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Varm- och kallvatten-
förbrukning i bostäder

Särtryck ur WS nr 2,7957

T7 ostnaden för varm- och kallvatten utgör en bety-

-Í\.dund" del av en fastighets driftkostnad. För en 2-

à 3-rumslägenhet blir kostnaden för uppvärmning av

varmvatten exklusive kostnaden för det kalla vatten

som värmes upp, av storleksordningen 100-150 kro-
nor per år. Kostnaden för kallvattenförbrukningen
inklusive den del som värmes till varmvatten (här i
fortsättningen benämnd totalvattenförbrukningen)
blir i atlmänhet mellan 50 och 100 kronor per år.

Det är ur olika synpunkter väsentligt att få kvanti-
tativa uppgifter på varm- och totalvattenförbruk-
ningarna samt deras beroende av olika omständig-

heter - ur värmeteknisk synpunkt, när det gäller att
välja mellan olika former för varmvattenberedning,
vid bestämningen av en fastighets årliga värmebehov

och när det gäller att fastställa förbrukningsminsk-
ningen vid införandet av varmvattenmätning i lägen-

heterna, samt ur förvaltningsteknisk synpunkt, när

det gäller hyressättning.

UNDERSÖKNINGSMATERIALET
Det var mot ovanstående bakgrund som Statens

nämnd för byggnadsforskning beslöt att undersöka

varm- och kallvattenförbrukningen i bostäder' Detta
har skett genom två undersökningar. Den första, som

egentligen avsåg att belysa frågan om fördelningsmät-
ning för värme och varmvatten i bostäder, utfördes

av AB Stockholmshem och SNB i ett av Stockholms-

hems bostadsområden i Blackeberg. Denna undersök-

ning kommer att i fortsättningen kallas Blackebergs-

undersökningen. Den andra undersökningen, som ut-
fördes av byggnadsvärme- och förvaltningsutskottenl
vid SNB gemensamt, baserades på förbrukningsupp-

1 Från förvaltningsutskottets sida har deltagit förutvarande
sekreteraren, ingenjör Bertil Anderberg.
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gifter, som erhölls från fastighetsförvaltningar i olika
delar av landet - undersökningen benämnes SNß-
undersökningen. Dessutom har Bostadsstyrelsen ställt
en hittills opublicerad undersökning av totalvattenför-
brukningen i bostäder till förfogande.

Här skall först de tre undersökningarna och om-
ständigheterna kring deras genomförande presenteras.

Blackebergsundersökningen

För undersökningen rörande fördelningsmätning,
som AB Stockholmshem och SNB utförde i Blacke-

berg, användes 10 st, lika orienterade Y-formade hus.

Av dessa hade 5 försetts med avdunstningsmätare på

radiatorerna och tappställena i lägenheterna, medan

de 5 andra husen ej hade mätning av värme och

varmvatten. Genom kalorimätare kunde värmeåt-
gången för uppvärmning resp. varmvatten för de bå-

da husgrupperna bestämmas. Försökets uppläggning
har redovisats i rapport nr 36 från SNB2, varför en

närmare presentation här ej torcle vara nödvänclig.

SNB-undersökningen

För att skapa ett underlag för bedömning av olika

faktorers inverkan på varm- och totalvattenförbruk-
ningen gjorde SNB på sommaren 1955 en förfrågan
hos ca 500 fastighetsförvaltningar, huruvida dessa var
intresserade av atl deltaga i en statistisk undersök-

ning av varm- och totalvattenförbrukningen. Av dessa

svarade ca 60 att man var villig att pätaga sig det

arbete som det skulle innebàra att fylla i blanketter,
som skickades ut från SNB. Någon anledning atl ar''

2 E. Reijner och B. Adamson: >>P¡ov med fördelningsmätare
för värme och va¡mvatten>>. Stockholm 1956 (distribution:
Tidskriften Byggmästarens förlag, Kungsgatan 32, Stock-
holm C).



taga a:tt dessa 60 förvaltningar ej skulle vara represen-
tativa för hela populationen finns knappast.

De blanketter som skickades ut innehöll förfråg-
ningar om följande faktorer:

varmvattenförbrukningen under de senaste sju åren
(antal m3)

totalvattenförbrukningen under de senaste sju åren
(antal mB)

antal lägenheter
antal rum utom kök
total lägenhetsyta (antal m2)
antal boende det senaste året (1954)
ev. extra tappställen (garage, butiker etc.)
sanitär utrustning (badrum, duschrum, tvättlådor)
tvättmöjligheter (maskintvätt, handtvätt, anslut-

ning till centraltvättanläggning,inga tvättmöjligheter)
varmvattentemperatur (eftersträvad temperatur i

oc)

ev. cirkulationspumpning av förbrukningsvarmvatt-
net (så att man får varmt vatten direkt vid tapp-
ningens början)

vattentryck (medelvärde av vattentryck i nedersta
och översta lägenheten - uppmätt med en utskickad
manometer)

debiteringsnormer för varmvattnet (ev. debitering
efter förbrukning i dels lägenhet, dels tvättstuga).

För varje fastighet, varmed menas såväl enstaka
hus som husgrupper med gemensam central med mät-
ningsanordningar för vattenförbrukning, ifylldes en
blankett.

Det material som kom in från de 60 fastighetsför-
valtningarna omfattade totalt ca 7 000 lägenheter
med, ca 23 000 boende. Vid bearbetningen gjordes
först en grovsortering efter inverkan av extra tapp-
ställen utanför lägenheterna. Man klassade för detta

Tabell 1. Redouisning au

ändamål materialet i fyra grupper (ingen inverkan,
någon inverkan, påtaglig inverkan och stor inverkan
på förbrukningen). Av dessa grupper utsorterades de
två med mera påtaglig inverkan på förbrukningen.
Kvar återstod då av det insända materialet 4 916 lä-
genheter med 16 701 boende, d.v.s. 3,4 boende per
Iägenhet, fördelade pä 127 fastigheter, vilka hade
mellan 3 och 382 lägenheter per fastighet. Fördel-
ningen av lägenheterna efter orternas storleh, fastig-
heternas storlek och tidpunkten för färdigstäìianclet
framgår av tabell 1. Som slnes är Stockholm under-
representerat, medan fördelningen i övrigt är nå.gor-

lunda r-epresentativ. Man kan alltså påstå ¿rtt under-
sökningen ganska väl bör återspegla förhâllanderra i
landet exklusive Stockholm.

Av lägenheterna hade 2I o/o varrnvattenförclelnings-
mätare av avdunstningstyp i lägenheterna, medan
79 /o sal<nade sådana mätningsanorciningar. 64 cþ av
lägenheterna hade maskintvättstuga för den egna
fastigheten (observera den tidigare definitionen av
fastighet), medan 25 /o var anslutna till centr.altvätt-
anläggning. Återstående lI /o hade maskintvättstuga
för mer än den egna fastigheten, handtvätt eller ingen
tvättmöjlighet alls. Eftersom den sista gr.uppen en-
dast är Il /o, kan undersökningsmaterialet ej i rletta
fall ge någon sälier utsago. Materialet delades därför
upp i följande fyra grupper:

1) Mätning av förbrukningsvarmvatten i lägen-
heterna
a) Maskintvättstuga för egna fastigheten
b) Anslutning till centraTtvättanläggning, ev.

även med handtvättstuga för egna fastig-
heten

2) Utan mätning
a) Maskintvättstuga för egna fastigheten
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b) Anslutning till centraltvättanläggning, er,.
även med handtvättstuga för egna fastig_
heten

Av lägenheterna var 29 /o belàgna i fastigheter
med volyrnmätare även för vanuvattenförbruknirrgen,
varigenom således kvantitetsuppgifter på denna kun-
de erhållas,

Bostadsstyrelsens undersökning

Bostadsstyrelsens undersökning avser totalvatten-
förbrukningen i statligt belånade bostadshus, färdig-
ställda àren 1942-1946. Uppgifter har erhållits från
fastighetsförvaltningar i samband med Bostadsstyrel-
sens årligen återkommande driftkostnadsundersök-
ning. Kompletterande uppgifter har införskaffats från
byggnadskontor och vattenverk. Det totala antalet
lägenheter med uppgifter om totalvattenförbruk-
ningen uppgick till 6 436, fördelade pä 282 fastighe-
ter. Endast fastigheter med 10 eller fler lägenheter
med ringa eller inga uthyrningslokaler ingick i under-
sökningen. Fördelningen av lägenheterna efter orter-
nas och fastigheternas storlek framgår av tabell 1.

Större delen av lägenheterna (7I %) ligger i bostads-
rättsföreningar och resten i hyreshus. Av lägenheterna
hade 91 /o tillgàng till maskintvättstuga inom fastig-
heten.

För samtliga fastigheter har uppgifter erhållits för
tidsperioden 1948-1955.

TOTALVATTBNFöRBRUKNINGBN

I SNB-undersökningen, som huvudsakligast omfat-
tade bostadshus utanför Stockholm, har man i första
hand analyserat hur totalvattenförbrukningen beror
dels av om det finns maskintvätt för egna fastigheten
eller om fastigheten är ansluten titl fristående central-
tvättanläggning ( ev. med handtvätt inom fastigheten ) ,
dels av om man har varmvattenmätning i lägenheter-

7- ab e ll 2. T o t alu au e nf ö rb-ri:uir;å I 9 S 4 e nli g t S N B-

na eller ej. Av tabell 2 framgår totalvattenförbruk-
ningen för dessa fyra grupper liksom även förbruk-
ningen per person och per lägenhet. De senare är be-
räknade ur ekv. (1). En statistisk analys, som utförts
av amanuens Jan Olin vid Statistiska forskningsgrup-
pen, Stockholms högskola, har nämligen visat att den
bästa t¡estämningen av medelförbrukningen per per-

son (B)' resp. lägenhet (p),, är

,â', )yi esp. 1i)r: ì4 (1)\1.¡/ - >x/ rcùP. \p/ : >x1, \

där y¡ är fastighetens totalvattenförbrukning. x¡i, är
antalet boende i fastigheten och x¡í, är antalet lägen-
heter. För att ge en uppfattning om spridningen i för-
brukning mellan de olika fastigheterna visas i fig. 1

frekvensdiagram för de fyra grupperna. Av figuren
framgår att en fastighet kan ha dubbelt så stor för-
brukning som en annan.

Konfidensintervallen, inom vilken med 95 /o sanno-
likhet medelförbrukningen kommer att ligga, blir

<p<
-..2 ^)L - B)v,
Xi

(k - 1) )xi

,/ o Yiz ,1 .,

aË*'.r, V',i ,'="'v tr. - rl ¿", (2)

där k är antalet fastigheter. De på detta sätt beräk-
nade konfidensintervallen visas i tabell 3, varav fram-

TOTALVATTEN

UTAN MÄTARE

MÀSKINTVÄTT

UTAN MÄTARE

CENTRALTVÄTT

. Medellol

MATARE

MASKINTVÄTT

- Medeltol

I s+ m7ners,ûr
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I st mtlpers,ûr

Maskintvätt
utan mätare
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575.07 5

94.049

l4+.153
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Anslutning till
raltvätt

utan mätare
med mätare Figur 1. Frekuensdiagram för totaluattenlörbrukningen 1g5,1
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Figur 2. Jämlörelse rnellan totalaattenlörbrukningen (1954) i
lastigheter med maskintoätt och lastigheter anslutna till

c entraltu ätrtanläggning ( S,N B-undersökningen ).

gàr att signifikant skillnad föreligger mellan grup-
perna maskintvätt och centraltvätt både med och
utan mätare. Fastigheterna anslutna till centraltvätt
har 15-20 /o mindre förbrukning än fastigheterna
med maskintvättstuga (fig. 2). Skillnaden mellan
grupperna med och utan mätare är signifikant vid
maskintvätt och nästan signifikant vid centraltvätt.
Mätarhusen har, som fig 3 visar, 10-16 /o lägre to-
talvattenförbrukning än husen utan varmvattenmät-
ning i lägenheterna.

För den största gruppen, d.v.s. maskintvätt utan
rnâtare, som omfattar 39 fastigheter med 8 982 boen-
de, har undersökts om förbrukningen per person är
beroende dels av om man har debitering i tvättstugan,
dels av vattentrycket. Fastigheter med clebitering i
tvättstugan visade sig därvid ha en medelförbrukning
av 61,2 m3/pers., år, medan de 26 fastigheterna utan
debitering hade lägre förbrukning, 59,2 rn1/pers., år.
Någon som helst signifikant skillnad finns ej utan
detta är helt att tillskriva slumpen. Av fastigheterna
hade 20 st. ett vattentryck som var större än 3,2

kg/cm2 (medeltal mellan tryck i högsta och lägsta

TabeII 3. Ronlidensínteruall f ör totaluattenlörbrukning þer
boende (1954) enligt SNB-undersökningen

Uton CENTRALTVÄTT
mötore Mölore

Figur 3. Jämlörelse mellan totaluattenlörbrukningen (1954)
i lastigheter med. uar¡nuattentnätning i lägenheterna och

lastigheter utan sådan mãtning (SNB-undersökningen).

våningen), medan 19 hade ett tryck som var mindre
eller lika med 3,2 kg/crr.2. Den förra gruppen hacle

en medelförbrukning som var 62,2 rn3/pers., år, och
den senare 57,7 rnsipers., år, således en minskning
med ca 7 /o. Skillnaden är dock ej signifikant. Ej hel-
ler för andra faktorer har några signifikanta diffe-
renser erhållits.

Bostadsstpelsens undersökning omfattade 6 436 lä-
genheter, varav I 114 låg i Stockholm. Tidigare under-
sökningar har visat att totalvattenförbrukningen i
Stockholm är avsevärt större än i landet i övrigt och
undersökningsmaterialet har därför spaltats upp i
dessa två grupper. Vidare har man skilt mellan fas-

tigheter med och utan maskintvättstuga samt mellan
bostadsrättsföreningar och hyreshus. I tabell 4 ges

årsförbrukningen för àr 1954. Gruppen: >>IJtan ma-
skintvätt, Stockholm>>, representeras endast av 23 lä-
genheter och kan ej tillmätas något värde. Siffran på
{örbrukning per lägenhet har därför satts inom pa-
rentes.

T ab eII 4. T otalu att enförr::Hfnlifi enlist Bo stadsstyr elsens

Totala
förbruk-

ningen m'

Antal
lägen-
heter

Förbruk-
ning per
lägenhet

Maskintvätt
Stockholm
övriga landet

246.244
880.322

1.091

4.787
226
lB+

Utan maskintvätt
Stockholm
övriga landet

5.103
8i.969

23

535

(222)
r64

Maskintvätt
utan mätare
med mätare

Ansl. till centraltvätt
utan mätare
med mätare

60,4< p<67,6
50,0< p<57,8

48,4<B<s3,0
42,5<p<49,3
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Vattenåtgången i Stockholm är enligt undersök-
ningen (se fig. 4) 20-25 /o högre än i övriga landet
trots âtt lägenheternas genomsnittliga storlek är något
mindre (49 mot 53 m2 lägenhetsyta). Skillnaden kan
till en del bero pä att boendetätheten sannolikt är
något större i Stockholm än för landet i övrigt. I bo-
stadsrättshusen är vattenåtgången per lägenhet 5-
IO /o större än i hyreshusen, vilket kan bero pä art
antalet boende per lägenhet i de senare husen är nå-
got lägre.

Undersökningen visar vidare att vattenåtgången
per lägenhet stiger med fastighetens och medellägen-
hetsytans storlek. Detta beror på ett högre boendetal
per lägenhet i de större lägenheterna och sannolikt
även i de större projekten.

Spridningen i åtgångstalen är stor, vilket framgår
av fig. 5, som endast avser lägenheter med tillgång
till maskintvätt inom fastigheten.

Eftersom vattenåtgången ökar med medellägenhets-
ytans storlek blir spridningen mindre om en uppdel-

Figur 5. Frekuensd,iagram lör totaluattenförbrukningen 1g5S
( Bostadsstyrelsens undersökning ).

ning göres på fastigheter med en medellägenhetsyta
under 45, mellan 46-55 och över 56 m2.

Bn jämförelse mellan Bostadsstyrelsens och SNB:s
undersökning är svår att göra, ty den förra innehåller
till skillnad från den senare ett mycket litet antal hus
med varmvattenmätning, medan SNB-undersökningen
innefattar ett betydligt mindre antal stockholmshus
än Bostadsstyrelsens undersökning. Fastigheterna i
den senare undersökningen är vidare färdigstältda
19+2-19+6 under det att fastigheterna i SNB:s un-
dersökning huvudsakligen är färdigställda senare. Det
förefalier dock som om SNB-undersökningen ger nå-
got högre årsförbrukning per lägenhet. Detta synes
till största delen kunna förklaras genom att boende-
tätheten i SNB-undersökningen, 3,4 personer per lä-
genlret, sannolikt är ca I0 /o högre än genomsnittet
för flerfamiljshus färdigställda I944-t953. Vidare är
medellägenhetsytan i SNB-undersökningen 58 m2 mot
52 m2 i Bostadsstyrelsens undersökning.

Totalvattenförbrukning i ms per lägenhet i hus med maskintvätt

T ab ell 5, Totalu attenförbrukningen I g4B-s s enligt Bost adsstyr els ens undersökning
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ökning frôn 1951 till 1954

Moskintvött; uton mötning.

Medeltol

Figur 6. Ökning au totaluattenförbrukningen lrån lgSI tilt
I 954 (SNB-undersökningen).

Enligt SNB-undersökningen är förbrukningen för
fastigheter anslutna till centraltvättanläggning (ev.
med handtvättstuga i egna fastigheten) IS-20 %
mindre än totalvattenförbrukningen i fastigheter med
maskintvättstuga. Enligt Bostadsstyrelsens undersök-
ning är däremot minskningen endast drygt 10 /o. Det-
ta kan bero på att grupperna >>Anslutning till central-
tvättanläggning> (SNB) och >>IJtan maskintvättstu-
ga> (Bosta.Jsstyrelsen) ej är futlt jämförbara. I det
fall man ej har maskintvättstuga men ändå ej anslut-
ning till centraltvätt, kan man nämligen förvänta ett
större användande av i fastigheten befintliga tvätt-
möjligheter än när man har möjlighet att utnyttja
centraltvätt. En liknande tendens kunde för övrigt
spåras även i SNB-undersökningen, där fastigheter
med handtvättstuga utan anslutning till centraltvätt
hade endast något mindre förbrukning än fastigheter-
na med maskintvättstuga (60 resp. 64 m3,/pers., år);
undersökningsmaterialet omfattar dock endast 362
boende i fastigheter med enbart handtvättstuga.

Tabell 6. Varnzaattenförbruknìng þer þerson (1954) enligl
SNB-undersökningen - TabeII 7.

I T-0TA LVATTEN Fö RBR u K N I N 61

E Fost¡ghctec i Slockhotm

@ Fa*ighe!¿e i övnrgo londcl

Figur 7. Totaluattenlörbr lägenhet Ig4B-Ss
enlígt Bostadsstyrelsens u (boltadsrärtshus och

hyreshus a).

,4.rlig ökning av totalvattenförbrukningen

I SNB-undersökningen undersöktes ökningen av to-
talvattenförbrukningen från 1951 till 1954 för den
grupp av fastigheter som har maskintvättstuga men ej
varmvattenmätning i lägenheterna. Frekvensdiagram_
met i fig. 6 visar att ökningen blir i medeltal g/o,
d.v.s. 3 /o ökning þer år, och att spridningen kring
medelvärdet är betydande. Sålunda finns det fastig-
heter som kan redovisa ända titl 20 à 30 /o rninsk-
ning av förbrukningen, medan det största antalet vi-
sar mellan 10 och 20 /o ökning under de tre åren.
En signifikant tendens att ökningen är större för nyare
hus än för äldre finnes. Detta är kanske att hänföra
tiÌl att boendetätheten på grund av utökning av f.a-
miljerna ökar under perioden i de nyare husen (an-
talet redovisade boende gäller för àr Ig54).

f Bostadsstyrelsens undersökning har man förbruk-
ningsuppgifter från 1948 till 1955. Dessa visas för
fastigheter med maskintvätt i tabell 5 och fig. 7. Un_
der perioden har vattenåtgången stigit i genomsnitt
med 3 % þt, ¿ir. Mellan 1948 och 1950 var steg_
ringen betydligt kraftigare, vilket sannolikt främst be_
rodde på upphörande varmvattenransonering. Ned_
gången från 1950 till 1951 beror troligen till en del
på att vattenåtgången år 1950 var ovanligt hög. Se-
dan 1951 har vattenåtgången ånyo stigit över 1950
års nivå.

Ökning_ ou u,armuattenförbrukningen fuån IgSl tiII
1954 enligt SNB-undetsökniigen'

Maskintvätt
utan mätning
nred mätning

Anslutning till centraltvätt
utan mätning
med mätning

Beräknat (som
7o av total-
vattenför-

brukningen)

Direkt upp-
mätt varm-
vattenför-
brukning

Anta^l boende

16

73t
941

573

Förbruknings ändring
195 1-19s4

Minskning
ökning
0-70 o/o

t0-20 %
20-30 %
30- %

25

15

oq

14

¿o

t4

23
13

En

Summa 2.261 i|!'4edeltal l9 Eo



VARMVATTENFÖRBRUKNINGEN

En jämförelse mellan varmvattenförbrukningen i
hus med varmvattenmätning i lägenheterna och hus
utan mätare gjordes i Blackebergsundersökningen.
Därvid visade det sig att mätarhusen hade 40-50 gb

lägre förbrukning än husen utan mätare. Den månat-
liga förbrukningen räknad i Mcal är enligt fig. B be-
tydligt större under månaderna januari till apr-il än
under höstmånaderna, vill<et till stor del beror på att
kallvattentemperaturen under den tidiga hösten är
upp mot + 15oC, medan den under vintern kan gå
ned till + 2oC. Om man räknar med en varmvatten-
temperatur av 65"C och en genomsnittlig kallvatten-
temperatur av { 8oC, blir den årliga varmvatten-
förbrukningen:

utan mätning: 98 m8läg., år
med mätning: 54 rn\/Iàg., àr.

I SNB-undersökningen ingick 1600 lägenheter med
5 157 boende, belägna i fastigheter där såväl varm-
som totalvattenförbrukningen uppmättes. För att få
ut mesta möjliga information av under.sökningsmate-
rialet bestämdes först förhå^Ilandet mellan varm- och
totalvattenförbrukningen för de fyra grupperna: 1)
maskintvätt mecl varmvattenmätning i lägenheterna
(276 lägenheter), 2) maskintvätt utan mätning (1 066
lägenheter), 3) anslutning till centraltvätt med mät-
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ning (107 lägenheter) och 4) anslutning till central-
tvätt utan mätning (151 lägenheter). Resultatet visas
av fig. 9. Genom att multiplicera varmvattenprocent-
siffrorna med de förbrukningar som tidigare bestämts
för totalvattnet erhålles säkrare värden pä varrnvat-
tenförbrukningen än om man clirekt ur förbruknings-
siffrorna för varmvattnet beräknar medelvär'den. To-
taivattenförbrukningen är nämligen bestämd för ett
större antal lägenheter än varmvattenförbrukningen.
I tabell 6 återges såväl den på detta sätt beräknade
varmvattenförbrukningen som den direkt uppmätta.
Överensstämmelsen är som synes ganska god.

Om man räknar med ca 3,5 personer per lägenhet
stämmer förbrukningssiffrorna ganska väl med de
ovan beräknade varmvattenförbrukningarna för lä-
genheterna i Blackeberg.

I fig. 10 och 11 jämföres förbrukningen i fastighe-
ter mecl maskintvätt mecl fastigheter anslutna till cen-
traltvàtt resp. fastigheter med varmvattenmätare och
fastigheter utan mätale. Anslutning till centraltvätt

FöROELNING MELLAN VARM- OCH KALLVA'ITEN
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Figur 9. Förhållandet mellan uarrn- och totalùattenlörbruk-
nin ge n ( S N B-und e rsö kninge n ) .
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minskar varmvattenförbrukningen med ca I0 /o, me-
dan mätning minskar förbrukningen med ca 40 /o.
Den senare siffran stämmer väl med Blackebergsun-
dersökningen. Påpekas bör att de fastigheter som in-
går i de båda undersökningarna är byggda under se-
nare år. Utländska erfarenheter av varmvattenmät-
ning i lägenheterna ger liknande resultat som de sven-
ska undersökningarna (se SNB-rapport nr 36).

fulig ökning av varmvattenförbrukningen

Ökningen av varmvattenförbrukningen från 1951
till 1954 analyserades i SNB-undersökningen. Mate-
rialet är här ganska magert. Endast f.ör 2 261 boende
fanns uppgifter från såväl 1951 som 1954. Den ge-
nomsnittliga ökningen urder de tre åren var lg /o,
d,v.s. ca 6 /o årlig ökning av varmvattenförbruk-
ningen, men spridningen är betydande (se tabell 7).
Undersökningsmaterialet är så litet att sif.fuan 6 /o
per år måste tagas med stor försiktighet.

Varmvattenförbrukningens Îördelning på olika
tappställen

f Bhckebergsundersökningen var 50 lägenheter för-
sedda med fördelningsmätare i såväl kök som bad-
rum. lJr avläsningarna kunde man beräkna badrum-

[-vARNlvATTEr{FöRBRUKNtNo-l

mens procentuella andel av den totala varmvatten-
förbrukningen. Denna framgår av fig. 12, där man
skilt mellan 2-rums- och 3-rumslägenheter. I genom-
snitt förbrukas ca 50 /o av varmvattnet i badrum-
met, men spridningen är stor. I en del lägenheter
förbrukas endast 2G-30 d7o i l:adrummet medan i
andra förbrukas upp mot B0 /o av varmvattnet i bad-
rummet.

SLUTORD

De resultat som redovisats i denna uppsats bygger
på begränsade undersökningar, som till vissa delar
brister i representativitet för landets hela fastighets-
bestånd. Siffervärdena måste därför användas med
stor försiktighet. Dock bör de tendenser som visats
vara av mera generell giltighet.

VARMVATTENFöRBRUKNIN6 I BADRUM I 'IO AV

DEN TOTALÀ VARMVATTENFöRBRUKNINGEN

5 numslägenhe'Ìen

I rumslögenheter

Figur 12. Varrnuattenförbrukningens fördelning ¡nellan bad-
rum och kök (Blackebergsundersökningen).
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Figur 1 L l ämför,ek e mellan u armu att enlör brukningen i fastig-
heter med och utan aartnaattenmätning i lägenheternø.

( S N B-under s ö knin ge n ),

Rydahls Boktryclcri AB, Stockholm r9¡7






