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Abstract 

The purpose of this report is to investigate the possibilities with drain water heat recovery (DWHR) in 

residential buildings. Information and relevant theory has been collected and summarized in this 

report. Calculations have been done for given scenarios to evaluate profits. DWHR heat exchangers 

use simple technology and have long life-time. The heat exchanger is connected to outgoing drainage 

pipe and incoming cold-water supply so countercurrent flow is accomplished. This makes it possible 

to increase the temperature of the incoming cold-water and thereby decrease the amount of energy 

used to heat water. There are mainly two types of models on the markets, vertically and horizontally 

heat exchangers. DWHR can be cost-effective if installed during new constructions or renovation, 

otherwise installation costs can be quite expensive. An installation of a DWHR-unit means no 

increasing risks of bacteria growth (legionella). Approximately 20 % of the energy used to heat hot-

water can be counted as internal heat gain, with a DWHR heat exchanger the amount increases which 

will result in less energy consumed in the room heating system. More development of existing models 

is required to reduce the prices and spread information. A big advantage with DWHR is that the 

energy need for heating water is quite constant during the whole year compared to other demands, for 

example room-heating. Results from calculations in this report show that a reduction of 43 % of the 

heating demand for hot-water could be made in a normal family house and 17 % reduction could be 

made in a residential building with fifty apartments.  
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna med att återvinna värme från spillvatten i bostäder. 

Fakta och relevant teori inom området har samlats ihop och sammanfattats i denna rapport. Egna 

beräkningar har gjorts för att utvärdera hur mycket det är möjligt att återvinna. Tekniken för 

spillvattenvärmeväxling är enkel och växlarna håller i regel länge och kräver inget underhåll. En 

spillvattenvärmeväxlare kopplas in så att motströmsvärmeväxling uppnås. En växlare ansluts till 

utgående spillvattenledning och inkommande kallvattenledning. Ett problem är att de större växlarna 

för flerbostadshus kan vara platskrävanade och dyra. En installation av en växlare lämpar sig bäst vid 

nybyggnation för både småhus och flerbostadshus. Vid renoveringar av miljonprogrammen som 

uppfördes på 1960–70-tal finns det goda möjligheter att installera spillvattenvärmeväxlare då man 

genom exempelvis en stamrenovering gör ingrepp på befintliga ledningar, detta kan minska 

installationskostnaderna. Det finns inga tillkommande risker för legionellabakterier med 

spillvattenvärmeväxlare. Mer utveckling borde ske inom området så att nya modeller tillkommer. För 

nuvarande är den vertikala växlaren liten och passar bäst i småhus medan den horisontella växlaren 

passar bättre vid större anläggningar, med utveckling kan modellerna anpassas så de kan fungera 

oavsett användningsområde. I småhus bör man i första hand titta på andra åtgärder att för att minska 

energiförbrukningen, exempelvis driftoptimering, tätning av fönster, tilläggsisolering av vind m.m. En 

spillvattenvärmeväxlare kan istället vara ett alternativ för ett lågenergihus eller passivhus där vanliga 

åtgärder redan vidtagits. Ungefär 20 % av energiåtgången för tappvarmvatten kan tillgodoräknas som 

internvärme, med en installerad spillvattenvärmeväxlare ökar denna del vilket är bra då mindre effekt 

krävs till värmesystemet. En stor fördel som kan ses med spillvattenvärmeväxling är att 

tappvarmvattenförbrukningen är relativt konstant under året till skillnad från exempelvis 

värmebehovet. Utifrån givna scenarion visade beräkningarna i denna rapport att 43 % kunde besparas i 

småhus och 17 % i flerbostadshus.  
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Nomenklatur 

I det här kapitlet redovisas de symboler som använts i rapporten. 

 

Beteckning  Förklaring   Enhet 

 

A  Area   m
2
 

Cp  Specifik värmekapacitet  J/(kg·K) 

     Massflöde   kg/s 

T  Temperatur    °C 

t  Tid   tidsenhet  

Q  Energi   kWh 

V  Volym   m
3 

   Densitet   kg/ m3
 

P  Effekt   kW 

U  Värmegenomgångskoefficient W/ (m
2 °C) 

Pa  Tryck   Pascal (N/ m
2
)

 

x  Andel   %   

HFX  Heat flux   liter/min 

SEK  Svenska kronor 

NTU  Number of Transfer Units 

ε  Temperaturverkningsgrad  

VV  Varmvatten 

KV  Kallvatten 

VVX  Värmeväxlare 

VVB  Varmvattenberedare 

Spillvatten  Allt som spolas ner i avloppet 

Gråvatten  Spillvatten från bad, disk och tvätt 

Svartvatten  Spillvatten från toaletter 

IMD  Individuell mätning och debitering 
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1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och avgränsningar. Denna information är nödvändig för att 

ge läsaren en förståelse av grundproblemet samt arbetets omfattning. 

 

1.1 Bakgrund 

En viktig grundsten i dagens samhälle är energi. Energi används av oss dagligen och vi ser det som en 

självklar resurs i vardagen.  Många reflekterar inte ens över hur viktig den är för vår utveckling och 

hur beroende vi är av den. Denna tillgång på högkvalitativ energi vi har idag är en huvudingrediens för 

vår utveckling men samtidigt en bidragande orsak till våra ökande miljöproblem. 

 

Under det senaste årtiondet har det blivit viktigare att ta vara på energin på ett hållbart sätt. Man har 

insett att vår nuvarande livsstil inte fungerar i förhållande till vad naturen klarar av. Med engagemang 

och nytänkande har vi alla möjligheter i världen att skapa hållbara energisystem för att klara 

morgondagens behov. Med nya energialternativ finns möjligheterna att ersätta fossila bränslen. 

 

Idag står kol, olja och andra fossila bränslen för över 80 % av världens energiförbrukning. Utsläppen 

från förbränningen bidrar till negativa effekter på miljön, bland annat genom utsläpp av växthusgaser 

(som bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar) men även försurning av sjöar/vattendrag 

som innebär negativa effekter på ekosystem och djurliv. Effekter i form av försurning märks 

huvudsakligen på regional nivå medan påverkan på klimat och ozonskikt har global utbredning. 

 

För att minska energianvändningen krävs ett förändrat beteende hos alla människor, i nuläget tas inte 

det alternativen på allvar eftersom tillgången på energi fortfarande är god och billig och 

konsekvenserna knappt märkbara. Istället ersätter vi energikällor som kolkraft med förnyelsebar energi 

som exempelvis biobränsle, vi har även lärt oss effektivisera och ta vara på energi som i vanliga fall 

skulle gå till spillo. En beteendeförändring är nödvändig för att minska utsläppen och påverkan på 

miljön, vi kan inte fortsätta producera, konsumera material och råvaror i den takt vi gör idag på ett 

hållbart sätt. 
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Figur 1 - Koldioxidutsläpp per land 2005. Figuren är hämtad från (Naturvårdsverket, 2012). 

 

Energiförsörjningen är en viktig politisk fråga och med hjälp av samarbeten har vi kommit fram till 

olika lösningar för att minska energibehovet. Ett exempel inom EU är det så kallade 20-20-20-paketet. 

Dess målsättning är att växthusgaser ska minska med 20 procent till 2020, att minst 20 procent av 

energin då ska vara förnybar och energieffektiviteten öka med 20 procent (Europarlamentet, 2012). 

 

Det finns även lokala mål i respektive land. Sverige har olika myndigheter som bland annat arbetar för 

minskad energianvändning, Energimyndigheten och Boverket är två exempel på dessa. Det finns även 

styrmedel för att reglera energianvändningen som handel med utsläppsrätter och energimärkningar 

(Energimyndigheten, 2012).  

 

I dagens samhälle behöver alla människor tillgång till energi, men energisystemen skiljer sig från land 

till land. Faktorer som påverkar ett energisystem är bland annat klimat, naturtillgångar och hur 

samhället är uppbyggt. Många länder idag är beroende av billig el som åstadkoms med kolkraft, ett bra 

exempel på detta är Kina som idag är världens största konsument och producent av stenkol.  När 

politiska beslut tas måste de ta hänsyn till priser som energin ska levereras och då är det svårt att låta 

bli att välja billiga och enkla energikällor. Det finns många kortsiktiga energilösningar men vi 

förskjuter egentligen bara problemen till kommande generationer. 

 

Till sektorn bostäder och service inräknas bostäder, fritidshus, lokaler (utom industrilokaler), 

byggsektorn, gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk samt el- och vattenverk. Denna del 

stod för cirka 27 % av Sveriges totala energibehov 2010 (Ekonomifakta, 2012). I och med 
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uppbyggnaden av kärnkraften under 1970–80-talet fick vi billig el i Sverige. Detta resulterade i att el 

blev en vanlig värmekälla, nu när elpriserna är på väg uppåt finns goda möjligheter att reducera denna 

post. En vanlig metod för större anläggningar är att man gör en energikartläggning där en byggnads 

energitillförsel och energibehov beräknas med hjälp av mätningar och annan information om 

byggnaden. Vanliga åtgärder efter en energikartläggning kan vara; driftoptimering, tätning av fönster, 

tilläggsisolering av vind m.m. I många fall kan de handla om relativt enkla lösningar som kan resultera 

i stora besparingar per år.  

 

En byggnad behöver en hel del energi för att hålla en tillfredställande innemiljö, en del av denna 

energi går åt till att värma tappvarmvattnet, cirka 20-25 % (Energimyndigheten, 2012). Mycket av 

värmen spolar vi sedan ner i avloppet utan återvinning, detta betyder att vi år efter år spolar ner 

åtskilliga kWh värme rakt ut till avloppsnätet. Genom att installera en värmeväxlare som återvinner 

värme från spillvattnet är det möjligt att spara energi. 

 

Värmeåtervinnande ventilationssystem har används sedan tidigt 80-tal och är nu nästan en självklar 

del av byggandet. Att ta tillvara på energi som annars går tillspillo är mer eller mindre en självklarhet 

idag. Spillvattenvärmeväxling använder samma princip som återvinnande ventilationssystem och 

möjligheterna med denna teknik ska utvärderas i denna rapport.  

 

Det finns huvudsakligen två typer av spillvattenvärmeväxlare på marknaden. Horisontella och 

vertikala. Med hänsyn tagen till vad som finns på marknaden idag lämpar sig horisontella växlare bäst 

i flerbostadshus och i större anläggningar på grund av storlek och kapacitet. Vertikala 

spillvattenväxlare passar bättre i mindre installationer som småhus. Det finns enklare varianter som 

duschvärmeväxlare som kan användas och installeras utan större ingrepp. Det finns även lösningar 

som kombinerar spillvattenvärmeväxling med värmepump (Rabtherm, 2012). Att återvinna värme från 

spillvatten är idag vanligast i industrier och större anläggningar som simhallar och tvätterier. 

 

Tänk på hur många liter varmvatten som rinner bort varje dag. Varmvatten slösas bort överallt, från 

hem till industriella processer. Denna typ av energibesparing kan användas i många typer av 

byggnader och kan genomföras i praktiskt taget vilket klimat som helst. 

 

Frågeställningar som förväntas besvaras i denna rapport är om värmeåtervinning ur spillvatten lönar 

sig, i vilka situationer, vilka förutsättningar krävs? Potentialen för framtiden och hur ser marknaden ut 

idag? Möjligheten att integrera med befintliga system? Teknik på marknaden, och hur har befintliga 

installationer fungerat? 
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att utvärdera möjligheterna till värmeåtervinning ur 

spillvatten i bostäder. 

 

Syftet är även att samla in kunskap inom området utifrån befintliga projekt, litteratur, aktörer på 

marknaden osv. Samt klargöra hur systemen fungerar och redogöra lönsamhet, fördelar och nackdelar. 

 

Denna rapport kan vara till hjälp för utveckling eller annan användning inom området.  

 

1.3 Avgränsningar 

Tillämpningar i industrin kommer inte tas upp på grund av att industriella system ofta är väldigt olika 

varandra och kräver anpassade lösningar.  

 

Rapporten syftar endast till att göra jämförelse av tidigare rapporter och egen undersökning och 

kommer därmed inte innefatta några praktiska moment. Detta för att tid och utrustning för sådana 

aktiviteter inte finns tillgängligt. Befintliga studier kommer att utgöra grunden för beräkningar. 
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2 Metod 

Arbetet har delats in i förundersökning och genomförande. Förundersökningen har gått ut på att samla 

in all fakta inom området genom rapporter, information från tillverkare, artiklar etc. Därefter har en 

litteraturstudie gjorts samt insamling av relevanta värden, t ex färskvattentemperaturer. Möten med 

handledare har hela tiden gjorts för att diskutera och föra arbetet framåt. Tidigare rapporter har 

jämförts och utifrån dessa och egen studie presenteras de samlade resultaten i denna rapport. 
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3 Teori 

I kapitlet behandlas den teori som är nödvändig för att förstå arbetet, såsom byggnadens energibehov 

och värmeöverföring samt funktionen hos olika system som beskrivs i rapporten. Även alla ekvationer 

som använts presenteras här. 

3.1 Byggnadens energibehov 

 

Figur 2 - Husets totala energiflöden (Energihandboken, 2008). 

 

Energibehovet är den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras till en 

byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av 

byggnadens installationer (pumpar, fläktar eller dylikt) och övrig fastighetsel [kWh/år]. 

 

Energibehovet kan presenteras på många sätt och nermonteras till många mindre delar, detta 

tillvägagångssätt finns beskrivet i (Energihandboken, 2008). 

 

Byggnadens specifika energianvändning = energi för uppvärmning + fastighetsel 

 

 

 

 

Värmebehovet är summan av: 
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 Värmeförluster genom väggar golv, tak och fönster 

 Värmeförluster genom läckage i otätheter 

 Uppvärmning av ventilationsluft till rumstemperatur 

 Energi för tappvarmvatten 

 Distributions- och reglerförluster i huset 

 

Värmetillskott 

 Värmeåtervinning ur ventilationsluft och spillvatten 

 Värme från solfångare och energi från solceller 

 Solinstrålning 

 Värme från personer och utrustning i byggnaden (även kallat interna tillskott) 

 Isolerförluster för dåligt isolerade rör 

 

3.2 Byggnader och vatten 

3.2.1 Vattenanvändning 

I en undersökning av (Energimyndigheten, 2009) framgår det att vattenförbrukningen pendlar mellan 

130-184 l/person och dygn för småhus och lägenheter. I studien gjordes mätning av kall- och 

varmvattenförbrukning i 35 småhus och 110 lägenheter. Boende i småhus förbrukar i regel mindre 

vatten. Ett schablonvärde som vanligtvis används är att cirka 30 % av kallvattenförbrukningen är 

varmvatten, detta är bekräftat i rapporten från Energimyndigheten. 

 

Tabell 1 - Vattenanvändning i liter per person och dygn i småhus och flerbostadshus 

(Energimyndigheten, 2009) 

(Liter/person och dygn) Småhus Flerbostadshus 

Totalt (kallt + varmt) 130 184 

Varmvatten 42 58 
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3.2.2 Tappvarmvatten 

För att beräkna energibehovet för tappvarmvatten (Warfvinge, 2010): 

 

         
       

    
           (ekvation 1) 

 

Tappvarmvatten för bostäder måste hålla en temperatur över 50°C och stillastående vatten i 

varmvattenberedare får inte understiga 60°C för att undvika bakterietillväxt enligt Boverkets 

byggregler (Boverket, BBR 19, 2012). 

 

Man kan i regel säga att 20 % av energin som går till tappvarmvatten kan tillgodogörs som 

internvärme genom stillastående varmvatten i rör, och värmeavgivning från spillvattenrör. Detta är 

bekräftat i en rapport beställd av SBUF (Levin, 2009). Genom att återvinna värme från spillvatten 

minskar därigenom uppvärmningskostnaderna, detta är endast små mängder då tappvarmvatten i en 

vanlig villa står för cirka 4800 kWh/år medan värmebehovet vanligtvis är dubbelt så mycket. 

 

Det finns relativt enkla åtgärder för att göra besparingar för uppvärmning av tappvarmvatten, en vanlig 

åtgärd för bostadsrättföreningar är att installera snålspolande kranar och duschmunstycken. En annan 

åtgärd för att få ner varmvattenanvändningen i flerbostadshus är att installera IMD system (Inviduell 

tappvarmvattenmätning) vilket ska göra att boende använder mindre varmvatten. I en artikel i Energi 

& Miljö (Åslund, 2012) framgår det att individuell tappvarmvattenmätning inte är lönsam. Resultatet 

är ett gemensamt ställningstagande hos miljöcheferna på Svenska bostäder, Familjebostäder och 

Stockholmshem. Enligt undersökningen med mätningar och utvärdering av befintliga installerade 

system täcker inte besparingarna IMD-systemets investering och driftkostnader. Eftersom systemen 

kräver underhåll och ingrepp på befintliga ledningar är det i tveksamt om besparingarna är tillräckligt 

höga. 

 

3.2.3 Tappkallvatten 

I Boverkets byggregler anges inga temperaturkrav på tappkallvatten men i Sverige varierar 

vattentäkternas temperaturer mellan 4-15°C. Med lägre tappkallvattentemperatur ökar kostnaden för 

uppvärmning. Kallvattentemperaturen skiljer från olika orter och följer årsvariationen hos 

vattentäkten, aktuell kallvattentemperatur kan fås av den lokala vattenleverantören. Det är viktigt att 

kallvattentemperaturen inte överstiger 20°C på grund bakterietillväxt, mer om legionellabakterier i 

kapitel 3.3.5. 
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3.3 Spillvattenvärmeväxlare 

 

Figur 3 - Så här kan en vertikal spillvattenvärmeväxlare installeras. Figuren hämtad från (Renewability, 

2012). 

 

Det finns två vanliga lösningar vid installation av en spillvattenvärmeväxlare, i denna rapport kallar vi 

dem för A och B för att underlätta följning i beräkningsdelen.  

 

Alternativ A innebär att endast förvärma kallvatten som ska bli varmvatten.  

Alternativ B innebär att vi låter allt inkommande kallvatten passera spillvattenväxlaren. 

 

Alternativ B är effektivast, eftersom med högre kallvattentemperar i blandarna behövs mindre mängd 

varmvatten för att uppnå önskad blandningstemperatur. Det kan dock innebära höga temperaturer på 

kallvatten vilket i sin tur kan leda till problem med legionellabakterier. En lösning som visas i VVS-

forum (Nordemo, 2009) är att man drar en separat ledning till köksblandaren där behovet av extra kallt 

vatten är som störst, se figur 3, ledning E. 

 

A – Spillvattenvärmeväxlare 

B – Varmvattenberedare 

C – Inkommande spillvatten 

D – Inkommande kallvatten 

E – Kallvattenledning till tappställen 

F – Förvärmt kallvatten till tappställen 

G – Förvärmt varmvatten till 

varmvattenberedare 

H – Varmvatten till tappställen 

J – Spillvatten till servisledning 
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3.3.1 Vertikala spillvattenvärmeväxlare 

 

Figur 4 - Genomskärningsbild på vertikal spillvattenvärmeväxlare. Figur hämtad från (Hei-Tech Nordic, 

2012). 

 

Denna växlare placeras i ett vertikalt läge vilket medför att spillvatten väter längs hela perimetern på 

röret (hela omkretsen). Detta gör att Reynolds tal blir lågt med ett laminärt flöde och hög 

värmeöverföringskoefficient. Materialet som används i värmeväxlaren är vanligtvis koppar som har 

hög ledningsförmåga. Genom att dra en kallvattenledning (figur 3) av en mindre dimension runt röret 

utnyttjar man all yta för värmeöverföring. Vissa tillverkare använder fyrkantiga rör till 

kallvattenslingan för att maximera ytan gentemot spillvattenledningen. Spillvattenvärmeväxlaren bör 

isoleras för att minimera förluster till omgivningen. Färskvattenanslutning i storlek 22 mm finns på 

denna växlare. En fördel är att växlaren är helt utan rörliga delar och underhållsfri, nackdelen är att 

den inte kan ackumulera värme.   

 

Välkända tillverkare av vertikala spillvattenvärmeväxlare: 

 

 Power Pipe  http://www.renewability.com 

 GFX  http://www.gfxtechnology.com/ 

 Retherm http://www.retherm.com/ 

 Watercycles http://www.watercycles.ca/ 

http://www.renewability.com/
http://www.gfxtechnology.com/
http://www.retherm.com/
http://www.watercycles.ca/
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Normal effektiv längd (längd på inre diameter) varierar mellan 36”- 40” vilket motsvarar 0,9-1,5 

meter. Detta för att de är anpassade för småhus och privata användare. Med en längre växlare och 

större dimension skulle man kunna hantera större flöden. 

 

På University of Waterloo (Collins, 2011) har 46 stycken växlare från tillverkaren Power Pipe 

utvärderats. Temperaturverkningsgraden varierade då mellan 30-70% beroende på längd och diameter 

(värmeöverföringsytan). 

 

 

3.3.2 Horisontella spillvattenvärmeväxlare 

 

Figur 5 - Principskiss på horisontell spillvattenvärmeväxlare (Super Singlex). Figur hämtad från 

PowerProductsEurope.se. 

 

Denna typ skiljer sig från den vertikala varianten eftersom den har större kapacitet men mindre 

värmeöverföringsförmåga. Detta medför att rörytan för värmeöverföring är starkt beroende av ett högt 

spillvattenflöde.  Fördelen med denna typ av spillvattenvärmeväxlare är att den kan ackumulera lite av 

värmen och då behövs inte ur och tappning ske samtidigt. Värmekapaciteten är inte stor men helt klart 

större än den vertikala varianten eftersom större volym vatten ryms i denna konstruktion (färskvatten 

som ryms i manteln runt spillvattenröret kan ses i figur 5). Denna installation är användbar i 

flerbostadshus, industrier, badhus osv. En tillverkare av dessa växlare finns i Sverige som gör system 

för tvätterier och annat (Power Products Europe). Det finns även ett annat tysk företag som gör system 

för simhallar (Menerga). Vid befintliga installationer i flerbostadshus (Berggrén, 1999) har 

värmeväxlaren varit 6,5 meter lång tillverkad i stål i rördimensioner upp till 600 mm. En stor nackdel 

med denna växlare är att den kräver mycket plats och installationskostnaderna kan bli höga i en 

befintlig byggnad eftersom ingrepp på ledningar måste göras. 
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Sparad energi: 

 

             [kWh]     (Ekvation 2) 

 

 

3.3.3 Rör-i-rör värmeväxlare 

 

Figur 6 - Double pipe heat exchanger design (Hei-Tech Nordic, 2012). 

 

Den dubbelrörliga värmeväxlaren installeras på samma sätt som de andra växlare, så att 

motströmsflöde uppnås. Tillverkaren Hei-Tech Nordic från Danmark påstår att en besparing på 30-

60% kan uppnås med en pay-off tid på 3-6 år. Det finns även möjlighet att parallellkoppla fler enheter 

där spillvattenflödet är större. Färskvattenvolymen i växlaren är mycket liten (0,3 liter) vilket gör att 

den inte kan ackumulera värme. Hei-Tech Nordic säljer en modell som har en diameter på 50 mm och 

är 2,1 meter lång, anpassad för småhus. En annan tillverkare av den här typen av växlare är 

(Meanderhr) säljer växlare tillverkade av PVC-rör i kombination med kopparrör för att minimera 

tillverkningskostnaderna.  
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3.3.4 Duschvärmeväxlare 

 

Figur 7 – Recoh-tray, duschvärmeväxlare. Figuren hämtad från (Hei-Tech Nordic, 2012). 

 

Duschvärmeväxlare finns i ett flertal modeller och av många olika tillverkare. Fördelen med dessa är 

att temperaturfallet på spillvattnet blir minimalt och nästan all energi kan utvinnas. Nackdelen är att 

endast kallvatten som ska till duschblandaren kan värmas, om vatten som ska till varmvattenberedaren 

ska förvärmas blir dragningen av rör omfattande. Växlarna har hög effekt och ingen större risk för 

stopp eller avlagringar finns. I figur 7 kan vi se Hei-Tech duschväxlare som enkelt och snyggt kan 

byggas in i ett badrumsgolv. På byggmässan Nordbygg (Jonsson, 2010) visade Hei-Tech Nordic upp 

sina produkter och påstod då att en besparing upp till 65 % var möjlig.  

 

 

3.3.5 Legionellabakterier 

Legionella är ett släkte bakterier som förekommer normalt i den mikrobiologiska miljön. De är 

normalt ofarliga för människor men kan orsaka legionärsjuka och Pontiac feber genom att angripa 

luftvägarna på personer med nedsatt immunförsvar. Ett för lågt tempererat tappvarmvattensystem 

utgör en god miljö för dessa bakterier. Den vanligaste smittvägen är genom vattenånga, därför ska 

man alltid spola ur innan man ställer sig i duschen om man misstänker att systemet är otillförlitligt. 

För att motverka bakteriens tillväxt rekommenderas i (BBR 19, 2012) att temperaturen aldrig tillåts 

understiga 50 grader i tappvarmvattensystemet 

 

Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, 

det vill säga förökar sig inte vid temperaturer under 20°C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C och 

45°C, framförallt mellan 35°C - 40°C. 

 

Med en spillvattenvärmeväxlare kan man få problem med bakterier om temperaturen på det förvärmda 

kallvattnet överstiger 20°C. I mätningar gjorda på befintliga system som i (Nordemo, 2009) och 

(Berggrén, 1999) handlar temperaturökningen om max 10°C vilket ger en sluttemperatur på 15-19°C. 
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En annan anledning till att detta inte är något problem är att vatten som passerar 

spillvattenvärmeväxlaren sällan blir stillastående längre tid eftersom behovet sker i samma takt som 

urtappningen.  

 

När ledningarna i ett tappvarmvattensystem är långa kan det orsaka långa väntetider för varmvatten 

och problem med stillastående vatten. Då används vanligtvis varmvattencirkulation som cirkulerar 

vatten som stått stilla för länge. Detta minskar väntetiden för varmvatten och minimerar risken för 

bakterietillväxt. 

 

 

3.3.6 Spillvatten 

En spillvatteninstallation ska avleda spillvatten på sådant sätt att hälsofara, lukt och översvämning 

eller annan olägenhet inte uppstår (Warfvinge, 2010).  Spillvattnet spolas ut till det gemensamma 

avloppsnätet till reningsverket eller genom enskilda mindre reningsverk och egen avloppsbrunn. Vid 

installation ska spillvattenledningar utformas så att de drar nytta av självfallsprincipen och så att inga 

stopp eller lagringar av fasta partiklar uppstår. Spillvattenledningar dimensioneras med hjälp av 

normalflöden där varje enhet representerar ett förutbestämt flöde, när ledningar sedan möts till 

samlingsledningar bestäms ett sannolikt flöde med hjälp av ett diagram.  
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Figur 8 - Energianvändning och spillvattentemperatur i olika byggnadstyper. Figur hämtad från 

(Meggers & Hansjurg, 2011) 

 

I figuren 8 visas hur energibehovet i flerbostadshus har förändrats från normal- till passivbehov. Vi 

kan se att varmvattenförbrukningen inte skiljer sig nämnvärt mellan figurerna till vänster då 

varmvatten kommer då få större och större del av det totala energibehovet, speciellt i lågenergi- och 

passivhus. På bildens högra sida ser vi hur spillvattentemperaturen är högre i energieffektivare 

byggnader eftersom de använder snålspolande toaletter, kranar osv, medeltemperaturen på spillvattnet 

är då högre eftersom kallvattenförbrukningen minskar. 

 

Temperaturen för spillvatten skiljer sig beroende på användningen i fastigheten. Mätningar gjorda i 

(Berggrén, 1999) visar en medeltemperatur under höglasttid på 27  . Vid andra anläggningar 

exempelvis simhallar och studentbostäder kan temperaturen vara högre.  

 

Genom att veta varmvattenförbrukningen i % av totala färskvattenbehovet kan vi beräkna ett cirka 

värde för spillvattnet. 

 

                                  (Ekvation 3) 

 

Om vi tar antar en kallvattentemperatur: 10  , varmvatten: 50   och varmvattenmängd 30 % får vi en 

medeltemperatur på cirka 22  . Detta tar inte hänsyn till att kallvattnet kan ha stått stillastående och 
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antagit rumstemperatur. Med detta inräknat kan en rimlig spillvattentemperatur i flerbostadshus ligga 

mellan 22-27   (Berggrén, 1999).  

 

Med en spillvattenvärmeväxlare kan det vara en nackdel med svartvatten från toaletter då det bildar 

avlagringar på värmeöverföringsytan som senare kan påverka växlaren negativt om inte underhåll och 

rengöring görs regelbundet.  

 

Avloppsvattentemperaturen vid inloppet till reningsverket bör inte sjunka under 8 grader för att 

undvika påverkan av den biologiska reningsprocessen (Energikontorsydost.se, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3.3.7 Tryckförluster i tappvattensystemet 

Tryckförluster förekommer i rör, böjar och apparater i systemet och är beroende av hastigheten på det 

strömmande mediet. Tryckfallet som sker över en spillvattenvärmeväxlare i kallvattenledningen är 

extra viktigt att tänka på om tappvattensystemet är lågt trycksatt. Exempelvis om systemet är placerat 

långt ut i vattennätet eller på grund av andra orsaker. I figur 9 visas tryckfallet mellan inkommande 

kallvatten och utgående förvärmt vatten över olika modeller av spillvattenvärmeväxlare. 

 

 

Figur 9 - Pressure Drop vs. Flow rate. Figuren hämtat från (Zaloum, Gusdorf, & Parekh, 2007). 

 

1 psi = 6,9   10
3 
Pa 

10 psi = 69 kPa 

1 bar = 100 kPa 

 

Färskvatten trycks ut från de flesta vattenverk mellan 4-4,5 bar (Gästrike Vatten, 2012). I övrigt 

använder man så kallande tryckstegringar ute på dricksvattennätet när trycket sjunkit för mycket, 

oftast är det då nere i 2,5-3 bar, då ökar man trycket till 4-4,5 bar igen. I figur 9 kan vi se 

tryckminskningen i kallvattenledningen över olika modeller av vertikala värmeväxlare. 

Tryckminskningen anses inte vara något större problem eftersom den hamnar mellan 7-70 kPa. 

 

Genom experiment i (Zaloum, Gusdorf, & Parekh, 2007) finns ekvationer för tryckförluster för 

respektive växlare beroende på flöde. Se bilaga A. 

 



26 

 

3.4 Värmeväxlare 

En värmeväxlare är en utrustning byggd för att effektivt växla värme mellan medium. Funktionen kan 

vara att värma eller kyla. Det finns fyra grundtyper av värmeväxlare, motströms, medströms, 

korsflödes och växelflödes. Alla har sina fördelar och nackdelar, men en motströmsvärmeväxlare har 

den högsta verkningsgraden om man bortser från växelflödes som kan innebära att medierna blandas.  

 

Termodynamikens andra huvudsats (Clausius formulering): 

 

”Värme kan inte av sig själv gå över från en kropp vid lägre temperatur till en annan med högre 
temperatur” 

 

Flödena i en värmeväxlare ska ha så hög temperaturskillnad som möjligt och växla värme med 

varandra så länge möjligt. 

 

3.4.1 Motströmsvärmeväxlare 

 

Figur 10 - Motströms värmeöverföring. Temperaturerna i de strömmande medierna skiftar i utlopp och 

inlopp.    Mellan fluiderna över längden är maximerad i en motströmsvärmeväxlare. Figuren hämtad 

från (Wikipedia, 2012). 

 

Motströmsvärmeväxlare har många användningsområden och är mycket vanliga i industrin för att 

återvinna värme mellan olika processer. Praktiska exempel på motströmsvärmeväxlare är återvinnande 

ventilationssystem och radiatorer.  
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3.4.2 Gravity film 

Vertikala spillvattenvärmeväxlare fungerar enligt något som kallas ”Gravity film-” eller ”Falling film 

heat transfer” (Zaloum, Gusdorf, & Parekh, 2007) vilket sker i vertikala rörledningar med vätska som 

medium. Avloppssystem är många gånger grovt överdimensionerade i förhållande till normala 

vattenflöden, detta innebär att vattnet som spolas ner i rören inte fyller röret. När vatten flödar vertikalt 

ner för dessa breda rörledningar, sprider sig den förhållandevis lilla mängden vatten ut sig längs rörets 

innerväggar och skapar en ”täcke” genom ytspänning. Resultatet är att värmeöverföringen blir hög 

eftersom förhållandet mellan ytkontakt och volym stor. 
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3.4.3 NTU-metoden 

Number of Transfer Units (NTU) är en metod som används för att bestämma 

värmeöverföringskapaciteten i en värmeväxlare.  

 

             
     

(ekvation 4)
 

 

             cold  [kJ/s °C] 

    
 

Den faktiska värmeföringen kan beräknas genom att antingen beräkna förlorad värme från spillvattnet 

eller tillförd värme till kallvattnet. 

 

För en motströmsvärmeväxlare gäller: 

 

                                    (ekvation 5) 

 

Med givna konstanter i tabell 2 denna förenklade formel användas för att beräkna NTU: 

 

                  (ekvation 6) 

 

Tabell 2 - Konstanter för olika värmeväxlarmodeller utifrån experiment taget ur rapporten (Zaloum, 

Gusdorf, & Parekh, 2007). 

Modell C N 

GFX-40 3,7669 0,6452 

GFX-60 4,2096 0,6458 

RETHERM-40 3,4053 0,7028 

RETHERM-60 3,0710 0,5996 

PowerPipe-36 2,8869 0,7219 

PowerPipe-60 4,7622 0,6355 
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3.4.4 Heat Exchange Effectiveness 

För att ta reda på hur pass effektiv en värmeväxlare är på att överföra värme finns ett flertal metoder. I 

denna rapport används heat exchange effectiveness, även kallat temperaturverkningsgraden.  

 

En värmeväxlares temperaturverkningsgrad beror på ett flertal faktorer. Några av dessa är: 

temperaturskillnaden mellan medierna, arean på ytan de har kontakt med, materialets 

värmekonduktivitet, hastighet på flödena och om flödena är turbulenta eller laminära. 

 

Om värden för in- och utgående temperaturer är kända kan denna formel användas: 

 

  
                 

              

  
                        

                               
   (ekvation 7)

     

 

Figur 11 - Illustration av temperaturer i en spillvattenvärmeväxlare. 

 

                                   

         Förvärmt kallvatten [°C] 

      Spillvattentemperatur [°C] 

 

När temperaturvärden inte är kända kan en annan metod som baseras på NTU-värden användas. I 

ekvation 8 visas hur [   effectiveness kan beräknas med känt NTU-värde (Holman, 2009): 

 

  
               

                
     (ekvation 8) 

 

Om     (Lika flöde av spillvatten som kallvatten, när allt vatten passerar värmeväxlaren): 
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      (ekvation 9) 

 

Där, 

 

  
    

    
 (Heat Capacity Rate)    (ekvation 10) 

 

             cold  [kJ/s °C] 

              
hot  [kJ/s °C] 

 

För att beräkna effekten på värmeväxlaren: 

 

                                  [kW]   (ekvation 11) 

 

   Spillvattentemperatur [°C] 

     Kallvattentemperatur [°C] 

 

 Tspill = Temperaturfall mellan tappställe (t.ex. blandare) till inlopp i spillvattenvärmeväxlaren. 

Beroende på hur långt växlaren sitter från avloppsbrunn kan värdet variera väldigt mycket.  

 

För att beräkna temperaturfall där växlaren sitter precis under duschutrymmet (Wong, Mui, & Guan, 

2009): 

 

                             
          

         (ekvation 12) 

 

   Spillvattentemperatur [°C] 

   Inomhustemperatur [°C] 

 

Vid beräkning för småhus har         = 6    använts då det används i (Zaloum, Gusdorf, & Parekh, 

2007) och antas rimligt. 
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3.4.5 Beräkningsprocedur för småhus 

Först hämta NTU-värde för en viss spillvattenvärmeväxlare och sedan beräkna [ ] effectiveness för att 

få ut [P] effekt för spillvattenvärmeväxlaren och sedan till sist beräkna [Q] energi utifrån egna 

riktvärden för användning [tid].  

 

1. Ta reda på spillvattentemperatur minus temperaturfall 

2. Användningstid 

3. Antal tapptillfällen per dag och personer 

4. Tappvattenflöde 

5. Varmvattenberedarens verkningsgrad  

6. Kallvattentemperatur  

7. Vald konfiguration: A eller B. 

Alternativ A = Endast kallvatten som ska värmas till varmvatten förvärms 

Alternativ B = Allt inkommande kallvatten förvärms 

8. Välj spillvattenvärmeväxlare utifrån tabell 2. 

9. Beräkna NTU med hjälp av ekvation 6. 

10. Beräkna   och använd ekvation 8 vid alternativ A och ekvation 9 vid B. 

11. Beräkna effekt P med hjälp av ekvation 11. 

12. Beräkna sparade kWh per månad med ekvation 2 och med hjälp av användning i tid. 
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4 Befintliga projekt 

4.1 Västmanland-Dala nation 

Mätningarna på en horisontell spillvattenvärmeväxlare på Västmanland-Dala nation (Berggrén, 1999) 

visar på lönsamhet om spillvattenflödet är tillräckligt högt. I detta fall anslöts 115 lägenheter till 

spillvattenvärmeväxlaren men hela 220 lägenheter använde vattnet som förvärmdes. I fastigheten 

användes fjärrvärme för uppvärmning med ett beräknat pris på 40 öre/kWh (exklusive moms). 

Resultatet visar att en avkastning på 22 % på investerat kapital kunde uppnås, detta resulterar i en pay-

off tid på 4,6 år, totalt kunde man spara 14 % av tappvarmvattenförbrukningen. På ett annat mätobjekt 

blev avkastningen så låg som 3 % och en pay-off tid på 19,5 år, vilket kan förklaras med högre ålder 

på boende i lägenheterna samt att individuell tappvarmvattenmätning tillämpades. I rapporten tas även 

upp möjligheten att seriekoppla fler växlare vilket skulle höja lönsamheten, detta kan även vara en 

fördel för att kalkavlagringarna minskar om det handlar om hårt färskvatten, genom att använda 

seriekopplade växlare sker temperaturökningen av kallvattnet i flera steg och minskar då risken för 

avlagringar och det innebär även minskat underhåll. Installationen av värmeväxlaren gjordes samtidigt 

som en renovering gjordes, vilket gör att installationskostnaderna blev lägre. En fördel med 

horisontella växlare installerade i flerbostadshus är att de kan dra nytta av fasta partiklars 

värmeöverföringsförmåga. Genom att spillvatten- och varmvattenflödet är relativt konstant genom 

värmeväxlaren bidrar svartvatten till ökad turbulens och mer överförd värme. 
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4.2 Passivhuset i Trosa 

 

Figur 12 – Vertikal spillvattenvärmeväxlare från tillverkaren Power Pipe i kassun (Nordemo, 2009). 

 

I (Nordemo, 2009) görs mätningar på en befintlig vertikal värmeväxlare i ett experimentbygge i Trosa. 

Växlaren har installerats så att allt inkommande kallvatten förvärms genom växlaren. Mätningarna 

visar en temperaturökning på inkommande kallvatten på 10 °C under mätningen som varade i 15 min. 

Som vi kan se i figur 12 har växlaren installerats i en oisolerad murad kassun utanför fastigheten vilket 

gör att värmeöverföringen till omgivningen inte kan tillgodogöras huset, därför borde en högre 

temperaturhöjning borde vara möjlig vid en effektivare installation. Temperaturverkningsgraden med 

ingående temperaturvärden från mätningarna ger oss   = 0,33 vilket anses i lägsta laget eftersom 

växlare av samma fabrikat som utvärderades i (Collins, 2011) visade temperaturverkningsgrad från 30-

70%. En förklaring kan vara att flödet från duschen är lite lågt (5 l/min), i (Collins, 2011) användes 9,2 

och 9,5 l/min. 
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4.3 Höghus i Hongkong - Installation av duschvärmeväxlare 

 

 

 

Figur 13 – Exempel på installation med elektrisk genomströmningsberedare (Wong, Mui, & Guan, 2009). 

 

Ett annat projekt (Wong, Mui, & Guan, 2009) undersöktes möjligheten med värmeåtervinning i 

höghusbyggnader i Hongkong. För värmning av tappvarmvatten använde sig samtliga lägenheter sig 

av elektriska genomströmningsberedare, se figur 13, genom detta är det möjligt att då förvärma vattnet 

i respektive lägenhet då gemensam varmvattenberedning inte finns. I projekten beräknades det att man 

kunde spara 4-15% av varmvattenkostnaden genom att placera en 1,5 meter lång, med diameter 50 

mm rör-i-rör värmeväxlare under varje duschutrymme, intervallet 4-15% tros skifta på grund av 

inkommande kallvattentemperatur kan variera mycket under året. I studien gjordes även jämförelse av 

temperaturverkningsgraden mellan hel och delvis fyllda rör. Experimentet visar att ett delvis fyllt rör 

bara är 8 % mindre effektiva. 
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4.4 Kombination med värmepump 

 

Figur 14 – Figuren hämtad från (Rabtherm, 2012) 

 

Det finns även möjligheter att använda värmen från spillvatten till att driva en värmepump. 

Temperaturen på spillvatten i avloppsnätet är vanligtvis högre än andra naturliga förnyelsebara källor 

(enligt Gästrike vatten 10-17°C beroende på sommar eller vinter). Lösningen i figur 14 kommer från 

ett företag i Tyskland (Rabtherm). Deras värmeväxlare ersätter den vanliga avloppsledningen i marken 

med skillnaden att en värmebärare leds genom rörets botten. Denna växlare är främst till för större 

anläggningar som industrier, skolor, sportanläggningar, shoppingcentrum, stora bostadsområden etc. 

Själva idén är inte ny men att placera växlaren lokalt i förhållande till spillvattenkällan är en ny idé. 

Rabtherm säger att en återbetalningstid på 1-8 år kan uppnås om spillvattenflödet är tillräckligt stort. 

Längder från 0,9-200 meter kan väljas.  

 

Det är även vanligt att man installerar en värmepump i ett reningsverk för att återvinna värme. Det är 

då viktigt att inkommande avloppsvatten håller en så hög temperatur som möjligt. Vid låga 

temperaturer i avloppsledningarna skulle mer avlagringar och stopp ske. Detta eftersom varmare 

vatten löser upp mycket av de fasta partiklarna.  
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Genomförande 

Antaganden som gjorts är att det inte antas vara någon tidsfördröjning mellan urtappning och 

återvinning i spillvattenvärmeväxlaren. Vi tar heller inte hänsyn till variationer i duschflödet på grund 

av tryckförändringar i tappvattensystemet. Effektförluster för varmvattencirkulation räknas inte med. 

Som tidigare nämnts i rapporten kan 20 % av varmvattenförbrukning tillgodoses som internt 

värmetillskott, vi tar inte hänsyn till detta i beräkningarna. Varmvattenförbrukningen i beräkningarna 

ger indikation på hur mycket man kan spara men är endast en uppskattning då det kan skilja sig väldigt 

mycket från fall till fall. 

 

5.2 Beräkning i småhus 

Enfamiljshus med fyra personer. Installation av vertikal spillvattenvärmeväxlare sker enligt alternativ 

B (C = 1, allt kallvatten passerar värmeväxlaren innan matning till varmvattenberedare). Hänsyn 

endast tagen till värme från duschvatten. 

 

Indata  

Duschtemperatur  41°C 

Duschtid  8 min 

Antal duschtillfällen per dag 4 (Fyra personer, ett duschtillfälle per dag) 

Duschflöde 9.5L/min 

Uppvärmningsätt av tappvarmvatten Direktverkande EL 

Varmvattenberedare verkningsgrad 95 % 

Kallvattentemperatur 8,2°C (medelvärde över hela året i Gävle) 

Temperaturfall mellan utlopp dusch till 

inlopp värmeväxlare 

6°C 

Användning 310 dagar (85 % utnyttjande) = 165 timmar/år 

Elpris 1.20 SEK/kWh 

Tryckfall på kallvattensidan 13,1 kPa 

Vald värmeväxlare Power Pipe 60 (R3-60) 
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Från tabell 2:  

C              n  

4,7622 0,6355 

 

NTU=1,14 

  = 53 % 

P = 9,4 kW 

                                         

 

                       = 22,4°C (Temperatur på kallvatten efter värmeväxlare) 

 

Temperaturhöjning =            

Effektbehov vid duschflödet 9,5 l/min = 22 kW 

 

Om familjens förbrukning av varmvatten antas vara 42 liter per person och dygn (Energimyndigheten, 

2009) och beräknas med ekvation 1 blir den totala energianvändningen för varmvattenberedning 3765 

kWh/år utan spillvattenvärmeväxlare. Det innebär i att man sparar 43 % på att installera en 

spillvattenvärmeväxlare av modell Power Pipe 60.  

 

Besparing per år blir 1960 kronor vid ett energipris på 1,20 SEK/kWh. Om uppvärmning skulle skett 

med bergvärmepump med COP = 3 hade besparingen endast blivit 653 kronor. 

 

5.2.1 Kostnadskalkyl 

Tabell 3 - Kostnader för installation av värmeväxlare vid nybyggnation av småhus. Priser för material 

och installation är hämtade från (Wikells, 2011-2012). 

* Priset för växlaren är beräknat inklusive frakt, tullavgifter och moms (Renewability.com, 2012) 

 Antal Pris 

Power pipe 60 ink. kopplingar 1 st 8000* 

Installation ink. Arbete:   

Ballofix 3 st 432: - 

PEM-slang 5 m 350: - 

Total kostnad  8668: - 
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Om besparingen är 1960: -/år blir pay-off tiden cirka 4,4 år. 

5.2.2 Alternativ inkoppling 

I detta fall beräknas värmeåtervinningen om endast kallvatten som ska bli varmvatten förvärms i 

spillvattenvärmeväxlaren.  

 

  
    

    
 

                 

             
     

 

Genom ekvation 8 och 11 får vi: 

  = 0,58 

q = 7,2 kW 

 

                                         

 

                       = 23,7 °C (Temperatur på kallvatten efter värmeväxlare) 

 

Temperaturhöjningen på kallvattnet,    = 15,5 °C 

 

Genom att ändra inkopplingen av Power Pipe-60 minskar effekten med 23 %. Besparing per år blir 

1500 kronor vid ett energipris på 1,20 SEK/kWh. Pay-off tiden blir då 5,8 år. Anledningen till att vi 

får en högre temperaturhöjning i detta fall är att hastigheten på färskvattenflödet genom värmeväxlaren 

är lägre och därmed kan mer värme tas upp. 
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5.3 Horisontell spillvattenvärmeväxlare i flerbostadshus 

Temperaturverkningsgraden är beräknad genom ekvation 7 och temperaturvärden hämtade från 

(Berggrén, 1999).  

 

  
                 

                                                
 

         

       
      

 

Tabell 4 – Beräkning av spillvattenvärmeväxlare i flerbostadshus 

Lägenheter 50   

Boende 2,1 personer/lägenhet (Boverket, 2008) 

Vattenförbrukning 184 l/person och dag (Energimyndigheten, 2009) 

Varmvattenförbrukning 58 l/person och dag (Energimyndigheten, 2009) 

Kallvattentemperatur 8,2 °C Gästrike Vatten 

Tappvarmvatten 50 °C (Boverket, 2012) 

Spillvattentemperatur 27 °C (Berggrén, 1999) 

Energibehov 108900 kWh/år Ekvation 1 

 2178 kWh/lägenhet och år  

 1037 kWh/person och år  

    

Temperaturhöjning 7,1 °C Ekvation 7 

 

5.3.1 Fall 1 

Endast kallvatten som ska bli varmvatten förvärms i spillvattenvärmeväxlaren. Med samma 

temperaturverkningsgrad som från mätobjektet i (Berggrén, 1999) får vi ett temperaturlyft på 7,1°C. 

Besparingen per år blir totalt 18,4 MWh vilket motsvarar 17 % av energibehovet för tappvarmvatten. 

Besparing per lägenhet är då 368 kWh/år och per person 175 kWh/år.  

 

5.3.2 Fall 2 

Fall två innebär att man investerar i två spillvattenvärmeväxlare där den första i serien kopplas till det 

blivande varmvattnet och den andra i serien till det blivande kallvattnet, genom att värmeöverföringen 

i den sista värmeväxlaren blir mindre, borde kallvattentempeturen upplevas som kall eftersom en 

mindre temperaturhöjning åstadkoms. Med högre kallvattentemperaturer i blandare behövs det mindre 
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energi för uppvärmning. Om en temperaturökning av kallvattendelen skulle ge 3°C ökning skulle 

energibesparingen bli 17 MWh per år. Besparingen i fall 1, dvs. 18,4 MWh plus 17 MWh = 

(17+18,4)/108,9 = 0,325, d.v.s. 32,5 % av energibehovet kan inbesparas totalt.  

 

5.3.3 Fall 3 

På Power Products hemsida kan man se ett beräkningsexempel där temperaturökningen på kallvattnet 

förväntas vara 12-16°C, vilket är högre än vårt exempel, detta kan bero på att det finns nyare modeller 

växlare som är mer effektiva. Värmeväxlarna från (Berggrén, 1999) är cirka 13 år gamla och var bland 

de första modellerna från Power Products. Deras räkneexempel visar en temperaturverkningsgrad på 

50-80%.  

 

Om vi antar en medeltemperaturverkningsgrad på 65 % ((50+80)/2) blir temperaturhöjningen av 

kallvattnet 12°C i vårt fall. Det resulterar i en 30 % besparing av det totala energibehovet för 

varmvatten. 

 

5.3.4 Resultat 

Investeringskostander för spillvattenvärmeväxlaren på Västmanland-Dala nation i Uppsala (Berggrén, 

1999) uppgick till 62 500 SEK (inklusive moms). Med inflationen fram till idag motsvarar det cirka 

75 400 SEK (SCB genom ekonomifakta.se, 2012).  

 

Det volymviktade medelpriset för fjärrvärme 2011 var 74 öre/kWh (inklusive moms, fasta och rörliga 

kostnader). Majoriteten av kunderna dvs. drygt 70 % av näten betalar ett pris som ligger relativt nära 

det volymriktade priset (drygt +-8 öre/kWh) (Svensk fjärrvärme, 2011). Med detta kan vi räkna ut en 

pay-off tid enligt tabell 5. Fall 2 är uteslutet eftersom det då krävs två stycken värmeväxlare och då 

blir osäkerheten för investeringskostnaden för hög. Priset på fjärrvärme innehåller en fast och en rörlig 

del, när man kalkylerar på lönsamheten kan man välja att bara räkna på den rörliga delen beroende på 

om man skulle använt fjärrvärme i vilket fall, då ses inte den fasta delen som en kostnad och kan 

därför inte inräknas i energipriset, att räkna på det volymriktade priset där alla kostnader ingår ger då 

inte en helt rättvis bild. I de flesta fall blir pay-off tiden längre. Men det är ett bra mått att jämföra 

olika investeringar på. 

 

Tabell 5 – Pay-off tid 

 Fall 1 (17 %) Fall 3 (30 %) 

Pay-off tid 5,5 år 3,2 år 
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Med en medeltemperatur på spillvattnet på 22-27°C skulle man kunna dra förvärmda 

varmvattenledningar till andra närliggande lägenheter/flerbostadshus för att maximera effektiviteten. 

Ett annat alternativ är att på något sett lagra energin, genom en spillvattentank eller liknande, 

nackdelen är då att det kan bli problem med stopp och avlagringar. Man kan även tänka sig att 

separera gråvatten- och svartvattenledningar så att endast gråvattnet går till en tank (gråvatten håller 

högre temperatur än svartvatten). 

 

 

 

5.4 Duschvärmeväxlare i flerbostadshus 

Vatten som går åt för duschning står för cirka 40 % av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll 

(Wahlström, Nordman, & Pettersson, 2008). Med samma förutsättningar som exemplet i tabell 4 och 

en temperaturverkningsgrad på 47 % (Ekologiska byggvaruhuset, 2012): 

 

                      (Andel av vattenförburkningen som går till duschning per person och dag) 

 

Temperaturfall mellan dusch och värmeväxlare (Ekvation 12 och en lufttemperatur i badrummet på 

22°C): 

 

            

 

Höjning av kallvattentemperaturen (Ekvation 7): 13,5°C  

 

Andel av varmvatten i duschblandaren (Ekvation 3):  

Innan värmeväxlare = 78 % 

Efter installation av duschvärmeväxlare = 68 % 

 

Besparing per person: 135 kWh/år  

Per lägenhet: 285 kWh/år 

Hela bostadshuset: 14285 kWh/år  

 

Energibehovet för tappvarmvatten minskar med cirka 13 %. 
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En stor fördel med duschvärmeväxlare är att de är enkla att installera i befintliga hus/lägenheter. Om 

verkningsgraden är högre än vi antog (47 %) och varmvattenanvändningen är större än normalt (58 

liter/dygn och person) kan det bli lönsamt. Problemet är att de kan vara dyra att investera i, billigare 

modeller krävs. 

 

 

5.5 Resultat från beräkningar småhus 

 

Figur 15 - Resultat av beräkningar i småhus med olika vertikala växlare.  

 

Utifrån antaganden som gjorts för beräkningarna kan 29-43 % sparas genom att installera en vertikal 

spillvattenvärmeväxlare i ett småhus beroende på val av fabrikat och modell. 

 

Om man väljer alternativ B – d.v.s. att allt vatten ska passera värmeväxlaren kan 

kallvattentemperaturen i tappvarmvattensystemet bli så hög som 22,4 °C vilket är en gynnsam miljö 

för bakterietillväxt. Detta ses inte som något större problem eftersom ett tappvarmvattensystem i ett 

småhus inte rymmer några större volymer och kan därför tappas ur på ett par sekunder (Warfvinge, 

2010). Genom att dra en extra kallvattenledning till exempelvis köksblandaren där man vill ha tillgång 

till extra kallt vatten förminskas detta problem ytterligare. Eftersom kallvatten blir stillastående och 

antar rumstemperatur även utan värmeväxlare utgör temperaturhöjningen inte något större problem. 
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Brister i beräkningen är att inte andra värmekällor inräknas. Som spillvatten från tvätt, disk osv. Detta 

är dock endast marginella mängder när det handlar om enfamiljshus eftersom tappning av varmvatten 

och tömning av spillvatten måste ske samtidigt för att värmeåtervinning ska ske. 

 

Placering av växlaren har stor betydelse för värmeåtervinningen. För att minimera temperaturfallet till 

växlaren ska den placeras så nära värmekällan som möjligt, alternativt isoleras väl. Speciellt viktigt är 

detta om växlaren placeras i ett utrymme där värmen inte kan tillgodoräknas som internvärme. 

 

En del av energiåtgången till tappvarmvatten (20 %) kan tillgodoräknas huset genom stillastående 

vatten rör (Levin, 2009). Med en högre kallvattentemperatur kommer tillskottet att öka. Med 

beräkningarna som gjordes för värmeväxlaren i småhus innebär det att innan värmeväxlaren 

installerades tillgodogjordes 753 kWh husets värmebalans (20 % av 3765 kWh). Med 

spillvattenvärmeväxlare återvinns 1633 kWh vilket innebär att 20 % av 1633 kWh = 327 kWh 

tillkommer som internt värmetillskott, det totala värmetillskottet blir då 1080 kWh/år. I teorin innebär 

detta att värmesystemet inte behöver leverera lika mycket energi. Man kan dra slutsatsen att om man 

installerar en spillvattenvärmeväxlare ökar tillskottet från varmvattnet från 20 % till cirka 25-30 %. 

 

Tryckfallet i tappvattenledningen över växlaren är 13,1 kPa vilket inte är mycket när levererat tryck 

brukar ligga runt 4-4,5 bar (400-450 kPa). Har man däremot egen brunn och tappvattensystemet har 

dåligt tryck i normala fall bör man tänka efter innan man installerar en spillvattenvärmeväxlare. 

 

Vid uppvärmning genom fjärrvärme eller värmepump är inte investeringen lönsam. Priset för 

fjärrvärme hos Gävle Energi var 73 öre/kWh, med hänsyn till detta i småhusberäkningen blir 

besparingen 1192 kronor/år, en minskning med 40 % jämfört med om uppvärmningen sker med el.  
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5.6 Flerbostadshus 

Installation i flerbostadshus visar att en besparing på 17 % av energibehovet för tappvarmvattnet 

kunde uppnås (Fall 1). Pay-off tiden för de två fallen varierade mellan 3,2–5,5 år. Värdet för 

investeringen är en grov uppskattning eftersom den är baserad på (Berggrén, 1999). Vid en 

nybyggnation eller stamrenovering kan investeringskostnaden bli lägre och därmed ändras också pay-

off tiden. Vid installation i en befintlig byggnad som har samlingsledningar i gjutjärn kan 

temperaturfallet på spillvattnet fram till värmeväxlaren bli för högt.  

 

Det finns goda möjligheter att sätta in en spillvattenvärmeväxlare vid nybyggnation eftersom man då 

kan planera dragningar av rör och utrymmen på ett helt annat sätt än hos befintliga byggnader. För 

större anläggningar som gemensamhetsutrymmen borde värmeåtervinning ur spillvatten ses som en 

självklar del av byggandet eftersom man där har ett mer konstant spillvatten och varmvattenflöde. Vid 

befintliga byggnader kan det på grund av platsbrist ibland krävas att man ska pumpa upp spillvattnet 

från en pumpgrop till servisledning, det kan då bli mycket kostsamt och komplicerat. 

 

Det behövs fler aktörer på marknaden eftersom det idag bara finns en tillverkare av 

spillvattenvärmeväxlare för flerbostadshus (Power Products Europe). Genom nya modeller skulle 

området få större uppmärksamhet eftersom det idag är relativt okänt. En bra idé till framtida modeller 

kan vara att kombinera exempelvis koppar som har god värmeöverföringsförmåga med plast till 

ytterhöljet (där kallvattnet passerar), genom att göra detta skulle tillverkningskostnaderna för 

värmeväxlarna sjunka. 

 

Ett bra sätt att uppskatta lönsamheten innan man investerar i en spillvattenvärmeväxlare skulle vara att 

mäta flöden och temperaturer på spillvattnet och inkommande kallvatten. Detta i kombination med 

statistik för varmvattenanvändning och antal lägenheter och temperaturverkningsgrad för 

värmeväxlaren skulle ge en bra indikation på hur mycket värme man totalt kan återvinna. 
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5.7 Framtiden 

Trenden går idag mot lågenergihus och passivhus och energibehovet sjunker med effektivare 

byggnader. Med minskade transmissionsförluster, ventilationsförluster etc. kommer tappvarmvatten 

stå för en större del av energibehovet. Detta i kombination med högre energipriser för el och 

fjärrvärme gör att spillvattenvärmeväxling även kommer vara intressant i framtiden. Många av 

flerbostadshusen byggda på 60–70-talet är i behov av renovering, som stamrenovering, då finns det 

goda möjligheter till installera spillvattenvärmeväxlare. 
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6 Slutsats 

Detta arbete gick ut på att utvärdera möjligheterna med spillvattenvärmeväxling. Möjligheterna är 

goda och det finns etablerad teknik på marknaden men det ska inte ses som en första lösning att 

minska energianvändningen. Fler aktörer kommer behövas på marknaden för att utveckla befintliga 

modeller, sänka priser, ge området uppmärksamhet så det kan nå beslutsfattare. Någon utveckling 

skulle vara möjlig i den horisontella växlaren då den i princip sett likadan ut i över 13 år, kanske titta 

på ackumulerande funktion, materialval m.m. Detta skulle få kostnader och förluster att minska. Mer 

forskning lär göras om man ska kombinera systemen med värmepump. Flera utvärderingar av 

befintliga värmeväxlare borde göras för att få bättre uppfattning om hur systemen fungerar i 

verkligheten. En bra metod för att avgöra om en investering är lönsam för ett flerbostadshus skulle 

vara att göra en enskild mätning och utvärdering för varje fastighet, eftersom antal boende, 

varmvattenanvändning, utrymmen osv. skiljer sig mellan olika fastigheter. Det finns inga ökade risker 

med legionellabakterier om man installerar en spillvattenvärmeväxlare, detta eftersom kallt vatten blir 

stillastående och antar rumstemperatur även utan värmeväxlare. 

 

Beräkningarna i denna rapport visar att 43 % av varmvattenförbrukningen kunde besparas i ett småhus 

och 17 % i ett flerbostadshus, detta beror på att i småhuset passerar allt vatten som kommer in i huset 

värmeväxlaren, i flerbostadshuset passerar endast den del vatten som ska bli varmvatten. Även om det 

procentuellt skiljer sig mycket åt påverkar detta inte pay-off tiderna som beräknades till 4,5–5,5 år. 

 

Eftersom kraven på energieffektivisering och energipriserna ökar finns det goda möjligheter även i 

framtiden med spillvattenvärmeväxling. Genom att uppvärmning för varmvatten kommer få en större 

del i energibehovet i bostäder kommer det då även bli mer intressant att göra besparingar. Påverkan i 

det kommunala avloppssystemet anses liten eftersom det handlar om en låg temperatursänkning av 

avloppsvattnet. Problem skulle uppstå om temperaturen skulle sjunka under 8 grader då det kan 

påverka den biologiska reningsprocessen i reningsverket samt bidra till ökade avlagringar – ökade 

underhållskostnader. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A – Tryckförluster i vertikala värmeväxlare av olika tillverkare 

y = tryck [psi] 

 1 psi = 6,9   10
3 
Pa 

x = kallvattenflöde genom värmeväxlaren [l/min] 
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8.2 Bilaga B – Beräkning besparing småhus Excel 

Duschtemperatur [C] 41 

Kallvattentemperatur (medel) [C] 8,2 

Duschlängd [min] 8 

Utnyttjande [%] 85% 

Duschlängd [tim/år]  165 

Antal duschtillfällen/dag 4 

Duschflöde [L/min] 9,5 

Duschflöde [kg/s] 0,158 

VVB verkningsgrad [%] 95 % 

Temperaturfall [C] 6 

Specifik värmekapacitet [kJ/kg C] 4,18 

Energipris [SEK/kWh] 1,20 

  Modell C N 

GFX-40 3.7669 0.6452 

GFX-60 4.2096 0.6458 

RET-40 3.4053 0.7028 

RET-60 3.0710 0.5996 

PP-36 2.8869 0.7219 

PP-60 4.7622 0.6355 

 
  

Spillvattenvärmeväxlare GFX-40 

NTU 0,88 

Effectiveness 0,468 

Spillvattenvärmeväxlare GFX-60 

NTU 0,98 

Effectiveness 0,5 

Spillvattenvärmeväxlare RET-40 

NTU 0,71 

Effectiveness 0,41 

Spillvattenvärmeväxlare RET-60 

NTU 0,8 

Effectiveness 0,44 

Spillvattenvärmeväxlare PP-36 

NTU 0,57 
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Effectiveness 0,36 

Spillvattenvärmeväxlare PP-60 

NTU 1,14 

Effectiveness 0,53 

 

 

  Total sparad energi [kWh]/år Energibesparing [SEK]/år 

GFX-40 1446 1735 

GFX-60 1545 1854 

RET-40 1267 1520 

RET-60 1359 1631 

PP-36 1112 1335 

PP-60 1637 1965 
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8.3 Bilaga C - Kallvattentemperaturer från Gästrike vatten 

 

Hamrånge Gävle 
GVVVV.TOTR.TIT1-MT ARVN.GT002-MT GVVVV.STRA.TIT1-MT FSED.GT445-MT 

TEMPERATUR 
DRICKSVATTEN 

TEMPERATUR 
AVLOPP 

TEMPERATUR 
DRICKSVATTEN 

TEMPERATUR 
AVLOPP 

Medel °C Medel °C Medel °C Medel °C 

6,3 °C 10 °C 8,2 °C 13,1 °C 

 

 
 
 
 
 6,3 10,0 8,2 13,1 

 


