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EkvivalEnt tEmpEratur
En bra bedömning av kommande el- eller värmelast kräver ofta mer information än luft-
temperatur. Förutom utomhustemperatur påverkas lasten bl.a. av solstrålning, vind och 
byggnadernas förmåga att lagra värme. med SmHis ekvivalenta temperaturprognoser 
kan vi tillföra mer kvalificerad väderinformation in i ditt drift- och lastberäkningssystem.

Vid styrning av temperaturkänsliga verksamheter nytt-
jas vanligtvis information om lufttemperatur med hjälp 
av utomhusgivare och/eller prognos på lufttemperatu-
ren. Men verksamheter med väderberoende energi-
förbrukning eller energiproduktion har behov av mer 
information än lufttemperatur för att göra bra bedöm-
ningar av kommande last.

Historisk uppföljning av uppmätt lufttemperatur och 
uppmätt last ger samband mellan värmelast och utom-
hustemperatur. Dessa samband kan användas för att 
prognostisera kommande last baserat på en traditionell 
prognos på lufttemperatur. Nackdelen med metoden är 
att sambandet mellan uppmätt last och uppmätt tempe-
ratur inte ger information om vilken påverkan sol och 
vind har på värmelasten. Vid soliga eller blåsiga perio-
der ger sambandet mellan last och lufttemperatur miss-
visande information. Om det under en längre period är 
soligt och/eller blåsigt innebär denna felkälla i lastprog-
nosen ett problem.

EkvivalEnt tEmPEratur
Genom att använda SMHIs ekvivalenta temperatur-
prognos vid beräkning av lastprognosen tas även hän-
syn till hur sol och vind påverkar energiförbrukningen. 
Det innebär att träffsäkerheten i el- eller värmelastprog-
nosen ökar.

Den ekvivalenta temperaturprognosen baseras på 
beräkningar i SMHIs energibalansmodell. Beräkningen 
utgår från ett typhus som representerar en standardbe-
byggelse och tar hänsyn till husens byggnadsstandard, 
fönsteryta, ventilationsysstem, läge (skyddat eller 
oskyddat) samt byggnadsstommens värmetröghet. 
Baserat på väderprognoser beräknas sedan typhusets 
kommande energiförbrukning. Den kommande energi-
förbrukningen görs om till en ekvivalent temperatur 
som då utgör den lastpåverkande temperaturen.

SmHiS EkvivalEnta tEmPEraturPrognoS 
Representerar väderpåverkan inklusive temperatur, 
solstrålning och vind och ger dig träffsäkrare lastprog-
noser.

Hur fungErar tjänStEn?
SMHI levererar dagligen en 3-dygnsprognos för ekviva-
lent temperatur. I tjänsten ingår även en motsvarande 
prognos för traditionell lufttemperatur. Prognoserna 
har entimmesupplösning och levereras i standardutfö-
randet via e-post i excelformat eller via ftp i text- eller 
excelformat.
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