


Inspektionen genomfördes av AMKVO AB tidig morgon 3 april. 
Yttertemperaturen var kring -3 till -1 grader C med låg vind. Träden kring 
vissa byggnader försvårade delar av inspektionen men hindrade ej 
genomförandet. För att kompensera detta togs en del bilder på avstånd 
eller från marken. Drönaren som användes har en gyro stabiliserad 
värmekamera med en upplösning på 640x512 30Hz, spektrum på 7.5 - 13.5 
μm och en känslighet på <50 mK vid f/1.0.  

Inspektionen genomfördes direkt under flygningen samt med en 
visuell genomgång av bilder och filmer under sammanställningen av 
inhämtat foto/film material. Som exempel(baseline) för hur byggnaderna ser 
ut i värmekameran har punkthus 1 använts med en heltäckande 
dokumentation. Övriga byggnader har endast anmärkningar dokumenterats 
i rapporten.  

Under inspektionen upptäcktes mindre fel som bör åtgärdas så som 
värmeförluster runt fönster och dörrar, värmeläckor från små punkter på 
fasader, en kattlucka och en träskiva som släpper ut mycket värme, samt en 
varm yta i asfalten utanför 143an.  

AMKVO rekommenderar att kontrollera lister runt fönster och dörrar 
på dom platser med utslag, kontrollera fläckarna i fasaderna, kontrollera luft 
uttag vid förråd/tvättstuga vid hus 151 och åtgärdar kattluckan och träskivan. 
Värmeläckaget vid 143an bör följas upp med en riktad inspektion för att 
bedöma värmeförlust i fastighetens värmesystem när det är kallare ute och 
högre belastning på värdesystemet.  
Anmärkningar beskrivs mer i detalj i rapporten tillsammans med 
bilddokumentation och avslutande rekommendationer från AMKVO. Dessa 
rekommendationer är AMKVOs uppfattning efter inspektionen och innebär 
inte att det är inte andra åtgärder som kan behöva göras utöver vad vi 
rekommenderar.













































AMKVO AB rekommenderar: 

1) Kontrollera tätning runt fönster och dörrar. (Sid nummer: 
7,8,10,12,13,21,22) 

2) Ta bort träskiva från balkong dörr (Sida: 11) 

3) Kontrollera luftuttag (Sida: 14) 

4) Kontrollera fläckar med värme läckage från väggar. Kan vara dålig 
isolering eller att värmeledning till element är dåligt isolerad.  (Sid 
nummer: 15,16,17,18,19,20) 

5) Värmeläckage från fjärvärrmeledning utanför radhus 143, möjlig 
undermålig isolering. Rekommenderar att kontrollera hur stor 
värmeförlusten är när det är hög belastning på fastighetens 
värmesystem (under -8 grader C ute). Detta kan AMVKO genomföra med 
handburen värmekamera där vi kan mäta utgående temperatur på 
matarledning från värmecentral och temperatur på inkommande 
matarledning till fastighetet/r för att beräkna värmeförlust. (Sida: 22) 

6) Brukaren av i radhus 20 har en kattlucka som läcker mycket värme (15-16 
graders skillnad mot omgivande fasadtemperatur. Det är 
rekommenderat att brukaren tar bort kattluckan alternativt hittar en mer 
energisparande lösning. (Sida: 23) 

Den termiska inspektionen med drönare är inte heltäckande 
inspektion men ger en bra översikt på fastighetens energiläckage. Detta bör 
kompletteras med ytterligare inspektioner för att fastställa orsaker till 
värmeläckage.   

Rapporten upprättad av AMKVO AB, Alexander Paulusson 12 april 
2017. Telefon 070 2323 906




