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Sammanfattning 
Rapporten redovisar en genomförd uppföljning av den erhållna minskningen av varm- respektive 

kallvattenanvändningen genom installation av energieffektiva armaturer. 

Utvärderingen baseras på 23 månaders mätningar av den individuella vattenanvändningen i sjuttiosju 

lägenheter (21 test-samt 56 referenslägenheter).  Testlägenheterna utrustades först med en tidigare 

generations vattenarmaturer, FM Mattsson serie 9000, vilka senare ersattes med den senaste 

generationens armaturer FM Mattson serie 9000E. I fem av dessa lägenheter har dessutom 

komplementerande mätningar gjorts vid de olika tappställena, WC undantagen. 

Användningen av varm- och kallvattenanvändningen i varje lägenhet har loggats med en 

tidsupplösning om 10 minuter. För att undvika påverkan av boendes frånvaro från lägenheterna har 

uppföljningen baserats på den genomsnittliga dygnsanvändningen av vatten för de tider de boende 

har nyttjat lägenheten. Lägenheter där byte av hyresgäster har skett under utvärderingsperioden har 

lämnats utanför utvärderingen. 

De erhållna resultaten visar på en besparing om cirka 30% avseende varmvattenanvändningen samt 

15% avseende kallvatten jämfört med referensgruppen. Den erhållna uppskattningen är också 

konsistent med en teoretisk uppskattning av besparingen baserad på den mätta förändringen av 

kvoten mellan varmvatten- och kallvattenanvändningen i testlägenheterna.   
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1. Inledning 
Som ersättning för de hyresfastigheter som ödelades vid en brand julhelgen 2011 i stadsdelen 

Ålidhem, Umeå lät AB Bostaden uppföra fyra nya hyresfastigheter. Vid sidan av krav på den specifika 

energianvändningen (det s.k. BBR-talet) installerades i varje lägenhet en Ecologger. Genom denna 

loggas inomhustemperatur, elanvändning samt kall- och varmvattenförbrukning i varje lägenhet.  

Då den energi som åtgår vid varmvattenberedning ingår i byggnadens totala energianvändning är 

varmvattenanvändningen också av stort intresse ur energieffektiviseringssynpunkt. Byggnadens 

energianvändning kan förenklat delas upp i en fysikalisk och en social del, där den fysikalisk behovet 

bestäms av själva byggnadens konstruktion (inklusive ventilationssystem) och klimatfaktorer och där 

den sociala delen utgörs av de boendes beteende såsom bl.a. användning av varmvatten.   

För att påverka användningen av varmvatten finns i huvudsak två vägar, genom tekniska lösningar 

eller genom beteendeändringar. Ett exempel på tekniska lösningar är installation av armaturer med 

ett reducerat flöde vilket bör bidra till en minskad användning av både varm- och kallvatten. 

Beteendepåverkan kan t.ex. ske genom olika informationsinsatser av såväl generell karaktär till mer 

specifik som uppföljning av förbrukningsmönster till debitering av den egna användningen. 

1.1. Bakgrund och syfte 
Vid uppförandet av de nya husen tog Ostnor AB kontakt med fastighetsägaren AB Bostaden för att 

undersöka möjligheten av att genomföra en utvärdering av deras nya vattenarmaturer, detta då 

individuell mätning av varm- och kallvatten installerats i varje lägenhet. Kontakter togs även med 

Umeå universitet för att ansvara för en oberoende utvärdering. Detta då Umeå universitet sedan 

tidigare varit ansvarig för den energimässiga uppföljningen av projektet ”Hållbara Ålidhem”, 

delfinansierat av Delegationen för hållbar stadsutveckling. 

Utvärderingar av installerade energieffektiva vattenarmaturer är svåra att hitta. De 

utvärderingar/uppföljningar som kunnat hittas baseras på aggregerade mätningar av förbrukningen i 

att antal lägenheter (Vattensparprojekt i Stenhagen 20091, Fätmätningar på energieffektiva 

tappvarmvattenarmaturer 20022) och där analysen baseras på förbrukningen utan redovisning av 

eventuell frånvaro eller byte av hyresgäster samt vilken armatur som ersatts. I Vattensparprojekt i 

Stenhagen uppskattas den totala vattenbesparingen till 22% och i Fältstudien uppskattas 

besparingen av energi för varmvattenuppvärmning till ca 20% (författarens tolkning) relativt två av 

de tre referenshusen.  

1.2 Genomförande 
 

Av de fyra nybyggda hyresfastigheterna utsågs en till testfastighet och de övriga tre fastigheterna 

som referensfastigheter.  

För att utvärdera besparingspotentialen från nya mer effektiva vattenarmaturer installerades först 

en tidigare generation av FM Mattsons armaturer (serie 9000) utan flödesbegränsning och andra 
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energi och vattenbesparande funktioner i testfastigheten. Efter ett år ersattes dessa armaturer i 

testfastigheten med armaturer från FM Mattsons serie 9000E med inbyggd flödesbegränsning, sk 

Ecoflow samt med en så kallad ”kallstartsfunktion” för installerade kranar. Det senare innebär att vid 

tappstart (spaken i läget rakt fram) levereras alltid kallvatten. Inga förändringar av installerade 

armaturer i referensfastigheterna har skett under utvärderingsperioden. 

 Syftet med detta upplägg var att kunna utvärdera den erhållna besparingen både i relation till 

referensfastigheterna som till förbrukningen i testfastigheten innan bytet av armaturer. 

Vid sidan av mätningarna av den totala varm- och kallvattenanvändningen i varje lägenhet 

(Ecologger) så installerades i fem av testfastighetens största lägenheter undermätare för delmätning 

av varm- respektive kallvatten i diskmaskin, diskbänk, dusch samt tvättställ. Detta innebär att i dessa 

fem lägenheter mättes all specifika användningen av vatten vid alla tappställen utom i WC-stolen. 

Med start den 1 oktober 2012 loggades mätdata från testhuset samt från de tre referenshusen fram 

tom den 30 augusti 2014. I mitten av denna mätperiod, september 2013, genomfördes bytet av 

armaturer i testfastigheten. 
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2. Installerad armatur och mätutrustning 
Initialt installerades armaturer från FM Mattsons 9000 serie, bilaga 1, i testfastigheten. De 

installerade armaturerna var   

Tvättställsblandare 9050-0000 (8235212) FMM 9000 (fullflödes) ej ecoflow 

strålsamlare 

Köksblandare  9111-0000 (8308713) FMM 9000 (fullflödes) ej ecoflow 

strålsamlare 

Duschblandare 9250-0000 (8342087) FMM 9000 40cc  

  9210-000 (8342083) FMM 9000 160cc 

Dusch set 3420-1120 (8197691) FMM Sarona 

 

I september 2013, efter ca ett års mätningar av vattenanvändningen ersattes armaturerna i testhuset 

med armaturer från FM Mattssons 9000E serie, bilaga 2.  

Tvättställsblandare 8050-8000 (8235360) FMM 9000E 6l/min, kallstart 

Köksblandare  8001-8000 (8309089) FMM 9000E 9l/min, kallstart 

Duschblandare 8210-0000 (8342186) FMM 9000 E 160cc, eco plus 

Dusch set 9470-0900 (8197642) FMM 9000 E duschset 9l/min 

 

I varje lägenhet finns en Ecologger som loggar förbrukningen av varm- och kallvatten samt 

elanvändning och inomhustemperatur och där mätvärden loggas var 10 minut. Alla Ecologgrar är 

anslutna till AB Bostadens mätsystem och mätdata tankas kontinuerligt ner till AB Bostadens servrar. 

 

I fem av 3-rumslägenheterna i testhuset, installerades även undermätare av varm- respektive 

kallvattenförbrukningen i diskbänk, tvättställ, dusch samt diskmaskin. Ingen separat mätning gjordes 

av WC-stolen. Förbrukningen av kallvatten i WC-stolen mäts därför indirekt genom differensen 

mellan lägenhetens totala användning (huvudmätare kopplad till Ecologger) och den i undermätarna 

uppmätta förbrukningen av kallvatten. 

 

Flödesmätare 

Som huvudmätare och undermätare för både kall- och varmvattenanvändningen användes 

Minomess FAZ (bilaga 3). Totalt är 189 flödesmätare installerade i de lägenheter som slutligen 

analyserats.  

Då denna studie fokusera på förändringar i varmvatten- och kallvattenanvändningen är mätarnas 

nogrannhet ej det centrala utan deras stabilitet. För att undersöka stabiliteten hos de använda 

mätarna har varmvattenanvändningen i de fem detaljmätta lägenheterna kunnat användas. Detta då 

varmvattenanvändningen i dessa lägenheter dels totalmäts (som för övriga lägenheter) men också 

vid varje tappställe (kök, tvättställ samt dusch) och möjliggör därmed en jämförelse mellan 

huvudmätarens avläsning samt summan av det tre undermätarna. 

För fyra av de fem 3-rumslägenheterna var avvikelsen mellan summan av de mätta 

delförbrukningarna och huvudmätaren lägre än 1%  för den analyserade perioden. I en av 

lägenheterna var avvikelsen dock betydligt högre, 4.8%. Vid en genomgång av mätdata från denna 
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lägenhet visade det sig att denna stora avvikelse var kopplad till 7 enskilda tappningar och en mätare. 

Med dessa 7 tapptillfällen exkluderade uppvisade denna lägenhet en avvikelse om 1.2% vilket är i 

god överensstämmelse med resultaten från de andra fyra lägenheterna. 

Av totalt 20 mätare så uppvisar således 19 flödesmätare ett mycket stabilt beteende med en 

avvikelse om ca 1%. En av mätarna registrerade dock inte tappningar av varmvatten vid 7 specifika 

tillfällen, men i övrigt fungerade den som de övriga. Orsaken till detta beteende hos denna mätare 

har ej kunnat förklaras.  

Sammanfattningsvis konstateras att 19 av de totalt i studien ingående 189 flödesmätarna uppvisar 

ett stabilt beteende men där en mätare ”missat” ett fåtal tappningar men i övrigt uppvisat samma 

beteende som de övriga 19 mätarna. Baserat på detta bedöms de använda mätarnas stabilitet vara 

acceptabel för studiens syfte.   
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3. Ingående hyresfastigheter 
I tabell 1 nedan redovisas de i studien ingående fastigheterna samt antalet lägenheter och storlek. 

Tabell 1. Sammanställning av lägenhetstyper i de olika fastigheterna 

Fastighet Typ 1:or 2:or 3:or Summa 
lgh 

Total BOA 

G2A Referens 9 6 8 23 1036,6 

G2B Test 21 8 10 39 1586,6 

G2C Referens 18 8  26 895,8 

G2DE Referens 30 13 6 49 1827,6 

Totalt  78 35 24 137  

       

Delumma  Referens 57 27 14 98 3760,0 

Delsumma  Test 21 8 10 39 1586,6 

 

I samtliga lägenheter finns följande tappställen.  

Varmvatten: Diskbänk, tvättfat, dusch 

Kallvatten: Diskbänk, tvättfat, dusch, WC samt i 3:orna en diskmaskin. 

 

 

4. Förbehandling av mätdata. 
Förbrukningen av varm- och kallvatten har loggats under två år med start 1/10 2012. I testhuset 

byttes under september månad 2013 den tidigare armaturen ut mot den energieffektiva armatur 

som redan var installerad i referenshusen. Detta medför att mätdata från 11 månader, 1/10 2012 till 

31/8 2013 finns att tillgå för perioden innan bytet av armatur. Baserat på detta insamlades också 

data för 11 månader efter bytet, dvs 1/10 2013 –31/8 2014 vilket ger samma tidsperiod före och 

efter åtgärden. Ecologg-data har laddats ner på tim-basis och aggregerats på dygn- och månadsbasis 

och för detaljmätningarna i de fem lägenheterna i testhuset har data laddats ner på 10-minuters- 

basis och aggregerats på samma sätt som Ecologg-data. 

Då förbrukning av varm- respektive kallvatten är styrd av de boende och deras beteende så är en 

analys av den erhållna besparingen ej trivial. Användningen av varm- respektive kallvatten i en 

lägenhet påverkas av ett antal faktorer och nedan listas en del av dessa 

i. Närvaron i lägenheten. 

ii. Ändrat antal boende samt ändrade individuella brukarbeteenden. 

iii. Byte av hyresgäst. 

iv. Ändringar i vattentemperaturer. 

Närvaro i lägenheten: För att ta hänsyn till frånvaro från lägenheten används inte den totala 

förbrukningen som jämförelsebas, utan dem genomsnittsliga dygnsförbrukningen. 

Medelvärdesberäkningen har genomförts för de dagar då en kallvattenförbrukning uppmätts, vilket 

tagits som indikation på närvaro. För beräkning av medeldygnsförbrukning under en månad har 

också kravet ställts att närvaron har varit större än 5 konsekutiva dagar för att eliminera fallet av t.ex. 
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en återkommande blomvattnare under en semesterperiod eller ett tillfälligt besök i lägenheten. För 

att säkerställa att fallet av en läckande kran eller WC kan indikera närvaro har dessutom en kontroll 

gjorts mot förekomst av varmvattenanvändning. 

Ändrat antal boende samt ändrade individuella brukarbeteende: För antalet boende finns naturligtvis 

inga uppgifter att tillgå liksom frekvensen av gäster, då detta skulle kräva en detaljerad bevakning av 

lägenheterna och därmed ett oacceptabelt ingrepp i de boendes integritet. En möjlig indikator på 

förändrad aktivitet (antal boenden, gäster etc.) skulle kunna utgöras av elanvändningen, d.v.s. att 

förändringar i elanvändning skulle kunna vara korrelerad till förändringar av vattenanvändningen.  Ett 

linjärt samband skulle då kunna föreligga om förändringen av elanvändningen endast är kopplad till 

aktiviteten och att inköp/avyttrande av hemelektronik eller andra eldrivna apparater inte sker. I den 

genomförda studien är den uppmätta förändringen av elanvändningen mellan test- och 

referenslägenheterna relativt små, ett par procentenheter. Baserat på detta och hänsyn tagen till 

den osäkerhet som föreligger för uppskattningen av relationen mellan ändringar i elanvändning och 

varmvattenanvändning så har i analysen antagits att förändringar avseende antalet boende såväl 

som tillfälliga besökare och ändringar i individuella brukarbeteenden är kongruenta mellan referens- 

och testlägenheterna. D.v.s. antagandet att testlägenheterna utgör ett representativt urval. 

Byte av hyresgäst: Ett byte av hyresgäst i en lägenhet kan innebära stora förändringar av 

förbrukningen. Baserat på detta har de lägenheter där byte av hyresgäst skett under perioden 

exkluderats från utvärderingen. 

Ändrade vattentemperaturer: Alla de studerade husen är anslutna till samma fjärrvärmecentral och 

kallvattenanslutning, vilket innebär att eventuella förändringar i vattentemperaturen har ett 

likformigt genomslag i alla lägenheterna. 
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5. Resultat och diskussion. 
Av de total 134 lägenheterna så avfördes 48 lägenheter då byte skett av hyresgäster under 

mätperioden. Ytterligare 12 lägenheter togs också bort från studien för följande fall 

a. Inflyttning skedde efter 1/10-2012 

b. Mätningar av varm- alternativt kallvatten ej fungerat. Ingen förbrukning har registrerats 

under hela eller betydande delar av mätperioden. 

I tabell 2 nedan, redovisas fördelningen av de lägenheter som ingår i den genomförda studien 

Tabell 2. Sammanställning av ingående lägenheter. 

Adress Typ 1:or 2:or 3:or Totalt 

G2A Referens 5 5 4 14 

G2B Test 10 5 6 21 

G2C Referens 11 5  16 

G2DE Referens 13 9 4 26 

Totalt  39 24 14 77 

      

Delumma  Referens 29  19 8 56 

Delsumma  Test 10 5 6 21 

 

För att studera den eventuella ändringen av varmvattenförbrukningen har ej den totala 

vattenförbrukningen använts. Utan som tidigare diskuterats den genomsnittsliga dygnsförbrukningen 

för de dagar som lägenheterna varit bebodda. 

De månader då närvaron i vissa lägenheter varit lägre än fem konsekutiva dagar är 

sommarmånaderan juni, juli och augusti. Detta innebär att hos vissa av de i studien ingående 

lägenheterna saknas värden på den genomsnittsliga vattenförbrukningen för en eller flera av dessa 

sommarmånader.  Om dessa lägenheter undantas från studien, så bortfaller ytterligare 26 lägenheter 

(20 referens samt 6 testlägenheter). Då detta skulle innebära ett oönskat bortfall av underlaget har 

för utvärdering den analyserade perioden reducerats till 8 månader, d.v.s. oktober t.o.m. maj före 

respektive efter installationen av ny armatur som skedde under september månad. Hädanefter 

används benämningarna, P_F respektive P_E enligt 

P_F = Perioden 1 oktober 2012 – 31 maj 2013.  

P_E = Perioden 1 oktober 2013 – 31 maj 2014. 

I tabell 3 nedan redovisas den genomsnittsliga dygnsanvändningen av varmvatten (VV) respektive 

kallvatten (KV) för alla i studien ingående lägenheter. Vidare redovisa också den relativa 

användningen av varmvatten (VV/KV).  
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Tabell 3. Genomsnittlig användning av vatten och el 

 Referenslägenheter  Testlägenheter 

 El VV KV VV/KV  El VV KV VV/KV 

 kWh/d Liter/d Liter/d -  kWh/d Liter/d Liter/d - 

P_Före 29,5 55,5 70,0 0,794  34,7 68,2 80,0 0,853 

P_Efter 30,9 63,9 78,6 0,813  35,2 55,4 76,4 0,725 

Ändring 4,7% 15,1% 12,4% 2,4%  1,4% -18,8% -4,5% -15,0% 

 

Som framgår av tabell 3 så är ökar användningen av såväl varm- som kallvatten i referens 

lägenheterna under det att användningen minskar i testlägenheterna. Minskningen av användningen 

är störst vad avser varmvatten vilket också avspeglas i det lägre värdet på kvoten VV/KV.  

Under antagandet att testlägenheterna utgör ett representativt urval av de i studien ingående 

lägenheterna kan en uppskattning göras av besparingen, B, genom 

B = 1- (1+%test)/(1+%ref)     (1) 

Där %ref och %test  är förändring av användningen i referens- respektive testlägenheterna i %-enheter . 

Baserat på förändringarna enligt tabell 3, erhålls på detta sätt en uppskattad besparing om 29.5% 

respektive 15.1 % för varm- respektive kallvattenanvändningen. 

I figur 1 och 2 visas mer detaljerat användningen av vatten för referens och testlägenheterna. För 

jämförelsens skull har den genomsnittliga vattenförbrukningen normerats till värdet 1 för perioden 

oktober 2012 tom maj 2013. 

Figur 1: Normerad varmvattenanvändning i referens- respektive testlägenheterna.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Varmvatten 

Referens Test



9 
 

Figur 2. Normerad användning av kallvatten i referens- och testlägenheterna. 

Av figur 1 och 2 framgår att under P_Efter minskar användningen av såväl varm- som kallvatten i 

testlägenheterna jämfört med referenslägenheterna. Under P_E, dvs. efter bytet av armatur i 

testhuset uppvisar användningen av kall- respektive varmvatten en relativt parallell utveckling vilket 

kan tas som en indikation på att antagandet att testlägenheterna är ett representativt urval är 

rimligt. Visserligen uppvisar testlägenheterna en ökad användning under maj-2014 men detta infaller 

åtta månader efter bytet av armatur vilket mer eller mindre utesluter att det skulle vara en 

kompensatorisk åtgärd till det reducerade flöde som hyresgästerna i testlägenheterna upplevt, utan 

tolkas som en stokastisk avvikelse. För P_E, erhålls från grafen naturligtvis samma genomsnittliga 

minskning av vattenanvändningen som tidigare beräknat, dvs 29.5%  och 15.1% för varm- respektive 

kallvatten då det enbart handlar om en annan representation av data från tabell 3. 

Bland såväl referens- som testlägenheterna ingår tre olika lägenhetstyper. I figur 3 och 4 redovisas en 

sammanställning av den uppmätta förändringen av vattenanvändningen mellan P_F och P_E, 

redovisat per lägenhetstyp.  

Figur 3. Ändrad användning av varmvatten redovisad per lägenhetstyp. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Kallvatten 

Referens Test

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1:or 2:or 3:or

Ändrad användning av varmvatten 

Ref Test



10 
 

Figur 4. Ändrad användning av kallvatten per lägenhetstyp.  

Av figur 3 och 4 framgår att 3:orna uppvisar ett klart avvikande beteende då det gäller 

vattenanvändningen mellan de två perioderna. Till skillnad från de mindre lägenheterna, där de som 

tillhör referenslägenheterna uppvisar en ökad användning och de som tillhör testlägenheterna en 

minskad användning, så minskar användningen av både varm- respektive kallvatten i 3:orna för både 

referens som testgruppen. Möjliga förklaringar till detta kan t.ex. vara förändringar i antalet boende i 

varje lägenhet då variationsbredden för antalet boende i en lägenhet kan antas öka med antalet rum, 

men detta utgör endast spekulationer. Av intresse kan dock vara att undersöka hur olikheterna i 

fördelningen av lägenhetstyper mellan test och referensgruppen påverkar den uppskattade 

reduktionen av vattenanvändning. 

Baserat på vattenanvändningen för de tre olika lägenhetstyperna som ingår i testgruppen, 

beräknades den användningen som motsvarar den fördelning av lägenhetstyper som 

referensgruppen har. 

I tabell 4 nedan, redovisas dessa beräknade värden, Test*, tillsamman med referensgruppen. 

 Tabell 4. Jämförelse där en fiktiv testgrupp skapats med samma antal 1:or, 2:or samt 3:or som referensgruppen och där 

förbrukningen hos varje lägenhetstyp i Test* satts till den genomsnittliga hos testgruppen. 

 Referens  Test* 

 El VV KV VV/KV  El VV KV KV/VV 

 kWh/d Liter/d Liter/d -  kWh/d Liter/d Liter/d - 

Före 29,5 55,5 70,0 0,794  34,7 61.5 71.9 0.856 

Efter 30,9 63,9 78,6 0,813  35,2 48.8 68.1 0.716 

Förändring 4,7% 15,1% 12,4% 2,4%  7.2% -20.8% -5.2% -16.4% 

 

Den beräkna minskningen av vattenanvändningen blir då, enligt ekvation 1, något högre än vid den 

direkta jämförelsen mellan test*- och referensgruppen. För varmvatten erhålls då en besparing om 

31.2% mot 29.5% samt för kallvatten 15.7% mot tidigare 15.1% och där relationen mellan 

besparingen kallvatten mot varmvatten är i stort sett oförändrad, ca 50%.  
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 Dessa två uppskattningar, baserade på mätdata redovisade i tabell 3 och 4, är genomförda under 

antagandet att referenslägenheterna utgör ett representativt urval.  Som tidigare diskuterats (kapitel 

4) skulle förändringar i elanvändningen kunna vara en indikator/mått på förändringar i aktivitet. Som 

framgår av tabell 3 och 4 så är i ena fallet förändringen större i referenslägenheterna och i tabell 4 

lägre (3,3 respektive -2,5 %-enheter) under det att den uppskattade besparingen är relativt 

oförändrad. Detta tas som indikation på att antagandet att testlägenheterna utgör ett representativt 

urval är korrekt.  

 I figur 5 visas hur användningen av kall- respektive varmvatten efter armaturbytet är fördelad för de 

fem detaljmätta 3:or som ingår i testgruppen. 

  

Figur 5. Fördelning av varm- respektive kallvattenanvändningen i fem 3:or, data från P_E. 

Av figur 5 framgår att WC och diskmaskin står för 40 % av den totala kallvattenanvändningen och 

utgör en vattenanvändning som ej påverkas av installerade armaturer att jämföra med 37 % före 

bytet. I de fem detaljmätta lägenheterna finns som framgår av figur 5 en diskmaskin, liksom i övriga 

3-rums lägenheter. I de mindre lägenheterna finns inga diskmaskiner installerade utan diskning sker 

per hand. Ett rimligt antagande kan dock vara att kallvattenanvändningen för handdisk är lägst av 

samma storlek som används i diskmaskinen och om diskning inte sker under rinnande vatten, så 

påverkas ej vattenanvändningen av installerad armatur. Under antagandet att den uppmätta 

fördelningen i dessa lägenheter är representativt, så är en betydligt lägre besparing av kallvatten 

jämfört med varmvatten mycket rimlig. Till detta kommer också det faktum att installerade 

armaturer innehåller en ”kallstarts funktion”, vilket ytterligare bör bidra till en minskad besparing vad 

avser kallvatten. 

Med antagandet att en förändrad aktivitet hos de boende har samma genomslag på såväl varm- som 

kallvattenförbrukningen samt att den andel av kallvattenanvändningen som uppmättes i de fem 

lägenheterna är representativ kan en teoretisk uppskattning göras av den besparing som krävs för att 

förklara den uppmätta förändringen i kvoten VV/KV mellan P_F och P_E. För härledning av detta 

samband se bilaga 4. 

Diskbänk 
23% 

Dusch 
26% 

Tvättställ 
11% 

Diskmask 
5% 

WC 
35% 

Kallvatten 

Diskbänk 
27% 

Dusch 
63% 

Tvättställ 
10% 

Varmvatten 



12 
 

Den teoretiska beräkningen ger, baserat på att ändringen av kvoten VV/KV i testlägenheterna 

förklaras enbart av de nya armaturerna, en uppskattad besparing om 32.2% avseende varmvatten 

och 20% avseende kallvatten. För varmvattenanvändningen är resultatet i god överensstämmelse 

med resultatet baserat på jämförelsen med referenslägenheterna under det att den beräknade 

kallvatten besparingen är 5 %-enheter högre. En möjlig förklaring är den inbyggda 

kallstartsfunktionen vid sidan av gjorda antaganden, där kallstartsfunktionen förväntas bidra till en 

ökad kallvattenanvändning. En underskattning av andelen kallvattenförbrukning som ej påverkas av 

installerade armaturer ger också en överskattning av kallvattenbesparingen, vilket också framgår av 

den i bilaga 4 redovisade känslighetsanalysen tillsammans med eventuell ändring av kvoten VV/KV 

som ej förklaras av installerad armatur. 

Sammanfattningsvis konstateras att baserat på antagandet att testgruppen (21 lägenheter) utgör ett 

representativt urval av den totala gruppen (96 lägenheter) så har installationen av den nya 

energieffektiva vattenarmaturen medfört en reduktion av användningen av varmvatten om ca 30 % 

samt om 15 % för kallvatten jämfört med referensgruppen.  I analysen har den genomsnittliga 

dygnsförbrukningen använts för att eliminera inverkan av frånvaro och lägenheter där byte av 

hyresgäst skett har tagits bort från underlaget. Den erhållna uppskattningen är också konsistent med 

den beräknade besparingen baserad på den mätta förändringen av kvoten mellan varmvatten- och 

kallvattenanvändningen i testlägenheterna. De erhållna resultaten ger också, baserat på 

detaljmätningarna av fem lägenheter, en rimlig relation mellan besparingarna på varm- respektive 

kallvatten.   

 

  



13 
 

6. Referenser 
1. Projektrapport- Vattensparprojekt i Stenhagen 2009 

http://www.bebostad.se/documents/M%C3%B6ten/BeBo/20090924/Projektrapport_Vattenspar_i_S

tenhagen.pdf 

2. Fältmätningar på energieffektiva tappvarmvattenarmaturer 2002, Stockholm Stad, LIP-

kansliet 

http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/18126/Tappvattenarmaturer%20F%C3%A4ltm%C3%A4

tn%2010121-1.pdf 

 

 

http://www.bebostad.se/documents/M%C3%B6ten/BeBo/20090924/Projektrapport_Vattenspar_i_Stenhagen.pdf
http://www.bebostad.se/documents/M%C3%B6ten/BeBo/20090924/Projektrapport_Vattenspar_i_Stenhagen.pdf
http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/18126/Tappvattenarmaturer%20F%C3%A4ltm%C3%A4tn%2010121-1.pdf
http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/18126/Tappvattenarmaturer%20F%C3%A4ltm%C3%A4tn%2010121-1.pdf


A 
 

 

 

 

 



B 
 

 

 

 

 



C 
 

 

 

 

 



D 
 

 

 

 

      Bilaga 4 

Beräkning av besparing baserad på ändring av kvoten VV/KV 

Antaganden: 

i. En aktivitetsförändring påverkar ej värdet på kvoten VV/KV, dvs om VV-användningen 

ökar med x % så ökar KV-användningen lika mycket. 

ii. I användningen av KV ingår förbrukning i WC-stolen samt i diskmaskinen. Denna 

förbrukning påverkas inte av installationen av nya armaturer och andelen antas vara 

densamma för alla testlägenheter som för de fem detaljmätta lägenheterna.   

iii. Den genom bytet av armaturer reducerade flödet har samma påverkan på varmvatten- 

som kallvattenanvändningen för dessa armaturer. 

Före åtgärden gäller således att 

(
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
=

𝑉𝑉

𝐾𝑉
 

Där KV respektive VV representerar kall- respektive varmvattenanvändningen före åtgärden.  

Kallvattenanvändningen kan delas upp i två delar 

𝐾𝑉 = 𝐾𝑉0 + 𝐾𝑉1     (B1) 

Där KV0 betecknar kallvattenanvändningen i WC-stol och diskmaskin och KV1 kallvattenanvändningen 

i övriga armaturer.  Om andelen kallvatten som används för WC och diskmaskin betecknas med α, 

samt påverkan av minskningen kopplad till ett reducerat flöde med β fås då  

𝐾𝑉𝐸 = 𝐾𝑉0 + 𝐾𝑉1 =  𝛼𝐾𝑉 + (1 − 𝛽)(1 − 𝛼)𝐾𝑉 = 𝐾𝑉[𝛼 + (1 − 𝛽)(1 − 𝛼)]  (B2) 

𝑉𝑉𝐸  = (1 − 𝛽)𝑉𝑉     (B3) 

Ekvation B2 och B3 är baserad på samma aktivitet som före bytet av armatur. Men under antagandet 

att en ändring av aktivitet har samma genomslag på varm- respektive kallvattenanvändningen så 

påverkas ej kvoten VV/KV vilket medför att vi erhåller följande uttryck  

(
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐸
=

(1−𝛽)𝑉𝑉

𝐾𝑉[𝛼+(1−𝛽)(1−𝛼)]
=  (

𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
 

1−𝛽

𝛼+(1−𝛽)(1−𝛼)
   (B4) 

Från ekvation B4 kan β lösas ut, enligt 

𝛽 = 1 −
𝛼(

𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐸

(
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
−(1−𝛼)(

𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐸 

     (B5) 

Med α=0,37,  (
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
  = 0,853 och (

𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐸
=0,725 fås då 



E 
 

 

 

 

𝛽 = 32,2% 

Då minskningen β påverkar all varmvattenanvändning men endast 63 % av kallvattenanvändningen 

(påverkar ej KV0) så erhålls följande beräknade besparingar 

Varmvatten: 32% 

Kallvatten: 20% 

Där kallvattenbesparingen beräknats enligt sambandet 

 𝛽𝐾𝑉  = 𝛼 + (1 − 𝛽)(1 − 𝛼) 

Känslighetsanalys  

I de ovan genomförda beräkningarna antogs   

1. Ingen förändring av beteendet i termer av att hela förändringen av kvoten VV/KV mellan 

perioderna endast tillskrevs en besparingen. För referenslägenheterna ökade dock kvoten 

VV/KV med 2,4% mellan P_Före och P_Efter.  

2. Andelen av kallvattenförbrukningen som ej påverkas av genomförda armaturförändringar 

antogs motsvara den uppmätta i de fem 3-rumslägenheterna. 

För att undersöka känsligheten i de erhållna resultaten till dessa beräkningar så har de i 

beräkningarna ingående parametrarna varierats på följande sätt: 

(
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
  har tagits till 95, 100 samt 105% av sitt uppmätta värde. Detta representerar ett ändrat 

beteende som motsvarar en sänkning respektive en ökning av kvoten om 5 % (för 

referenslägenheterna uppmättes en ökning om 2.6%, vilket motsvarar 102,6%). Andelen α har satts 

att variera med 5 %-enheter, dvs från α=0.32 och α=0.42 

Tabell B1: Känslighetsanalys av inverkan på beräknad besparing 

 
α 

(
𝑉𝑉

𝐾𝑉
)

𝐹
  

Andel av uppmätt 
värde (%) 

Beräknad besparing 
varmvatten 

% 

Beräknad besparing 
kallvatten 

% 

0.32 95 26,9 18,3 

0.32 100 35,5 24.2 

0.32 105 42,4 28,8 

0.37 95 24,0 15,2 

0.37 100 32,2 20,3 

0,37 105 38,9 24,5 

0.42 95 21,9 12,7 

0.42 100 29,5 17,1 

0.42 105 35,9 28,8 

 


