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Hvad er graddage
Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været udendørs. Det udtrykkes ved, at det for det første er et mål
for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode og for det andet ved, at det er et mål for, hvor
meget energi, der bruges til rumopvarmning.
Anvendelse af graddage gør det nemt at tage hensyn til denne kuldepåvirkning og korrigere en bygnings varmeog energiforbrug. Det vil sige, at graddagekorrigeret varme- og energiforbrug er et sandt eller mere rigtigt udtryk
for et faktisk merforbrug eller et faktisk mindre forbrug (besparelse).
Graddagetallet anvendes således specifikt til at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normal-måned
og/eller pr. år med et normal år.
Energibrugere, hvad enten det er i privatboligen eller i store etageejendomme, kontorbygningen etc. kan ofte ikke
huske hvor koldt/varmt det reelt har været i en varmesæson eller i det forløbne varmeregnskabsår. Det giver ofte
anledning til overraskelser - af positiv eller negativ karakter – i form af tilbagebetaling eller efterbetaling. Her kan
graddage sikre, at der kommer et reelt og sandt billede af det faktiske varmeforbrug gennem graddagekorrigering.

Definitioner
•

I eksempelvis Teknologisk Instituts graddagesystem påbegyndes graddageberegningen om efter-året,
når døgnmiddeltemperaturen ude kommer ned på 12 °C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn
og ophører om foråret, når døgnmiddeltemperaturen når op på mindst 10 °C eller derover i mindst 3
sammenhængende døgn.

•

Normalåret for Teknologisk Instituts graddage er 2906

•

En graddag eller graddøgn er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem den ”indvendige” døgnmiddeltemperatur på 17 °C og den ”udvendige” døgnmiddeltemperatur i et døgn.

•

Døgnets graddagetal udregnes som forskellen mellem 17 °C (indendørs) og den udvendige døgnmiddeltemperatur.
Er døgnmiddeltemperaturen ude fx – 5 °C, bliver graddagetallet for døgnet 22 graddage (22 °dage) i det 		
pågældende døgn.
Er døgnmiddeltemperaturen ude fx + 2 °C, bliver graddagetallet for døgnet 15 graddage.
Bemærk:
Er der tale om minusgrader (fx – 5 °C) skal det aktuelle tal lægges til +17 °C = 22 graddage
Er der tale om plusgrader (fx + 2 °C) skal det aktuelle tal fratrækkes +17 °C = 15 graddage

•

Det enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, måneds-, sæson og årsværdier
Teknologisk Institut registrerer og udregner også de såkaldte EMO-graddage, som udarbejdes hele året. 		
Normalåret for EMO graddage er 3112
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Anvendelse
Graddage benyttes til så forskellige formål som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varme- eller energiforbrugskontrol
Varmebudgettering
Fordeling af varme- og energibidrag
Styrings- og kontrolredskab via graddagesignatur
Kontrol og dokumentation af gennemført energibesparende foranstaltninger
Beregning og planlægning af energileverancer
Statistik, benchmarking og nøgletal
Vurdering af aktuelt eller ”passende” varmeforbrug
Dimensionering af varmeanlæg
Identificering af måle-, styrings- og reguleringsfejl i varmeanlæg

Kølegraddage
Anvendelse af kølegraddage er ikke sat i et fast system som varmegraddage. Men hvis der er et kølebehov,
beregnes kølegraddage ud fra en individuel fastsat basistemperatur, som er fastsat efter hvornår behovet for
køling indtræder. Dette behovsniveau varierer ved komfortkøling i forskellige bygningstyper og i forbindelse med fx
industri, handel og serviceområderne.

Graddagesignatur
Graddagesignaturen er en slags fingeraftryk af en bygnings varmeisolerende evne i forhold til, hvor koldt det har
været udendørs.
En graddagesignatur i et koordinatsystem er en grafisk afbildning af flere sammenhængende værdier af varme-/
energiforbruget og graddagetal.
Graddagesignaturen er karakteristisk for en bygnings varme- eller energiforbrug, og kan også anvendes som
budgetlinje for det forventet forbrug de kommende år.
Graddagesignaturen præsenteres typisk i et koordinatsystem.
I det viste koordinatsystem er graddagesignaturen dannet ved at aflæse det registrerede antal graddage for f.eks.
en måned (235 graddage) og for samme måned aflæse hvor stort et energiforbrug der har været (35 kWh/MWh/
m3 ). Pkt. A.
Herefter aflæses antal graddage for f.eks. en anden måned (512 graddage). For den samme måned aflæses hvor
stort energiforbruget har været (60 kWh/MWh/m3). Pkt. B.
Den rette linje gennem de to punkter er nu graddagesignaturen.
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Figur 1.

Ved hjælp af graddagesignaturen er det muligt fx for hvert døgn, uge eller måned at aflæse eller få
et overblik over, hvorvidt det aktuelle energiforbrug ligger på eller afviger fra bygningens graddagesignatur.
Af graddagesignaturen er det også muligt at aflæse GAF-andelen (graddageafhængigt energiforbrug)
og GUF-andelen (graddageuafhængigt energiforbrug).
Værdien aflæses (fx kWh/m2) på y-aksen (lodrette akse), hvor graddagesignaturlinjen (skrå linje)
skærer aksen. Det graddageuafhængigt energiforbrug (vandrette linje) er varmtvandsforbruget,
tomgangsenergiforbrugte til fyr-/kedelanlæg, varmetab i rørinstallationer o. lign.

Energisignaturen
Energisignaturen er som graddagesignaturen en slags fingeraftryk af en bygnings varmeisolerende
egenskaber i forhold til hvor koldt det har været udendørs. Energisignaturens skrå linje angiver det
temperaturafhængige forbrug i varmesæsonen og den vandrette linje angiver det temperaturuafhængige
forbrug (basisforbruget).
Det temperaturafhængige forbrug afhænger af bygningens isoleringsevne, tæthed, ventilation og
brugervaner samt udnyttelse af interne varmetilskud og solindstråling. I basisforbruget indgår varmeforbrug
til opvarmning af varmt brugsvand og varmetab fra kedelanlæg og varmtvandsanlæg.
Energisignaturen kan enten bestemmes ved registrering eller ved beregning. I begge tilfælde er der
tale om sammenhørende værdier af energiforbrug og middeltemperaturen udendørs for en given
periode. Ligesom ved graddagesignaturen kan værdierne indsættes i et koordinatsystem.
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Figur 2.

Anvendelse
Analyse af energiforbrugets udvikling sker ved at sammenholde det registrerede eller den faktiske
energisignatur med den beregnede eller forventede energisignatur på døgn-, uge eller månedsbasis
i forhold til energisignaturen.
I energisignaturen – fx via et monitorerings- og visualiseringsværktøj (CTS-anlæg) - er der en fordel,
at der kan indlægges alarmgrænser for afvigelser. Det vil således være muligt allerede efter et
døgns registreringer at aflæse evt. afvigelser og ved større afvigelser straks at analysere og vurdere
årsagen hertil.
Både graddagesignaturen og energisignaturen er særdeles nyttige redskaber med henblik på at
holde styr på bygningens energiforbrug. Det gælder ikke mindst hvis der foretages energibesparende
tiltag i klimaskærmen eller i de energiforbrugende installationer. Her vil graddage- og energisignaturen
kunne medvirke til at dokumentere effekten af besparelsestiltagene.
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Eksempel 1
Energiforbruget til rumopvarmning i en bygning har i februar 2017 været på 1.250 m3 gas og i februar 2018 et energiforbrug på
1.420 m3. Det skal nu undersøges, hvor mange procent, gasforbruget har ændret sig.
Februar måned 2017 har 407 graddage og februar 2018 har 483 graddage. Se figur 3.

Korrigering 1 - månedsforbrug
Man kan korrigere energiforbruget i februar måned 2018 til februar måned 2017. Det gøres ved at dividere forbruget for februar
2018 med 483 graddage. Så får man forbruget pr. graddage. Herefter ganges med 407 graddage for februar 2017. Herved fås
forbruget for februar 2018, hvis denne måned havde været lige så kold som februar 2017.
(1420 m3 gas/483 graddage) ∙ 407 graddage = 1.196 m3 gas.
Der fremgår umiddelbart af det ovenfor beregnede. Men det sande billede er, at der reelt er tale om en besparelse på:
1.250 m3 - 1.196 m3 = 54 m3 gas = (54/1.250) ∙ 100 % = 4,3 %

Korrigering 2 – årsforbrug
Man kan korrigere et energiforbrug til bygningsopvarmning, så det vil svare til et normalårsforbrug som vist i det følgende
eksempel:
Energiforbruget til bygningsopvarmning har 2018 samlet været på 25.000 kWh.
Årsforbrug 2018										

= 25.000 kWh

Energiforbruget til varmt brugsvand og andet forbrug er (GUF)					

= 5.000 kWh

Det graddage afhængigt forbrug (GAF) 								

= 20.000 kWh

Antal graddage i 2018 										= 2468 graddage
Normalårets graddage (TI) 									= 2906 graddage
Det vejrafhængige forbrug omregnes til normalårets forbrug:
20.000 kWh ∙ 2906/2468 									

= 23.549 kWh

Forbruget til varmt brugsvand og andet forbrug (GUF) 						

= 5.000 kWh

Det samlede korrigerede normalårsforbrug 							

= 28.549 kWh

Se udsnit af oversigt af TI`s skyggegraddagetabel i figur 3.
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Andre graddagesystemer
DMI (Danmarks Meteorologisk Institut) udarbejder også graddage. DMI har rundt omkring i Danmark en række
vejrmålestationer. DMI`s normalår er på 3037 graddage.
DRY året (Design Referenceåret Year) og også baseret på DMI`s datagrundlag og indgår som klimagrundlaget
i Be18 beregningsprogrammet for bygningers årlige energibehov, hvor også medregnes solindfald og
vindpåvirkning af bygninger.
TRY (Test Reference Year) indeholder en række detaljerede klimatiske parametre. Normalåret i TRY er på 3322
graddage.
Degreedays.net - er en webtjeneste. Fra denne tjeneste kan hentes oplysninger om klimadata fra lokaliteter over
hele verden – også Danmark.

			

Figur 3. TI`s skyggegraddagetabel for kalenderåret
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