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Abstract 
 
The steady supply of fresh water is, and has always been, one of the most important functions 
in human societies. Different users have been able to take advantage of this resource in 
different extents and for different purposes. The major areas for water usage are drinking 
water, water supply for industrial purposes and the usage in agricultural sector.   
By dimensioning the supply- and sewer systems accordingly to the demand of the users a 
more sustainable and optimal system can be achieved. A proper dimensioning has six general 
factors it should to take in consideration. These are the size of the population, water 
consumption in residents, general water consumption in schools and offices, water 
consumption in industry, leakage and different water losses. With a background of these 
factors this reports main focus and purpose is analysing the variation in water consumption 
for different consumers (such as residential houses or apartment blocks) in different time 
intervals (in this report during days and years) and in respect to different factors. The factors 
that has been chosen to be examined is how water consumption depends on mean age of the 
consumers and the outdoor temperature. 
To complete this study water consumption data of different areas in Borås has been provided 
from the Swedish consultant firm Tyréns. Before analysing the data another study was made 
by Victor Eliasson, which included the revealing of different faults in the provided data. As a 
result of this study the most reliable data was chosen to further analysis with respect to the 
chosen aspects. During the project the calculation- and modelling program Matlab was used 
alongside the chart program excel. These two programs combined made it possible to handle 
large amounts of data and present it in different graphs and models. 
Conclusions could later be made by analyses and different statistical methods. The result 
from the comparison between areas with different mean ages of the residents showed that the 
area with high mean age (80 years) hade a higher water consumption than the other areas. 
The variation in water consumption differed as well between the area with the high mean age 
compared to the other areas. A regression- and correlation analysis between water 
consumption and temperature was performed to see if water consumption is depending on the 
outdoor temperature. The function of a regression analysis is to describe the relation between 
different parameters with a mathematic model (in this study a linear model). A correlation 
analysis is then performed to tell how well the mathematic model describes the relation. A 
conclusion could be made that the water consumption tends to increase with increasing 
temperature during parts of the year, since a correlation could be found during mars to 
September. The strongest correlation was in general during May and July for all the areas. No 
conclusion of how the variation i water consumption depends on different consumers could 
be made for the analysis during a day and a year. In contrast to the parameters that had a 
correlation with water consumption there was no visible connection between water 
consumption over a year or day depending on different users.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
För människor är vatten en livsavgörande resurs och har många betydande 
användningsområden, såsom dricksvatten, i jordbruk och industri. Därför är vattenförsörjning 
viktig för att ett samhälle ska vara hållbart. En effektiv dimensionering av vatten- och 
avloppssystem (VA-system) är i sin tur en viktig komponent för att säkerställa en trygg 
vattenförsörjning. Dimensioneringen av VA-system görs utifrån en uppskattning av 
förbrukningen, som i sin tur beror av sex faktorer; folkmängd, hushållsförbrukning, allmän 
förbrukning, industriförbrukning, förluster och brandvattenförbrukning. Denna rapport har 
med bakgrund av detta till syfte att analysera hur vattenförbrukningen hos olika 
förbrukartyper varierar under tidsintervallen dygn och år samt utreda hur vattenförbrukningen 
beror av temperatur och medelåldern hos förbrukarna. Analysen utfördes genom en fallstudie 
på tillhandahållen mätdata från Tyréns på vattenförbrukningen i olika områden i Borås och 
Karlstad. Dessa data hade felsökts tidigare och de områden med minst antal osäkra värden 
valdes ut för vidare analys. För att analysera årsvariationerna jämfördes variationen i 
vattenförbrukningen mellan områden med olika förbrukartyper under åren 2013 och 2014. 
Vidare analyserades dygnsvariationen på motsvarande sätt genom att en 
medeldygnsförbrukning togs fram för de olika områdena. För att utreda hur 
vattenförbrukningen beror av temperatur användes korrelation- och regressionsanalys och för 
analys av medelålderns påverkan på vattenförbrukningen jämfördes ett medeldygn av ett 
område med väldigt hög medelålder med övriga områden. Resultatet av analysen på 
vattenförbrukningens variation under ett år och under ett medeldygn blev att inget samband 
kunde ses för områden med samma förbrukartyp. Vidare visade resultatet av medelålderns 
påverkan på vattenförbrukningen att området med hög medelålder (80 år) i alla fall hade 
högre förbrukning än de övriga områdena och att dess variation skiljde sig anmärkningsvärt 
jämfört med de andra områdena. Regressions- och korrelationsanalysen visade att 
vattenförbrukning har en positiv korrelation med temperaturen i alla områden mellan mars 
och september. Starkast var korrelationen i maj till och med juli och trenden var att 
korrelationen i villaområdet var starkare än i områden med flerbostadshus som förbrukartyp.  
 
Nyckelord: vattenförbrukning, förbrukartyp, variation, korrelationsanalys, regressionsanalys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett kandidatexamensarbete som genomförts vid Kungliga 
tekniska högskolan i Stockholm under våren 2016. Arbetet är den avslutande delen av de tre 
första årens kandidatutbildning inom det femåriga civilingenjörsprogrammet med inriktning 
på energi och miljö.  
 
Bakgrunden till denna rapport är framförallt två examensarbeten, “Dimensionering av 
åtgärder i kombinerade ledningssystem vid ökad spillvattenbelastning” (Näsman Melander, 
2012) och “Dimensionerande vattenförbrukning och dess variationer” (Ullén & Abdu, 2014). 
Näsman Melander (2012) drog bland annat slutsatsen att med höga maxtim- och 
maxdygnsfaktorer får man större säkerhetsmarginal när man ska ansluta nya områden till ett 
befintligt VA-system. Däremot blir systemen väldigt omfattande och kostnaderna för 
anläggningen blir väldigt stora. Ullén och Abdu (2014) påvisar att de standarder som finns i 
P83 för maxtim- och maxdygnsfaktorer bör ses över samt vikten av att på ett mer detaljerat 
sätt identifiera hur olika förbrukargrupper påverkar den totala vattenförbrukningen.  
 
De två examensarbetena som ligger till grund för denna rapport var båda i samarbete 
med konsultföretaget Tyréns. Företaget Tyréns grundades år 1942 och har sedan dess jobbat 
med konsulterande inom samhällsplanering. Huvudfokus har för företaget varit att ta fram 
hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur (Tyréns, 2016). Det här 
kandidatexamensarbetet är alltså en del av ett större projekt som Tyréns genomför med syfte 
att försöka bestämma vattenförbrukningen hos olika förbrukare i samhället. Projektet är 
därmed en del i ett större SVU-projekt (svenskt vatten utveckling projekt) där 
branschorganisationen svenskt vatten har anlitat Tyréns för bland annat att genomföra denna 
undersökning. Fokus ligger på att analysera variationen i tid hos förbrukningen samt att 
jämföra resultatet av projektet med dagens riktlinjer för dimensionering av VA-system. 
Analysen utgår utifrån mätdata från olika kommuner som därmed används för att kartlägga 
vattenförbrukningen hos olika förbrukartyper och deras variation. 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till Hans Bergh, från avdelningen för vattendragsteknik på 
KTH, för stort stöd och bra handledning i arbetet med denna studie. Författarna vill även 
tacka Hans Hammarlund, Linnéa Fredriksson och Krister Törneke från Tyréns för gott 
samarbete, bra handledning och värdefulla kunskaper från VA-branschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Ordlista:  
 
VAV P83 - Svenskt Vattens publikation P83, “Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för 
utformning, förnyelse och beräkning”, är en guide som ligger till stöd för bland annat 
dimensionering av vattensystem. 
 
VAV P90 - Svenskt Vattens publikation P90, “Dimensionering av allmänna 
avloppsledningar”, är en guide som ligger till stöd för bland annat dimensionering av 
allmänna avloppsledningar.  
 
Maxtimfaktor - Kvoten mellan den högsta timförbrukningen som uppmäts under det dygn då 
det varit maximal förbrukning och samma dygns genomsnittliga timförbrukning.  
 
Maxdygnsfaktor - Kvoten mellan den högsta dygnsförbrukningen som uppmäts under en 
längre period och samma periods genomsnittliga dygnsförbrukning 
 
Specifik hushållsförbrukning - Förbrukningen av vatten som mäts i liter per person och dygn. 
 
Spillvatten - Vatten från industrier, hushåll, skolor och andra serviceanläggningar som är 
förorenat 
 
Dagvatten - Vatten som har regnat ned eller smält fram och som sedan runnit av via ytan. 
 
Dränvatten - Genom avvattning avlett vatten. Avvattningen görs därmed via dränering i den 
omättade zonen eller utav grundvattnet. Detta görs med hjälp utav rörledningar, diken eller 
dräneringsskikt.  
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1. Inledning 
 
I denna del av rapporten ges en introduktion till vattenförsörjning och förutsättningar för 
detta i Sverige. Det kopplas i sin tur till dimensionering av VA-system, fördelarna som finns 
med att dimensionera på ett effektivt sätt och hur detta ska göras. Med bakgrund av detta 
definieras syftet med rapporten och tillhörande frågeställningar. Den metodik som använts för 
att uppfylla syftet med rapporten presenteras och de avgränsningar som gjorts redovisas. För 
att öka tillförlitligheten till rapportens resultat diskuteras vidare trovärdigheten hos de källor 
som använts.  
 

1.1 Allmänt om vatten och vattenförsörjning 
 
Vatten är en livsavgörande naturresurs som människan inte kan leva utan och har många 
användningsområden i samhället. Det används bland annat till dricksvatten, i jordbruk och 
industri, för att ta hand om olika restprodukter samt till många olika reaktionsaktiviteter. 
Kanske är detta orsaken till att kopplingen mellan vattenanvändning och ekonomisk 
utveckling i ett land har en stark positiv korrelation och att det blivit ett ökat tryck på 
vattenresurser under 1900-talet. 
 
Även om vatten kan ses som en oändlig resurs globalt, tack vare sitt kretslopp, kan det lokalt 
bli ont om vatten. Detta kan bero på flera saker, exempelvis om man förbrukar eller flyttar 
vattnet i snabbare takt än det hinner återkomma eller om man förorenar vattnet så att det inte 
går att använda (Olofsson et al, 2013).  
 
Sverige är ett rikt land på vattenresurser då ca nio procent av landets yta är täckt av vatten i 
form av vattendrag och sjöar. Den totala vattenförbrukningen per år uppgår i landet till 
omkring en kubikkilometer, vilket är mindre än en halv procent av den mängd vatten som vi 
skulle kunna förbruka. Inte ens i Stockholm, som är Sveriges mest tätbefolkade område, är 
vattentillgångarna på något sätt bristfälliga. Endast tre procent av vattnet som strömmar till 
Mälaren används (Svenskt vatten, 2014).  
 
Vattenförsörjning är en betydande del i att ett samhälle ska fungera och vara hållbart. Genom 
historien har brist på vatten lett till politiska-, sociala- och miljökriser runt om i världen 
(Clark, 2014). För att säkerställa en trygg vattenförsörjning är det bland annat viktigt att 
vatten och avlopps-systemen (i fortsättningen benämnt med VA-system) blir dimensionerade 
på ett effektivt sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är en effektiv dimensionering av VA-
system också av stor betydelse. När nya VA-system anläggs kan mindre konsekvenser uppstå 
ifall systemet har större dimensioner än nödvändigt. När en ökad belastning sker på ett VA-
system kan det däremot vara av stor betydelse om dimensionen är tillräcklig eller om ett helt 
nytt system måste upprättas, med hänsyn till ekonomin (Tyréns, 2015). Dimensioneringen 
görs i sin tur utifrån uppskattningar av förbrukningen i det område som VA-systemet syftar 
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till att försörja. Förbrukningen uppskattas utifrån sex faktorer; folkmängd, 
hushållsförbrukning, allmän förbrukning, industriförbrukning, förluster och 
brandvattenförbrukning (Svenska vatten-och avloppsföreningen, 1979).  
 
Genom två examensarbeten har Tyréns kommit fram till att de riktlinjer som finns för 
dimensionering av VA-system som Svenskt Vatten tagit fram måste ses över. För att 
möjliggöra detta behöver bland annat vattenförbrukningen hos olika förbrukartyper 
kartläggas (Tyréns, 2015), vilket är bakgrunden till denna rapport. Fortsättningsvis kommer 
rapporten att fokusera på variationen i vattenförbrukning hos olika förbrukare och vidare hur 
denna variation påverkas av yttre faktorer. 
 

 1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta projekt är att genom en studie av tillgängliga vattenförbrukningsdata 
redogöra för hur variationen i vattenförbrukningen ser ut för olika typer av förbrukare såsom 
villor, flerbostadshus etc., och hur denna påverkas av yttre faktorer. De faktorer som 
analyseras i rapporten är temperatur och medelålder hos de boende. Syftet är också att 
analysera vattenförbrukningens variation över ett dygn och över ett år för olika 
förbrukartyper. Frågeställningen i rapporten är således; hur påverkar olika vattenförbrukare 
variationen i vattenförbrukningen, sett utifrån olika tidsintervall? Påverkas variationen av de 
yttre faktorerna temperatur eller medelålder hos de boende? 
 

1.3 Metod 

 
För att uppfylla syftet med rapporten inledes arbetet med en litteraturstudie. Information om 
vattenförbrukning, olika förbrukartyper och tidigare studier med liknande syfte undersöktes. 
Med detta som utgångspunkt genomfördes en fallstudie. Fallstudien baseras på data över 
vattenförbrukning som erhållits av Tyréns för olika områden i Borås. Dessa data blev felsökt 
av Victor Eliasson (u.å.) innan vidare analys gjordes i denna rapport, för att säkerställa att 
datan höll tillräckligt hög kvalité och felkällorna i resultatet skulle bli godtagbart.  
 
I fallstudien gjordes en analys över variationen i vattenförbrukning, sett över en period av ett 
dygn och ett år för de olika områdena. För att analysera dygnsförbrukningens variation 
beräknades variationen över ett medeldygn. Data över förbrukningen analyserades också 
utifrån olika parametrar. Dessa valdes till temperatur och medelålder hos de boende, 
inspirerat av litteraturstudien över tidigare analyserade parametrar och med hänsyn till vilka 
data som fanns tillgängligt. För att hantera datan och möjliggöra analysen användes 
framförallt Matlab och Excel. Matlab är ett programeringsverktyg för att lösa problem. Det 
riktar sig främst till ingenjörer och statistiker och valdes framförallt för att det är lätt att 
visualisera data genom inbyggda grafer (Mathworks, 2016). 
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1.4 Avgränsningar 
 
En avgränsning som görs i arbetet är att slutsatserna baseras på de områden som behandlas i 
studien med tillhörande mätdata som tillhandahållits av Tyréns. Litteraturstudien ger en 
allmän bakgrund, en teknisk grund och resultat att jämföra med.  
 
För att lättare kunna hantera datan, och jämföra variationerna i förbrukning mellan de olika 
områdena, analyserades endast den data som sträckte sig över hela kalenderår. Detta 
resulterade i att studien blev begränsad till att behandla år 2013 och 2014. Undantaget blev 
analysen av hur vattenförbrukningen beror av medelålder hos de boende. Här valdes ett 
område med hög medelålder som referens och vattenförbrukningsdata fanns endast för 
september och oktober månad 2015 för detta område.  
 
För att slutsatserna om vattenförbrukningen skulle bli så tillförlitliga som möjligt sållades 
data med många osäkra värden ut. Arbetet avgränsas därmed till att använda områdena som 
har de mest kompletta mätserierna med minst osäkra mätvärden. 

 

1.5 Diskussion kring källor 
 
Många av källorna som används, och som haft stor betydelse för att uppnå syftet med studien, 
är från branschorganisationen Svenskt Vatten. Dessa källor bedöms trovärdiga eftersom de 
förväntas vara framtagna gemensamt med många kunniga inom VA-system och för att de 
används i branschen. Det ska noteras att publiceringsåren för flera av källorna kan anses äldre 
då flera av dem är mer än tio år gamla. Dock bedömdes de ändå som tillförlitliga eftersom de 
fortfarande används inom branschen. Vidare är flera av de källor som används vetenskapliga 
rapporter, huvudsakligen de källor som används i litteraturstudien. Dessa bedöms också hålla 
hög kvalité eftersom de har vetenskaplig förankring och är tillräckligt nyligen utgivna. Det 
förekommer referenser som är hämtade från hemsidor på internet. Dessa bedöms som mindre 
tillförlitliga, men har samtidigt inte så stor tyngd i rapporten. En bedömning som gjorts 
genom att läsa samma eller liknande information på flera hemsidor har kvalificerat dessa som 
referenser i rapporten. 
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2. Allmänt om VA-system 
 
Kommunerna har en central roll i både vattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten. 
Det är både kommunalt ägda bolag som hanterar verksamheten och kommunerna som har det 
totala ansvaret för dricksvatten och avlopp i tätorterna. Således är det även kommunerna som 
äger och driver vattenverken och avloppsreningsverken samt tillhörande ledningsnät. 
Verksamheten är uppbyggd av kommunalt ägda bolag, kommunalförbund och förvaltningar. 
Finansieringen sker genom avgifter till fastighetsägarna som kommunen bestämmer. Dock 
regleras avgifterna med hjälp av självkostnadsprincipen, vilket innebär att verksamheten inte 
får gå med vinst (Svenskt vatten, 2015). I denna del av rapporten redogörs för hur 
dricksvatten distribueras. Det behandlar också olika förbrukartyper som måste tas hänsyn till 
vid dimensionering av VA-system samt hur dimensioneringen går till.  
 

2.1 Distribution för dricksvatten 

 
I ett kommunalt vattenledningssystem pumpas vatten från en vattentäkt, antingen yt-eller 
grundvatten, till ett reningsverk för att genomgå en reningsprocess. Reningsprocessen beror 
av vattnets ursprung, då kvalitén påverkas av detsamma. Grundvatten kan exempelvis ofta 
släppas igenom utan någon rening, medan ytvatten alltid måste renas. I vattenverket pumpas 
vatten både till och från anläggningen i ledningar. Dessa tillhör ledningsnätet som försörjer 
ett område med dricksvatten. Ibland mellanlagras vattnet i högreservoarer, eller vattentorn, så 
att tillräckligt tryck erhålls i systemet (Olofsson et al, 2013).  
 
Ledningsnätet är uppbyggt dels av olika ledningar, huvud-, distributions- och servisledningar, 
och dels av komponenter för olika ändamål såsom avstängning, tömning och luftning. 
Dessutom behövs anordningar för att reglera tryck och strömningsriktning i systemet. Vidare 
kan utformningen av vattenledningssystemet se olika ut. Det skiljs på huvudsakligen två olika 
sådana, cirkulations- och förgreningssystem, men i verkligheten är ofta de stora näten 
utformade som en blandning av dessa två. I ett förgreningssystem matas varje punkt endast 
från ett håll, medan det i ett cirkulationssystem kan matas från två eller fler håll. Det finns 
olika för- och nackdelar med respektive utformning. Exempelvis är det oftast dyrare 
investering med ett cirkulationsnät då den totala rörsträckan blir längre samtidigt som fler 
brukare kan bli utan vatten vid driftstörningar i ett förgreningssystem (Svenskt Vatten, 2001). 
 

2.2 Vattenförbrukning och olika förbrukartyper 
 
Vid dimensionering av vattenledningsnät måste en uppskattning av den totala förbrukningen 
göras. Enligt P83 (Svenskt Vatten, 2001) ska det tas hänsyn till vattenbehovet hos ett antal 
olika förbrukarkategorier för att kunna göra detta. De kategorier som redogörs för i P83 
(Svenskt vatten, 2001) är: 
 

• Hushållsförbrukning - enbostads- och flerbostadshus 
• Allmän förbrukning - arbetsplatser vid allmänna servicefunktioner som sjukhus, 

vårdcentraler, daghem och skolor, motions- och turistanläggningar 
• Förbrukning för handel och övrig tjänsteservice, kontor och industri 
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• Rörnätsläckage 
• Släckvattenförbrukning 

(Svenskt Vatten, 2001) 
 
Beroende på olika faktorer kan förbrukning och förbrukningsvariationer variera från ett 
område till ett annat. Exempelvis kan geografiskt läge eller olika demografiska faktorer 
påverka detsamma, såsom ålder eller storlek på hushåll. Vid dimensionering är det viktigt att 
inte lägga för stor vikt vid temporära förändringar i förbrukningen. Det är också viktigt att ta 
hänsyn till eventuella förändringar av områdets framtida vattenbehov, så att nödvändig 
marginal tas (Svenskt Vatten, 2001). 
 

2.2.1 Hushållsförbrukning 

 
Vid uppskattning av behovet för hushållsförbrukningen i ett område måste exempelvis 
hänsyn tas till befolkningsutvecklingen i området. Vidare ska det tas hänsyn till den specifika 
förbrukningen i liter per person och dygn, vilket bör beräknas utifrån lokal statistik och lokala 
prognoser. Om sådan statistik inte finns ges en vägledning i beräkningen i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Specifik förbrukning. Källa: Svenskt Vatten, 2001. 

Bebyggelsetyp 1997 l/person, 
dygn genomsnitt 

1997 l/person, 
dygn variation 

Prognos 2010 
l/person, dygn 
genomsnitt 

Prognos 2010 
l/person, dygn 
variation 

Småhus 160 120-240 150 100-220 

Flerbostadshus 220 140-280 200 120-260 

 
2.2.2 Allmän förbrukning 

 
I den allmänna förbrukningen ingår det som inte kan hänföras till hushålls- eller 
industriförbrukningen, med undantag av privat förbrukning utöver hushållsförbrukningen, 
som exempelvis vattenförbrukningen i skola och omsorg. Översiktligt kan värdet på den 
specifika förbrukningen uppskattas till 30 l per boende och dygn i bostadsområden med 
blandad bebyggelse. Vidare kan antas att maximifaktorn är densamma som för 
hushållsförbrukningen om inget annat kan påvisas riktigt. 
 

2.2.3 Handel och övrig tjänsteservice, kontor och industri 

 
Dimensionerande flöde för denna förbrukarkategori kan variera väldigt mycket, vilket gör att 
varje specifikt fall måste analyseras. I många fall är det inte känt vilka verksamheter som ska 
finnas i ett område, vilket gör att överslagsmässiga värden har tagits fram. Ett sådant värde är 
0,1 l/(s*ha) och gäller endast i områden med småindustrier, kontor och liknande 
verksamheter som inte kräver så mycket vatten. Medelförbrukningen i ett område med 
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samma förutsättningar kan under arbetstid uppgå till 0,4 l/(s*ha) under arbetstid och den 
maximala timförbrukningen kan antas vara 0,8 l/(s*ha).  

2.2.4 Läckage 

 
Läckaget på nya ledningsnät är så litet att det kan försummas vid dimensionering av nya 
ledningsnät, då rör och fogutformning håller hög kvalité. Vid exempelvis analys av befintliga 
ledningssystem är det däremot av stor betydelse att analysera. Därför bör man då analysera 
och kartlägga hur stort läckaget är i olika delar av ledningssystemet.  
 

2.2.5 Släckvattenförbrukning  

 
Det är kommunerna som har ansvar för att förebygga skador orsakade av bränder, genom att 
vidta olika åtgärder. Däremot är det inte huvudmannen för dimensioneringen av den allmänna 
VA-anläggningen som ansvarar för att tillräckligt mycket vatten finns till räddningstjänsten. 
Detta gör att det istället är vanligt att VA-näten byggs ut i efterhand i de områden där det 
finns behov av vattenuttag för brandsläckning.  
 

2.3 Dimensionering av bruksvattensystem 
 

De faktorer som har en betydande roll för dricksvattendimensioneringen är trycket, flödet och 
vattenomsättningen. Dessutom finns det tre villkor som bör följas när dimensioneringen äger 
rum. Den första av dessa är säkerställandet att några specifika tryckgränser hålls vid 
standardutförandet av driften. Det andra villkoret som är av intresse att uppfylla är att kunna 
hålla de tryckgränser som används vid driftstörningar. Tryckgränserna för båda dessa 
scenarion anges i Figur 1. Det slutliga villkoret är att kvalitén på dricksvattnet skall 
uppehållas genom att vattenomsättningen hela tiden hålls på en god nivå (Svenskt Vatten, 
2001) 
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Figur 1. Tryckgränser för olika scenarion. Källa: Svenska vatten- och avloppsföreningen, 
1979.  
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3. Fallstudie av vattenförbrukning 

 
För att uppnå syftet med studien och besvara de frågeställningar som sats genomfördes en 
fallstudie. I denna del av rapporten redogörs det för hur denna fallstudie har genomförts. 
Detta inkluderar tidigare studier i ämnet, en redogörelse över de områden som mätdata 
erhållits för och hur de olika analyserna genomförts.  

3.1 Tidigare studier i ämnet 
 
I arbetet med litteraturstudien har andra studier som behandlar liknande frågeställningar 
beaktats. Ett exempel på detta är en studie som utförts i Portland, Oregon, av Chang et al 
(2010). Denna studie har som syfte att undersöka hur vattenförbrukningen i olika villor 
påverkas av olika faktorer såsom husdensitet, fysiska och socioekonomiska förutsättningar. 
Motiveringen till varför studien utfördes är att en ökande befolkning och klimatförändringar 
har givit incitament att undersöka hur en hållbar vattenförsörjning ska bibehållas. För att 
uppfylla syftet har tre olika statistiska metoder använts för att se om någon korrelation mellan 
vattenförbrukningen och de olika parametrarna kunde ses. Resultatet i studien visade att 
vattenförbrukningen i de undersökta områdena bäst kunde relateras till storleken på husen. 
Vidare visade resultatet att förbrukningen även kunde förklaras med hjälp av hustätheten och 
åldern på husen, då låg vattenförbrukning kunde relateras till hög hustäthet och äldre 
bostadsområden (Chang, Parandvash, & Shandas, 2010). 
  
En annan studie av intresse för frågeställningen i denna rapport behandlar hur 
vattenförbrukningen beror av de årliga vädervariationerna. Denna studie gjordes i Phoenix, 
Arizona, av Balling Jr et al och hade som syfte att undersöka hur känslig vattenförbrukningen 
i bostadsområden är för atmosfäriska variationer. Vattenförbrukningen, månad för månad, i 
olika områden undersöktes med avseende på temperatur, nederbörd och “Palmer Drought 
Hydrological Index” 
(Balling, Gober & Jones, 2008), vilket är ett mått på hur torka beror av tidigare nederbörd 
och temperatur (Wikipedia, 2016). Det erhållna resultatet var väldigt varierat. I några av de 
undersökta områdena visade det sig att klimatet hade stor inverkan på variationen med upp 
till 70 %, medan variationen i en tredjedel av områdena hade lite eller ingen koppling till 
klimatet. Stora tomter, många pooler, mycket konstbevattning och en stor andel 
höginkomsttagare kunde kopplas ihop med de områden där klimatet hade stor inverkan på 
vattenförbrukningen, medan liten koppling mellan klimat och vattenförbrukning påträffades i 
områden med stora familjer och stor andel latinamerikaner. (Balling, Gober & Jones, 2008) 
 

3.2 Variation i vattenförbrukning  
 
Variationen i vattenförbrukning under ett dygn är i de flesta samhällen snarlika. Det inleds 
med en låg nattförbrukning som ökar kraftigt under morgontimmarna. Därefter följs 
förbrukningen av en eller två maxima under dagen och avtar slutligen framåt natten (Svenskt 
Vatten, 2001). Hur detta kan se ut i en graf redovisas i Figur 2.  
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Figur 2. Variationen i dygns-vattenförbrukning. I detta fall är vattenförbrukningen uppmätt 
varje timme och däremellan är det linjärinterpolerat. Figuren är hämtad från en av 
mätserierna som erhållits av Tyréns.    

 

3.3 Undersökta områden i fallstudien 

 
Efter att ha bearbetat den data som erhållits valdes områden med få utmarkerade, osäkra 
värden ut för vidare analys (se Bilaga 1 för utmärkta fel). Dessa områden var Vitingsgatan, 
Vejlegatan 5 och 9, Tårpilsgatan, Tosseryd, Sjöbo, Moldegatan 2, Klintesväg och Hällegatan 
22 och 24. I de två sistnämnda områdena byttes de utmärkta extremvärdena ut mot mer 
realistiska värden genom linjärinterpolation för att inte påverka analysen.  
 
Överskådlig Information om de utvalda områdena redovisas i Tabell 2. Det område som 
avviker är Sjöbo, vilket är ett stort område med många förbrukare och många olika 
förbrukartyper. Det ligger en skola i området och ett äldreboende. Dessutom ligger Borås 
djurpark i området, vilket måste tas hänsyn till i analysen av resultatet. Andra områden som 
är av stor relevans för analysen är Tosseryd och Vitingsgatan, eftersom de är områden som 
inte bara består av ett enstaka hus och är relativt homogena med avseende på förbrukartyp.  
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Tabell 2. Utvalda områden för analys 
 

Namn Invån
are 

Förbruk
artyp 

Period Enhet 
(ursprun
glig) 

Frekven
s 
(ursprun
glig) 

Enhet 
(ny) 

Frekv
ens 
(ny) 

Medelå
lder 

Hällegat
an 22  

43 Flerbosta
dshus 

2013/01
/07-
2015/10
/19 

Kubikme
ter 

Timme Liter/se
kund 

Timm
e 

39 år 

Hällegat
an 24  

43 Flerbosta
dshus 

2013/01
/08-
2015/10
/19 

Kubikme
ter 

Timme Liter/se
kund 

Timm
e 

39 år 

Klintesv
äng 10 

12 Flerbosta
dshus 

2015/09
/01-
2015/10
/19 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

80 år 

Moldeg
atan 2  

74 Flerbosta
dshus 

2013/04
/16-
2015/10
/19 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

47 år 

Sjöbo  6490 Villor, 
flerfamilj
shus, 
djurpark, 
skola, 
verksamh
eter, 
äldreboen
de 

2013/10
/18-
2015/10
/29 

Liter/sek
und 

Var 6:e 
minut 

Liter/se
kund 

Timm
e 

- 

Tårpilsg
atan  

14 Flerbosta
dshus 

2013/03
/26-
2015/10
/18 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

50 år 

Tossery
d  

189 Villor, 
enstaka 
verksamh
et 

2013/01
/01-
2015/10
/29 

Liter/min
ut 

Var 6:e 
minut 

Liter/se
kund 

Timm
e 

- 

Vejlegat
an 5  

54 Flerbosta
dshus 

2012/11
/29-
2015/10
/18 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

36 år 



 

11 
 

Vejlegat
an 9  

41 Flerbosta
dshus 

2012/11
/29-
2015/10
/18 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

40 år 

Vitingsg
atan  

549 Flerbosta
dshus 

2013/02
/20-
2015/10
/19 

Kubikme
ter 

Timme  Liter/se
kund 

Timm
e 

- 

 

3.4 Variation i årsförbrukning 

 
För att analysera hur olika förbrukartyper påverkar variationen i vattenförbrukning valdes 
tidsintervallet ett år. Detta för att lätt kunna relatera variationerna till olika säsonger, 
semestrar etc. För att genomföra analysen plottades mätdata på vattenförbrukningen för de 
områden som hade mätserier som sträcker sig över ett helt kalenderår. Analysen gjordes 
därefter utifrån erhållna grafer.  
 

3.5 Variation i medeldygnsförbrukning 

 
För att analysera hur förbrukningen varierar med hänsyn till olika förbrukartyper var det 
naturligt att undersöka variationen under ett dygn för områdena, eftersom 
dygnsförbrukningen förväntas följa liknande mönster varje dygn enligt teorin (se Figur 2). 
För att möjliggöra en analys över ett år beräknades en medeldygnsförbrukning. Detta gjordes 
genom att summera vattenförbrukningen för samma klockslag över hela året för att sedan 
dela resultatet på antalet timmar som summerats. Detta gjordes separat för vardagar och 
helgdagar, eftersom vanor för människor varierar däremellan. Det som räknades till 
helgdagar var alla lördagar, söndagar, storhelger och industrisemestern. Resterande dagar 
räknades till vardagar.  
 

3.6 Vattenförbrukning med hänsyn till förbrukarnas medelålder 

 
För att kunna erhålla tillförlitlig medelålder hos de boende begränsades denna del av studien 
till områden med endast ett flerbostadshus då det bedömdes att medelåldern för de större 
områdena var ett för stort arbete att utföra i denna studie. Beräkningen av medelålder 
redovisas i Bilaga 2. Även i denna analys används genomsnittsdygn för att jämföra 
variationen i förbrukningen.  
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3.7 Vattenförbrukning med hänsyn till temperatur 
 
För att undersöka hur variationen i vattenförbrukning beror av temperaturen behövdes det 
statistiska metoder. En kvantitativ metod för att undersöka sambandet mellan olika 
parametrar är att beskriva dessa med olika matematiska modeller, exempelvis linjära-, 
polynom-, logaritmiska- eller exponentiella modeller, och benämns regressionsanalys 
(Gunnarsson, 2002). I denna studie valdes en linjär modell, med hänsyn till att 
spridningsdiagrammen uppvisade ett liknande utseende som exempel på spridningsdiagram 
med linjära samband i Körner & Wahlgren (2005). Ett spridningsdiagram är den punkt i XY-
planet där X- och Y-värdet möts. Vidare gjordes även en korrelationsanalys för att utreda hur 
väl linjen stämmer överens med spridningsdiagrammet (Gunnarsson, 2002). 
 
För att tydligare kunna se om det fanns ett samband utfördes en korrelations- och 
regressionsanalys varje månad för de olika områdena. Temperaturen hämtades från SMHI 
(2016). För att kunna utföra analysen för alla givna mätvärden på vattenförbrukningen valdes 
mätstationen “Rångedala A” eftersom det är den station som ligger närmast Borås (ca 17 km 
utanför) där temperaturen mäts varje timme. I de fall där mätvärden saknades i 
temperaturdatan ersättes dessa med linjärinterpolation mellan de två kringliggande 
mätvärdena.   
 

3.7.1 Regressionsanalys 

 
För att anpassa en linje till spridningsdiagrammet användes minsta-kvadratmetoden. Denna 
utreder hur en beroende parameter, y, (i detta fall vattenförbrukningen) beror av en oberoende 
parameter, x (i detta fall temperaturen) (Körner & Wahlgren, 2005). En förutsättning för att 
använda minsta kvadrat-metoden att man antar att det finns ett linjärt samband mellan de 
valda parametrarna, vilket gjordes baserat på litteraturstudien över tidigare studier. Minsta- 
kvadratmetoden innebär att en linje anpassas till ett spridningsdiagram genom att kvadrera 
avstånden mellan linjen och punkterna och sedan summera alla kvadrerade avstånd. Slutligen 
bestäms linjen genom att göra denna summa så liten som möjligt. Beräkningsgången är som 
följer: 
 
Linjens ekvation: 

 
(Körner & Wahlgren, 2005) 
 

(1) 
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Där b kallas för regressionskoefficienten och a intercept. 
För att ta reda på hur stor spridning som finns kring linjen används den s.k. 
residualspridningen, se. Denna definieras enligt följande: 

 
(Körner & Wahlgren, 2005) 
 
Där e är skillnaden mellan det uppskattade värdet och det verkliga för den beroende 
parametern. Denna parameter är alltså ett mått på hur mycket punkterna avviker från linjen.  
 

3.7.2 Korrelationsanalys 

 
Ett mått på hur starkt sambandet är mellan de parametrar som undersöks är 
korrelationskoefficienten, r. Denna definieras som: 

 
(Körner och Wahlgren, 2005) 
 
Där n är antalet punkter och där -1<r<1.  
 
För negativa r-värden har parametrarna negativ korrelation, dvs. sambandet mellan den 
oberoende parametern och den beroende är negativt. På motsvarande sätt är det ett positivt 
samband om r är större än 0. För att ha en hög korrelation mellan de båda parametrarna ska r 
ligga nära 1 eller -1 (Körner & Wahlgren, 2005). Extremfallen är när alla punkter ligger på 
linjen och r är 1 eller -1(Körner & Wahlgren, 2005).  
Determinationskoefficienten, r2, talar om hur stor procent av variationen i den beroende 
variabeln som beror av den oberoende variabeln. Exempelvis, om r2 = 0,49 och den beroende 
variabeln är vattenförbrukning och den oberoende är temperatur, visar resultatet att 49 % av 
variationen i vattenförbrukning beror på att temperaturen varierar (Körner och Wahlgren, 
2005). 
 
För att säkerställa att sambandet mellan vattenförbrukning och temperatur inte är 
slumpmässig undersöktes signifikansen för sambandet. Hypotesen som sattes var att 
sambandet går att beskriva med en rät linje som inte är slumpmässig. För att testa denna 
hypotes bestämdes p-värdet för antagandet fram med hjälp av Matlabs inbyggda funktion 

(2) 

(3) 
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fitlm. Ett litet p-värde betyder att det är liten sannolikhet att nollhypotesen är sann, dvs. att det 
linjära sambandet är en slump, och den kan förkastas. Signifikansnivån som användes var 
p<0,05 (Gunnarsson, 2002).  
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4. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits i fyra separata delkapitel, ett för varje analys 
som utförts.  

4.1 Variation i vattenförbrukning över året 
 
I Figur 4 till Figur 8 redovisas variationen i vattenförbrukning över året för de områden som 
bedömts viktiga för att besvara frågeställningen. I Bilaga 3 redovisas motsvarande mätdata 
för resterande områden i analysen.  
 
Datan redovisas årsvis där y-axeln anger flödet i vattenförbrukningen i liter/(sekund*person) 
och x-axeln anger den timme på året då motsvarande flöde har uppmäts.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1 Vattenförbrukning i Sjöbo (Villor, flerfamiljshus, djurpark, 
skola, verksamheter, äldreboende), antal förbrukare 6490 st, år 2014.  
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Figur 4 Vattenförbrukning i Tosseryd (Villor, enstaka verksamhet) antal 
förbrukare 189 st, år 2014 

Figur 3 Vattenförbrukning i Tosseryd (Villor, enstaka verksamhet), antal 
förbrukare 189 st, år 2013 
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Figur 7 Vattenförbrukning i Vitingsgatan (Flerbostadshus), antal förbrukare 549 st., år 2014 

 

  

Figur 5 Vattenförbrukning i Tårpilsgatan (Flerbostadshus), antal 
förbrukare 14 st, år 2014 
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4.2 Variation i vattenförbrukning över ett medeldygn  
 
Resultatet av vattenförbrukningen under ett medeldygn på vardagar och helger redovisas i 
Figur 8 - 10. Ett urval av de mest intressanta områdena har gjorts, och resterande områden 
redovisas i Bilaga 4. 
 

4.2.1 Medeldygnsförbrukning på vardagar år 2013 

 

 
Figur 8 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Vejlegatan 9 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 41 st., år 2013 
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Figur 10 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Vejlegatan 5 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 54 st., år 2013 

  

Figur 6 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Tosseryd (villor, 
enstaka verksamhet), antal förbrukare 189 st, år 2013 
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4.2.2 Medeldygnsförbrukning på vardagar år 2014 

 

 
Figur 11 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Tosseryd (villor, enstaka verksamhet), 
antal förbrukare 189 st., år 2014 

 
 

 
Figur 12 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Sjöbo (Villor, flerfamiljshus, djurpark, 
skola, verksamheter, äldreboende), antal förbrukare 6490 st., år 2014 
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Figur 13 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Vejlegatan 5 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 54 st., år 2014 

 

 
Figur 14 Medeldygnsförbrukning under vardagar för Vitingsgatan (flerbostadshus), antal 
förbrukare 549 st., år 2014 
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4.2.3 Medeldygnsförbrukning på helger år 2013 

 
Figur 15 Medeldygnsförbrukning under helger för Tosseryd (villor, enstaka verksamhet), 
antal förbrukare 189 st., år 2013 

 
Figur 16 Medeldygnsförbrukning under helger för Vejlegatan 9 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 41 st., år 2013 
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Figur 17 Medeldygnsförbrukning under helger för Vejlegatan 5 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 54 st., år 2013 
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4.2.4 Medeldygnsförbrukning på helger år 2014 

 
Figur 18 Medeldygnsförbrukning under helger för Tosseryd (villor, enstaka verksamhet), 
antal förbrukare 189 st., år 2014 

 
 
 

 
Figur 19 Medeldygnsförbrukning under helger för Sjöbo (Villor, flerfamiljshus, djurpark, 
skola, verksamheter, äldreboende), antal förbrukare 6490 st., år 2014 
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Figur 20 Medeldygnsförbrukning under helger för Vejlegatan 5 (flerbostadshus), antal 
förbrukare 54 st., år 2014 

 
Figur 21 Medeldygnsförbrukning under helger för Vitingsgatan (flerbostadshus), antal 
förbrukare 549 st., år 2014 

 



 

26 
 

4.3 Variation i vattenförbrukning med hänsyn till förbrukarnas medelålder 
 
Den förbrukning under ett medeldygn som togs fram, för olika förbrukare under september 
och oktober 2015, kunde efter att de boendes medelålder tagits fram placeras i korrelation till 
varandra. Klintesväg 10 med en relativt hög medelålder (80 år) kunde alltså jämföras med 
områden där de boende har en lägre sådan (exempelvis 39 resp. 47 år). 
Dessa jämföranden mellan förbrukningar redovisas för vardagar i Figur 22 - 24 och för helger 
i Figur 25 - 27.  
 

4.3.1 Vardagar 

 
Figur 22 Jämförelse på förbrukningen mellan Hällegatan 22 och Klintesväg 10 under 
vardagar år 2015 
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Figur 23 Jämförelse på förbrukningen mellan Hällegatan 24 och Klintesväg 10 under 
vardagar år 2015 

 
Figur 24 Jämförelse på förbrukningen mellan Moldegatan 2 och Klintesväg 10 under 
vardagar år 2015 
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4.3.2 Helger 

 

 
Figur 25 Jämförelse på förbrukningen mellan Hällegatan 22 och Klintesväg 10 under helger 
år 2015 
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Figur 26 Jämförelse på förbrukningen mellan Hällegatan 24 och Klintesväg 10 under helger 
år 2015 

 

 
Figur 27 Jämförelse på förbrukningen mellan Moldegatan 2 och Klintesväg 10 under helger 
år 2015  
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4.4 Variation i vattenförbrukning med hänsyn till temperatur 
 
Nedan redovisas resultatet ur korrelation- och regressionsanalysen av parametrarna 
temperatur och vattenförbrukning.  

 
4.4.1 Temperatur 

 

I Figur 28 och 29 redovisas temperaturen i Borås år 2013 och 2014 (SMHI, 2016), vilka 
värden användes i regressions- och korrelationsanalysen. Mätstationen som användes för att 
undersöka temperaturvariationen ligger som tidigare nämnt ca 17km utanför Borås i orten 
Rångedala.   

 
Figur 28 Temperatur i Borås (Rångedala) år 2013. Källa: SMHI, 2016 
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Figur 29 Temperatur i Borås (Rångedala) år 2014. Källa: SMHI, 2016 

4.4.2 Regression  

 
Här redovisas som exempel resultat från regressionsanalysen för området Tosseryd år 2014. 
Figur 30 visar december månad då korrelationsanalysen uppvisade ett väldigt svagt samband 
mellan vattenförbrukningen och temperaturen, vilket också kan ses grafiskt i 
regressionsanalysen. På motsvarande sätt visar Figur 31 juli månad då ett samband kunde ses. 
Regressionsanalysen genomfördes med hjälp utav ekvationerna 1-3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Regressionsanalys för Tosseryd december år 2014 
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Figur 31 Regressionsanalys för Tosseryd juli år 2014 

 
 

4.4.3 Korrelation 

 
I Tabell 3 redovisas r-, r2- och p-värden för de olika områdena. Analysen är uppdelad i månad 
för månad vilket innebär att första värdet i vektorn är för januari, andra för februari och så 
vidare.  
 

 

Tabell 3. Resultat av korrelationsanalysen 
Område (år) Månad r r^2 P-värde 

Hällegatan 22 (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0388 
   0.0906 
   0.3131 
   0.2947 
   0.2791 
   0.4094 
   0.4779 
   0.4149 
   0.2680 
   0.1414 
   0.0468 
   0.0863 

   0.0015 
   0.0082 
   0.0980 
   0.0869 
   0.0779 
   0.1676 
   0.2284 
   0.1721 
   0.0718 
   0.0200 
   0.0022 
   0.0074 

0.29122 
0.018839 
2.1951e-18 
6.744e-16 
8.9542e-15 
1.8117e-30 
1.0363e-43 
2.5588e-32 
2.6006e-13 
0.00010912 
0.2101 
0.018602 
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Hällegatan 24 (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0146 
   0.1447 
   0.2343 
   0.3160 
   0.3045 
   0.3959 
   0.4199 
   0.3622 
   0.3159 
   0.2351 
   0.0144 
   0.0816 
 

   0.0002 
   0.0209 
   0.0549 
   0.0998 
   0.0927 
   0.1567 
   0.1763 
   0.1312 
   0.0998 
   0.0553 
   0.0002 
   0.0067 
 

 0.69165 
0.00016809 
9.7968e-11 
3.7334e-18 
2.0077e-17 
1.9727e-28 
3.8247e-33 
1.7481e-24 
3.8152e-18 
8.3527e-11 
0.70004 
0.025986 
 

Moldegatan 2 (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

  -0.0019 
   0.0932 
   0.3028 
   0.3401 
   0.1082 
   0.5216 
   0.4756 
   0.3190 
   0.3043 
   0.1776 
   0.0064 
   0.0027 
 

   0.0000 
   0.0087 
   0.0917 
   0.1157 
   0.0117 
   0.2720 
   0.2262 
   0.1018 
   0.0926 
   0.0316 
   0.0000 
   0.0000 
 

0.95865 
0.015651 
3.065e-17 
5.8587e-21 
0.003114 
1.7811e-51 
2.9777e-43 
4.5908e-19 
6.8783e-17 
1.083e-06 
0.8639 
0.94129 

Sjöbo (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0197 
   0.1266 
   0.3656 
   0.4060 
   0.3896 
   0.6018 
   0.5947 
   0.4225 
   0.4360 
   0.2345 
   0.0256 
   0.1050 
 

   0.0004 
   0.0160 
   0.1337 
   0.1648 
   0.1518 
   0.3621 
   0.3537 
   0.1785 
   0.1901 
   0.0550 
   0.0007 
   0.0110 
 

0.59275 
0.0010102 
6.0192e-25 
6.0166e-30 
2.232e-28 
3.9069e-72 
2.3173e-72 
1.411e-33 
9.1755e-35 
9.4418e-11 
0.49221 
0.0041277 

Tosseryd (2013) Januari 
Februari 

   0.1179 
   0.0717 

   0.0139 
   0.0051 

0.0012794 
0.063157 
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Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.2998 
   0.3606 
   0.3995 
   0.4910 
   0.5706 
   0.4083 
   0.2408 
   0.0800 
   0.0363 
   0.0565 
 

   0.0899 
   0.1300 
   0.1596 
   0.2411 
   0.3256 
   0.1667 
   0.0580 
   0.0064 
   0.0013 
   0.0032 
 

6.3871e-17 
1.5621e-23 
7.082e-30 
5.9134e-45 
1.7433e-65 
2.9878e-31 
5.8297e-11 
0.029034 
0.33018 
0.12334 

Tosseryd (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0735 
   0.1118 
   0.2542 
   0.4186 
   0.3208 
   0.4528 
   0.5421 
   0.2986 
   0.2131 
   0.1653 
   0.0597 
   0.0797 
 

   0.0054 
   0.0125 
   0.0646 
   0.1753 
   0.1029 
   0.2050 
   0.2939 
   0.0892 
   0.0454 
   0.0273 
   0.0036 
   0.0064 
 

0.045273 
0.0037184 
1.9647e-12 
6.4031e-32 
2.8539e-19 
1.1065e-37 
4.5319e-58 
8.5975e-17 
7.7725e-09 
5.8294e-06 
0.10966 
0.029705 

Tårpilsgatan (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

  -0.0997 
   0.2304 
   0.3060 
   0.2228 
   0.2701 
   0.1158 
   0.0291 
   0.1987 
   0.1350 
  -0.1400 
   0.0413 
   0.0051 
 

   0.0099 
   0.0531 
   0.0936 
   0.0496 
   0.0729 
   0.0134 
   0.0008 
   0.0395 
   0.0182 
   0.0196 
   0.0017 
   0.0000 
 

0.0065482 
1.5076e-09 
1.3623e-17 
1.4974e-09 
6.7027e-14 
0.0018643 
0.42847 
4.6092e-08 
0.0002801 
0.00012769 
0.26841 
0.88991 

Vejlegatan 5 (2013) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  

  -0.0340 
   0.1493 
   0.2599 
   0.3644 
   0.3418 
   0.4213 
   0.4205 

   0.0012 
   0.0223 
   0.0675 
   0.1328 
   0.1168 
   0.1775 
   0.1768 

0.35457 
0.00010253 
5.9684e-13 
5.0259e-24 
8.0882e-22 
2.446e-32 
3.0492e-33 



 

35 
 

Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.3639 
   0.2093 
   0.1027 
   0.0649 
   0.0633 
 

   0.1324 
   0.0438 
   0.0105 
   0.0042 
   0.0040 
 

1.0446e-24 
1.4247e-08 
0.0050492 
0.081594 
0.084314 

Vejlegatan 5 (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

  -0.0135 
   0.0840 
   0.2707 
   0.3315 
   0.1963 
   0.3972 
   0.3231 
   0.3028 
   0.2433 
   0.1591 
   0.0175 
   0.0326 
 

   0.0002 
   0.0071 
   0.0733 
   0.1099 
   0.0385 
   0.1578 
   0.1044 
   0.0917 
   0.0592 
   0.0253 
   0.0003 
   0.0011 
 

0.71399 
0.029439 
5.789e-14 
6.3325e-20 
6.748e-08 
1.2613e-28 
1.5508e-19 
3.0867e-17 
3.6528e-11 
1.292e-05 
0.63846 
0.37474 

Vejlegatan 9 (2013) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0395 
   0.0490 
   0.1943 
   0.2486 
   0.3255 
   0.3440 
   0.4039 
   0.2583 
   0.1424 
   0.0797 
   0.0108 
   0.0215 
 

   0.0016 
   0.0024 
   0.0378 
   0.0618 
   0.1059 
   0.1183 
   0.1631 
   0.0667 
   0.0203 
   0.0064 
   0.0001 
   0.0005 
 

0.28258 
0.20454 
9.1291e-08 
1.3155e-11 
8.0275e-20 
1.9984e-21 
1.4604e-30 
8.3965e-13 
0.00012598 
0.029688 
0.77332 
0.55741 

Vejlegatan 9 (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0186 
   0.0026 
   0.1197 
   0.2944 
   0.2462 
   0.3744 
   0.3038 
   0.2472 
   0.2153 
   0.0594 
   0.0479 
   0.0913 
 

   0.0003 
   0.0000 
   0.0143 
   0.0867 
   0.0606 
   0.1402 
   0.0923 
   0.0611 
   0.0464 
   0.0035 
   0.0023 
   0.0083 
 

0.61282 
0.94636 
0.0010683 
7.2358e-16 
9.8729e-12 
2.2468e-25 
2.363e-17 
8.0903e-12 
5.3454e-09 
0.10557 
0.19924 
0.01273 
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Vitingsgatan (2014) Januari 
Februari 
Mars 
April  
Maj  
Juni  
Juli  
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

   0.0110 
   0.1177 
   0.3302 
   0.4035 
   0.3420 
   0.5583 
   0.5263 
   0.3486 
   0.3772 
   0.2132 
   0.0619 
   0.0401 
 

   0.0001 
   0.0139 
   0.1090 
   0.1628 
   0.1169 
   0.3117 
   0.2769 
   0.1215 
   0.1422 
   0.0455 
   0.0038 
   0.0016 
 

0.76393 
0.0022369 
2.2246e-20 
1.4641e-29 
7.7616e-22 
1.8316e-145 
3.1395e-54 
3.153e-60 
9.3403e-26 
4.2537e-09 
0.097053 
0.27519 

 

  



 

37 
 

5. Diskussion  
 
I denna del av rapporten sammanfattas resultatet och en diskussion förs kring vad de erhållna 
resultaten kan bero på. Kapitlet är uppdelat i delkapitel som hör till respektive resultatdel. 
Dessutom redovisas de felkällor som har uppmärksammats i studien och förslag på vidare 
studier i ämnet föreslås.  
 

5.1 Variationer i vattenförbrukning över året 
 
Det är svårt att se något generellt mönster över hur vattenförbrukningen varierar över året i de 
undersökta områdena, med hänsyn till förbrukartyp. I villaområdet Tosseryd är det dock 
större variationer över de olika säsongerna, medan det i flerbostadshusområdet Vitingsgatan 
(flerbostadshus) är en jämnare förbrukning över året. I Sjöbo (blandat område), som är det 
största området i studien med blandade verksamheter, är variationen väldigt liten över året. 
Det enda tydliga som går att utläsa är att vattenförbrukningen går ner under sommaren. Vad 
detta beror på kan diskuteras. Den verksamhet som förväntas förbruka mindre vatten under 
sommaren är skolan. Samtidigt hade man kunnat förvänta sig att zoot gjorde av med mer 
vatten, vilket gör att resultatet inte är helt väntat. 
 
De områden som bara mäter vattenförbrukningen i ett flerbostadshus har väldigt varierande 
resultat. Extra mycket sticker Tårpilsgatan ut med väldigt stora variationer mellan max- och 
minvärden. Förklaringen till dessa större variationer kan vara att ju färre förbrukare desto mer 
kommer en enskild person att påverka vattenförbrukningens variation. Därför kan det få 
väldigt stort genomslag om exempelvis en hel familj är bortrest på sommaren, och på så vis 
ha stor inverkan på den årliga variationen i vattenförbrukning. Det faktum att Tårpilsgatan är 
det område med minst antal förbrukare styrker denna teori.  
 
En intressant aspekt på resultatet är att Vitingsgatans (flerbostadsområde med 549 invånare) 
lägsta förbrukning är väldigt hög jämfört med andra områden (bortsett från Sjöbo). Detta kan 
inte förklaras med allmän förbrukning eller läckage då flödet är uppmätt på mätare och inte 
som inflöde till en zon.  
 

5.2 Variationer i medeldygnsförbrukningen 
 
Genomgående för de områden som undersöks är att vattenförbrukningen har lokala maximum 
vid 10-tiden och 20-tiden på helger. Under vardagarna börjar förbrukningen öka lite tidigare 
än under helgerna och har därmed sitt första lokala maximum redan vid sjutiden under dessa 
dagar. Dock är maxförbrukningen generellt större på helger än på vardagar, vilket innebär att 
det är mer koncentrerad vattenanvändning på helger än på vardagar. Intressant att notera är 
också att vattenförbrukningen har ett lokalt maximum vid 20-tiden, innan förbrukningen 
börjar avta för natten, i alla de undersökta områdena oberoende av vilka förbrukare det är och 
om det är vardag eller helg. 
 
Vattenförbrukningens variation under dygnet i de undersökta områdena liknar 
standardexemplet, som redovisas i Figur 2, med lokala maximum på både morgonen och 



 

38 
 

kvällen. Det som däremot är värt att notera är att förbrukningarna ändå särskiljer sig till viss 
del inom de olika områdena med olika förbrukartyper. De mindre områdena får olika grad av 
välmarkerade maxvärden vilket kan bero på varierande levnadsvanor hos de boende. Ett 
område med färre invånare ger därför högre osäkerhet i att medeldygnsförbrukningen skall 
följa den antagna standardformen i Figur 2. Från att ha relativt välmarkerade maxvärden i 
standardexemplet får exempelvis Vitingsgatan (område med flerbostadshus och 549 
invånare) i Figur 14 en mer jämn förbrukning på morgonen. Denna jämna förbrukning 
sträcker sig fram till ungefär klockan 20 där en högre maxförbrukning uppträder. Detta är 
därför inte ett förväntat resultat eftersom de större områdena bör likna standardexemplet mer 
desto högre befolkningsmängd området har. Vitingsgatan är ett område som har relativt stor 
befolkning i jämförelse med de andra bostadsområdena och därför borde följa denna trend 
men bryter ändå mönstret. Sjöbo, som har flest förbrukare, får dock också en jämnare och 
högre förbrukning över dagen. Anledningen till detta är troligtvis den blandning av olika 
förbrukartyper som förkommer inom området. Till dessa hör bland annat en djurpark, en 
skola och ett äldreboende.  
 

5.3 Åldersberoende variationer i vattenförbrukningen 
 
Det resultat som presenteras, angående korrelationen mellan Klintesvägs (medelålder på 80 
år) förbrukning och bostadsområden med en lägre medelålder, visar större variationer i 
förbrukad mängd vatten. Vattenförbrukningen per person på Klintesväg är alltså större än vad 
förbrukningen är i de andra områdena. Likheter kan däremot urskiljas vid klockan 05-10 på 
morgonen samt klockan 15-20 på eftermiddag/kväll då en ökad förbrukning alltså äger rum. 
Detta kan relateras till gemensamma morgon- och kvällsrutiner. Klintesväg har dessutom en 
ökad förbrukning runt klockan 12 på dagen. Den högre medelåldern i detta bostadsområde är 
troligtvis anledningen till en högre vattenförbrukning eftersom mest troligt bara pensionärer 
vistas på adressen. Fler boende vistas därmed hemma över lunchtid på Klintesväg jämfört 
med de andra områdena med lägre medelålder, vilka troligen har fler yrkesverksamma 
boende. 
 

5.4 Vattenförbrukningens beroende av temperatur 
 
I resultatdelen som behandlar hur vattenförbrukningens variation beror av temperaturen ses 
en generell trend i att det finns en korrelation under mars till och med september i de 
analyserade områdena. Under dessa månader håller sig också signifikansen generellt under 
den valda nivån, vilket gör att förhållandet mellan temperaturen och vattenförbrukningen är 
tillförlitlig. Under maj till juli är trenden att korrelationen är som starkast, r-värdena är där 
upp mot 0.5-0.6. De r-värden som erhålls är dessutom nästan uteslutande positiva, vilket 
betyder att ökad temperatur ger ökad vattenförbrukning. Ett område som sticker ut är 
Tårpilsgatan som uppvisar väldigt låg korrelation med temperaturen. Sjöbo-området har 
däremot väldigt hög korrelation, vilken börjar tidigare på våren och sträcker sig längre in på 
hösten. Detta skulle kunna förklaras till viss del av Borås djurparks högsäsong. Det är rimligt 
att anta att det går åt mer vatten för djurhållning, besökare med mera under denna säsong. Om 
man ser till de flerbostadshus och villaområden som ingått i analysen finns det en aningens 
svagare trend på korrelation mellan vattenförbrukning och temperatur i flerbostadshusen 
jämfört med villaområdet Tosseryd. Även detta resultat kan anses rimligt, med tanke på att 
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villaområden har tillhörande trädgårdar med exempelvis bevattning och pooler. Ett undantag i 
denna trend är Vitingsgatan (flerbostadshus) som uppvisar starkare korrelation än Tosseryd.  
 

5.5 Felkällor 
 
I arbetet med denna studie finns det osäkerheter och felkällor. I det mätdata över 
vattenförbrukning som erhållits och analyserats finns det redovisade osäkra värden som kan 
ha påverkat analysen. Dels fanns det värden som bedömts orimliga av olika orsaker, men det 
fanns också sekvenser där mätdata uteblivit. I de mätdata över temperatur som använts fanns 
det också uteblivna värden som ersatts med linjärinterpolation, vilket också utgör en 
osäkerhet i resultatet. Den data, gällande temperatur, som användes i rapporten hämtades från 
SMHIs databank för meteorologiska observationer (2016). Denna data bedöms vara från en 
säker källa men det som dock minskar dess relevans är att datan gäller för Rångedala som 
ligger ca 17 km nordöst från Borås stad. Orsaken till detta är att Rångedala är det område som 
ligger närmast Borås utav de områden som SMHI innehar temperaturdata för. Avståndet till 
området som den framtagna datan gäller för skulle kunna vara en felkälla trots att 
temperaturen bedöms vara relativt regional.  
 
Att den uppmätta datan över vattenförbrukningen räknades om till l/s, från kubikmeter 
förbrukat under en timme, kan också bidra med vissa osäkerheter eftersom det förutsätter ett 
antagande om att förbrukningen under timmen är lika stor hela tiden. Dock bör det inte 
påverka variationen i någon större utsträckning tack vare den fina upplösningen (mätvärden 
varje timme). Även mätdata som räknats om från finare upplösning (flöde var sjätte minut) 
till grövre (flöde varje timme) kan ha bidragit till en felkälla i resultatet. Denna felkälla 
bedöms inte ha någon påverkan på årsanalyser, men skulle däremot kunna få inverkan på 
variationen i medeldygnet. 
 
I de analyser som behandlar medelåldern för olika uppmätta områden finns det en felkälla i 
att medelåldern beräknats på information hämtat i år, trots att mätdatan som analyserats är 
från 2015. Detta kan bidra till osäkerheter i resultatet. Undersökningen hanterar dessutom 
endast september och oktober vilket inte riktigt ger ett representativt medeldygn för hela året. 
Dessutom stämde inte det erhållna antalet brukare av vattnet med de antal boende som 
redovisades på Hitta.se och Birthday.se. Detta kan exempelvis bero på att någon av de 
boende har skyddad identitet eller på att det skiljer sig från år till år hur många som bor på en 
adress och bidrar med en felkälla i resultatet.  
 
Förutom medelåldern har, som tidigare nämnt, det varierande antalet boende en påverkan på 
mätvärdenas signifikans. Områden vars invånarantal överstiger ett annat kommer därmed 
statistiskt sett vara mer representativt för en generell vattenförbrukning. Detta skulle som sagt 
kunna vara en stor felkälla i avseendet med de olika utseendena på bland annat 
medeldygnsförbrukningarna. Det område som har färre boende blir alltså mer påverkad av 
mindre generella beteenden som exempelvis en kvällsarbetande person. Denna person skulle 
kunna ha en stor inverkan på variationen när personen förbrukar vatten sent på natten. 
Osäkerheten skulle dock kunna vara något mindre under analysen av medeldygnsvariationen 
där längre tidsperioder undersöks och de icke-generella beteendena blir mindre framträdande. 
Detta på grund utav väldigt många fler generella mätvärden.   
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Det faktum att korrelations- och regressionsanalysen utförts på mätserier som innehåller 
osäkra värden kan ha påverkat resultatet på analysen, även fast områden med färre osäkra 
mätpunkter valts ut. Extra stor påverkan kan extremvärden få, eftersom de får stor inverkan 
på exempelvis medelvärdet.  

 
5.6 Förslag på vidare studier  
 
Fortsatta, och mer djupgående, studier inom området skulle kunna ge en bättre bild av hur de 
olika parametrarna påverkar vattenförbrukningen. Denna rapport analyserar endast det 
grundläggande gällande varje aspekt som undersöks såsom temperatur, medelålder, 
medeldygnsförbrukning etc. Vid ytterligare undersökningar skulle alltså mer data kunna tas 
fram och analyseras. Detta skulle därmed kunna leda till säkrare och mer generella slutsatser. 
Det skulle exempelvis vara intressant att göra en korrelationsanalys mellan vattenförbrukning 
och temperatur där bara värden mellan 06-22 analyseras, eftersom det är den tiden på dygnet 
som vatten förbrukas i större utsträckning.   
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6. Slutsatser 

 
Studien har visat att det finns en positiv korrelation mellan vattenförbrukning och temperatur 
i mars-september månad. Korrelationen var som starkast i maj till juli och denna studie 
visade att den var starkare i villaområden jämfört med i flerbostadshus. Den var också större i 
området som hade många olika förbrukartyper. Studien påvisade också att det inte finns 
någon trend över hur vattenförbrukningen varierar över året. Med den data som fanns gick 
det inte att utreda om variationen berodde på förbrukartyp eller på hur många förbrukare det 
var i respektive område. I analysen över ålderns inverkan på vattenförbrukningen visade 
studien att förbrukningen på Klintesväg med hög medelålder var större än i de övriga 
områden som analyserades. Dessutom skiljde sig variationen i vattenförbrukning väldigt 
mycket mellan området med hög medelålder och övriga områden, då vatten förbrukades i 
mycket större utsträckning under dagen med ett lokalt maximum vid 12. Ingen större 
variation i vattenförbrukningen kunde ses mellan de övriga områdena med medelåldern 
mellan 39-47 år. Genom medeldygnsvariationen går det att se högre maxvärden för 
förbrukningen under helgerna för alla områden. Dessutom börjat förbrukningen senare på 
förmiddagen jämfört med vardagar, vilket leder till en mer koncentrerad vattenförbrukning på 
helger. De områdena som har få förbrukare kommer dessutom få en mindre normativ bild av 
vattenförbrukningen. Därför kunde ingen slutsats dras om olika förbrukartypers påverkan på 
medeldygnsvariationen.  
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Bilaga 1 
 
Nedan visas alla områden och dess flaggade, osäkra värden (Eliasson, u.å.). En förklaring till 
färgkodningen är som följer: 
 
Röd - Fel som rörbrott, ackumulerade värden eller värden som saknas eller är 0.  
Gul - Värden som upprepar sig mer än tre gånger. 
Svart - I de fall där mätvärdena är från parallellkopplade mätare förväntas de följa ett linjärt 
samband enligt teorin. I de fall där de inte gjort det har dessa punkter blivit utmärkta. 
Cyan - Extremvärden, dvs. sådana värden som kan anses orimligt höga i förhållande till 
resten av mätserien.  
Magenta - Changening points där medelvärdet av förbrukningen ändras på ett sätt som inte 
kan anses befogat.  
(Eliasson, u.å.) 
 
 

 



 

45 
 

 



 

46 
 

 

 



 

47 
 

 



 

48 
 

 

 
 



 

49 
 

 

 



 

50 
 

 
 
 

 



 

51 
 

 

 



 

52 
 

 

 
 



 

53 
 

 

 
 



 

54 
 

 

 
 
 



 

55 
 

 

 
 

 



 

56 
 

Bilaga 2 
 
Uträkning av medelålder görs enligt följande formel:  
 

å𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟

= 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 

 
Den data som har använts i uträkningarna hämtades från söksajterna hitta.se och birthday.se 
den nionde mars år 2016. Vid jämförande med de tidigare givna data, angående folkmängd, 
var uppgifterna från sökmotorn begränsade eftersom de inte redovisade alla boende.  
 
Hällegatan 22  
 
Åldrar: 57, 22, 54, 48, 42, 63, 53, 30, 37, 25, 44, 30, 39, 51, 25, 20, 28, 27, 46, 56, 36, 55, 26, 
55, 34, 31, 25, 27, 31, 33, 21, 56, 46, 49, 65, 27  
Från Hitta.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 1414 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 36 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !"!"
!"

≈ 39år 
 
Hällegatan 24  
 
Åldrar: 28, 39, 31, 36, 48, 58, 63, 29, 43, 28, 41, 49, 29, 25, 40, 21, 28, 28, 54, 35, 59, 29, 64, 
30, 42 
Från Hitta.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 977 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 25 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !""
!"
≈ 39år 

 
Klintesväng 10  
 
Åldrar: 95, 90, 85, 81, 80, 78, 74, 71, 66 
Från Birthday.se 
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å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 720 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 9 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !"#$
!"

≈ 80år 
 
 
Moldegatan 2 
Åldrar: 93, 92, 91, 90, 87, 86, 86, 85, 84, 74, 73, 66, 56, 56, 54, 53, 52, 50, 50, 49, 49, 48, 48, 
48, 46, 46, 43, 43, 40, 39, 38, 36, 36, 34, 32, 31, 31, 30, 30, 30, 29, 28, 28, 26, 26, 26, 24, 24, 
21, 19, 18, 17, 17  
Från Birthday.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 2508 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 53 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !"#$
!"

≈ 47år 
 
Tårpilsgatan 
 
Åldrar: 69, 57, 57, 56, 52, 52, 52, 51, 51, 50, 50, 40, 39, 37, 36 
Från Birthday.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 749 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 15 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !"#
!"
≈ 50år 

 
Vejlegatan 5 
 
Åldrar: 81, 64, 57, 52, 52, 50, 50, 49, 47, 45, 45, 42, 41, 37, 37, 37, 37, 36, 34, 33, 33, 31, 31, 
30, 28, 28, 26, 24, 24, 23, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 17 
Från Birthday.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 1364 
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𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 38 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !"#$
!"

≈ 36år 
 
Vejlegatan 9 
 
Åldrar: 74, 71, 63, 61, 60, 49, 49, 47, 47, 46, 45, 39, 39, 38, 37, 37, 36, 35, 35, 29, 27, 27, 26, 
22, 22, 22, 21, 17 
Från Birthday.se 

å𝑙𝑑𝑒𝑟 = 1121 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 28 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 = !!"!
!"

≈ 40år 
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Bilaga 3 
 
Nedan redovisas resultatet för variationen i vattenförbrukning över ett år för de områden som 
inte redovisas i rapportens resultat.  

 
 

 
 
 



 

60 
 

 
 

 
 



 

61 
 

 
 

 
 



 

62 
 

 
 

 

  



 

63 
 

Bilaga 4 
 
Nedan redovisas resultatet för variationen i vattenförbrukning över ett medeldygn för alla de 
analyserade områdena.  
 
Vardagar 2013 
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Vardagar 2014 
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Helger och högtider 2013 
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Helger och högtider 2014 
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Bilaga 5 
 
Nedan redovisas resultatet för variationen i vattenförbrukning med hänsyn till medelåldern 
hos förbrukarna för alla de analyserade områdena.  
 
Vardagar 2015
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Helger 2015 
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