AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Värmeåtervinning med spillvatten i
flerbostadshus
En fallstudie av spillvärmens effektivitet för uppvärmning av
tappvarmvatten i ett flerbostadshus
Almedina Hurlov
2019

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Energisystem
Energisystemingenjör, Co-op
Handledare: Arman Ameen
Bitr. handledare: Roland Forsberg
Examinator: Hans Wigö

Sammanfattning
Eftersom befolkningen ökar och allt fler nya bostäder byggs runt om i landet behövs
smarta energilösningar för att minska energibehovet och utsläpp av skadliga växthusgaser. Genom att bygga smart är det möjligt att nå de klimatmål som Sverige har satt
upp, bland annat ska ett noll i nettosläpp av växthusgaser till 2050 uppnås. Boverkets byggregler har även krav som ska följas för nya bostäder som anläggs. Att installera en spillvattenvärmeväxlare kan enligt tidigare studie minska energibehovet,
kostnader och skadliga utsläpp. Rapporten är tillgodo för en hållbar utveckling för
miljön då den påvisar en modern teknik för att ta tillvara på spillvärme.
Denna rapport behandlar ett flerbostadshus på Gävle Strand som använder sig av ett
spillvattensystem för att ta till vara på värmeenergi ur avloppsvatten. Avloppsvattnet
som annars rinner tillbaka till reningsverket går igenom en horisontell värmeväxlare. Det varma respektive kalla vattnet möts i separata rör och i motströms för en
effektiv uppvärmning. Huvudsyftet för spillvattensystemet är att avloppsvattnet ska
värma upp det kalla vattnet för att minska energibehovet för uppvärmning av tappvarmvatten. Metoden som använts för att utforma detta arbete är kontakt med ansvariga för systemet för att ta reda på hur mycket systemet ackumulerat per månad
samt sökning på internet och tidigare experiment genom läsning av vetenskapliga artiklar. En intressant frågeställning har varit att se hur mycket spillvattensystemet har
reducerat energianvändning och kostnad.
I resultat presenteras temperaturskillnaden mellan förvärmt tappvarmvatten och
kallvattnen för varje månad och hur mycket energi spillvattenvärmeväxlaren har
producerat. Lönsamheten för systemet visar sig inte vara vinstgivande för just detta
flerfamiljshus. Återbetalningstiden uppgår till 27 år. För att lönsamheten ska vara
gynnsam bör kostnaderna för systemet vara mindre än 115 514 kr.
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Abstract
As population increases and more and more new housing are being built around the
country, smart energy solutions are needed to reduce energy demand and emissions
of harmful greenhouse gases. By building smart, it is possible to reach the climate
goals that Sweden has set up, among other things, to achieve a zero in net emissions
of greenhouse gas by 2050. The National Board of Housing, Building and Planning's
building regulations also have requirements to be followed for new residential properties. Installing a wastewater heat exchanger can, according to the previous study,
reduce the energy demand, costs and harmful emissions. The report is suitable for
sustainable development for the environment as it demonstrates a modern technology for utilizing waste heat.
This report examines a multi-dwelling house on Gävle Strand, which uses a
wastewater system to take advantage of thermal energy from wastewater. The
wastewater that otherwise flows back to the sewage treatment plant goes through a
horizontal heat exchanger. The hot and cold water meet in separate tubes and counter current in the heat exchanger for efficient heat transfer. The main view for the
waste water system is that the sewage will heat the cold water to reduce the energy
requirement for heating tap water. The method used to design this work is contact
with the system administrator to find out how much the system accumulates per
month as well as search on the Internet and previous experiments through reading
scientific articles. An interesting question has been to see how much the system has
reduced the energy cost.
In the results, the temperature of the waste water is presented for each month and
how much energy the waste water heat exchanger has produced. The profitability of
the system does not prove to be profitable for this particular apartment block. The
repayment period amounts to 27 years. In order for profitability to be favorable, the
costs for the system should be less than SEK 115,514.
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1 Introduktion
Det som presenteras i detta avsnitt är bakgrunden för arbetet samt syfte och
avgränsningar. Rapporten beskriver hur ett värmeväxlarsystem kan ta tillvara på
värmeenergi ur spillvatten och hur värmeåtervinningen ser ut i ett befintligt system
för ett flerbostadshus på Gävle Strand. De förorenade vattnet i en byggnad eller inne
i ett hus kallas för spillvatten och innan det når VA- nätet kallas det för avloppsvatten enligt praxis (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Se Figur 1 för en typisk konstruktion av rör inne i en byggnad med tre våningar.

Figur 1 En förenklad bild som visar hur spillvattenledningar i en byggnad med tre våningar kan se ut. Röret
närmast avloppet kallas för anslutningsledning och rör där spillvatten leds från två eller flera anslutningsledningar kallas samlingsledningar. Luftningsledningen har som uppgift att utjämna lufttrycket i röret och
föra bort lukt.

1.1

Bakgrund

Med den bostadsbrist som råder och en befolkning som förväntas öka byggs det allt
fler byggnader i Sverige. Sverige har också några uppsatta klimatmål att uppfylla
inom de närmsta decennierna. Folkmängden bedöms, för varje år, öka under prognosperioden 2018-2070. Boverket bedömer att upptill 93 000 bostäder per år behöver tillkomma fram till år 2020. Anledningen till det höga antalet nybyggnationer
är att det i tidigare år tagit alldeles för lång tid att framställa behovet av byggnaderna
samt bemöta den ökning av befolkning som sker (Boverket, 2018). I en rapport av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA, 2012) skrivs det att till år 2050 kommer fler lägenheter att renoveras än vad som kommer att byggas, närmare bestämt
cirka 600 000 – 700 000 nya lägenheter tillkommer och 1,5 – 2 miljoner lägenheter
kommer att renoveras.
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Energianvändningen för flerbostadshus, småhus och lokaler har under längre period
legat relativt konstant, på cirka 160 TWh/år i Sverige. Utsläppen från bostäders
uppvärmning har minskat drastiskt. Genom att många bostäder och lokaler nu använder sig av fjärrvärme och värmepumpar till sin uppvärmning istället för olja har
det gjort att växthusgaserna minskat med 90 % från år 1990 (Naturvårdsverket,
2018). I de klimatmål som Sverige ska klara av att nå återfinns bland annat 2020målen men också Kyotoprotokollet där Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning och noll i nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären till år 2050
(Energimyndigheten, 2009).
Utifrån dessa belysningar beskrivna ovan kommer det att vara intressant att undersöka lönsamheten för en spillvattenvärmeväxlare i ett nybyggt flerbostadshus. Systemet undersöks för att se hur effektivt den värmer upp inkommande kallvatten för
varmvattenförbrukning. Det befintliga spillvattensystemet som studeras i rapporten
finns på Gävle Strand i Gävle och byggnaden heter kvarteret Iris. Byggnaden har 68
lägenheter i storlekarna 1-4 r.o.k. och uppvärmningen sker med fjärrvärme. Arean
för hela byggnaden uppgår totalt till 7 124 m2Atemp. Det beskrivs i boverkets byggregler, även kallat BBR, att ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.” Eftersom mängden invånare ökar och allt fler bostäder kommer
att behöva byggas så kan denna rapport påvisa att ett spillvattensystem är ett bra alternativ till att ta vara på en värmeförlust och minska energiförbrukningen.
Spillvattentekniken kan anses vara en ren vinst då den inte behöver någon elförsörjning eller annan energi för att fungera (Nyqvist, 2012). Om spillvattentekniken för
värmeåtervinning utvecklas ännu mer, kan det finnas möjlighet för energibesparingar i nya och befintliga flerbostadshus. Ändå är många fastighetsägare, konsulter och
förvaltare skeptiska kring idén om denna teknik och tveksamma kring lönsamheten
samt energibesparingen. Det behövs uppföljning och mätningar för att se om systemen håller sin funktion över tid. Det behövs också ett bredare sortiment av värmeväxlare och viktigast av allt mer kunskap om spillvattensystemen (Blomsterberg,
2015). Något som kan behövas se över vid dessa värmeväxlare är hur längre spillvattnet befinner sig i röret. Passerar vattnet från det varma avloppsvattnet för fort
kan det finnas en risk att det inte hinner avge sin värmeenergi till kallvattnet. Vattnet som passerar i röret i värmeväxlaren kan då på något sett behöva bromsas upp.
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För Sveriges vattenanvändning står hushållen för cirka 20 %, i medeltal blir detta
160 liter per person och dygn. Det varma vattnet som används utgör nästan en tredjedel av den totala användningen (Warfvinge och Dahlblom, 2010). I boken ”Bästa
inneklimat till lägsta energikostnad” står det att det institutet ”svenskt vatten” år
1975 räknade med att en svensk förbrukar 215 liter per person och dygn medan författarna i boken menar att idag förbrukar en genomsnittsfamilj 190 liter per person
och dygn där 50 % av användningen är varmvatten (Forslund och Forslund, 2016).
Enligt BBR finns inget krav på hur kallt inkommande kallvatten ska vara men installationerna för ledningarna ska monteras så det kalla vattnet inte värms oavsiktligt. I
södra Sverige varierar den mellan 4 och 15 °C (Warfvinge och Dahlblom, 2010).
Stora delar av förbrukningen i hushåll används för personlig hygien och för årstiderna vår och höst kan spillvattnet för duschar uppgå mellan 30 till 40 °C (Wong et al.,
2009). Genom att minska tappvattenförbrukningen besparas färskt vatten och energi
som skulle ha gått till att värma upp varmvatten. I Göteborg genomfördes ett projekt i ett flerbostadshus med 65 lägenheter där gamla tappvattenarmaturer byttes ut
från tvågreppsblandare till ny armatur. Av kallvatten och varmvatten besparades 26
% respektive 28 % med de nya armaturerna. Mätningarna som genomfördes för att
undersöka hur kall- och varmvattenförbrukningen ter sig i två olika lägenheter visade fördelningen att 36 % användes i badkar/dusch, 29 % i diskho, 23 % i toalett
och 11 % i tvättställ (Wallström, 2000). I Figur 2 visas hur författarna Warfvinge
och Dahlblom beskriver att fördelning av vattenanvändningen ser ut.

Fördelning av va-enanvädning i hushåll
Personlig
hygien
30%

Övrigt
25%
Städning,
biltvä;,
beva;ning
10%

Matlagning,
disk
35%

Figur 2 Författarna Warfvinge och Dahlbloms beskrivning av vattenfördelning i hushåll där vattenförbrukningen är 160 l/person och dygn. (Källa: "Projektering av VVS-installationer, 2010).
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1.1.1 Tidigare studerade objekt
1.1.1.1 Måseskär

Kvarteret Måseskär i Stockholm byggdes år 2005 och installerade då ett system för
avloppsåtervinning där spillvattnet värmer inkommande kallvatten som sedan ska
beredas till varmvatten. Även andra åtgärder vidtogs för att minska energianvändningen och spara på varmvatten så som snålspolande armaturer och peraltorer. Bostadshuset består av 50 lägenheter och ytan uppgår till 3500 m2. År 2010 uppmättes
totala vattenförbrukningen till 7 238 m3 per år där den totala varmvattenandelen
tros vara cirka 40 %. Värmeväxlaren är utrustad med en mätutrustning och den totala återvunna energimängd uppmättes samma år till 18 024 kWh i värmeväxlaren
(Nyqvist, 2012). Energibesparingen per golvyta blev då 5,15 kWh/m2. I Figur 3 visas byggnadens återvunna energi och varmvattenanvändning år 2010.

Figur 3 Månadsvis återvunnen energi och varmvattenanvändning år 2010 för bostadsområdet i Måseskär.
Energin på höger axel är återvunnen energi i enheten kilowattimmar och på vänsteraxel visas andel vattenanvändning i kubikmeter. (Källa: Nyqvist, 2012).
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1.1.1.2 Portvakten

I hyresbostaden Portvakten i Växjö användes också en värmeväxlare för två punkthus
för att förvärma inkommande kallvatten till varmt tappvarmvatten. Växlaren är installerad i mark mellan de två husen och bostadshuset har en totalyta på 4 950 m2.
För att bostadshuset ska minska sin energianvändning försågs lägenheterna med
snålspolande armaturer och individuell mätning och debitering av varmvatten. Totala vattenförbrukningen uppmätes till 3 824 m3 per år, detta ger 164 liter per lägenhet och dygn. Andelen varmvatten i den totala vattenförbrukningen är 35,1 %.
Varje år återvinns 7 956 kWh av värmeväxlaren. Per lägenhet blir detta 124,3 kWh.
Se Figur 4 för Portvaktens återvunna energi från spillvattenvärmeväxlaren och
varmvattenanvändningen per månad.

Figur 4 Portvaktens varmvattenanvändning samt återvunnen energi månadsvis. Den högra axeln visar återvunnen energi från spillvattenvärmeväxlaren i kilowattimmar medan den vänstra axeln visar vattenanvändningen i kubikmeter (Källa: Nyqvist, 2012)

1.1.1.3 Husbybadet

Medeltemperaturen för husbybadets avloppsvatten under en viss mätperiod uppgick
till 22,7 °C och på inkommande kallvatten var medeltemperaturen 11 °C. Analyser
för en möjlig installation av värmeväxlare undersöks i studien och två olika värmeväxlare används, en passiv respektive aktiv värmeväxlare. Undersökningen visar att
den aktiva värmeväxlaren passar bäst för Husbybadet då det mycket beror på hur
stor växlare som går att installera. Den aktiva är mycket effektivare per m2 värmeväxlaryta. Teoretiskt går det att återvinna 30 % av den värme som finns tillgänglig i
avloppsvattnet och den ekonomiska analysen för den aktiva värmeväxlaren blev ca 5
år (Wallin, 2016).
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1.1.1.4 Sjöstadshallen

I Sjöstadshallen finns gym, sporthall, café och parkeringsplatser. Tillgänglig energi
att återvinna från avloppsvattnet beräknades uppgå upptill 74 % och återbetalningstiden för att installera en värmeväxlare för hallen är ca 14 år. I studien anser författaren att kostnaden för systemet är hög relativt besparingen. Dock råder det ingen
tvekan om att anläggningen har stor potential att återvinna värme. Avloppsystemet
har redan ett befintligt och gemensamt samlingsrör som gör att förutsättningarna för
installation underlättas.
1.2

Syfte och frågeställningar

I denna studie kommer fokus att ligga på ett horisontellt-värmeväxlarsystem i ett befintligt flerbostadshus. De frågeställningar som finns för arbetet är:
•

Hur effektiv är denna horisontella värmeväxlare för flerbostadshuset?

•

Hur mycket kan sparas på att använda spillvattenvärmeväxlaren till uppvärmning av tappvarmvatten i jämförelse med fjärrvärmens tappvattenuppvärmning?
Vad blir den ungefärliga skillnaden i kostnad?

•

Kan några förbättringar göras för systemet?

En överblick för olika system av värmeväxlare kommer att ses över.
1.3

Avgränsningar

Tillämpningen av systemet sker för ett flerbostadshus i Gävle. Systemet på Gävle
Strand har knappt varit i bruk i ett år. Därför kommer endast en viss tidsperiod att
tas hänsyn till för de olika temperaturerna. En del beräkningar kan utgå från tidigare
forskning. I varmvattencirkulationen sker värmeförluster, detta kommer inte med i
denna rapport.
1.4

Hållbar utveckling

Arbetet som studeras har en anknytning till hållbar utveckling. Gro Harlem Brundtland, ledare av kommissionen för miljö och utveckling hävdade i sin rapport att det
är omöjligt att uppnå en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt om miljön
bryts ned och naturresurserna överexploateras. Alltså spelar miljön den stora rollen
för utveckling och tillväxt. Definitionen av hållbar utveckling lyder på följande ”En
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Andrews
och Granath, 2015). Kopplingen till hållbar utveckling av denna rapport är att värna
om miljö och ta vara på en värmeresurs för att spara energi.
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2 Litteraturstudie
Avloppsvatten som används för värmeåtervinning är en intressant teknik. Det varma
avloppsvattnet används för att förvärma inkommande kallvatten. Torras et al.
(2016) menar på att denna teknik är både effektiv och har en god påverkan för ekonomin. I studiens experiment används ett ”test-system” och en numerisk metod för
att analysera hur systemet arbetar. I det system som konstruerats för testet används
varmt avloppsvatten som lagring i en tank och i den tanken finns en lindad spole
med kallt vatten som ska absorbera värmen från tanken. Resultaten visar att simuleringens värden och experimentets värden stämmer ganska bra överens med
varandra. Det som kan påpekas har avvikit stort i skillnad mellan experiment och
simulering var från sensorn på högre höjd i tanken. Detta på grund av att inkommande kallvatten kommer från tankens nedre del. I en av figurerna från studien visas
hur mycket procent värmeöverföring som återvinns från avloppsvattnet med olika
hastigheter. Värmeöverföringen beräknas med massflöde, 𝑚, specifik värmekapacitet, 𝑐, och temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp. Vid lägre flödeshastighet (3 l/min) sker den högsta värmeåtervinningen där 34 % till 60 % kunde återvinnas av energin från avloppsvattnet.
I Hong Kong undersöktes hur lägenheter i ett höghus kunde återanvända det heta
varmvattnet från duschar. Metoden som användes här var intervjuer för att få kunskap om beteendet och användningen av duschar per lägenhet samt en uppsättning
av systemet för undersökning. För de badrum som blev försedda med horisontella
motströmsvärmeväxlare kunde årliga energibesparingar på 4 % till 16 % uppnås
(Wong et al., 2009). En utmaning för dessa typer av värmeåtervinning finns för
heta, tropiska klimatförhållanden. Även placering, storlek och plats för utrymme
kan vara en orsak till att det blir omöjligt för installation i befintliga byggnader. Zaloum et al. (2007) använder fem olika värmeväxlare för avloppsvatten av tre olika
tillverkare för att undersöka hur mycket energi som kan besparas. Alla enheterna
kunde spara i genomsnitt 16 % energi av den totala värmebelastningen. De påvisar i
sin rapport att ett boende med tre personer använder 43 % varmvatten till duschar
och de boenden med två personer använder 57 % varmvatten till duschar. När värmeåtervinningssystem integreras direkt i en lägenhet eller ett hus bör det ses över
hur många användare av varmvatten som finns i boendet.
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Det finns även möjligheter att använda sig av det varma avloppsvattnet tillsammans
med en värmepump. I en studie av författarna Meggers och Leibundgut (2010) presenteras två scenarios där ett test-system skapats för att undersöka potentialen att
direkt integrera en värmepump till värmeåtervinningen ur avloppsvattnet. I Studien
analyseras hur COP-värdet (Coefficient of Performance) hos värmepumpen varierar
med temperaturskillnaden av den värme som inkommer till pumpen samt temperaturen på värmen som lämnar pumpen och går till byggnaden. I rapporten nämns att
värmepumpens COP ökar när temperaturskillnaden är under 20 Celsius beroende
på vilken ”Carnot factor” pumpen har. Detta fungerar bra för byggnadssystem med
låg exergi. För exempel varmvattenförsörjning som kräver höga temperaturer på
varmvatten och som oftast har högre temperaturskillnader är detta då svårare att
uppnå. I test-systemet används en tank som samlar det varma spillvattnet och sedan
används en värmeväxlare som levererar värmen till värmepumpen. Värmepumpen
höjer temperaturen på värmen tillräckligt för att kunna försörja varmvattenbehovet
till tappvarmvatten. Spillvattnet som används kommer från dusch/bad och tvättmaskin. En modell skapades för pumpens funktion och två fall studerades. I modellen
konstruerades användarna bo i tre olika storlekar av hem som liknar typiska två, tre
och fyra r.o.k. I ett fall studeras om värmen genereras direkt ur spillvattnet med
oberoende efterfrågan av varmvatten. I andra fallet studeras när värme återvinns direkt åt varmvattenförsörjning till tappvarmvattensystemet. Resulterande prestanda
för värmepumparna blev i första fallet ett varierade COP-värde från 5,5 till 7,5. I
andra fallet för varmvattenförsörjningen blev värmepumpens årliga COP för respektive storlek av hem 6,7, 6,6 och 6,5.
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I en rapport av Pharam och Bernier (2009) undersöks hur effekttoppar kan undvikas
för en lagringstank som försörjs med el och innehåller varmvatten. Lagringstanken
har till uppgift att behålla duschvatten varmt. Två utföranden görs i studien. I första
utförandet går varmt avloppsvatten, även kallat grå vatten, igenom en vertikal värmeväxlare. En del av det förvärmda vattnet går direkt till användning av kallt vatten
i dusch och en del av vattnet går direkt in till tanken. I andra utförandet så studeras
när inget avloppsvatten används för att undvika effekttoppar. Det grå vattnet används för att värma upp vattnet i tanken vid höga effekttoppar. Detta görs för att
slippa höga kostnader vid de höga effekttopparna som lagringstanken behöver för att
hålla duschvattnet varmt. Lagringstanken har volymen 175 liter och använder sig av
två värmeelement med en varierande effektförbrukning på 3 till 6 kW. Värmeelementen är reglerade att hålla temperaturen på vattnet till 60 °C. De två scenarios
som studeras är för två olika årstider med snarlika varmvattenförbrukningar men
med olika inloppstemperaturer på kallvattnet. Effekttopparna är beräknade vara
klockan 8:00 och 22:00 se Figur 5. Studien har utförts i Montreal där inloppstemperaturen på kallvattnet i september uppmättes till 20,6 °C och i mars 1,8 °C. Det
som visas från simuleringar är att tanken har ett energibehov på 10,6 kWh i september där inloppstemperaturen är 20,6 °C respektive 16,5 kWh i mars där inloppstemperaturen är 1,8 °C. När den vertikala värmeväxlaren används tillsammans med
vattentanken blir energianvändning 9,6 respektive 13,6 kWh. Den vertikala värmeväxlaren visar sig ha betydelse för effektbehovet och kan reducera upp till 119,4 W
på morgonen respektive 184 W el på kvällen.

Figur 5 Effektoppar för lagringstank innehållande varmvatten med respective utan en avloppsvärmeväxlare.
(Källa: Pharam och Bernier, 2009)

Vattentankarnas årliga energianvändning är 4 501 och 5 299 kWh med och utan en
vertikal värmeväxlare respektive. Detta ger alltså 15 % skillnad för den totala energin som krävs lagringstanken. En vertikal värmeväxlare är alltså inte lönsam att använda vid städer med höga temperaturer på inloppsvatten och enligt författarna
stämmer resultatet de kommit fram till i jämförelse med tidigare studerade fall.
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Ett experiment utfört av Benntjes et al. (2014) testar hur effektivt avloppsvärmeåtervinningen fungerar. Resultatet visar att när flödeshastigheten ökar minskar effektiviteten i röret hos värmeväxlarsystemet. För att studera hur flödesegenskaperna
ter sig på rörets inneryta skapades ett vertikalt spillvattensystem. Ett teoretiskt beteende för flödet benämns tidigt i studien. Vid höga flöden (fullständig vätning)
väter vattnet på hela rörets inneryta vilket gör att området håller vätandet konstant.
Vid låga hastigheter (partiell vätning) täcks området i röret av ånga och detta blir
konstant. I teorin beskrivs NTU-metoden, även kallat ”number of transfer unit”.
Denna metod anger värmeväxlarens effektivitet. Ekvationen beskrivs på följande.

𝑁𝑇𝑈 =

𝑈∙𝐴
(𝑚 ∙ 𝑐)

(1)

Där,
𝐴, Värmeöverförings area [m2]
𝑈, Värmeöverföringskoefficient [W/m2 K]
𝑚, Massflöde [kg/s]
𝑐, Specifik värmekapacitet [kJ/kg K]
Produkten av U-värdet och arean för röret i avloppsvärmeväxlare visar sig variera
avsevärt med flödeshastigheten. Av den data som samlades in för studerandet av effektivitet av flödet i ett vertikal värmeväxlare rör, stämde de förväntade beteendet
överens. När flödeshastigheten ökar, minskar effektivitet för avloppsvattnet att avge
sin värme lika bra till det kalla vattnet. Författarna konstaterade också en kritisk flödeshastighet för rörets förmåga att prestera. Den kritiska flödeshastigheten visar att
vattnet inte väter lika som vanligt på rörets innervägg. När den inte väter lika som
vanligt innebär detta att innerväggarna på röret inte är lika våta med samma mängd
som det skulle ha varit om hastigheten var högre eller lägre än den kritiska. Den kritiska flödeshastigheten beror på rörets diameter och inre ytegenskaper. I det studerade systemet låg den kritiska nivån för flödeshastigheten på 4 och 8 liter per minut i
rör med längden 5,1 till 10,2 cm.
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Chen et al. (2017) designade i sin undersökning en värmepump för uppvärmning av
varmvatten och som assisteras av duschavloppsvatten. Varför denna teknik konstruerades var för att Wong et al. i sin studie påvisade att avloppsvattnet som användes
efter duschning och efter VVX inte använde all värmeenergi. Avloppsvattnet som
genomgick VVX reducerade sin temperatur mellan 5-8 °C. För undersökningens genomförande skapades termodynamiska modeller samt numeriska simuleringar med
MATLAB-program. För modellerna presenterades olika olinjära ekvationer som sedan löstes ut med en metod som kallas Dormand-Prince-metoden. Tekniken består
av en hel del olika komponenter, kompressor, expansionsventil, försångare, kondensor, regenerator, vattenpump, vattenventiler, vattentank, förvärmare, duschhuvud och temperaturregulator och p.g.a. detta så kan det konstateras att utrymme
behövs vid användning av detta system. Värmen från spillvattnet återvinns av de
komponentdelar precis under badrumsgolvet. Dessa är regeneratorn och förångren.
Genom resultatet från simuleringar och modeller visar Chen et al. (2017) hur systemet fungerar som bäst och hur värmen från spillvattnet utnyttjas i princip till
max. Skillnaden är inte större än två grader och systemets värde för COP uppgår till
4,97. Baek. N-C et.al. (2005) använder också avloppsvatten som energikälla till en
värmepump för att utvärdera möjligheten för denna teknik. Avloppsvattnet i denna
studie kommer från bastu, offentliga bad och byggnader. Pannan i det studerade fallet lagrar värme när effekttopparna är som lägst, just i Korea blev detta på natten
mellan 22.00 - 08.00. Detta blir en fördel för att hålla driftkostnaderna låga. Som
resultat från analyser med användning av simuleringsprogram visar det att värmepumpen kan tillfredsställa 100 % av varmvattenbelastningen förutom helger vintertid. Den årliga genomsnittliga driften för värmepumpens COP som anger prestanda
blev 4,5 - 5 vilket är ett bra värde. Författarna för denna studie anser att systemet är
effektivt i regioner som liknar Korea.
2.1

Sammanfattning litteraturstudie

När avloppsvattenvärmeväxling har studerats har de flesta metoderna utförts med
hjälp av experiment där ett uppriggat systemet i ett laboratorium har skapats eller
med simuleringsprogram. Flödeshastighet, temperaturer, massflöden samt U-värden
är de viktigaste faktorerna för att få fram det man söker vid studerandet av värmeväxling för avloppsvatten i rör. Författarna ovan har alla gemensamt kommit fram
till resultat som minskar energiförbrukningen med hjälp av att återvinna värmen ur
spillvatten. Olika svårigheter för systemet kan vara investeringskostnad och även
plats. Det kan finnas en kritisk nivå av flödeshastigheten i röret med spillvatten, den
ska inte vara för hög. Vissa studier menar även på att det ska finnas ett visst antal användare av varmvatten för att systemet ska fungera effektivt. Det råder ingen tvekan
om att värme kan återvinnas från avloppsvattnet än att låta det rinna tillbaka i avloppssystemet. Dessutom kan avloppsvattnet integreras med en värmepump.
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3 Teori
För att ta reda på så mycket som möjligt om ämnet i detta arbete presenteras olika
teorier och information om tappvarmvatten samt värmeväxlare i detta avsnitt. Värmeöverföringen spelar stor roll för värmeväxlarens effektivitet att värma upp tappvarmvattnet, därför presenteras ekvationer som har betydelse för senare beräkningar.
3.1

Energianvändning i flerbostadshus

Enligt Energimyndigheten var energianvändningen 27,7 TWh för uppvärmning och
varmvatten i flerbostadshus år 2016. För ett flerbostadshus är energianvändningen
för tappvarmvatten i genomsnitt 30 kWh/m2Atemp. Enligt Energimyndigheten värms
35 % upp av de totalt inkommande kallvattnen (Energimyndigheten, 2012). I Ett
flerbostadshus utan spillvattenåtervinning sker värmeförlusterna från avloppsröret i
marken. Avloppsvattnet har en temperatur på 20 °C när den lämnar bygganden och
när avloppsvattnet sedan når reningsverket är temperaturen kring 8 °C. Från Gästrikevatten är årsmedeltemperaturen på inkommande vatten 8,2 °C (Rask, 2012).
Behovet för att värma upp volymen en m3 vatten från 8,2 °C (årsmedeltemperatur
på kallvatten i Gävle) till 55 °C blir ca 55 kWh. Se ekvation 2. Specifika värmekapaciteten sätts till 4,2 kJ/kg K och vattnets densitet 𝜌 är 1000 kg/m3.
𝐸=

𝑉! ∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑇
3600

Där,
E, Energibehovet [kWh]
𝑉! , Volym varmvatten [m3]
𝑐, Specifik värmekapacitet [kJ/kg K]
𝜌, Densitet [kg/m3]
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(2)

3.2

Legionellabakterier

Dricksvattenrelaterat är bakterien legionella den främsta orsaken till sjukdomar i
många utvecklade länder och i Europa är denna bakterie den främsta orsaken till infektionsutbrott. Faktum är att den faktiskt rankas så högt som fjärde högsta sjukdomsbördan. De olika symtomen för legionella är bl.a. lunginflammation, feber eller muskelvärk (Shaheen, Scott och Ashbolt, 2019). Legionella finns naturligt i vatten och tillväxten sker högst vid 40 °C, över 50 °C minskar tillväxten och vid 70 °C
dör progressionen av legionella. Bakterien sprids via inandning till lungorna av småvattendroppar (eller vattendimma) till människan, varför risken är stor vid duschning. För att undvika legionella är det viktigt att noga beakta projekteringen av
tappvarmvattensystem. Temperaturen i varmvattensystemet får inte understiga
50 °C.
3.3

Horisontella värmeväxlare

Ett exempel på spillvattenvärmeväxlare som ligger ned är Super Singlex. Spillvattnet
som är en blandning av gråvatten (vatten från bad, disk, tvätt och dusch) och svartvatten (vatten från WC-stolar) och har till uppgift att överföra sin värme till det inkommande kallvattnet som sedan används till varmvattenförbrukningen. Figur 6 visar hur värmeväxlaren är kopplad till avloppsrören i ett våningshus. I detta fall förvärms kallvattnet av det utgående avloppsvatten i värmeväxlaren för att sedan värmas upp till önskad temperatur med hjälp av fjärrvärme till tappställen.
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Figur 6 Avloppsrören från bl.a. tappställe, dusch och tvätt är kopplade till en samlingsledning och leder samlat spillvatten till värmeväxlaren för förvärmning av inkommande kallvatten. (källa: Vändal och Lowentoft,
2014).

I Figur 7 går det att se närmare på hur värmeväxlaren ser ut. Kallvattnet och spillvattnet möts i motsattriktning och separata ledningar där spillvattnet värmer upp
kallvattnet. Oftast bereds sedan det förvärmda kallvattnet till ännu varmare vatten
och på så vis minskar uppvärmningsbehovet av varmvatten då detta redan förvärmts
”gratis” i spillvattenvärmeväxlaren (Nyqvist, 2012).

Figur 7 Visar konstruktion på en liggande spillvattenvärmeväxlare. I mitten passerar varmt avloppsvatten
och mellan kallvatten och spillvatten finns ett värmeöverförande material som hjälper till att överföra värmen
bättre till kallvattnet. Rören är sedan omgiven av isolering (Källa: Vändal och Lowentoft, 2014).
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3.3.1 Spuab’s liggande spillvattenvärmeväxlare
Spuab (Sandvikens projektutveckling AB) har en patentskyddad spillvattenvärmeväxlare som ska återvinna 70 % av värmen från avloppsvattnet. Runt det större rör där
avloppsvattnet transporteras finns ett smalare rör som är slingrat runt avloppsröret,
där passerar kallvattnet. Detta görs för att öka sträckan för kallvattenröret och då
sträckan är längre ökar transporteringstiden samt sker förvärmningen under längre
tid (Candemir och Model, 2015). En turbulens karaktär sker i avloppsröret p.g.a.
utbuktningar. I Figur 8 och 9 går det att se närmare på hur rören är konstruerade.

Figur 8 Inuti spillvattenvärmeväxlaren av "Sandvikens projekt utveckling AB" där utbuktningar finns för att
skapa en turbulent strömning (Källa: Candemir och Model, 2015).

Figur 9 Kallvattnet passerar motströms och runt slingrat om avloppsröret med det varma spillvattnet (Källa:
Candemir och Model, 2015).

3.4

Vertikala värmeväxlare

För att återvinna energi från en vertikal spillvattenvärmeväxlare finns ett system som
består av ett vertikalt rör där avloppsvatten strömmar. För att värmen från avloppsvattnet effektivt ska värma upp kallt vatten finns ett smalare rör lindat runt det vertikala röret. Det lindade röret av koppar strömmar i motström och består av kallt
vatten. En bra överföring kräver att avloppsröret ska bestå av varmt vatten och ha en
bra kontaktyta med det lindade röret för att kunna värma upp det kalla vattnet (Slys
och Kordana, 2014). I botten av den vertikala värmeväxlaren där det kalla vattnet
inkommer är värmeväxlingen inte lika bra på grund av att värmen åtgått från början
av röret och det kalla vattnet är som kallast vid början.

16

3.4.1 GFX, Gravity film heat exchanger
GFX står för gravity film heat exchanger och är en enkel typ av vertikal värmeväxlare. I liknelse med den horisontella värmeväxlaren är även denna typ konstruerad så
att kallvattnet inkommer motströms för att effektivare extrahera värme från det
varma avloppsvattnet. Just denna värmeväxlare som visas i Figur 10 är röret ca 8 cm
i diameter och består av koppar. Ett ännu smalare rör (ca 1,3 cm) finns lindat runt
det större röret, även detta bestående av koppar. Samtidigt som inkommande kallvatten passerar det smala röret som är lindat passerar varmt avloppsvattnet igenom
det stora kopparröret. Det smala röret är lite tillplattat just där det nuddar det stora
röret för att öka termisk kontakt och för att värmeöverföringen ska fungera bättre.
Effektiviteten av värmeföringen från det fallande avloppsvattnet till det kalla lindade
röret förbättras p.g.a. tyngdkraft. Avloppsvattnet strömmar längs rörets insida när
det faller vertikalt (Tomlinson, 2005). Denna värmeväxlare fungerar även med
värmepump.

Figur 10 Vertikal värmeväxlare med "gravity-film-effekt". Avloppsvattnet faller vertikalt i det större röret och
klibbar sig mot rörets insida medan det kalla vattnet inkommer motströms, lindat runt det större röret (Källa:
www.gfxtechnologys.com).
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3.5

Dusch-värmeväxlare

Exempel på en horisontell värmeväxlare finns från en studie som studerats i Hong
Kong. I rapporten är värmeväxlaren direkt placerad under duschen, se Figur 11.
Röret som placerats under duschen består av en 1,5 m lång tub och i den tuben finns
ytterligare ett rör där kallvatten passerar motströms för ta vara på spillvärme. För
beräkningar av systemets prestanda hur den tar tillvara på värme presenteras nedan,
𝑄! är effekten utan värmeväxlare medan 𝑄! är med värmeväxlare. Effektiviteten av
värmeväxlaren beror på U-värdet och arean på röret (Wong et. al, 2009).
𝑄! = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ (𝑇! − 𝑇! )
𝑄! = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ (𝑇! − 𝑇! )

(3)

Figur 11 En typisk installation av dusch-värmeväxlare för ett höghus i Hong Kong där inkommande kallvatten värms upp i motström av hett avloppsvatten från en dusch. (Wong. L-T et al. 2009).

3.6

Värmeväxlarens påverkan av lönsamhet och
effektivitet

För indata antas livslängden på spillvattenvärmeväxlaren vara 20 år och räntan 4 %.
Investeringskostnaden på spillvattenvärmeväxlaren godtas till 200 000 kr (Candemir
och Model, 2015).
3.6.1 Återbetalningstid
För en enkel investeringskalkyl som även kallas payoffmetod eller paybackmetod tas
det först reda på merkostnaden för investering, energipris och energibesparingens
storlek. Från kalkylen fås det sedan ut hur många år det tar att få tillbaka pengarna
som investerats (Warfvinge, 2005).
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Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

(4)

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

3.6.2 Annuitetsmetod
Annuitet anger hur lönsam en investering är baserat på livslängden och ränta.
𝐴=𝐵−𝐾 ∙ 𝑎

(5)

Där,
B, Besparingen [kr]
K, Investeringskostnad [kr]
a, Annuitetsfaktor
3.6.3 Nuvärdesmetod
Nuvärdesmetod bestämmer vad investeringskostnaden inte får överstiga om det ska
vara en lönsam investering.
𝑁 =𝐵 ∙ 𝑛−𝐾

(6)

Där,
B, Besparingen [kr]
K, Investeringskostnad [kr]
n, Nuvärdesfaktor
3.6.4 Effektivitet
Värmeöverföringens effektivitet kan beräknas på följande sett.
𝜀=

𝑇!ö!"ä!"# − 𝑇!"##$
𝑇!"#$%%&"!''() − 𝑇!"##$

(7)

𝑇!ö!"ä!"# , temperatur på vattnet som förvärmts och lämnar värmeväxlaren [°C]
𝑇!"#$%%&"'(()! , temperatur på spillvattnet som kommer in till värmeväxlaren [°C]
𝑇!"##$ , inkommande kallvatten som ska förvärmas i värmeväxlaren [°C]
𝜀 , temperatureffektiviteten [%]
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3.6.5 Fjärrvärmekostnad
Priset år 2018 för fjärrvärme och flerbostadshus blev 664 kr/MWh inklusive moms.
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4 Metod
Metoder som används för rapporten är sökning på internet efter relevant information, olika rapporter och artiklar om liknande projekt. Mejlkontakt och möten med
sakkunniga inom området är även en del av genomförandet. En litteraturstudie har
gjorts för att lära sig mer om ämnet och se vad som har gjorts tidigare. Med hjälp av
mätningar och kontakt med personer som är ansvariga för systemet samlas indata för
beräkningar. En IR-kamera används vid mätning för att undersöka hur varmt vattnet
är vid inlopp till värmeväxlaren vid en duschning. De indata som samlas in är b.la.
temperatur och flöde för tappvarmvatten som passerar växlaren. En mätutrustning
finns på plats i centralen där spillvattenvärmeväxlaren finns. Från mätutrustningen
kan flöde och temperatur antecknas. Det som mätutrustningen anger är energiåtervinningen per månad i kWh, dock saknas för det från sommarmånaderna maj, juni
och juli.
De data som samlas in används i kända ekvationer och presenteras i resultatdelen
samt bilagor. Ett medelvärde av varmvattenförbrukningen används i beräkningarna
för att få fram temperaturskillnaderna mellan månaderna som spillvattensystemet
funnits i bruk. För att se hur lönsamt systemet har varit vid de befogade månaderna
som den varit vid bruk beräknas besparingen och därefter olika lönsamhetsberäkningar.
4.1

Kvarteret Iris

I Figur 12 visas energianvändningen för byggnaden. Dessa uppgifter är givna från ansvariga av systemet på Kvarteret Iris på Gävle Strand. Varmvattenförbrukningen
som visas i Figur 12 uppgår till 20 kWh/m2 där arean är 7 124 m2Atemp

Förbrukning för Kvarteret Iris

FasJghetsel
Varmva;en
VVC-förlust
Uppvärmning
0

10

20

30

40

kWh/m2
Figur 12 Given data om förbrukningen för Kv. Iris fördelat på fastighetsel, varmvatten, VVC-förlust och uppvärmning.
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4.2

Mätutrustning

Värmeväxlaren är utrustad med en mätutrustning som finns installerad på plats, i Figur 13 går det att se hur källaren med systemet ser ut. Utrustningen har en temperaturgivare på färskt kallvattnen som inkommer värmeväxlaren och en temperaturgivare på förvärmt vatten som lämnar värmeväxlaren. Märket är Armatec Pollutherm
Pt 500. Mätnoggranheten enligt installations- och användarmanualen från tillverkningarna av Armatec är !!0,5 % + (∆𝜃!"# /∆𝜃) (Armatec U.å.). Pollutherms utrustning används för mätning av förbrukad energi med vatten som
värme/köldbärare.

Figur 13 Mätutrustningen från Armatec. Nr 1 markerat i bilden är själva mätutrustningen, nr 2 är den horisontella värmeväxlaren, nr 3 ut markerat på bilden är temperaturgivaren på inkommande kallvatten. (Källa:
Egen bild)

4.3

IR-kamera

IR-kameran (InfraRed) som använts vid undersökning av temperaturen på avloppsvattnet som inkommer till spillvattenvärmeväxlaren är av märket Flir. Mätnoggrannheten enligt fabrik för kameran E50 är !!2 %. Värmekameran fångar en
bild med hjälp av infraröd strålning.
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5 Resultat
5.1

Produktion av spillvattenåtervinningen

Spillvattenåtervinningen har ackumulerat energin som visas i Figur 14 nedan. I augusti till november är produktionen relativt jämn och lägre än resterande månader.
Detta p.g.a. att uppstarten för systemet skedde i augustimånad. En annan orsak till
lägre produktion från värmeväxlaren i augusti till november är att eftersom bostadshuset var nybyggt fanns inte lika många inflyttade och där av färre användare av
varmvatten.
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Figur 14 Spillvattenåtervinningen har varit i bruk sedan augusti 2018 och under dessa månader ackumulerat
totalt 4277 kWh. För år 2019 är totalt 4073 kWh ackumulerat hittills.

5.2

Månadsvis temperaturskillnad

För att beräkna hur mycket som värmeväxlaren värmer upp inkommande kallvatten
beräknas först temperaturskillnaden på inkommande kallvatten och de förvärmda
tappvarmvattnen. Varmvattenförbrukningen för månaderna december, januari, februari och mars finns givet från ansvariga för systemet och presenteras i Figur 15.
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Volym m3
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Figur 15 Given varmvattenförbrukning från ansvariga av systemet på Kvarteret Iris.

Temperaturskillnaderna på inkommande kallvatten före värmeväxlaren och förvärmda tappvarmvattnet efter värmeväxlaren beräknas därefter med hjälp av ekvation 2. Se bilaga A. När temperaturskillnaden mellan inkommande och det förvärmda
vattnet finns kan ett medelvärde av det uppvärmda vattnet beräknas. För temperaturen på kallvatten används den genomsnittliga kall-vattentemperaturen för Gävle som
är 8,2 °C. Det uppvärmda tappvattnets medeltemperatur (för det fyra månaderna
som finns tillgodo i Figur 16) blev 13,4 °C. Se bilaga C för beräkning.
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Figur 16 Temperaturskillnaden mellan inkommande kallvatten och förvärmt tappvarmvatten för de månader
som varmvattenförbrukningen finns given för.
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I Figur 17 presenteras hur många procent som tappvarmvattnet värmts upp av värmeväxlaren. Den inkommande kallvatten temperaturen är 8,2 °C och varmvatten
temperaturen ska värmas upp till 55 °C för att undvika legionella. Tappvarmvattnet
ska då ytterligare värmas upp till 46,8 °C. Om temperaturen på det uppvärmda
tappvarmvattnet från Figur 16 delas med 46,8 °C blir det i procent hur mycket av
detta som värmts upp i värmeväxlaren. I Exempel decembermånad så värmer värmeväxlaren endast upp tappvarmvattnet 11,8 % från hur mycket den egentligen ska
värmas upp till.

Andelen temperaturförhöjning [%]

Andelen uppvärmning av
tappvarmva-en från spillva-en-VVX
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

11,8

dec

10,8

10,6

11,1

jan

feb

mars

2018

2019

Figur 17 Det uppvärmda tappvarmvattnets temperaturförhöjning av grader i procent.

5.3

Bedömning av effektivitet

För en bedömning av effektiviteten antecknades temperaturer för en dag under
april-månad. Temperaturen på inloppet av kallvatten antecknades från mätutrustningens temperaturgivare vara 10,3 °C och utloppet på uppvärmt varmvatten 16,1
°C. Vid mätning av inkommande avloppsvatten till värmeväxlarröret användes IRkameran. Temperaturen på det varma spillvattnet uppmättes vara 27,1 °C. Se bilaga
E för utförlig beskrivning på hur temperaturerna antecknades.
Med de insamlade temperaturerna på inkommande kallvatten och spillvatten samt
förvärmt tappvarmvatten kan värmeöverföringens effektivitet räknas ut med hjälp av
ekvation 7. Effektiviteten blev cirka 35 %.
𝜀=

16,1 − 10,3
= 34,52 ≈ 35 %
27,1 − 10,3
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5.4

Lönsamhetsberäkningar

Besparingen beräknas uppgå till 7 394 kr när fjärrvärmepriset är 0,664 kr/kWh. Se
bilaga D. Detta antas för följande beräkningar nedan:
• Ränta, 4 %.
• Livslängd på spillvattensystemet, 25 år.
• Investeringskostnad, 200 000 kr.
Återbetalningstiden blir cirka 27 år. Med ekvation 5 blir annuitets kostnad -5 408 kr
och med ekvation 6 blir nuvärdes-kostnaden 115 514 kr. Om kostnaden för installation av VVX är mindre än 115 514 kr motiverar detta till en investering enligt
nuvärdesmetoden.
5.5

Förbättringsförslag

Återbetalningstiden har visat sig vara högre än livslängden för värmeväxlaren. Därför presenteras hur mycket produktionen behöver öka varje månad för att återbetalningstiden ska minska. I Figur 18 presenteras återbetalningstiderna 11, 13, 15 och
17 år. För exempel den lägsta återbetalningstiden som föreslås, 11 år, behöver produktionen öka med 1 354 kWh varje månad. Investeringskostnaden är fortfarande
200 000 kr. En lägre återbetalningstid motiverar även till att investera i denna teknik.

kWh/månad

Andel ökad produkGon per månad
för olika återbetalningsGder
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Figur 18 Så mycket behöver produktionen öka varje månad för att återbetalningstiden ska bli lägre. Exempel,
för att återbetalningstiden ska bli 15 år bör produktionen från värmeväxlaren för varje månad öka med 745
kWh/månad. Ursprungliga medelproduktionen från VVX är 928 kWh/månad.
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6 Diskussion
Metoden om att använda sig av mätutrustningen på plats vid värmeväxlaren blev
delvis genomförbar. Mätutrustningen var inte uppkopplad så därför fanns inga mätvärden att hämta. Systemeffektiviteten kunde därför inte beräknas på önskat sätt
med mätvärden från utrustningen, därför antecknades temperaturerna manuellt. Effektiviteten är därmed en generaliserad uppskattning med bara antecknade temperaturer från en dag och en viss tidpunkt och gav värmeväxlaren en effektivitet på 35
%. En frågeställning kunde alltså delvis besvaras.
Uppkopplingen av mätutrustningen sattes igång men hann inte erhållas innan tiden
för denna rapport skulle avslutas. Det som hade gjort rapporten mer analyserbar är
om mätningarna för temperaturer och värmeåtervinningen för olika tider på dygnet
fanns att hämta. Presenterat resultat baseras därför på en del data av given information från ansvariga för systemet.
Besparingen kunde besvaras genom att produktionen av uppvärmt varmvatten från
värmeväxlaren fanns tillgänglig. Ett medelvärde för en månad togs fram av de nio
månader från Figur 14 för att få en överblick på hur mycket ett helt år kan se ut.
Detta gjordes p.g.a. att systemet inte funnits i bruk under månaderna maj, juni och
juli. Besparingen är då baserad på ett medelvärde och likaså förbrukningen från
varmvattnet. När ett medelvärde tas för månader som saknar registrerad förbrukning kan den alltid vara mer eller mindre i verkligheten därför är det viktigt att
uppmärksamma resultaten med varsamhet. Det var inte förväntat att se hur återbetalningstid blev längre än själva värmeväxlarens livslängd, dock är investeringskostnaden samt livslängden uppskattade värden från tidigare underökningar.
Chen et.al (2017) presenterade i sin rapport om avloppsåtervinning att spillvattnet
som passerat VVX reducerade sin temperatur med 5-8 °C. Denna reducering kan
jämföras med Figur 16 och stämmer bra överens.
Resultaten av lönsamheten kan också studeras för olika fall av förbättringar. När tillexempel produktionen ser ut som i Figur 14 kan ett fall vara att se hur mycket produktionen behöver vara för att den årliga besparingen ska bli på 15 år istället för 27
år. För att återbetalningstiden ska bli 15 år bör produktionen, för varje månad, öka
med 745 kWh. Nästa steg i detta fall av förbättring är att se hur man går tillväga för
att förbättra värmeväxlarens verkningsgrad och kunna producera den mängd energi.
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Annan förbättringspotential i denna rapport är investeringskostnaden. Eftersom investeringskostnaden inte kommer refererat från ansvariga av systemet så är den refererad från en annan rapport. Investeringskostnaden kan alltså vara högre eller lägre i
verkligheten för denna VVX som diskuteras i rapporten. Om den är 200 000 kr säger nuvärdesmetoden att investeringskostnaden inte får överstiga 115 514 kr för att
det ska vara lönsam med en besparing på 7 394 kr. Om det inte går att öka produktionen för VVX bör investeringskostnaden istället minska för att installationen ska
vara lönsam. Skulle kostnaden för investering vara 100 000 kr blir återbetalningstiden ca 13 år med oförändrad produktion över året. Annuiteten blir ca 993 kr, ett
positivt resultat visar god investering. Om mer tillverkning, kunskap och utveckling
skapas för dessa typer av värmeväxlare kan kostnaderna minska.
Enligt ekvationen som använts för temperaturskillnaderna (ekvation 2) så är produktionen beroende av volym varmvattenförbrukning och kallt inkommande kallvatten är. På sommaren kan kallvattnet vara varmare än 8,2 °C och då blir temperaturskillnaden mindre vilket ger sämre produktion.
Det finns inga bidrag att få för installation av spillvattenåtervinning. Om planering
för renovering eller nybyggnation genomförs så ska det finnas i åtanke att avloppsåtervinningen kan ha samma besparing och ändå vara billigare än andra lösningar på
energieffektiva åtgärder. Dock är det viktigt att konstruktionen för alla rör är noga
planerade så det inte förlorar den värme (under transportering) som ska återvinnas i
VVX-röret. Det som även är viktigt att beakta vid genomförandet är att rätt sorts
värmeväxlare installeras för systemet.
Som Figur 14 visar att värmeväxlarsystemet har ackumulerat per månad så ses det
också hur uppstarten i augusti till november inte har varit lika effektiv som resterande månader. Anledningen till detta är att bostadshuset var ett nybygge och färre
användare av varmvattnet fanns då på grund av att inte lika många hade flyttat in till
det nya bostadshuset. Resterande månader visar en högre produktion av systemet.
En utvärdering om cirka 5 år kan nog ge en rättvisare analys av systemets effektivitet. Som ses i tidigare studerade objekt så har systemen som analyserats varit i bruk
en längre tid innan utvärdering.

28

7 Slutsatser
7.1

Resultat av studien

Återbetalningstiden för systemet resulterade i 27 år som är högre än själva spillvattenvärmeväxlarens livslängd som antogs till 25 år. Besparingen i kostnad är 7 394 kr
per år. Dock är maj, juni och juli månad ännu inte givna för systemet då värmeväxlaren knappt varit i bruk ett helt år. Effektiviteten beräknades uppgå till 35 % men
detta är beräknat vid just en tidpunkt och en dag i april månad.
7.2

Utveckling av studien

Det som uppkom under studiens gång var att försöka samla in information från boende i flerbostadshuset genom en enkätundersökning. Frågorna skulle då ha handlat
om användningsmönstret av varmvatten. Detta hade kunnat ge olika fall för mer
analys av varmvattenanvändningen och vilka timmar som är mest intressanta att studera. I denna rapports resultat (Figur 16) presenteras att varmvattenanvändningen
sker under alla timmar på dygnet under en hel månad, alltså 720 h, se bilaga A.
Att påvisa skillnaden mellan hur en storförbrukare av varmvatten med spillvattenvärmeväxlare sparar i kostnad kan också vara en intressant framtida rapport att studera. Även studier för hur systemet skulle kunna integreras med ventilation, värmepump eller dylikt skulle vara intressanta. Det som konstateras är att det finns värme
ur avloppsvattnet att ta till vara.
Som en utveckling av denna studie bör det vara möjligt att se hur produktionen kan
öka varje månad för att besparingen ska bli högre för en lägre återbetalningstid. Intressant kan vara att göra en undersökning på hur lång tid vattnet är i röret eftersom
litteraturstudien visade att det finns en kritisk nivå.
7.3

Perspektiv

För att beskriva mer hur om hållbar utveckling knyter sig an till denna rapport presenteras Figur 19 där de gemensamma målen för FN:s medlemmar finns. Mål nummer 7, 11 och 13 passar till denna rapport. Dem hänvisar till att främja en hållbar
och ekonomisk framtid för miljön och människors levnad. Genom att använda modern teknik som spillvattensystem till nybyggnationer för att ta vara på spillvärme,
tas det även hänsyn till miljön och ekonomin. Fler, alltså större anläggningar som
badhus och hotell bör ses över för denna teknik då dessa använder betydligt mycket
mer vatten än lägenheter i ett flerbostadshus.

29

Figur 19 De 17 gemensamma mål för FN:s medlemsländer mot en hållbar utveckling till år 2030 (Källa:
www.globalamalen.se).

Redan idag blir vi i Sverige påminda om att beakta vattenanvändningen med försiktighet och på ett klokt sätt för att inte förbruka vattnet i onödan då resurstillgångarna minskat. Så återigen bör vi påminna om att:
•

Diska och tvätta med fulla maskiner.

•

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.

•

Duscha kortare och duscha istället för att bada badkar.

•

Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.

•

Laga läckor.

•

Eventuellt byta till snålspolande munstycken, toaletter och kranar eller förnya dina gamla tvågreppsblandare till ny armatur.
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Warfvinge (2005). Kv Jöns Ols i Lund – energisnålt och lönsamt flerfamiljshus med konventionell teknik. http://www.hvac.lth.se/fileamin/hvac/files/Kv_Joens_Ols_3.pdf (2019-04-12)
Warfvinge. C, Dahlblom. M (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: Studentlitteratur.
Wong, L.T., Mui, K.W., Guan, Y. (2009). Applied Energy. Shower water heat recovery in high-rise residential buildings of Hong Kong, 87, pp 703-709 (2019-03-09)
Zaloum, C., Gusdorf, J., Parekh, A. Performance Evaluation of drain water heat recoverytechnology at the Canadian Centre for Housing Technology.
https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2012/08/B-12-GI-23Doc11_RepDDRSE-AQLPA_3637-2_28sept07.pdf (2019-04-09)

33

Bilaga A, medelvärdet av
tappvarmvattenförbrukningen
Varmvattenförbrukning för år 2019.
Månad

Volym varmvatten [m3]

dec

175,6

jan

179,1

feb

163,9

mars

175,7

Medelvärdet av varmvatten volymen för dessa fyra månader blir:
𝑉!"#$!"%%&',!"#"$%ä!"# =

176,6 + 179,1 + 163,9 + 175,7
= 173,575 ≈ 174 𝑚!
4

Dagar per månad i ovanstående månader, 2019.
Månad

Dagar

dec

31

jan

31

feb

28

mars

31

Eftersom februari endast har 28 dagar beräknas ett medelvärde av dagar per månad.
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =

31 + 31 + 28 + 31
= 30,25 ≈ 30 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑
4

För 24h blir medelvärdet av tappvarmvattenförbrukningen:
Timmar

Dagar på en månad

Summa [h/mån]

24

30

720

A1

Beräkningen av temperaturskillnaderna för varje månad:

∆𝑇 =

𝐸×3600
[°𝐶]
𝑚×𝜌×𝑐!

A2

Bilaga B, produktion från värmeväxlaren för
beräkning av besparing
Månad

Produktion [kWh]

aug

775,8

sep

774,2

okt

800,0

nov

800,0

dec

1 127,3

jan

1 056,7

feb

950,4

mars

1 065,6

april

1000

Totalt:

8350

Eftersom maj, juni och juli saknas beräknas ett medelvärde av förbrukning för de 9
månader.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 8350
=
= 927,78 ≈ 928 𝑘𝑊ℎ/𝑚å𝑛𝑎𝑑
𝑚å𝑛𝑎𝑑
9
På ett år är produktionen alltså:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛×𝑒𝑡𝑡 å𝑟 = 928×12𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 11 136 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
Besparingen blir då:
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 11 136 × 0,664 = 7 394,304 ≈ 7 394 𝑘𝑟/å𝑟

B1

Bilaga C, temperaturskillnad
Temperaturskillnaden på förvärmt tappvarmvatten och inkommande kallvatten för
de månader som varmvattenförbrukningen finns given för.
Månad

∆𝑻𝒎å𝒏𝒂𝒅𝒔𝒗𝒊𝒔

dec

5,5

jan

5,1

feb

5,0

mars

5,2

𝑇!ö!"ä!"# = ∆𝑇!å!"#$%&$ + 𝑇!"#$%%&"'( !"##$"%%&' [°𝐶]
Förvärmda tappvarmvattnets medeltemperatur per månad.
Månad

𝑻𝒇ö𝒓𝒗ä𝒓𝒎𝒅,𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓

aug

13,7

sep

13,3

okt

13,2

nov

13,4

Medeltemperaturen för uppvärmda tappvarmvattnet för de 4 månaderna blir:
53,6
∆𝑇!ö!"ä!"# =
= 13,4°𝐶
4

C1

Bilaga D, lönsamhetsuträkningar
Besparingen från spillvattensystemet beräknas på följande sett.
Total Energi [kWh/år]

FJV energipris 2018 [kr/kWh]

Besparing [kr/år]

11 136

0,664

7 394,3

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

200 000
= 27 å𝑟
7 394,3

Indata för beräkning av lönsamhet.
Besparing [kr]

Kostnad [kr]

Räntesats [%]

Livslängd [år]

n1

a1

7 394

200 000

4

25

15,622

0,06401

n1 och a1, från tabell ur VVS-handboken.
Annuitet blir med ekvation 4:
𝐴 = 7 394,3 − 200 000×0,06401 = −5 407,7 ≈ −5 408 𝑘𝑟

Nuvärdet blir med ekvation 5:
𝑁 = 7 394,3×15,622 − 𝐾 = 115 513,7546 ≈ 115 514 𝑘𝑟 − 𝐾

D1

Bilaga E, antecknade
temperaturer
Temperatur vid inkommande avloppsvatten till
värmeväxlaren uppmätt med IR-kamera.

Antecknade temperaturer från den 9 april klockan
13:45. Kallvattnet visade sig vara 10,3 °C.

Utloppet av förvärmt tappvarmvatten uppgick till
16,1 °C.

E1

