1-modellens predikterade värmebehov i förhållande till det uppmätta värmebehovet. 

A2 hade en medelavvikelse på 25,6 MW/h, vilket är 260,7% högre än för KE-modellen. Figur 8 visar 

A2-modellens predikterade värmebehov i förhållande till det uppmätta värmebehovet. 

A3 hade en medelavvikelse på 29,6 MW/h, vilket är 316,1% högre än för KE-modellen. Figur 9 visar 

A3-modellens predikterade värmebehov i förhållande till det uppmätta värmebehovet. 

Parameterkoefficienterna för de statiska ARMAX-modellerna kan se i Bilaga 1. 

Tidiga analyser av ARMAX-modellerna visade att de bästa modellerna alltid hade 𝑛𝑘-värden på 0. 

Resultatet indikerade att ingen tidsfördröjning fanns mellan uteluftstemperaturen och 

värmebehovet, vilket styrktes av resultatet från korskovariansanalysen. De undre och övre gränserna 

för parametern 𝑛𝑘 sattes därför till 0 respektive 3 i efterföljande analyser. 
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Figur 7. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från A1-modellen. 

 

Figur 8. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från A2-modellen. 

 

Figur 9. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från A3-modellen. 

Som Figur 7 till Figur 9 visar hade de statiska ARMAX-modellerna märkbara avvikelser från det 

uppmätta värmebehovet över hela året och avvikelsen ökade under sommarperioden (juni-augusti) 

för samtliga modeller. Predikteringskurvorna är utjämnade över året jämfört med det uppmätta 

värmebehovet vilket antas indikera att modellerna är anpassade efter en för stor uppsättning data. 

Modellerna arbetar med ett konstant förhållande mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet 

och klarar därför inte att prediktera värmebehovet för varje dygn väl då förhållandet mellan 

uteluftstemperaturen och värmebehovet förändras över året. 

4.3.2. Dynamisk ARMAX 
Analyserna av de dynamiska ARMAX-modellerna visade att dessa presterade bättre än de statiska 

ARMAX-modellerna, för alla undersökta längder på indatasserierna.  

De lägsta medelavvikelserna som uppmättes var 19,6 MW/h för DA1 och 19,8 för DA2. Avvikelserna 

var därmed är 175,4% respektive 179% högre än för KE-modellen. Både DA1 och DA2 gav lägst 

medelavvikelse då indata för de 4 senaste veckorna användes vid predikteringen.  
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Baserat på parametervärdena för A2-modellen valdes parametervärden för DA1-modellen enligt 

Tabell 5, vilket är samma värden som för A2-modellen. 

Tabell 5. Parametervärden för DA1-modellen.  

 Parameter  
Modell 𝒏𝒂 𝒏𝒃𝑲𝑬

 𝒏𝒃𝑺𝑴𝑯𝑰  𝒏𝒄 𝒏𝒌𝑲𝑬  𝒏𝒌𝑺𝑴𝑯𝑰
 Temperaturdata 

DA1 18 16 17 14 0 0 Karlstads Energi 
+ SMHI 

Figur 10 visar DA1-modellens predikteringskurva i förhållande till det uppmätta värmebehovet. 

 

Figur 10. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från DA1-modellen. 

Utifrån parametervärdena framtagna för A3-modellen valdes parameterintervallet för DA2-modellen 

enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Undersökt parameterintervall vid val av modell A3. 

 Parameter 
 𝒏𝒂 𝒏𝒃𝑲𝑬

 𝒏𝒃𝑺𝑴𝑯𝑰  𝒏𝒄 𝒏𝒌𝑲𝑬
 𝒏𝒌𝑺𝑴𝑯𝑰  

Undre gräns 17 15 16 13 0 0 
Övre gräns 19 17 18 15 1 1 

Figur 11 visar DA2-modellens predikteringskurvan i förhållande till det uppmätta värmebehovet. 
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Figur 11. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från DA2-modellen. 

De dynamiska ARMAX-modellerna gav bättre predikteringar över året jämfört med de statiska 

ARMAX-modellerna. Detta gäller framförallt under sommarperioden (juni-augusti) där 

medelavvikelsen var mindre än hälften så stora som i de statiska ARMAX-modellerna. 

Fördelarna med de dynamiska ARMAX-modellerna var dock inte tillräckliga för att göra dem till 

lämpliga ersättningar åt KE-modellen då deras medelavvikelser var betydligt högre. 

4.3.3. Polyfit 
Polyfit-modellen gav en medelavvikelse på ca 6,4 MW/h, vilket är 9,6% lägre än för KE-modellen. 

Figur 12 visar Polyfit-modellens predikterade värmebehov i förhållande till det uppmätta 

värmebehovet. 

 

Figur 12. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från Polyfit-modellen. 

Figur 12 visar på en god passform på Polyfit-modellens predikteringskurva i förhållande till det 

uppmätta värmebehovet. Det gällde även under sommarperioden (juni-augusti), vilket var den 

period då ARMAX-modellernas predikteringar avvek som mest. 
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Figur 13 visar längden på de analyserade dataserierna i förhållande till Polyfit-modellens 

medeavvikelse vilket indikerade att analys av mätdata för de 3 senaste dagarna vid varje ny 

prediktering gav lägst medelavvikelse i modellen för hela 2014. 

Figur 13 visar hur medelavvikelsen för Polyfit-modellen förändrades då antalet tidigare dygn som 

modellen studerade (n) varierades mellan 1 och 5. I studien kallades antalet studerade dygn för 

modellens ”minne”. Minnet var alltså den mängd tidigare mätdata som Polyfit-modellen använde för 

att skapa den linjära omvandlingsfunktionen från uteluftstemperaturen till värmebehovet. 

 

Figur 13. Diagram över medelavvikelse i Polyfit-modellen för 2014 i förhållande till Polyfit-modellens "minne". 

Som Figur 13 visar så ger analys av mätdata för de 3 senaste dagarna vid varje ny prediktering lägst 

medelavvikelse i Polyfit-modellen. 

Figur 14 visar effekten av ökad polynomgrad i Polyfit-modellen. Som figuren visar så ökar 

medelavvikelsen med ökad polynomgrad. En linjär omvandlingsfunktion i Polyfit-modellen gav 

därmed bäst predikteringar. 

 

Figur 14. Diagram över medelavvikelsen i Polyfit-modellen för 2014 i förhållande till modellens polynomgrad. 

Ökningen av medelavvikelsen berodde på att högre polynomgrader ökade modellens känslighet för 

variationer mellan uppmätt temperatur för de senaste dygnen och temperaturprognoser för 

nästkommande dygn. Som Figur 15 visar gav Polyfit-modellen extrema momentana felpredikteringar 

på grund av små mellan temperaturkurvorna då höga polynomgrader användes. 
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Figur 15. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från en Polyfit-modell med en polynomgrad av 8. 

4.3.4. Skiftning 
Skiftnings-modellen hade en medelavvikelse på ca 10,7 MW/h, vilket är 48,5% högre än för KE-

modellen. Analyser av modellen visade att medelavvikelsen var lägst då enbart data för det senast 

dygnet användes vid prediktering. 

Figur 16 visar jämförelsen mellan skiftnings-modellens prediktering och det uppmätta värmebehovet.  

 

Figur 16. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från Skiftnings-modellen. 

Som Figur 16 visar följer Skiftnings-modellens predikteringskurva det uppmätta värmebehovet väl 

över året. Dock överskattas de värmebehovets variation över de enskilda dygnen vilket ger 

Skiftnings-modellen en högre medelavvikelse än Polyfit-modellen.  

En jämförelse av predikteringskurvorna från Polyfit- och Skiftnings-modellen, enligt Figur 17, visar 

hur Polyfit-modellen tenderade att underskatta variationerna i värmebehovet över dygnet, medan 

Skiftnings-modellen överskattade dem. 
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Figur 17. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från Polyfit- och Skiftnings-modellen under några 
dagar i juni. 

4.3.5. Viktning 
Analysen av viktningen mellan Polyfit- och Skift-modellen gav en viktningskoefficient på 0,86. Den 

viktade modellen gav en medelavvikelse på ca 6,2 MW/h, vilket är 12,1% mindre än för KE-modellen 

då temperaturdata från SMHI användes. Figur 18 visar jämförelsen av det uppmätta värmebehovet 

och predikteringen från den viktade modellen. 

 

Figur 18. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från den viktade modellen. 

Som Figur 19 visar har den viktade modellens predikteringskurva en överlag mindre avvikelse från 

mätdata Polyfit- eller Skiftningsmodellen (jämför med Figur 17). 
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Figur 19. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från den viktade modellen under några dagar i 
juni. 

Likt de övriga modellerna hade den viktade modellen svårare att prediktera väl under 

sommarperioden men gav en predikteringskurva med relativt låg avvikelse under övriga året, vilket 

kan ses i Figur 20. 

 

Figur 20. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från den viktade modellen under några dagar i 
mars. 

Den privata predikteringstjänst för uteluftstemperaturen som Karlstads Energi använder uppmättes 

ha en medelavvikelse på endast 0,1°C/h för predikteringshorisonter på 24 timmar (Närman, 2015). 

Genom att använda denna tjänst istället för temperaturprognoser från SMHI erhölls en uppmätt 

medelavvikelse på 6,3 MW/h för hela 2014, vilket är 11,3% mindre än för KE-modellen. Figur 21 visar 

en jämförelse mellan den viktade modellens predikteringskurva och uppmätt värmebehov då 

temperaturprognoser från den privata predikteringstjänsten används. 
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Figur 21. Jämförelse av uppmätt värmebehov och predikterat värmebehov från den viktade modellen 
(Då temperaturprognoser från en privat predikteringstjänst används). 

Analysen på den optimala viktningskoefficienten för respektive dag gav dock att den bästa 

viktningskoefficienten varierade från dag till dag. De optimala viktningskoefficienterna för varje dag 

kan ses i Figur 22. 

 

Figur 22. Viktning mellan Polyfit-modellen och Skift-modellen för respektive dag under 2014 (för vilka mätdata fanns 
tillgängliga från SMHI). 

Jämförelsen av förhållandena mellan viktningskoefficienten och medelavvikelsen för 2014 intygade 

att viktningskoefficienten var väl vald. Förhållandena mellan viktningskoefficientens värde och 

medelavvikelsen presenteras i Figur 23. 
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Figur 23. Diagram över förhållandet mellan viktningskoefficient och medelavvikelse baserat på analys av mätdata för 2014 
(För de dagar mätdata fanns tillgängliga från SMHI). 

4.4. Efteranalyser 

4.4.1. SMHI-data 
Analysen av temperaturprognoserna från SMHI gav att dessa hade en medelavvikelse på ca 1,2°C och 

en typavvikelse på ca 1°C jämfört med de uppmätta uteluftstemperaturerna. Med typavvikelse 

menas den vanligast förekommande avvikelsen mellan temperaturprognoserna och de verkliga 

utfallen. 

4.4.2. Justering av temperaturdata (Viktad modell) 
Predikteringarna med Polyfit-modellen baserat på de justerade temperaturerna gav en 

medelavvikelse på ca 6,98 MW/h och en högsta avvikelse på ca 7,1MW/h. Jämfört med resultaten av 

den förenklade analysen, då uppmätta temperaturvärden användes, gav det en högre 

medelavvikelse. Medelavvikelsen för Polyfit-modellen hade trots justering av temperaturvärdena 

alltid en lägre medelavvikelse än KE-modellen och de övriga modeller som undersökts i studien. För 

rand-funktionen valdes en likformig sannolikhetsfördelning då det stämde bäst överens med de 

uppmätta avvikelserna i temperaturprognoserna. 
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5. Diskussion 

5.1. Metod 

5.1.1. Föranalys 
I föranalyserna studerades enbart temperaturdata från Hedenområdet då dessa mätningar 

ursprungligen ansågs vara den enda mätdata modellerna var tänkta att använda sig av. 

Temperaturdatan från Karlstads flygplats hade också kunnat analyseras innan det användes i 

modellerna, men prioriterades bort av praktiska skäl. Resultaten av de genomförda föranalyserna 

(baserat på mätdatan från Hedenområdet) ansågs vara representativt för temperaturen i hela 

kommunen vilket innebar att föranalyser på temperaturdatan från Karlstads Flygplats inte var 

nödvändiga och därför inte genomfördes för att spara arbetstid. 

Temperaturdatan från Karlstads Flygplats användes först i ARMAX-modellerna som en åtgärd för att 

eventuellt minska avvikelsen i de modellernas predikteringar. Men då bruket av dessa mätvärden 

ökar Karlstads Energis behov av externa tjänster var det inte önskvärt att använda datan om det inte 

var nödvändigt för att göra ARMAX-modellerna användbara. Det ansågs därför vara en bättre idé att 

direkt undersöka eventuella positiva effekter av att nyttja temperaturdatan från Karlstads flygplats 

än att först genomföra en rad föranalyser. 

5.1.2. Medelvärdesanalys 
Medelvärdesanalysen genomfördes för att studera utetemperaturens och värmebehovets normala 

variation över dygnet och över veckan. 

Resultatet av medelvärdesanalyserna kunde användas för att bekräfta och ytterligare studera 

periodiciteterna givna i autokovariansanalyserna. Analysen gav även en bild över förändringarna i 

periodiciteten för uteluftstemperaturen respektive värmebehovet över året genom jämförelsen av 

medelveckorna för respektive månad. Utöver en direkt nytta för arbetet gav det även användbar 

information för Karlstad Energi för att kunna planera sin fjärrvärmeproduktion med avseende på 

värmebehovets variation över dygnet i förhållande till de varierande elpriserna från Nord Pool. 

Eftersom dagsmedeltemperaturen och dygnsvariationen ändras under året togs två typer av 

medelvärdesveckor fram. En medelvärdesvecka skapades utifrån data för hela 2014 för att ge ett 

generellt intryck av variationerna över veckodagarna. Den andra typen av medelvärdesvecka, som 

baserades på mätdata för respektive månad, togs fram för att studera variationen i medelvärden 

över året så att det därmed kunde konstateras hur en medelperiodicitet eller konstanta medelvärden 

generellt förhåller sig till mätdatan under längre perioder. 

5.1.3. Mätdata 
Genom att ta bort de timmar som saknade mätvärden från mätserierna förkortades den totala 

längden på mätserierna för 2014. Detta ledde till overkliga övergångar mellan mätvärden som 

egentligen skulle varit separerade med ett eller flera värden mellan sig. Det orsakade även en mindre 

förvrängning i periodiciteten i värmebehovet vilket kan ha försämrat predikteringen med ARMAX-

modellerna. Då de dynamiska ARMAX-modellerna bara undersökte data för en månad bakåt blev den 

negativa effekten på dessa mindre, då de efter ett tag ”glömmer bort” förskjutningen av mätdatan. 

Ett alternativ till att ta bort de tomma elementen i mätserien från Karlstads flygplats hade varit att 

ersätta dessa med medelvärden för motsvarande tidpunkt och veckodag under året. Det hade gjort 

att mätserierna inte behövts kortas ned och ingen förvrängning i periodiciteterna hade förekommit. 

Dock visade medelvärdesanalysen att medelvärdena för varje tidpunkt ändrades märkbart beroende 

på om detta räknades ut för hela 2014 eller en specifik månad. Att ersätta de tomma elementen med 
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felaktiga medelvärden hade kunnat försämra resultaten i modellerna genom att avvikande värden 

förts in. 

Ett bättre alternativ för att hantera avsaknaden av värden hade varit att genomföra en interpolation 

mellan värdena före och efter de tomma elementen för att räkna ut temperaturer att ersätta de 

tomma elementen med. Den här metoden hade antagit en förenklad regression för temperaturen 

vilket hade gett ett fel i mätserien, men den hade möjligtvis varit bättre än den metod som användes 

i den här studien. 

5.1.4. Bedömningskriterium 
För att kunna värdera och jämföra de olika modellerna med varandra och Karlstad Energis nuvarande 

predikteringsmodell behövdes ett gemensamt bedömningskriterium. 

Ett av problemen med jämförelserna av modellerna var att temperaturdata saknades från SMHI och 

predikteringsdata inte fanns tillgängligt från KE-modeller för vissa dagar under 2014. 

För att lösa detta problem jämfördes därför modellerna utifrån medelavvikelsen (MW/h) i 

predikterat behov från uppmätt behov, för dom dagar under 2014 som denna data fanns tillgänglig 

för i respektive modell. 

Det kunde dock konstateras att den uppmätta medelavvikelsen påverkades av hur många dagar, 

samt under vilken tid på året, som mätdata saknades för i respektive modell. Detta innebär att vissa 

avvikelser kan förekomma i de uppmätta medelavvikelserna. 

Ett alternativ eller möjligt komplement till medelavvikelsen i modellerna hade varit att även beräkna 

den kvadratiska medelavvikelsen. Fördelen med den kvadratiska medelavvikelsen är att enstaka 

stora predikteringsavvikelser väger tyngre än flera små avvikelser. Då stora felpredikteringar kan leda 

till onödig uppstart och medstängning av pannor, vilket är en kostsam process, kan det vara bättre 

att välja en modell som avviker lite hela tiden än en modell som stämmer för det mesta men har 

periodvist stora avvikelser. 

Analyserna av de olika modellernas predikteringskurvor och medelavvikelser ansågs dock indikera att 

en ändring av bedömningskriteriet till den kvadratiska medelavvikelsen inte hade angett någon 

annan modell som bättre än den viktade modellen. Det beror delvis på en tydlig skillnad i 

medelavvikelse hos de olika modelltyperna, där den viktade modellens medelavvikelse var mindre än 

en tredjedel av medelavvikelsen hos de statiska och dynamiska ARMAX-modellerna. Den viktade 

modellens predikteringskurva hade även bäst passform efter det uppmätta värmebehovet och hade 

färre och mindre avvikelsespikar än i de övriga modellerna. Att införa den kvadratiska 

medelavvikelsen som bedömningskriterium hade därför troligtvis gett en ännu bättre bedömning av 

den viktade modellen i förhållande till de övriga modellerna som undersöktes i den här studien. 

Den kvadratiska medelavvikelsen hade dessutom haft en högre känslighet för databortfallen i 

modellerna vilket ökat osäkerheten i jämförelsen mellan de olika modellerna. Att utgå från 

medelavvikelser ansågs därför vara det lämpligaste bedömningskriteriet vid att jämförelse av 

modellerna i studien, även om det inte helt pålitligt i den här studien. 

5.1.5. Avgränsningar 
Då skapandet och valideringen av ARMAX-modeller är resurskrävande i form av både datorkraft och 

tid valdes alla undersökta parameterintervall i ARMAX-modellerna att begränsas. Avgränsningen 

baserades på en avvägning mellan intresset att undersöka många parameterkombinationer och 

begränsningar i beräkningskraft hos tillgängliga datorer samt studiens omfattning. Det finns även ett 
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praktiskt intresse av att inte skapa onödigt komplexa predikteringsmodeller vilket också begränsade 

hur stora de undersökta parameterintervallen var. 

5.1.6. ARMAX 
Det kan inte definitivt bestämmas att den bästa ARMAX-modellens parametervärden ligger inom det 

avgränsade parameterintervall som undersöktes i den här studien men intervallet valdes ändå att 

begränsas av två praktiska skäl. Det första skälet var att begränsa beräkningstiden för analyserna då 

studiens omfattning krävde att dessa genomfördes inom ett visst tidsspann för ett ge tid till de övriga 

analyserna. Det andra skälet är det praktiska intresset att hålla modellen relativt simpel för att 

minimera beräkningstiden vid kontinuerligt bruk. En del precisionen kan då offras i modellen om 

detta innebär en drastisk minskning av beräkningstiden. 

Valet att justera alla värden under 0 och över 250 MWh i ARMAX-modellerna byggde dels på det 

faktum att systemet inte kan leverera ett negativt värmebehov samt att analyserna av mätdatan visat 

att värmebehovet aldrig överstigit ca 217MW under den period från vilken mätdata fanns tillgänglig 

för denna studie. Det ansågs därmed inte troligt att värmebehovet skulle kunna överstiga 250MW. 

Det senare villkoret skulle kanske förbättras om maxgränsen istället sattes på en bestämd 

procentsats över det högst uppmätta värmebehovet i tidigare mätdata. Det skulle göra modellen 

anpassningsbar till exempelvis utbyggnation av nätet (då detta skulle göra högre predikterade 

värmebehov rimligare). Men för denna studie valdes maxgränsen att sättas till ett konstant värde då 

samma indata använts för analyserna och maxgränsen således var garanterat högre än vad systemet 

skulle behöva leverera enligt mätdatan. 

Trots att maxgränsen verkade rimlig så ansågs behovet av en sådan gräns indikera en dålig 

predikteringsmodell. Även om behov över den angivna gränsen är osannolika finna risken att en 

maximumgräns förhindrar modellen från att prediktera verkliga rejäla ökningar av värmebehovet i 

nätet, vilket kan orsaka en underproduktion hos Karlstad Energi. 

Beslutet att ta fram de bästa parametervärdena för den tredje ARMAX-modellen inom det 

avgränsade intervallet gjordes för att spara in beräkningstid. Jämfört med att exempelvis undersöka 

alla parameterkombinationer inom intervallet angivet i Tabell 7 kunde avgränsningen minska den 

totala mängden undersöka kombinationer minskas med ca 94%.  

Tabell 7. Undersökt parameterintervall vid val av modell A3. 

 Parameter 
 na nbKE nbSMHI nc nkKE nkSMHI 

Undre gräns 0 0 0 0 0 0 
Övre gräns 19 19 19 19 3 3 

Hur mycket beräkningstid som sparades in är dock oklart då beräkningstiden varierar för varje 

ARMAX-modell med avseende på vilka parametervärden som valts. Högre parametervärden, vilket 

ger en högre komplexitet i modellen, innebär också längre beräkningstid. 

Avgränsningsbeslutet innebar visserligen att de valda parametervärdena inte nödvändigtvis är de 

bästa inom det större parameterintervallet i Tabell 7. Men då stora besparingar i beräkningstid 

kunde göras ansågs kompromissen rimlig. 

Metoden att undersöka samtliga parameterkombinationer inom ett givet parameterintervall var 

väldigt tidsödande, trots de avgränsningar som gjordes. Det kan därför vara av intresse för likartade 

studier med ARMAX-modellen att först undersöka olika metoder att effektivisera valet av 

parametervärden för modellerna. 
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5.1.7. Dynamisk ARMAX 
En nackdel med bruket av de statiska ARMAX-modellerna är att de är anpassade efter data för en 

given tidsperiod och förutsätter att fjärrvärmesystemet alltid kommer att hålla samma generella 

beteende och förhållande mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet. 

Därmed saknar modellen förmåga att anpassa sig till alla typer av förändringar i systemet, vilket 

inkluderar expansion av fjärrvärmenätet, allmänna energibesparingsåtgärder och förändringar i 

reglersystemen på användarsidan. För att göra ARMAX-modellen mer anpassningsbar undersöktes 

därför möjligheterna att skapa dynamiska ARMAX-modeller. 

Valet att variera tidsserielängden för de dynamiska ARMAX-modellerna gjordes för att kunna avgöra 

hur mycket tidigare mätdata modellerna behövde för att fungera väl. Tidigare predikteringsarbeten 

visade på en positiv effekt av bruk av ”glömskefaktorer” för att göra modellen anpassningsbar till 

förändrade förutsättningar. Att bygga modellen på för stora dataserier kan göra modellen trög vid 

plötsliga förändringar i systemet vilket är varför kortare mätdataserier användes för de dynamiska 

ARMAX-modeller som undersöktes i studien. 

Utformningarna på de båda dynamiska ARMAX-modelltyperna gjorde att DA2 hade större 

anpassningsförmåga än DA1. Dock innebär det också att DA2 är betydligt mer resurskrävande i form 

av beräkningstid då en ny parameterkombination måste tas fram varje nytt dygn. 

5.1.8. Polyfit 
Polyfit-modellen bygger på antagandet att klimatet är trögt nog att endast ge försumbara skillnader i 

generella förhållandet mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet mellan två dygn. Därför 

antogs den beräknade omvandlingsfunktionen för ett dygn även gälla även för nästkommande dygn.  

Genom att beräkna värmebehovet utifrån SMHIs temperaturprognoser utnyttjar metoden en redan 

existerade (och omfattande) modell med mer indata och högre pålitlighet över långa 

predikteringshorisonter än en ARMAX-modell baserad på en enskild indatakälla. 

Modellen gör Karlstad Energi beroende av temperaturprognoser från exempelvis SMHI, men 

eliminerar behovet av KE-modellen och den tillhörande kostnaden då SMHIs data är gratis att 

använda. Alternativt används temperaturprognoser från Karlstads Energis privata tjänst, vilket också 

innebär en besparing för Karlstads Energi då de redan abonnerar på denna tjänst. 

5.1.9. Skiftning 
Nackdelen med Polyfit-metoden var att denna försöker skapa en gemensam omvandlingsfunktion för 

samtliga tidpunkter på dygnet, vilket leder till en utjämning av den beräknade kurvan. 

Då flera faktorer utöver uteluftstemperaturen påverkar värmebehovet, så som solinstrålning och 

vindhastigheter, blir förhållandet mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet inte detsamma 

över hela dygnet. Det ansågs vara orsaken till att Polyfit-modellen jämnade ut det predikterade 

värmebehovet då den försökte hitta en gemensam omvandlingsfunktion med minimal avvikelse från 

samtliga mätvärden. För att kompensera för de plana predikteringskurvorna i Polyfit-modellen 

skapades skiftnings-modellen. 

Målet med att använde skiftnings-modell var att erhålla en betydligt starkare periodicitet i det 

predikterade värmebehovet än i Polyfit-modellen. 
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5.1.10. Viktning 
Genom att vikta skiftnings-modellen mot Polyfit-modellen kunde en starkare periodicitet skapas i det 

predikterade värmebehovet, vilket fick detta att bättre överensstämma med det uppmätta 

värmebehovet. 

Jämförelsen av medelavvikelserna från de olika viktningarna av Polyfit-modellen genomfördes för att 

studera pålitligheten i det valda α-värdet. 

Syftet med analysen av de optimala α-värdena för respektive dag under 2014 var att se hur det valda 

α-värdet för hela året förhåller sig till typvärdet för optimalt α för de enskilda dagarna. 

5.1.11. SMHI-data 
Då både Polyfit-modellen och skiftnings-modellen är tänkta att bygga på predikterad temperaturdata 

från exempelvis SMHI är det även viktigt att studera hur pålitlig denna data är gentemot de verkliga 

temperaturutfallen. Därför genomfördes analysen av medeltemperaturavvikelsen i 

temperaturprognoserna. Temperaturprognoserna samlades in en gång per dygn och avsåg de 

kommande 24 timmarna för att motsvara modellens tänkta arbetssätt vid verkligt bruk. Vid verkligt 

bruk kommer modellen att använda sig av temperaturprognoser för ett dygn framåt som hämtas 

varje morgon, för ett ge Karlstads Energi möjlighet att planera sin driftsstrategi för det kommande 

dygnet. 

Genom att utföra analysen av SMHIs predikteringsfel kunde rimligheten i förenklingen att använda 

uppmätt uteluftstemperatur i Polyfit- och skiftnings-modellen utvärderas. 

5.1.12. Justerings av temperaturdata 
Den största avvikelsen och medelavvikelsen i de justerade predikteringarna togs fram för att se hur 

mycket modellen (troligtvis) avviker som mest, och hur mycket den troligtvis avviker i genomsnitt 

från det uppmätta värmebehovet. Genom att ta fram dessa värden gick det att anpassa error-

termens intervall och fördelningsfunktion för att simulera predikteringsfelen så bra som möjligt. 

5.2. Resultat 

5.2.1. Avsaknad av mätdata från KE-modellen i resultatdelen 
Av juridiska skäl får inga data från KE-modellen presenteras i den offentliga rapporten. Dessa data 

har därför exkluderats från samtliga redovisningar av resultat i rapporten. Dock tilläts jämförelsen 

mellan studiens framtagna modeller och den nuvarande modellen presenteras i form av relationen 

mellan de båda modellernas medelavvikelser från det uppmätta värmebehovet. 

5.2.2. Kovariansanalys 
I resultatdelen nämndes att den periodicitet som upptäcktes vid analys av värmebehovet var för 

föränderlig över året och för otydligt för att få praktiskt användning av. Detta i sin tur gjorde att 

periodiciteten inte nyttjades i någon större grad i de predikteringsmodeller som undersöktes i detta 

arbete. Dock exkluderades inte periodiciteten helt då modellerna indirekt tar hänsyn till 

periodiciteten genom de statistiska sambanden och variationerna i mätsignalerna. 

Det kan dock tänkas att djupare analyser av värmebehovet över ett år (eller flera år) skulle kunna ge 

en bättre bild över hur värmebehovets periodicitet förändras med tiden. Genom att kunna beskriva 

periodiciteten som en funktion av tiden över 1-årscykler skulle det kanske vara möjligt att bättre 

nyttja periodiciteten i modellerna, framförallt över längre predikteringshorisonter. 
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5.2.3. Medelvärdesanalys 
Medelvärdesanalysen visade en relativt otydlig periodicitet för värmebehovet i jämförelse med 

uteluftstemperaturen, vilket antyder att detta samband kan vara svårt att nyttja i en 

predikteringsmodell. 

Förändringen av periodiciteten över året gör att den otydliga periodiciteten blir ännu svårare att få 

praktiskt användning för i en predikteringsmodell. 

5.2.4. ARMAX 
Analyserna av ARMAX-modellerna visade att de bästa modellerna alltid hade 𝑛𝑘-värden på 0 vilket 

ansågs bero på att det inte fanns någon fördröjning mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet 

(eller att denna var försumbart liten). Resultaten av korskovariansanalysen styrkte denna tolkning. 

För att spara beräkningstid genomfördes därför alla efterföljande analyser med ett 𝑛𝑘-intervall på 

mellan 0 och 3. Det ansågs inte troligt att högre grader av 𝑛𝑘 skulle ha någon positiv effekt på 

predikteringsmodellen. Det hade troligtvis räckt att sätta 𝑛𝑘 till enbart 0, men parameterintervallets 

övre gräns sattes till 3 för att undvika för stor avgränsning av de undersökta 

parameterkombinationerna på grund av eventuella feltolkningar i föranalyserna. 

Den dåliga passformen hos ARMAX-modellerna antogs bero på att de byggde på indata från för få 

källor, vilket gör att många potentiellt inflytelserika variabler inte tas med i beräkningarna. Genom 

att utöka antalet datakällor, exempelvis genom att hämta mätdata från mottagarna skulle det vara 

möjligt för modellen att bättre kunna prediktera värmebehovet. Fler mätsignaler skulle också kunna 

hämtas ifrån SMHIs databas som utöver lufttemperatur även tillhandahåller information om 

vindhastighet och vindriktning samt nederbörd, luftfuktighet och solinstrålning. Genom att öka 

antalet mätsignaler i ARMAX-modellerna skulle deras prediktering möjligtvis kunna förbättras. 

En annan möjlig förklaring till den dåliga predikteringen i ARMAX-modellerna troddes vara att dessa 

byggde på att försöka hitta ett konstant förhållande mellan temperaturen och värmebehovet för 

över hela året. Detta resonemang är en motsats mot huvudantagandet i den viktade modellen (om 

att förhållandet mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet endast kan ses som konstant över 

korta tidsperioder), vilket kan förklara skillnaden i de olika modellernas medelavvikelser. 

Anledningen till att A3 hade den högsta medelavvikelsen av de statiska ARMAX-modellerna är oklar 

då en ökning av antalet insignaler vanligtvis ökar modellens pålitlighet. En möjlig förklaring till detta 

kan dock vara att det undersökta parameterintervallet för A3 var alldeles för begränsat och att en 

utökning av intervallet hade gett en bättre modell. 

5.2.5. Dynamisk ARMAX 
Försöken med dynamiska ARMAX-modeller visade på bättre resultat än för de statiska. Dock hade 

dessa modeller medelavvikelser som var betydligt större än för KE-modellen vilket indikerade att de 

inte var lämpliga för prediktering av värmebehovet. Analysen av varierad längd på mätsignalerna vid 

varje prediktering gav att 4 veckor gav modellen lägst medelavvikelse, vilket var anledningen till att 

de dynamiska ARMAX-modellerna alltid baserades på data för de senaste 4 veckorna. Principen 

bakom Polyfit-, Skiftnings- och den Viktade modellen däremot var att enbart studera mätvärden för 

de senaste dygnen då längre mätserier ansågs försämra resultaten. Det hade därför varit en god idé 

att studera de dynamiska ARMAX-modellernas predikteringsförmåga då data för enbart de senaste 

dygnen använts vid varje prediktering. På grund av tidsbrist kunde den analysen inte genomföras i 

studien och därmed kan inga definitiva uttalanden om förbättringar av modellerna göras. 
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Men då de dynamiska modellerna genomförde nya beräkningar av optimala ARMAX-modeller för 

varje nytt dygn var dessa modeller mer resurskrävande än de övriga i form av beräkningstid, vilket 

talar emot bruket av sådana modeller jämfört med den Viktade modellen. 

För att spara in på beräkningstiden i studien användes ett begränsat parameterintervall för DA2. Att 

utöka det undersökta parameterintervallen i DA2 hade troligtvis gett en lägre medelavvikelse i 

modellens predikteringar. Dock ansågs inte denna åtgärd vara i närheten av tillräcklig för att göra 

modellen likvärdig eller bättre än KE-modellen. 

I de dynamiska ARMAX-modellerna sattes en övre gräns för värmebehovet till 250 MW (vilket var ca 

15% över det högsta registrerade värmebehovet). Genom att sänka denna maxgräns kunde även 

medelavvikelsen i modellen sänkas. Dock ansågs behovet av manuella predikteringsgränser vara en 

nackdel med ARMAX-modellerna då det i viss utsträckning försämrar pålitligheten i 

predikteringsmodellen. 

5.2.6. Polyfit 
Polyfit-modellen blev den effektivare modellen då den till stor del nyttjar SMHIs omfattande 

predikteringsmodell för uteluftstemperatur, och helt enkelt tillhandahåller en anpassad omvandling 

mellan predikterad uteluftstemperatur och värmebehovet i Karlstad Energis fjärrvärmenät. 

Linjäromvandlingsmetoden som Polyfit-modellen bygger på är en väl etablerad beräkningsmetod, 

men verkar inte tidigare ha använts som ett predikteringsredskap för värmebehov i fjärrvärmenät. 

Det är därmed en ny predikteringsmetod utvecklad i denna studie vilket innebär att den saknar 

empirisk bevisning även om den visat goda resultat. Det är därför av intresse för Karlstad Energi att 

genomföra längre studier på modellen i bruk parallellt med KE-modellen innan beslut kan tas om 

huruvida Polyfit-modellen helt kan ersätta KE-modellen eller inte. 

Om metoden används i andra studier bör det i dessa studier också genomföras en analys av 

modellens pålitlighet över en längre tidsperiod. 

5.2.7. Skiftning 
Resultaten av Skiftnings-modellen visade att denna hade en relativt hög medelavvikelse på 10,7 

MW/h. Nyttan av modellen kom istället ifrån de stora variationerna i dess predikteringen vilket 

hjälpte till att bättre anpassa Polyfit-modellen efter uppmätt värmebehov då de två modellerna 

vägdes samman. 

Skiftnings-modellen som utvecklades i detta arbete arbetade med enhetslösa differenser mellan 

uteluftstemperaturen och värmebehovet. Det kan tänkas att andra enhetslösa samband mellan de 

båda mätsignalerna hade kunnat vägas in för att förbättra predikteringen. Exempelvis hade timvisa 

kvoter mellan mätsignalerna kunnat användas som omvandlingsfaktorer. 

5.2.8. Viktning 
Studien visade att den Viktade modellen är ett lämpligare verktyg för prediktering av system där 

prognoser för indata finns tillgängligt och förhållanden mellan mätsignaler eller beteenden i systemet 

inte förändras märkvärt över kortare tidsperioder. Den viktade modellen kan därför exempelvis 

användas för att prediktera trafikflöden när man vet vilka tider människor börjar och avslutar 

arbetsdagen eller för att prediktera vattennivåer i vattendrag om man har tillgång till vind och 

nederbördsprognoser. Efter diskussioner med Karlstads Energi har det visat sig att det även finns ett 

intresse av att anpassa den viktade modellen för att prediktera värmeproduktionen per kilo bränsle i 

avfallspannan samt utsläpp av olika ämnen i rökgaserna, vilket man i nuläget inte har något effektivt 

sätt att förutse då avfallets sammansättning är okänt för Karlstads Energi. 
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En stor fördel med den viktade modellen över ARMAX-modellen är att dess struktur inte är baserad 

på en given uppsättning mätdata. Detta betyder att modellen inte är optimerad för mätdatan den 

testats mot i studien, vilket ARMAX-modellerna är. Därför anses resultaten från den viktade 

modellen vara mer pålitliga än resultaten från ARMAX-modellerna när de representerar modellernas 

förmågor att prediktera det framtida värmebehovet i Karlstads Energis fjärrvärmenät. 

Det ska dock tilläggas att viktningskoefficienten för den viktade modellen är baserad på värden 

specifika för 2014. Som dagsanalysen av viktningskoefficienten visade varierar den dag för dag och 

den bästa generella viktningskoefficienten kan därför komma att ändras över tid. För att gör 

viktningen mer pålitlig bör koefficienten omarbetas till att vara dynamisk istället för att vara 

konstant. 

En svårighet i bedömningen av den viktade modellen är att denna saknar tidigare dokumentation för 

att kunna bekräfta de resultat som erhållits i den här studien. Det är därför av intresse för validering 

av predikteringsmodellen att ytterligare analyser genomförs på modellens förmåga att prediktera 

värmebehov i fjärrvärmenät. En sådan studie kommer att genomföras av Karlstads Energi då 

modellen kommer att användas i drift parallellt med KE-modellen, men modellens utformning 

möjliggör även vidare, oberoende studier kring modellen i andra fjärrvärmenät. 

En viktig aspekt att beakta vid bruk av den viktade modellen, såväl som de enskilda Polyfit- och 

Skiftnings-modellerna, är att SMHI inte på något vis garanterar en kontinuerlig tillgång till 

temperaturpredikteringarna, på samma sätt som ett privat företag som levererar 

predikteringstjänster skulle göra. Avbrott i anslutningen kan därmed uppstå genom exempelvis fel i 

nätverksledningar, för hög nätverksbelastning antingen på Karlstads Energis eller SMHIs sida eller 

driftsstopp vid underhåll av SMHIs servrar. 

Det är därför av stor vikt att även ha tillgång till en modell som inte är beroende av externa data om 

SMHIs temperaturprognoser används i modellen. Det skulle exempelvis kunna innebära att ARMAX-

modellen används som komplement till Polyfit-modellen. Trots att dess medelavvikelse är större så 

är den enbart beroende av intern information från Karlstads Energi, vilket ger den en högre 

driftssäkerhet. Då Karlstads Energi köper in temperaturprognoser från ett privat företag minskar de 

dock riskerna för sådana predikteringsbortfall avsevärt. 

5.2.9. SMHI-data 
Bruket av uppmätta temperaturvärden från SMHI ansågs vara en nödvändig förenkling för att 

möjliggöra jämförelsen av modellerna för hela 2014. Dock krävs mer långsiktiga analyser baserade på 

temperaturprognoser för att få mer pålitligt resultat gällande riktighet i Polyfit-, skiftnings- och den 

viktade modellen. 

5.2.10. Justering av temperaturdata (Viktad modell) 
Analyserna av den viktade modellen indikerade högre avvikelser då temperaturdatan justerades för 

att simulera bruket av temperaturprognoser. Trots att medelavvikelsen i modellen alltid var lägre än i 

de övriga modellerna var förbättringen gentemot KE-modellen endast marginell då justerad 

temperaturdata användes. Den viktade modellen hade då en medelavvikelse på 7,1 MW/h, vilket var 

endast 2% mindre än för KE-modellen. 

När temperaturdata från Karlstads Energis predikteringstjänst istället användes var medelavvikelsen 

däremot ca 6,3 MW/h, vilket var 0,1 MW/h högre än det resultat som gavs av den förenklade studien 

(Då mätdata från SMHI användes istället för temperaturprognoser). Resultaten från studien ansågs 

därmed vara pålitliga nog för att kunna konstatera att den viktade modellen presterade bättre än KE-

modellen.  
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Dock rekommenderas det att samtliga framtida analyser av den viktade modellen sker med 

temperaturprognoser för att få ett mer exakt resultat om avvikelserna i de viktade modellens 

prediktering. 

5.2.11. Uppmätt värmebehov 
I rapporten har termen uppmätt värmebehov använts för att beskriva det värmebehov som 

predikteringsmodellerna ska förutspå. Mätdatan som tillhandahållits i arbetet har dock avsett den 

värmemängd som Karlstads Energi levererat för att täcka värmebehovet. Karlstads Energi saknar i 

nuläget ett system för att exakt mäta värmebehovet hos mottagarna genom att exempelvis samla in 

data från mottagarnas egna värmecentraler och styr därför värmeproduktionen till största del efter 

returtemperaturen på varmvattnet. 

Den levererade värmemängden skiljer sig även från att vara ett uppmätt värmebehov gneom att 

justerats med hänsyn till att öka elproduktionen i kraftvärmeverket vid högre elpriser och vad som 

ansågs praktiskt ur produktionssynpunkt. En annan justering som gjorts på det värmebehov som 

angivits i indatan är att värmebehovet alltid rundats av för att vara angivet i heltal. Då värmebehovet 

justeras olika från timme till timme försämrades den mätbara samvariationen mellan 

uteluftstemperaturen och värmebehovet och periodiciteter. Justeringarna skapar viss 

oregelbundenhet i det uppmätta värmebehovet vilket kan ses i Figur 24. 

 

Figur 24. Jämförelse av levererad värmemängd och uteluftstemperaturer. 

Det ”operiodiska förhållandet” mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet som Figur 24 visar 

försvårar skapandet av en noggrann predikteringsmodell då det inte är det faktiskt uppmätta 

värmebehovet som används i analyserna. Den försämrade periodiciteten, som kan ses tydligare i 

Figur 25, försvagar de samband som identifieras i föranalyserna och som modellerna bygger på. 
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Figur 25. Jämförelse av levererad värmemängd och uteluftstemperaturer (Förstorad bild). 

5.3. Vidare studier 
Utifrån resultaten av studien, analyser som genomförts och slutsatser som dragits presenteras 

följande förslag till vidare studier kring predikteringsmodeller för värmebehovet i fjärrvärmenät: 

 Hämta mätdata från fjärrvärmenätet 

 Autoregression i den viktade modellen 

 Förbättring av viktningskoefficienten 

 Ny term i ARMAX-modellen 

5.3.1. Hämta mätdata från fjärrvärmenätet 
För att utveckla modellerna som presenterats i arbetet skulle det vare en god idé för vidare studier 

att undersöka vilka mätsignaler som kan hämtas internt från fjärrvärmenätet.  Med bättre insikt i hur 

fjärrvärmesystemen regleras hos de individuella mottagarna i nätet skulle det också vara möjligt att 

anpassa predikteringsmodellen så att den predikterar flera lokala värmebehov för olika områden i 

nätet. Genom att fokusera på mindre områden eller enskilda mottagare går det att ta fram tydligare 

förhållanden mellan uteluftstemperaturen och värmebehovet vilket bidrar till noggrannare 

prediktering i systemet. 

En sådan modell är framförallt användarbar för att prediktera värmebehov i stora nät med många 

utspridda mottagare och fjärrvärmeproducenter då varje produktionen i varje anläggning kan 

regleras för att först och främst täcka värmebehovet i sin del av systemet. 

5.3.2. Autoregression i den viktade modellen 
Resultaten av den viktade modellen kunde prediktera värmebehovet väl. Dock saknar modellen 

förmågan att ta hänsyn till autoregressionen i värmebehovet. Genom att införa en autoregressiv 

term hade modellen antagligen förbättras ytterligare då analyserna visade på en tydliga 

autokovarians för värmebehovet. Vidare studier skulle därför kunna undersöka effekterna på 

prediktionen av att införa en autoregressiv term i den viktade modellen. Den autoregressiva termen 

skulle exempelvis kunna uttryckas som i ARMAX-modellen. Alternativt skulle den autoregressiva 
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termen kunna ta fram en linjär (eller icke-linjär) trendlinje för värmebehovet under föregående dygn 

och vikta in denna i predikteringen för nästkommande dygn. 

5.3.3. Förbättring av viktningskoefficienten 
Den konstanta viktningskoefficienten som användes i den viktade modellen gav bra resultat över hela 

året men avvek ofta från den optimala koefficienten för respektive dag. Genom att justera 

viktningskoefficienten varje dag så att den ligger närmare det optimala värden skulle modellens 

medelavvikelse kunna minskas. En vidare studie på den viktade modellen skulle kunna undersöka 

möjligheterna att skapa en dynamisk viktningskoefficient vars som ändras över tid med avseende på 

exempelvis temperatur- och värmebehovsvärden eller tidigare predikteringsavvikelser. Studien skulle 

också kunna fokusera på att identifiera vilka parametrar som verkar ha störst inverkan på den bästa 

viktningskoefficienten. 

Ett annat sätt att anpassa viktningskoefficienten skulle vara att vikta Polyfit- och skiftnings-modellen 

olika över olika tider på dygnet, vilket skulle ersätta viktningskoefficienten med en viktningsvektor 

med 24 olika värden. 

Det föreslås därför att en vidare studie genomförs där effekterna av följande förändringar på 

viktningskoefficienten undersöks: 

 En dynamisk viktningskoefficient, vars värde ändras för varje nytt dygn. 

 24 konstanta viktningskoefficienter (en för respektive timme under det predikterade dygnet). 

 24 dynamiska viktningskoefficienter, vars värden ändras för varje nytt dygn. 

5.3.4. Ny term i ARMAX-modellen 
En nackdel med ARMAX-modellerna var att dessa inte kunde nyttja temperaturprognoser för att 

förbättra predikteringen. Det skulle därför vara av intresse att studera metoder att anpassa den 

generella ARMAX-modellen med en extra term som beräknar utsignalens nuvarande värde som en 

funktion av förväntade värden på insignalerna. 

En sådan modell skulle kunna dra nytta av det faktum att pålitliga temperaturprognoser redan finns 

tillgängliga, samtidigt som den skulle ta hänsyn till värmebehovets autoregression för att 

kompensera för termisk tröghet hos mottagarna och i nätet samt värmebehovets periodicitet.  
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6. Slutsats 
Trots att ARMAX-modeller är en vedertagen metod för prediktering av tidsserier visade resultaten att 

det inte var en lämplig modell för Karlstads Energi. Samtliga orsaker till varför ARMAX-modellerna 

presterade så relativt dålig är oklart, men ansågs delvis bero på att modellerna hade för få insignaler 

och försöktes anpassas till mätvärden från för långa tidsperioder. 

Istället visade den nyutvecklade viktade modell på goda resultat vid prediktering av värmebehovet i 

Karlstads Energis fjärrvärmenät. Modellen bygger på enkla samband mellan uteluftstemperaturen 

och värmebehovet och presterar väl främst genom att använda temperarutprognoser från 

existerande och välutvecklade predikteringsmodeller. 

Slutsatsen är därmed att den viktade kombinationen av Polyfit- och skiftnings-modellen gav bäst 

prediktering av värmebehovet baserat på mätdata från 2014 och att den enligt analyserna är bra nog 

att ersätta KE-modellen. Den viktade modellen hade en medelavvikelse på 7,1 MW/h då 

temperaturprognoser från SMHI används, och en medelavvikelse på 6,3 MW/h då 

temperaturprognoser från Karlstads Energis privata tjänst används. Jämfört med KE-modellens 

medelavvikelse på 7,14 MW/h motsvarar det en minskning av medelpredikteringsfelet med 2 

respektive 11,3%. Modellen är beroende på data från externa tjänster, men kan ändå minska det 

totala behovet av externa tjänster och omkostnaderna för Karlstads Energi genom ersätta KE-

modellen. 

Metoden är dock relativt obeprövad vilket innebär att vidare analyser måste genomföras på 

modellen innan resultatet kan säkerställas. Dessa analyser kommer att genomföras av Karlstads 

Energi som från och med Juli 2015 kommer använda den viktade modellen parallellt med den 

nuvarande modellen. Analysen av den viktade modellen har i nuläget inget slutdatum och är planerat 

att pågå till dess att Karlstads Energi kan konstatera om den viktade modellen verkligen är bättre än 

KE-modellen eller inte. 
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I 
 

Bilaga 1 – Parameterkoefficienter för ARMAX-modellerna 
 

ARMAX-modell 1 
 Parameter 

Parametergrad na nb nc nk 

1 -3,38927 -1,16969 -2,2575 - 

2 2,200594 3,692324 -0,63763 - 

3 4,872149 -1,7106 4,826814 - 

4 -6,28736 -6,43819 -0,73568 - 

5 -3,7311 6,930107 -5,89073 - 

6 8,057171 5,498891 1,664963 - 

7 1,777219 -10,3106 5,255646 - 

8 -7,38588 -1,77401 -1,81164 - 

9 0,680214 9,528602 -2,99361 - 

10 3,306662 -2,38837 0,343891 - 

11 0,266895 -4,05185 1,808691 - 

12 -1,72897 1,924933 0,209826 - 

13 -0,33928 0,774453 -0,98619 - 

14 1,003186 -0,51957 0,039172 - 

15 -0,30222 0,013617 0,164524 - 

 

ARMAX-modell 2 
 

 

 Parameter 

Parametergrad na nb nc nk 

1 -4,00602 -0,75476 -2,91957 - 

2 6,308847 1,871033 2,875111 - 

3 -4,68107 -0,99509 -0,72097 - 

4 2,181503 -0,43334 0,418886 - 

5 -3,14543 -1,11858 -2,20917 - 

6 4,874084 2,902585 2,149553 - 

7 -3,33636 -1,13392 -0,29965 - 

8 1,457027 -0,61969 0,549563 - 

9 -3,05467 -1,23003 -2,52475 - 

10 5,14419 2,827045 2,509867 - 

11 -4,01479 -1,10109 -0,81626 - 

12 1,487794 -0,0606 - - 

13 -0,21941 -1,27476 - - 

14 0,016019 1,720697 - - 

15 -0,02439 -0,62109 - - 

16 0,012673 0,021581 - - 



II 
 

ARMAX-modell 3 
 Parameter 

Parametergrad na nbKE nbSMHI nc nkKE nkSMHI 

1 -3,47375 -0,8115 -0,66047 -2,3937 - - 

2 4,18152 2,741203 1,400196 1,344152 - - 

3 -1,70442 -3,14904 -0,2246 0,413435 - - 

4 0,054928 0,924933 -0,59128 -0,00729 - - 

5 -0,47591 0,679513 -0,8434 -0,40236 - - 

6 0,371457 -0,25479 0,875077 -0,23376 - - 

7 1,091306 -0,26835 0,380228 1,096087 - - 

8 -2,88708 -0,45622 -0,43648 -1,61449 - - 

9 2,679859 1,851873 0,259111 0,407567 - - 

10 -0,68407 -1,70797 0,391216 0,464044 - - 

11 0,627761 0,064881 -0,5145 0,799644 - - 

12 -1,97125 0,112847 -0,78066 -1,12423 - - 

13 1,535493 1,100945 0,362653 0,07411 - - 

14 -0,24589 -1,31691 0,583603 0,177604 - - 

15 -0,22537 0,603387 0,659131 - - - 

16 0,223509 -0,11487 -1,33292 - - - 

17 -0,13099 - 0,473183 - - - 

18 0,032891 - - - - - 

 

 


