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Sammanfattning 
 
Bristen på kunskap, teknik och till viss del erfarenhet hos människan har bidragit till att 

den ineffektiva energianvändningen har fått ett mycket större försprång. Detta arbete är 

ett bidrag i strävan att hitta möjligheter att använda befintlig energi som idag är 

outnyttjad och tyvärr går till spillo. 

 
Dricksvattnet som kommer till fastigheten börjar omedelbart värmas av fastighetens 

uppvärmningssystem. När vattnet sedan lämnar fastigheten som avloppsvatten har det 

en betydligt högre temperatur med potentialen att återvinnas i form av värme. 

Olyckligtvis spolas denna värme istället ner i avloppet och försvinner mestadels 

outnyttjat.  

 

I denna rapport presenteras en kartläggning av vattnets väg från början till slut. 

Kallvattnets väg från råvattenintaget till reningsverket och återföringen till naturen 

analyseras med tillhörande mellansteg. Särskild vikt läggs på distributionen och 

användningen av vattnet inom fastigheten. 

 

Fjärrvärmecentralen som värmer upp allt som finns inuti en fastighet, värmer även 

kallvattnet. Detta kallvatten, som då håller en viss temperatur och energimängd, brukar 

vanligtvis tappas ut vid vattenanvändning och spolas ned obemärkt. Energin som 

användes för att värma detta vatten uppskattas vara 164 MWh per år för ett medelstort 

flerbostadshus. 

 

Tidigare studier gjorda gällande vattenanvändning visar på att det handlar om stora 

mängder energi som går till spillo. De visar även på fördelningen av användningen för 

flerbostadshus och småhus, för kallvatten respektive varmvatten. 

 

Varmvattnet och kallvattnet blandas slutligen i avloppsledningarna och leds bort via 

kommunala avloppsledningsnätet till reningsverket. I denna blandning hamnar 

spillvattnet från alla fastighetens tappställen och får då en medeltemperatur på 20 ˚C. 

Eftersom avloppsvattnet förlorar värme på vägen till reningsverket finns det fördelar 

med att utvinna denna värme redan i fastigheten.  

 

Idag finns det flera produkter på marknaden anpassade för att ta tillvara på spillvärmen 

från avloppsvattnet. De vanligaste är motströmsvärmeväxlare formade som dubbelrör 

eller i spiral. Installation av dessa sker direkt på stamledningen i fastigheten och man 

låter inkommande kallvattnet växla värme med utgående avloppsvattnet. 

 

Besparingsmöjligheterna vid integrering av dessa produkter med fjärrvärmecentralen är 

stora. Leverantörer redovisar en besparingspotential på upp till 10-35 % vilket i ett 

flerbostadshus kan handla om mycket pengar.  

 

Förutom ekonomiska fördelar ger detta en minskad energianvändning i hushållen, vilket 

även är den största delsektorn idag. Arbetet med att uppnå Sveriges och EUs miljömål 

kan gynnas genom att reducera energin för fjärrvärme i hushållen med mellan 3,1–12,2 

%.  

 
 
 



 

 

Abstract 
 

Lack in knowledge, technology and to some extent experience by humans has 

contributed to growth of the ineffective energy usage. This work is a contribution in 

finding opportunities to utilize unused energy in the present, which unfortunately is 

being wasted.  

 

Drinking water that enters a property is heated by the domestic heating. When leaving 

the property as sewage it holds a significantly higher temperature with heat recovery 

potential. Unfortunately this heat is flushed down into the sewage almost completely 

unutilized.  

 

In this report the water is visualized throughout the whole cycle. The path of the cold 

water from the raw water intake to the treatment plant and the return to nature is 

analyzed with related intermediate steps. The distribution and use of water within the 

property are specifically investigated. 

 

District heating which heats everything inside a property, also heats the cold water. The 

energy used to heat this water, which later usually is flushed down in the sewer, 

consumes 164 MWh of energy per year for a medium-sized apartment building. 

 

Previous studies made regarding water usage shows that there is a large amount of 

energy wasted for this reason. These also show the share of usage for apartment 

buildings and single-family houses, for cold water and hot water. 

 

The hot water and cold water are mixed in plumbing and led away through the 

municipal sewer system to the treatment plant. In this mixture wastewater from all the 

tapping places are collected and is on average 20 ˚C. Since the wastewater loses heat on 

the way to the treatment plant, there are greater benefits of extracting this heat already 

in the property. 

 

Today, there are several products on the market designed to recover heat from the 

wastewater. The most common ones are counter flow heat exchangers shaped as double 

pipes or spirals. Installation of these takes place directly on the main pipe of the sewage 

in the property, and it allows incoming cold water to exchange heat with the wastewater. 

 

The savings potential from integrating these products with the district heating substation 

is great. Suppliers of these products present savings of up to 10-35 %, which can be a 

significant reduction of heating costs in an apartment building. 

 

In addition to economic benefits, this also provides reduced energy consumption in 

households, which is the largest sub-sector in terms of energy consumption today. 

Efforts to achieve the Swedish and EU environmental goals are benefited by these 

measures such that the energy usage for district heating in households are reduced by 

approximately 3,1–12,2 %. 

 
 
 
 
 



 

 

Förord 
 

Examensarbetet som genomförts åt Göteborg Energi AB har i huvudsyfte att öka 

kunskapen om värmen som kallvattnet erhåller från uppvärmning med fjärrvärme i 

fastigheten. Perioden på 10 veckor som arbetet sträckte sig över med start i april 2015, 

har också koncentrerat sig på att hitta lämpliga metoder att ta tillvara på denna 

spillvärme.  
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Nomenklatur 
 
Tecken Benämning   Enhet 

kWh  Energienhet (=3,6)   [MJ] 

VVS Värme Vatten och Sanitet 

IF Isoleringsfirmornas Förening 

VA Vatten och Avlopp 

TWh Energienhet (=3,6)   [pJ] 

Q Värmemängd   [J] 

Vvv Varmvattenvolym   [m3] 

θvv Önskad varmvattentemperatur [K] 

θkv Inkommande kallvatten temperatur [K] 

ρ  Densitet   [kg/m3] 

Cp Specifik värmekapacitet              [kJ/kg, K] 

VVC Varmvattencirkulation 

VS Värmesystem 

VV Varmvattensystem 

VVX Värmeväxlare 

KV Kallvatten 

FV Fjärrvärme 

MWh Energienhet (=3,6)   [GJ] 

SCB Statistiska Central Byrån 

GWh Energienhet (=3,6)   [TJ] 
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1. Introduktion  
 

Energibehovet i världen ökar konstant, samtidigt som det efterföljs med nya metoder för att 

effektivisera energianvändningen. Bristen på kunskap, teknik och till viss del erfarenhet hos 

människan har bidragit till att den ineffektiva energianvändningen har fått ett mycket större 

försprång. Därför är det särskilt viktigt att man konstant undersöker och söker nya 

energieffektiviseringar för att balansera gamla brister. Undersökningen i detta arbete är ett 

bidrag i denna strävan att hitta möjligheter att använda befintlig energi som idag är outnyttjad 

och tyvärr går till spillo.  

 

Ett stort spill som ständigt sker är vattnet som värms upp och används i hushållen för att sedan 

spolas ner i avloppet. Efter rening hamnar detta vatten i naturen och värmen i det förloras. 

Figur 1 återspeglar detta genom att man i verkligheten idag spolar ner pengar och samtidigt 

påverkar miljön negativt. 

 

   
Figur 1. Energibesparingar innebär miljö- och ekonomiska besparingar 

 

I dagens samhälle krävs det fler energiförbättringar inom vatten- och avloppssektorn, där 

koncept med vatten som energibärare bör undersökas mer (Frijns m fl., 2013). Detta vatten 

som senare genom olika processer blir till varmvatten i fastigheten är en energikälla som kan 

ackumuleras och återvinnas i vattnets flödescirkel.  

 

Energiåtervinning idag sker oftast med hjälp av värmepumpar eller kylare som elektriskt ökar 

eller sänker den återvunna energin. Oftast används processerna samtidigt i större byggnader 

eller industrier där det förekommer både kyl- och värmebehov, där man återvinner värme från 

kylningsprocessen för att användas till förvärmning av värmeprocessen och omvänt (Nilsson 

m fl., 2003).  

 

Förutom investeringskostnader för utrustningen, är även elektriciteten som värmepumparna 

kräver, ytterligare en energianvändning som tillkommer i fastighetens energisystem. Tidigare 

studier gjorda visar att reducering av den totala energianvändningen kan åstadkommas med 
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hjälp av energiåtervinning i samband med anordningar som detta, men huvudsyftet med detta 

arbete är att effektivisera befintliga uppvärmningssystem i flerbostadshus inom Göteborg 

Stad. 

 

Flerbostadshusen i Göteborg Stad värms idag upp via fjärrvärme som tillhandahålls av 

Göteborg Energi AB. Analysen av dricksvattnets förmåga att utnyttjas för energiåtervinning 

har genom detta arbete undersökts åt fjärrvärmeleverantören.  

 

1.1. Syfte 
 

Varmvattnet utgör en betydande andel av den värme som måste tillföras en normal 

bostadsfastighet. Däremot brukar man inte räkna in kallvattnet då värmebehovet ska beräknas. 

Detta trots att även kallvattnet tar upp värme på sin väg genom bostaden. 

 

Examensarbetet går ut på att ur ett termodynamiskt perspektiv kartlägga vattnets väg genom 

fastigheten och undersöka rimligheten av att integrera även uppvärmning av kallvattnet i 

fjärrvärmecentralen. Besparingsmöjligheter granskas även med syfte att visualisera 

miljömässiga och ekonomiska fördelar med energiåtervinning.  

 

1.2.  Frågeställningar  
 

För att få en bild av vad som är primärt att veta i förstadiet av arbete, men även vad som ska 

besvaras och utredas senare, sattes följande frågeställningar: 

 

 Hur ser flödescirkeln ut för kallvatten? 

 Hur ser flödescirkeln ut för varmvatten i fjärrvärmesystemet? 

 Vilken temperatur har kallvattnet som kommer in i fastigheten? 

 Vilka temperaturer har avloppsvattnet som lämnar fastigheten? 

 Vilka värmemängder handlar det om? 

 Hur kan man överföra värme från kallvattnet till inkommande varmvattnet? 

 Vilka är metoderna eller principerna som man skulle kunna göra detta på? 

 Vilka mängder värme produceras i det stillastående kallvattnet i rören? 

 Hur skulle förvärmning av dricksvattnet påverka energianvändningen? 

1.3.  Metod och genomförande 
 

Utförande av arbetet beskrivs nedan i några uppdelade huvudområden.  

 

1.3.1. Litteraturundersökning 
 

Insamling av data från olika instanser är en betydande del i arbetet. Lämpliga värden så som 

temperaturer, flöden, fördelningar av användningsområden och statistik har samlats från 

följande instanser: 

 

 Göteborgs stad, kretslopp och vatten 

 Gryaab, Göteborg stads reningsverk 

 Göteborg Energi AB  

 Svensk Fjärrvärme 

 Svenskt Vatten 
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 Stockholm Vatten 

 Energimyndigheten  

 SCB  

 

Den grundliga litteraturundersökningen utgör den största delen av arbetet där flertalet 

vetenskapliga artiklar ingår i undersökningen. Sciencedirect är den mest använda sökmotorn 

för detta och sökorden som mest använts är: 

 

 Drinking water heat recovery 

 Wastewater/Drainwater heat recovery 

 Temperature wastewater/drainwater 

 

Befintliga produkter för värmeåtervinning och leverantörer av dessa granskas. Leverantörerna 

som ingår i undersökningen av möjligheterna är följande: 

 

 Inex 

 SPUAB 

 Sakal 

 Rörmontage i Borås AB 

 Ecodrain Inc. 

 Fercher 

 Renewability Energy Inc. 

 EcoInovation Technologies 

 Rain-O-Tec 

 

1.3.2. Mätningar avloppsledningar 
 

Tidigare studier av temperaturmätningar av avloppsvattnet som lämnar fastigheter eftersöks. 

Önskemålet är att hitta studier gällande värden i Sverige, men även andra länder kan vara 

intressanta för att få en bredare överblick. 

 

För att styrka de tidigare mätningarna utförs även egna mätningar på stamledningar för 

avloppsvattnet i fastigheter. Mätningar på ett större flerbostadshus och ett mindre 

flerbostadshus ingår i samband med detta. Mätningarna utförs under flera dygn där 

temperaturen registreras under hela tiden med en anliggningstermometer på stamledningarna.  

 

1.3.3. Teoretiska beräkningar 
 

Slutligen beräknas energiförlusterna och energiåtervinningspotentialen. Detta görs genom att 

använda lämpliga antaganden och statistisk data som erhålls tidigare i arbetet. Besparingar i 

form av ekonomiska och miljömässiga presenteras därefter. 

 

1.4.  Avgränsningar 
 

Studien riktar sig mot befintliga fastigheter, vatten- och avloppssystemen i Göteborg stad. 

Systemgränsen för energiåtervinningen sätts vid fastigheten och i synnerhet studeras 

möjligheten av integration med fjärrvärmecentral.  
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2. Dricksvattnets väg 
 

Fastigheter som är anslutna till kommunala vatten- och avloppssystemet tillgodoses ständigt 

med kallt dricksvatten från lokala vattenverk. I fastigheten omvandlas detta vatten till avlopp 

och leds sedan ifrån fastigheten till lokala reningsverk. Vidare renas vattnet och i vissa fall 

återanvänds igen, men oftast återförs det till naturen varifrån det tas igen för nyproduktion 

(Elías-Maxil m fl., 2014). Den cirkeln som vattnet kontinuerligt genomgår beskrivs nedan 

med hänsyn till produktion, användning och återföring. 

 

Växande bristen på vattnet globalt, pga. utsläppen från industrier och röran i storstäderna, 

skapar en oro ur miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Populationen ökar, klimatet 

ändras, spillet ökar per capita, strängare miljöregleringen och intensifiering av konkurrensen 

på marknaden gör att det blir absolut nödvändigt att nya tekniker för hantering av vatten 

utvecklas (Reverberi m fl., 2014). 

 

Det ökande behovet av dricksvatten behöver först beaktas med hänsyn till användningen i 

hushållen. Vidare krävs det strategier för bevaring av grundvattnet genom reningstekniker och 

förebyggande åtgärder (Reverberi m fl., 2014). Slutligen bör effektiviteten av 

vattenhanteringen undersökas med de senaste utvecklade simuleringsverktyg för kombinerat 

vatten och energi optimering. 

 

2.1.  Produktion av dricksvatten 
 

Dricksvattnet som tappas ut i bostäderna i Göteborg kommer från början från Trysils fjäll i 

Norge. Via Vänern och Göta älv transporteras råvattnet till Alelyckans vattenverk vid 

Lärjeholm där det renas och blir till färdigt dricksvatten eller pumpas vidare via tunnlar till 

Delsjöarna och till Lackarebäcks vattenverk (Göteborg stad, 2015). 

 

På vägen genom älven kontrolleras råvattnets kvalité på olika ställen och om det inte håller 

måttet stryps inloppet vid Lärjeholm och endast det lagrade råvattnet används för produktion 

(Göteborg stad, 2015). I vattenverken renas råvattnet från bakterier, kemikalier och andra 

partiklar som kan vara skadliga för människans hälsa.  

 

Temperaturen på råvattnet varierar med årstiderna. Det kan även förekomma någon 

temperaturändring vid övergången till färdigproducerat dricksvattnet, men det brukar vara 

obetydliga temperaturskillnader (Göteborg stad, 2015). Detta innebär att dricksvattnet som 

tappas ut i fastigheterna teoretiskt får samma temperatur som ytvattnet vid intaget från Göta 

älv. De varierande temperaturerna på råvattnet i Göteborg stad för år 2014 visas i tabell 1. 

Alelyckans högsta temperatur för år 2014 var överraskande högt, mer normalt års max brukar 

var någonstans mellan 20-22 ˚C (Wångsell, 2015). 

 
Tabell 1. Temperaturer på dricksvattnet ut från vattenverken i Göteborg år 2014 (Wångsell, 2015). 

 Min [˚C] Median [˚C] Max [˚C] 

Alelyckan 0,4 10,6 24,0 

Lackarebäck 1,3 10,0 20,5 

 

Råvattnet i Göteborg tas från ytan i Göta älv vilket skiljer sig mot andra ställen i landet. 

Stockholm stad tar sitt råvatten från botten i Mälaren och har därför något lägre temperatur vid 

intaget (Stockholm Vatten, 2015). 
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Den gemensamma produktionsvolymen dricksvatten är ca 170’000 m3 per dygn jämt fördelad 

mellan de två vattenverken i Göteborg (Wångsell, 2015). Färdigproducerade dricksvattnet 

distribueras vidare till alla fastigheter som är inkopplade på det kommunala 

vattenledningsnätet.  

 

Allt vatten från vattenverken går inte till hushållen utan även till industrier, allmänna 

fastigheter så som skolor och sjukhus. Fördelningen av vattnet som skickas ut från produktion 

visas i figur 2 nedan.  

 

 
Figur 2. Fördelningen av dricksvattnet till leveransställen (Svenskt Vatten, 2014). 

 

2.2.  Dricksvattnets väg genom fastigheten 
 

Den inkommande vattenledningen till fastigheten har en flödesmätare vid intaget till 

fastigheten där förbrukningen ständigt mäts. Om det förekommer flera lägenheter i fastigheten 

finns det en mätare för respektive hushåll.  

 

Mängden vatten som förbrukas är beroende av flera faktorer, bl. a. människorna som bor i 

fastigheten. Delen inkommande vattnet som senare blir till varmvatten i hushållen, påverkas i 

sin tur av ytterligare faktorer. Dock kan man konstatera att allt varmvatten ingår i mängden 

kallvatten som kommer in. 

 

Väl inne i hushållen distribueras dricksvattnet till olika tappställen med hjälp av fastighetens 

egna vattenledningssystem. Systemet består av rörledningar som vid tappställena oftast 

regleras med en blandare som blandar kall- och varmvatten, exempelvis duschkranar och 

kökskranar.  

 

Andra tappställen i bostaden kan vara handfat, tvättmaskin, diskmaskin, bidé mm. Denna 

utrustning kan förutom att förbruka kallvatten även ha egen uppvärmning av kallvattnet för att 

fylla dess syfte. Uppvärmningen i tvätt- och diskmaskiner sker oftast elektiskt vilket ökar 

energianvändningen ytterligare i fastigheten. 

 

I genomsnitt använder varje person cirka 160 liter vatten per dygn i hushållen (Svenskt 

Vatten, 2015). Fördelningen av ändamålen som vattnet används till presenteras i figur 3. 

 

10%
10%

20%60%

Industri Allmänna fastigheter Vattenverk (inkl. ledningsförluster) Hushåll
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Figur 3. Fördelning av ändamålen vattnet används till i bostaden (Svenskt Vatten, 2015). 

 

2.2.1. Mätningar av vattenanvändning 
 

På senare tid har flera studier riktas mot att öka kunskapen för hur man använder vattnet i 

svenska hushållen. Syftet med dessa har varit att försökt få en bredare statistisk grund för att 

kunna dimensionera och planera inom flera olika användningsområden (Energimyndigheten, 

2009). 

 

Det som främst har varit i fokus är den totala vattenanvändningen per person, lägenhet, hus 

och kvadratmeter. En uppdelning av mätningarna har oftast gjorts med hänsyn till 

fastighetstyp, där man har kartlagt kallvatten- och varmvattenförbrukningen i flerbostadshus 

respektive småhus. Mätningarna har visat olika resultat och har därför fått bilda medelvärden 

som visas i tabellerna 2 och 3 nedan (Energimyndigheten, 2012). Föråldrade eller otillräckliga 

mätningar och schabloner för småhus ökar risken för fel värden här. Med småhus menar man 

en-familjs hus eller villahus.  

 
Tabell 2. Årlig vattenanvändning i flerbostadshus (Energimyndigheten, 2012).  

 Flerbostadshus 

Tappvarmvatten 23 m3/pers. 59 m3/lght. 800 liter/m2 

Kallvatten 73 m3/pers. - 2400 liter/ m2 
 

Tabell 3. Årlig vattenanvändning i småhus (Energimyndigheten, 2012). 

 Småhus 

Tappvarmvatten 14 m3/pers. 49 m3/hus 350 liter/m2 

Kallvatten 73 m3/pers. 127 m3/hus 900 liter/m2 

 

Andelen varmvatten anses vara 35 % av det totala inkommande vattnet. Detta gäller för både 

flerbostadshus och småhus (Energimyndigheten, 2012). Tappmönstret under dygnet är 

koncentrerat med en högsta användning vid klockan 10:00 på morgonen och avtar sedan ju 

längre mot kvällen och natten. Lägsta förbrukningen är från klocka 01:00 på natten och fram 

till klockan 06:00 på morgonen (Energimyndigheten, 2009). 

 

2.2.2. Stillastående vatten 
 

Vid tappning av dricksvatten i hushållen kan man ofta få vänta någon tid att få vattnet att 

kallna till lägsta möjliga temperatur. Likaså tar det tid för varmvattnet att bli riktigt varmt. 

Detta beror på att när vatten inte tappas ur kranar, duschar och annat, står det stilla i 

rörledningarna och värms upp av omgivningen (3eflow, 2015). Tiden som det tar är 

proportionell mot längden på rörledningarna som vattnet måste transporteras till tappställena. 

 

Dryck/Mat
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19%

Disk
19%Tvätt
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38%
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VVS-installationer kan vara utformade på många olika sätt i fastigheten. Rörledningarna som 

distribuerar vattnet varierar beroende på storleken på fastigheten och flödesbehoven till de 

olika tappställena (Alros, 2014).  

 

En fastighet med fyra trapphus uppskattas ha en totallängd varmvattenrörledning på 300 meter 

(Isoleringsfirmornas Förening, 2015). Rördimensionerna varierar beroende på vattenflöden till 

tappställen. Högre flöden kräver högre diametrar. Mest förekommande rördimensionen i 

hushållen är 13 mm i innerdiameter.  

 

Eftersom vattnet inte cirkulerar innebär det att det ständigt finns vatten i rören som är redo att 

tappas. Detta vatten bli då stillastående och värms kontinuerligt upp i fastigheten precis som 

allt annat. Särskild hög uppvärmning kan ske om varmvattenledningarna installeras oisolerade 

i närheten av kallvattenledningarna (Alros, 2014).  

 

En behållare som brukar fyllas med vatten och inte tömmas på längre tid är toalettstolen. De 

vanligaste toalettstolarna har en behållare för upp till 6 liter vatten. Mängden vatten för 

spolning är justerbar och varierar som fabriksinställd för enkelspolning 4-6 liter och för 

halvspolning 2,6-3 liter (Gustavsberg, 2015). Vattnet i behållaren värms kontinuerligt upp av 

omgivningens temperatur i fastigheten. 

 

2.3.  Avloppssystemet 
 

Efter att dricksvattnet använts för olika ändamål leds det ifrån tappställena med fastighetens 

avloppssystem till stamledningen som oftast befinner sig längst ner i fastigheten. Här samlas 

allt avlopp, fast som flytande för att vidare ledas till det kommunala avloppsledningsnätet. 

 

Avloppsledningsnätet i Göteborg består utav sammanlagt 250 mil VA-ledningar som befinner 

sig i marken utanför tomtgränserna. Ledningarna hittar man oftast under gator och vägar runt 

om i staden, vilka finns kartlagda hos stadsbyggnadskontoret (Göteborg stad, 2015).  

 

Tidigare byggde man nästan uteslutande kombinerade avloppssystem där ledningarna för 

avloppsvattnet blandas ihop med dagvattnet från markytan. Detta har visat sig ha stora 

negativa konsekvenser för miljön när det kommer till översvämningar i städerna, där förorenat 

vatten som ännu inte hunnit renas i reningsverken, rinner ut och förorenar naturen 

(Lundström, 2012).  

 

När gamla avloppsledningar ersätts med nya idag, byggs endast separerade avloppsledningar 

där man skiljer åt dagvatten och hushållens avloppsvatten (Lundström, 2012). Förutom att det 

säkrar mot miljöföroreningar, är ett separerat avloppssystem även mer lämpat vid 

energiåtervinning ur avloppsvattnet. Dagvattnet har oftast mycket lägre temperatur än 

avloppsvattnet, vilket reducerar värmen i det. 

 

Via VA-ledningarna leds spillvattnet till reningsverken som har i uppgift att rena vattnet innan 

det återförs till naturen igen. I Göteborg stad är det Gryaab AB som tar hand om 

reningsprocessen och återföringen till Göta älv. På Ryaverket renas avloppsvattnet från Ale, 

Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Medeltillrinningen här är 4380 

liter per sekund (Gryaab, 2015). När vattnet är renat från farliga substanser som kan skada 

miljön rinner det ut i havet. 
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När spillvattnet lämnar fastigheten börjar det att avge värme till omgivningen. Eftersom 

temperaturen i marken normalt är lägre, avtar värmeenergin i vattnet (Elías-Maxil m fl., 

2014). Temperaturen som avloppsvattnet får när det når Ryaverket påverkas av flera faktorer. 

En av de mest märkbara faktorerna är årstiderna, vilket visas i tabell 4 där 

medeltemperaturerna är framtagna för respektive månad under året. Man kan dock konstatera 

att vattnet har en betydligt högre temperatur än det hade vid starten av sin färd, vid 

råvattenintaget i vattenverket.  

 
Tabell 4. Medeltemperaturer och flöden på avloppsvattnet vid inloppet till Ryaverket (Ernst, 2015). 

Startdatum Varaktighet [dygn] Inflöde [m3/s] Temperatur [ºC] 

2014-01-01 31 4,613 10,932 

2014-02-01 28 5,904 9,584 

2014-03-01 31 3,929 11,448 

2014-04-01 30 3,861 12,872 

2014-05-01 31 3,876 15,055 

2014-06-01 30 3,176 17,699 

2014-07-01 31 2,914 19,347 

2014-08-01 31 3,965 19,300 

2014-09-01 30 3,398 18,659 

2014-10-01 31 5,645 16,326 

2014-11-01 30 4,957 14,558 

2014-12-01 31 6,371 11,369 

 

Idag utvinner man redan värme ur avloppsvatten vid Rya Värmepumpverk. Från Gryaabs 

reningsverk leds det renade avloppsvattnet vidare till stora värmepumpar, innan det rinner ut i 

havet (Gryaab, 2015). Här produceras flera hundra GWh energi årligen som senare används 

för fjärrvärme (Göteborg Energi, 2015). 

 

Trots att värmen avtar i vattnet i avloppsledningarna innehåller det tillräcklig mängd energi 

för att kunna återvinnas med hjälp av värmeväxlare. Tekniken är väl utvecklad och idag finns 

det omkring 50 tal anläggningar i Schweiz som framgångsrikt utnyttjar denna metod för 

återvinning i flera år. Vid framtagning av liknande anläggningar krävs det uppskattningar 

gällande temperaturer i vattnet i ledningarna då växlande spillvatten temperaturer kan orsaka 

problem för biologiska processerna som används i reningsverken (Dürrenmatt m fl., 2013). 

För att beräkna flödet och temperaturförändringarna i spillvattnet, ledningarna och 

omgivningen (marken), kan matematiska modeller användas så som exempelvis 

simuleringsprogrammet TEMPEST erbjuder. Ackumuleringen av värmen i rörväggarna och 

värmeväxlingen mellan spillvattnet och rörväggen är de mest primära för värmeöverföringen 

(Dürrenmatt m fl., 2013). Här har man nytta av datorprogrammen för optimering av maximal 

möjlig värmeutvinning.  

 

Två metoder som är mest använda för att återvinna värme ur avloppet är, värmeväxlare längs 

med botten i avloppsledningarna och utpumpning av spillvattnet ur avloppsledningarna för 

överföring till en värmeväxlare. Den senare metoden är framtagen för att undvika att fekalier 

fastnar i tjocka lager på växlingsytan och reducerar verkningsgraden. Detta är en bättre metod, 

men mer komplicerad och därmed även dyrare (Dürrenmatt m fl., 2013). 
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3. Varmvattnets väg i fjärrvärmesystemet 
 

Genom lång utvecklingsprocess av effektivisering och tillvaratagandet av olika former 

spillvärme, har fjärrvärme kommit att bli en klimat- och energismart uppvärmningsmetod. 

Dessutom har det bidragit till mycket renare luft i städerna (Svensk Fjärrvärme, 2009). 

 

Fjärrvärmen används mestadels för uppvärmning i flerbostadshus och lokaler idag. Småhus 

står fortfarande för den minsta delen användning av denna uppvärmningsmetod 

(Energimyndigheten, 2015). Fördelningen för åren 2010 till 2013 ser ut enligt tabell 5. 

 
Tabell 5. Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i olika fastighetstyper 

(Energimyndigheten, 2015). 

År Småhus [TWh] Flerbostadshus [TWh] Lokaler [TWh] 

2010 5,8 24,9 18,5 

2011 6,0 21,1 15,5 

2012 5,7 23,3 16,6 

2013 5,8 23,0 17,9 

 

Några viktiga funktionskrav och regler som styr fjärrvärmesystemet presenteras vidare i detta 

kapitel.  

 

3.1.  Fjärrvärmecentralens uppbyggnad 
 

Mellan ett värmeverk och fjärrvärmecentraler cirkulerar det varmt vatten. Det inkommande 

vattnet i fjärrvärmecentralen är varmare och kyls av genom att växla värme med vattnet som 

ska användas i fastigheten. Returvattnet leds tillbaka till värmeproduktionsanläggningen där 

det värms upp igen och på så vis transporteras värmen. 

 

Fjärrvärmecentralen är vidare uppdelad i två separata system. Varmvattensystemet är ett öppet 

system som är avsett för tappvattenurtagen i fastigheten, medan värmesystemet är ett slutet 

system avsett endast för uppvärmning av fastigheten. Funktionen och uppbyggnaden av 

systemen beskrivs mer detaljerat i underliggande kapitel.  

 

För att garantera värmebehovet i bostaden, är driftstemperaturen vid produktionsanläggningen 

något högre än dimensioneringstemperaturen för fjärrvärmecentralens värmeväxlare. När det 

är som kallast ute så är framledningstemperaturen som högst och vice versa.  

 

Vid brytpunkten där drifttemperaturen sjunker till den minimala acceptabla för 

tappvarmvattenbehovet, som sker vid 5 ºC utomhustemperatur enligt figur 4 nedan, förblir 

drifttemperaturen konstant oavsett utomhustemperatur. Framledningstemperaturen kan 

däremot vara högre än dimensionerande kurva beroende på distributionssystemet och 

produktionsoptimeringen (Göteborg Energi, 2014). I figur 4 visas ett exempel på hur kurvan 

kan se ut.  
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Figur 4. Fjärrvärmesystemets drifttemperatur med avseende på utomhustemperaturen  

(Göteborg Energi, 2014). 

 

3.1.1. Varmvattensystem 
 

Energimängden som krävs för att värma det inkommande kallvattnet som används i fastigheter 

styrs av följande saker (Energimyndigheten, 2009). 

 

 Tillgängliga temperaturen på det inkommande kallvattnet. 

 Önskade temperaturen i varmvattenledningen. 

 Transmissionsförluster mellan uppvärmningskällan och tappstället. 

 

Komfortbehovet och minimeringen av risken för legionellaspridning avgör den önskade 

tappvarmvattentemperaturen i ledningarna. Termodynamiskt kan energiåtgången för att värma 

vattnet beräknas med formel 1 nedan (Energimyndigheten, 2009). Här bortser man från 

transmissionsförluster.  

 

Q = ρ Cp (θvv – θkv) Vvv / 3600  (1) 

 

När det gäller schabloner för detta ändamål finns det flera att utgå från. Gemensamma 

intervaller för dessa visas i tabell 6 nedan.  

 
Tabell 6. Intervaller för dimensionering av årlig energiåtgång för uppvärmning av vatten i bostad 

(Energimyndigheten, 2009). 

Flerbostadshus 55-60 kWh/m3 3400 kWh/lght 54 kWh/m2 

Småhus 800 kWh/pers. 2700 kWh/hus 19 kWh/m2 
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Regelverk som boverket har fastställt för varmvattnet som tappas ut i fastigheter är att det ska 

hålla en temperatur från minst 50 ºC upp till maximalt 60 ºC (Göteborg Energi, 2015). Detta 

gäller för hela varmvattencirkulationssystemet om det förekommer något sådant. 

 

För att säkerställa att detta uppfylls måste minsta temperaturen på vattnet som skickas från 

produktionsanläggningen vara 53-55 ºC (Göteborg Energi, 2015). Detta på grund av att inte 

riskera bakteriebildning så som Legionellabakterien som kan vara skadligt för hälsan vid 

intag. 

 

Maximala temperaturen är inställd till 60 ºC för att undvika risken för grövre brännskador på 

människans hud, så som skållning. Om det förekommer ackumulationer i systemet där 

varmvatten lagras krävs det att vattnet uppnår 60 ºC under så lång tid att bakterier elimineras 

(Göteborg Energi, 2015). 

 

För att dimensionera varmvattenväxlarna rätt används värdena i tabell 7 som riktlinjer. Dock 

är temperaturerna för lågtemperaturssystem 60 ºC på fjärrvärme-fram för 

flerbostadshus/lokaler och lägenhetscentraler (Göteborg Energi, 2015). 
 

Tabell 7. Riktlinjer för dimensionering av varmvattenväxlare (Göteborg Energi, 2014). 

 Fjärrvärme 

fram 

Fjärrvärme 

retur 

Kallvatten Utgående 

varmvatten 

VVC 

retur 

Flerbostadshus/lokaler 65 ºC ≤22 ºC 10 ºC 55 ºC 50 ºC 

Lägenhetscentraler 65 ºC ≤22 ºC 10 ºC 55 ºC - 

Vid ackumulering 65 ºC ≤22 ºC 10 ºC 60 ºC 50 ºC 
 

Vid dimensionering av fjärrvärmecentraler är det viktigt att varmvattenflödena är tillräckliga. 

För att göra detta korrekt används diagrammet som visas i figur 5. 

 

 
Figur 5. Dimensionering av varmvattenbehovet vid nybyggnationer (Göteborg Energi, 2014). 

 

Detta är avsett för fastigheter med lägenheter som har normal boendesammansättning. 

Studentlägenheter och andra former av lägenheter med högre varmvattenbehov kräver andra 

dimensionerings metoder (Göteborg Energi, 2014). 
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Värmesystemet som matar radiatorerna för fastighetsuppvärmning är helt separerat från 

varmvattensystemet. Varmvattnet cirkulerar endast i ett slutet system och tappas därmed 

aldrig ut i fastigheten.  

3.1.2. Kopplingsprinciper 
 

Beroende på fastighetens effektbehov, värmebehov och värmesystemets utformning kan man 

använda olika kopplinsprinciper. De tre som används mest idag presenteras i figurerna nedan. 

 

Tvåstegskopplingsprincipen utnyttjar fjärrvärmevattnet från radiatorväxlaren till att förvärma 

varmvattnet som tappas i fastigheten. Returtemperaturen från radiatorväxlaren återanvänds 

mest optimalt genom att vattenvärmarens för- och eftervärmare delas upp med hänsyn till 

effektiviteten (Göteborg Energi, 2014). Schematiskt ser denna koppling ut som figur 6 visar. 

 

 
Figur 6. Schema för tvåstegskoppling (Göteborg Energi, 2014). 

 

Kopplingsprincipen som illustreras i figur 7 är tvåstråkskoppling. I denna kopplingsprincip är 

värmeväxlarna helt separerade där en används för radiatorkretsen och den andra för 

varmvattnet. VVC-flödet återförs här i mitten av varmvattenväxlaren för att kyla mot 

inkommande kallvatten vid tappvarmvattenberedning (Göteborg Energi, 2014).  

 

 
Figur 7. Schema för tvåstråkskoppling (Göteborg Energi, 2014). 
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Parallellkoppling är den enklaste varianten av kopplingar. Principen fungerar som 

tvåstråkskoppling, dock utan återföring av VVC-flödet till varmvattenväxlaren (Göteborg 

Energi, 2014). Denna koppling ser ut som figur 8 visar schematiskt. 

 

 
Figur 8. Schema för parallellkoppling (Göteborg Energi, 2014.) 

 

3.2.  Miljömål 
 

Hushållssektorn ansvarar direkt eller indirekt för ungefär hälften av globala utsläppet av 

växthusgaser, med hänsyn till byggning, underhåll och användning (Meggers m fl., 2011). 

Därför är det ytterst viktigt att förbättra sättet man konstruerar och bygger fastigheter på. 

 

Uppvärmningen och varmvattenanvändningen i hushållen är den största energislukaren i 

dagsläget. Det krävs mycket energi för att skapa komfort för människorna som vistas i 

fastigheterna. Dessutom förbrukas tappvarmvattnet lika mycket även på sommaren som på 

vintern. 

 

Miljömålen som är satta av EU och som påverkar Sverige har i avsikt att minska 

energianvändningen i hushållen. Det generella målet som kallas för ”20-20-20”, innebär att 

man ska reducera energianvändning med 20 % av 1990 års energianvändning, fram till år 

2020 (EU-upplysningen, 2015). Målet är vidare fördelat inom flera sektorer på riksnivå och 

regionsnivå för att gemensamt uppnå detta.  

 
3.3.  Hälsorisker 
 

Varmvattnet som tappas ut i fastigheterna måste vara ofarligt för intag för människan. Vid 

lagring av undertempererat vatten ökar man risken för att bakterier bildas (Göteborg Energi, 

2014). Därför bör man öka temperaturen på vattnet för att undgå bakteriebildningen, eller 

undvika det helt. 

 

Legionellabakterien är en mycket vanlig förekommande bakterie som bildas vid förhållanden 

som detta. Elimineringen av denna bakterie sker också långsamt vid temperaturhöjning, vilket 

gör att man i ackumulatortankar måste hålla en temperatur på 60 ºC under tillräckligt långt tid 

för att all legionellabakterier dödas innan vattnet kan distribueras vidare ut till tappställen. 

Diagrammet i bilaga A visar hur bakteriebildningen påverkas av tillfälliga sänkningar genom 

långa tidsförlopp i en varmvattencirkulationskrets. Exemplet som visas i diagrammet i bilaga 
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A är ett extremfall där man har långa temperaturfall vilket inte ska uppstå i verkligheten så 

vidare systemet är rätt installerat (Göteborg Energi, 2014). 

 

4. Resultat av återvinningsmöjligheter 
 

Värmeåtervinning är ingen ny teknik, men den har intensifierats allteftersom miljö- och 

energifrågorna prioriterats på senare tid. Liknande metoder för optimering av 

energianvändning introducerades först på 1970-talet, men metoder för att återvinna från låga 

temperaturer har upptäckts på senare tid. Man har tidigare inte varit intresserad av 

undertemperad värmeväxling, men med tid har även detta kommit till att bli en fördelaktig 

teknik (Law m fl., 2013). Metoderna för att applicera tekniken är väl kända och det finns flera 

olika produkter ute på marknaden idag för detta ändamål. Trots stora fördelar, tekniska likväl 

som ekonomiska, har implementeringen av tekniken gått sakta framåt. 

 

De äldre exemplen av energiåtervinning ur avloppsvatten tillkom i samband med industriella 

applikationer och publika byggnader som exempelvis badhus (Leidl m.fl, 2009). Utrustning 

för storskalig energiåtervinning utvecklades av Laundromats år 1984 där 95 % av energin gick 

åt att värma vatten och torkning (Elías-Maxil m fl., 2014). Trots att varmvattenmängderna i 

bostadshus inte uppnår till samma höga värde, har intresset för principen ändå ökat med tiden.  

 

Studier gjorda runt om i Europa visar att 3 % av alla fastigheter skulle kunna värmas med 

hjälp av värmen i avloppsvattnet. Här i Norden och Schweiz finns det redan över 100 

anläggningar som återvinner mellan 100 och upp till 70’000 kW. Tyskland är ett annat land 

som satsar stort på detta och flera anläggningar är i projektstadiet (Hepbasli m fl., 2014). 

 

En äldre studie som gjordes i Belgien där energiåtervinning under vattenanvändning testades 

med hjälp av värmeväxling vid diskmaskintvätt visade positiva resultat omedelbart. En normal 

diskmaskin kunde med hjälpa av en enkel värmeväxlare förvärma vattnet som kom in i 

apparaten med spillvattnet som gick ut från den samma, och på så vis betala av sig på ungefär 

6,4 år (De Paepe m fl., 2003). 

 

Idag finns det flera olika produkter för att återvinna energi ur avloppsvatten, i och utanför 

fastigheter. Några av de mer utvecklade produkterna beskrivs vidare i detta kapitel.  

 

4.1.  Energiåtervinning ur dricksvattnet i fastigheten 
 

Även värme ur det kalla dricksvattnet är intressant att utnyttjas för uppvärmning. För väldigt 

varma år kan temperaturerna i råvatten som tas upp från ytan vara upp till ungefär 25 ºC. I 

Nederländerna håller man på och undersöker hur man skulle kunna använda dricksvattnet 

även på detta vis (Frijns m fl., 2013). 

 

En intressant produkt som finns ute på marknaden idag är 3eflows intelligenta 

tappvattensystem. Systemet är anpassat för både kall- och varmvatten. Det fungerar som så att 

när man slutar att tappa vatten från ett visst tappställe, pumpas det kvarvarande vattnet i 

rörledningarna tillbaka och det blir inget vatten kvar i ledningarna som värms eller kyls 

(3eflow, 2015). Rörledningarna står tomma när vatten inte tappas, men så fort man öppnar ett 

tappställe har man tillgång till det riktigt kalla eller varma vatten snabbt.  
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Förutom fördelar med att slippa vänta på riktigt kallt och varmt vatten ur kranen, innebär detta 

även en reducering av energi- och vattenförbrukning, minimering av legionellarisk, ökad 

vattenskadesäkerhet och billigare individuell mätning (3eflow, 2015).  

 

4.2.  Energiåtervinning ur avloppsvattnet i fastigheten 
 

För ett typiskt hushåll i USA är vattenuppvärmningen andra största energiförbrukaren med 

ungefär 20 % av den totala förbrukningen. Uppskattningsvis är 40 % av den totala 

energiförlusten i moderna fastigheter i Nederländerna orsakat av spillvattnet som lämnar 

fastigheterna. I Tokyo visade en undersökning möjligheter att kunna spara ungefär 11,4 TWh 

energi årligen i staden (Elías-Maxil m fl., 2014). 

 

Det förekommer flera metoder att återvinna värme ur vatten. Vid återvinning av värme inom 

fastigheten används småskalig apparatur (Cipolla m fl., 2014) och systemgränsen för denna 

typ sätts till en fastighet. Detta innebär att den inkommande värmen till fastigheten som inte 

utnyttjats, återvinns vid utloppet från fastigheten.  

 

Apparaturen som växlar värme mellan två medium vid olika temperaturer utan att de vidrör 

varandra kallas för värmeväxlare. Värmeväxlarna kan delas upp i två typer, indirekta och 

direkta (Cuce m fl., 2015). Direkta kan vidare delas upp i två grupper, flödes- och 

torrexpansion evaporatorer (Cipolla m fl., 2014). 

 

Värmeväxlare kan också klassas med flera egenskaper så som (Cipolla m fl., 2014):  

 Värmeväxlingsprincip  

 Förhållandet mellan växlarytan och volymen  

 Flödesriktningar 

 Geometri  

 Värmeöverföringsmekanism 

 

Dimensioneringsparametrarna för dessa system är (Cipolla m fl., 2014):  

 Flödeshastigheten och temperaturen på spillvattnet  

 Temperaturdifferensen i spillvatten uppström och nedström 

 Ledningarnas och värmeväxlarens geometri 

 Viskositeten i spillvattnet  

 Flödeshastigheten i värmeväxlaren  

 Värmeöverföringsmotstånd vid bildning av sediment av smuts 

 Värmeväxlingskoefficienten 

 Värmeöverföringsytan 

 

För att undvika problemet med bildning av sediment av smuts, överdimensioneras 

värmeväxlingsytan för att kompensera värmeöverföringskoefficienten (Cipolla m fl., 2014). 

Ett annat sätt att minska bildningen av smuts är att skapa turbulens inuti röret. Detta görs med 

olika former av hinder inuti röret som påtvingar turbulens inom röret och på så vis ger en 

naturlig reningsprocess i värmeväxlaren.  

 

Värmeväxlare brukar klassificeras i fyra huvudtyper med respektive underliggande varianter. 

Huvudtyperna är rör-, platta-, fen- och regenerativa värmeväxlare (Cuce m fl., 2015). 

Rörvärmeväxlare delas vidare upp i dubbel-, skal- och spiralrörvärmeväxlare. 

Plattvärmeväxlare förekommer utföranden som kallas packad-, spiral-, platta spiraler- och 
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lamellplattvärmeväxlare. Fenvärmeväxlare kan vara rör- och platt fenvärmeväxlare samt 

värmerörsväxlare. Fast matris eller roterande är varianterna av regenerativa värmeväxlare 

(Cuce m fl., 2015). 

 

Det finns andra typer av energiåtervinning som har avloppsledningsnätet som systemgräns där 

medelstora anordningar används. Den tredje typen är återvinning av värme vid reningsverken 

för vilket storskalig apparatur används (Cipolla m fl., 2014). 

 

Produkter som analyseras här har fastighetens stamledning för avloppet som 

installationsplaceringen. Några av de mer kända produkterna av denna typ presenteras nedan.  

 

4.2.1. Dubbelrörvärmeväxlare 
 

Inex erbjuder en motströmsvärmeväxlare som monteras horisontellt på avloppsledningen. 

Värme från utgående spillvattnet återvinns till inkommande tappvarmvatten. Utlovade 

energireduktionen för varmvatten är 20-30 % (Inex, 2015). 

 

Ekonomiskt utlovas upp till 25 % direktavkastning för investeringen på färdiginstallerad 

produkt. Dock för att uppnå denna lönsamhet krävs 40-60 stycken lägenheter per 

värmeväxlare (Inex, 2015). 

 

Leverantörer av produkter med denna princip: 

 Inex 

 SPUAB 

 Sakal 

 Rörmontage i Borås AB 

 Ecodrain Inc. 

 Fercher 

 

SPUAB presenterar i sitt datablad ett kalkylexempel där man följer ett fall för ett 

flerbostadshus på 66 lägenheter. De menar att man med deras produkt kan komma upp i en 

besparing på 10 % av totala energianvändningen. Vid deras beräkning påvisas en 

kostnadsbesparing på 105’600 kr per år för fastigheten (SPUAB, 2015). 

 

4.2.2. Spiralrörvärmeväxlare 
 

Denna typ av värmeväxlare fungerar som så att ett spiralformat ytter rör, med kallvatten i, 

omsluter den värmeavgivande avloppsledningen och på så vis växlas värmen mellan de två.  

 

Leverantörer av produkter med denna princip: 

 Renewability Energy Inc. 

 EcoInovation Technologies 

 

Renewability Energy Inc. har två produkter för detta ändamål i sitt sortiment. Med Power-

Pipe® Model R3-60 utlovas en energibesparing på 25-35 % och en direktavkastning på 

investeringen på 10-50 % (Renewability, 2015). Produkten On-Demand växlar värme direkt 

utan någon ackumulering där energibesparingar på 9-18 % utlovas, samt en direktavkastning 

på 3-12 % (Renewability, 2015). Det som främst skiljer dessa två åt och bidrar till de olika 

effektiviteten är ackumuleringen av energin. 
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4.2.3. Plattvärmeväxlare och statisk värmeåtervinning  
 

Det finns flera plattvärmeväxlare anpassade för specifika applikationsområden, men en som är 

något mer intressanta är Rain-O-Tecs WT 8. Detta är en värmeväxlare med integrerad 

ackumulering av värmeenergin (Rain-O-Tec, 2015). Principen är att en behållare med packad 

plattvärmeväxlare fylls med spillvatten som sedan tillåts avge värme till det genomgående 

kallvattnet i plattorna. När nytt spillvatten kommer från avloppsledningen ersätts det gamla i 

behållaren (Rain-O-Tec, 2015). 

En annan intressant metod som Rain-O-Tec använder sig av är statisk värmeåtervinning. Den 

fungerar genom att man tar ut vattnet ur avloppsledningen och samla in det i en behållare där 

man låter det växla värme med det inkommande kallvattnet under en längre tid. Detta gör att 

man ackumulerar energin samtidigt (Rain-O-Tec, 2015). 

 

Studier visar att packade plattvärmeväxlare är populära pga. deras höga effektivitet, låga 

fotavtryck och kostnad. För att undvika föroreningar och smutsbildning i applikationsområden 

som kräver detta, har man utvecklat specifika beläggningar för överföringsytor (Klemeš m fl., 

2010). Dessa beläggningar visar sig vara extremt viktiga för värmeväxlarnas prestanda.  

 

Som bekräftat finns det driftsäkra värmeåtervinningssystem redan på marknaden. Några 

exempel har även automatisk rening för säker drift och låg underhållskostnader samt använder 

sig av olika material för att undvika olika reaktioner med syror och alkalier. I samband med 

värmepump kan dessa komma upp i 80-90 % återvinning av värmen i spillvattnet (Kim m fl., 

2014). 

 

4.3.  Värme i avloppet 
 

För att få fram värmen som går till spillo i fastigheten krävs det mätningar på 

avloppsledningarna i fastigheterna. Detta kan vara svårt att få fram då det i dag inte är som 

standard att man mäter denna temperatur. Tidigare gjorda och egna mätningar av temperaturer 

på avloppsledningarna i fastigheter behandlas i detta kapitel.  

 

4.3.1. Tidigare erfarenheter 
 

Mätningar hittills gjorda i andra undersökningar varierar mycket beroende på fastighetsform, 

mätningsställen och mätperioder. För att få ett samlat värde har man antagit en 

medeltemperatur på 20˚C vid mätningar i Stockholmsområdet (Nykvist, 2012). Andra studier 

gjorda i Nederländerna visar på medeltemperatur upp till 27 ºC i avloppsvattnet (Frijns m fl., 

2011). 

 

Termodynamiskt sett är ett kommunalt VA-ledningsnät ett öppet system då det förekommer 

interaktion med omgivningen (Elías-Maxil m fl., 2014). Eftersom vattnet som transporteras 

tenderar att ha liknande temperatur som marken och värmen avges kontinuerligt genom 

rörväggarna, är det viktigt att minska avståndet mellan brukare och värmekällan om värme ska 

återvinnas. Observationer gjorda visar att efter 10 km i huvudledningarna i kommunala 

avloppssystemet har vattnet samma temperatur som marken. Minskar man rördimensionen 

och flödet kortas detta avstånd (Elías-Maxil m fl., 2014). 

 

Eftersom temperaturen på inkommande kallvatten spelar en viktig roll, är även råvattenintaget 

avgörande. Data som finns insamlad sedan tidigare visar att det skiljer sig i temperaturer på 
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inkommande kallvattnet i Göteborg och Stockholm, vilket också med säkerhet återspeglar sig 

på utgående avloppsvattnet från fastigheten. 

 

4.3.2. Mätning på stamledningar 
 

Mätningar som utfördes i detta arbete gjordes på två flerbostadshus i Borås. Fastigheterna ägs 

av Willhem AB och representerar ett mindre och ett något större flerbostadshus. Fastigheterna 

var: 

 Sparregatan 11 i Borås, ett mindre flerbostadshus med studentlägenheter. 

 Kellgrensgatan 18 i Borås, ett större flerbostadshus med familjelägenheter. 

 

Anliggningstermometer med registreringsfunktion användes på fastigheternas stamledningar 

vid mätningarna. Figur 9 nedan visar en utav mätningarna som gjordes, där stamledningen går 

ner igenom ett soprum i fastigheten.  

 

 
Figur 9. Temperaturmätning på avloppsledning i flerbostadshus på Sparregatan 11 i Borås. 

 

Resultatet av mätningarna presenteras i figurerna på nästa sida, där de blåa kurvorna 

representerar kanalen som registrerade temperaturen på avloppsledningarna.  

 

I figur 10 kan man se att fastigheten på Sparregatan 11 hade toppar som var ända upp till 28-

29 ˚C, men medeltemperaturen för hela mätningen blev ungefär 19 ˚C. Mätningen 

genomfördes under tre hela dygn. 
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Figur 10. Temperaturmätning avloppsledning, Sparregatan 11, Borås 

 

Den större fastigheten på Kellgrensgatan visade sig ha en jämnare temperatur i 

avloppsledningen som visas i figur 11. Medeltemperaturen här var 20 ˚C och mätningarna 

genomfördes under något längre period på cirka 5 dygn. 
 

Figur 11. Temperaturmätning avloppsledning, Kellgrensgatan 18, Borås. 

 

4.4.  Förutsättningar för integrering 
 

Externa värmekällor som kopplas till fastighetens uppvärmnings- eller varmvattensystem har 

specificerade krav som bör följas. Fjärrvärmeleverantören måste alltid underrättas för att 

redogöra och godkänna kopplingsprincipen (Göteborg Energi, 2014). 

 

Grundläggande kravet från Göteborg Energi AB är att vattnet inte får förvärmas innan det går 

in i fjärrvärmeväxlaren. Fastighetsägaren bär fullt ansvar för att fjärrvärmecentralen och 

externa värmekällan styrs och fungerar optimalt (Göteborg Energi, 2014). Detta innebär att 

fastighetsägaren måste äga all utrustning som används.  
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När inget vatten cirkulerar genom växlaren ska styrutrustningen strypa den primära 

styrventilen. Detta för att förhindra kortslutningar på fjärrvärmesidan (Göteborg Energi, 

2014). Installationen kan gå till på många olika sätt, men i figur 12 nedan visas ett schematiskt 

exempel på hur den kan se ut.  

 

 
Figur 12. Exempel på kopplingsprincip vid inkoppling av extern värmekälla (Göteborg Energi, 2014). 

 

Studier gjorda angående reducering av vatten- och energianvändning visar att dessa två står 

för en stor driftkostnad i fastigheter. Vidare konstateras att en framgångsrik metod för att 

motverka detta består av följande egenskaper (Picón-Núñez m fl., 2010): 

 

 Effektiv användning av råmaterial 

 Låg kapitalkostnad 

 God genomförbarhet 

 

Resultaten av studien visar också att värmeåtervinningsproblem med kvaliteten, värmenyttan 

för anläggningen och komplexiteten med värmeåtervinningssystemet kan bestämmas utan att 

konstruera värmeväxlingssystemet på förhand (Picón-Núñez m fl., 2010). 

 

Ett värmeåtervinningssystem kan delas upp i två delar. Värmens uttagning är den ena delen 

som beror på aktuell värmekälla, och den andra är distributionsnätet (Elías-Maxil m fl., 2014). 

Mindre varianterna av värmeväxlare som oftast används för endast en fastighet har som största 

hinder den befintliga VA-installationen i fastigheten. 

 

4.5.  Energiförluster i flerbostadshus 
 

Med värmen som kommer till fjärrvärmecentralen för att värma upp fastigheten, värms även 

kallvattnet som går i ledningarna. Värmen i kallvattnet utgör en energiförlust som dagligen går 

till spillo vid vattenanvändning.  

 

Utöver uppvärmningen tappas även varmvatten som använts för olika ändamål ut i 

avloppsledningarna med betydligt högre temperatur än kallvattnet som kommer in. Dessutom 

finns det annan utrustning i fastigheterna som disk- och tvättmaskiner var kallvattnet värms 

upp och spolas ner i avloppsledningarna (Cipolla m fl., 2014). All denna spillvärme har en 

potential till att återvinnas.  
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I detta kapitel presenteras förlusterna som kallvattnet bär med sig ner i avloppet och möjliga 

besparingar med en eventuell installation av energiåtervinningsprodukt.  

 

4.5.1. Förluster i kallvattnet 
 

När det gäller återvinning av värme ur dricksvattnet innan det tappas ut i fastigheten finns det 

inte manga studier gjord. Möjligen pga. att detta extremt lågtempererade vatten inte är lika 

attraktivt som vatten med lite högre temperatur. Andra svårigheter gällande utvinning ur 

dricksvatten är hälsorisker som det medför. Om temperaturen i tappvattnet höjs i 

distributionsnätet finns alternativet att sänka temperaturen för att kontrollera mikrobiologiska 

växligheten (Elías-Maxil m fl., 2014). Nationella förordningar styr gränser för vilken 

maximala temperaturer som får förekomma vid tappning i hushållen.  

 

För att ta reda på hur mycket energi som går till spillo med det vattnet som står stilla i 

kallvattenledningarna används följande antagande:  

 

 Medelstort flerbostadshus har 24 lägenheter och 300 meter kallvattenledningar. 

 Medeldiameter för alla kallvattenledningarna i fastigheten är 13 mm invändigt.  

 Vattenbehållaren i toalettstolen har en volym på 6 liter (Gustavsberg, 2015). 

 Medeltemperaturen på inkommande kallvattnet är 10 ˚C (Wångsell, 2015). 

 Rumstemperaturen är 22 ˚C (McQuiston m fl., 2005). 

 Transmissionsförluster försummas. 

 Antal lägenheter i flerbostadshus är 2’332’253 (SCB, 2014). 

 Antal tappningar vatten en person gör i genomsnitt är 9’000 per år (3eflow, 2015). 

 Snittantal personer per hushåll i Sverige är 2 (Johansson, 2014). 

 Fjärrvärmepriset är 0,9 kr per kWh (Energimyndigheten, 2014). 

 

Då varje person använder 160 liter vatten per dygn och 19 % utav detta till spolning av 

toalettstolen kan man få fram att ungefär 30,4 liter vatten används för detta ändamål per 

person och dygn. Om vi antar enligt ovan att tömning av vattenbehållaren är 6 liter vatten 

innebär det att man spolar ungefär 5 gånger per person och dygn.  

 

Varje hushåll tappar vatten 18’000 gånger i snitt per år enligt antaganden ovan. Eftersom 

tidigare studier visar att 35 % utav vattnet som kommer in är varmvatten innebär det att de 

resterade 65 % räknas som tappning av kallvatten. Genom detta får man fram hur många 

tappningar som sker i ett medelstort flerbostadshus i snitt per dygn, vilket visas i tabell 8.  

 
Tabell 8. Volymer och tappningar av vatten i ett medelstort flerbostadshus. 

Tappställe Volym [m3/tapp.] Antal [tapp./år] 

Toalettstol 0,006 87’600 

Rörledningar 0,040 280’800 

  

Med hjälp av tidigare formel 1 kan man beräkna energiåtgången som går åt för att värma 

vattnet i rören och i toalettstolens vattenbehållare. Eftersom varje tappning tömmer vattnet i 

rören och behållaren samt orsakar att värmt vatten går förlorat, multipliceras energiåtgången 

med antalet tappningar för rörledningar respektive toalettstol. Resultatet från beräkningarna 

visas i tabell 9. 

 
 

 



 

 22 

 

Tabell 9. Energibehov och energikostnad för stillastående vatten i ett medelstort flerbostadshus. 

Tappställe Energibehov [MWh/år] Energikostnad [kr/år] 

Toalettstol 7,32 6’589,71 

Rörledningar 156,50 140’853,85 

 

4.5.2. Besparingar med energiåtervinning 
 

Besparingar som skulle kunna tas tillvara på ifrån avloppsvattnet i ett flerbostadshus 

presenteras här. Metoden som det är tänkt att återvinningen ska ske med är produkter som är 

beprövade och finns ute på marknaden idag. 

 

SPUAB är en utav leverantörerna som har en utlovad procentbesparing vid installation av 

deras värmeväxlare. De garanterar en besparing på upp till 10 %, vilket motsvarar 105’600 kr 

per år för ett flerbostadshus (SPUAB, 2015). Med denna energiåtervinning betalas 

investeringskostnaden för produkten tillbaka på endast två år.  

 

Miljömässigt skulle detta reducera energianvändningen i ett flerbostadshus med ungefär 22,44 

MWh per år. I Sverige beräknas det finnas omkring 2’356’831 lägenheter i flerbostadshus 

(SCB, 2014). Om alla flerbostadshus skulle gå över till att återvinna energi ur avloppsvatten 

som detta, skulle man kunna reducera energianvändningen med 801,32 GWh per år. Innebär 

en reducering med ungefär 3,5 % av energianvändningen från fjärrvärmen i flerbostadshus. 

 

En annan leverantör som utlovar procentmässiga besparingar för sina produkter är 

Renewability Energy Inc. I tabell 10 presenteras besparingar som är möjliga att åstadkomma 

genom energiåtervinning ur spillvatten som lämnar ett medelstort flerbostadshus. 

 
Tabell 10. Resultat av energiåtervinning med möjliga produkter för ändamålet. 

Produkt SPUAB VVX 

(utan ackumulering) 

Renewability Energy 

Power-Pipe® Model 

R3-60 

Renewability Energy 

On-Demand  

(utan ackumulering) 

Besparing [%] 10 25-35 9-18 

Energibesparing [MWh/år] 22,4 56,1-78,5 20,2-40,4 

 

Produkternas besparingar jämförs i figur 13 nedan med avseende på reducering av 

energianvändning. EUs mål beskrivs av de gröna staplarna som representerar 20 % utav 23 

TWh energianvändning som årligen används för fjärrvärme i flerbostadshus.  

 

 
Figur 13. Jämförelse av årlig reducerad energianvändning med återvinningsprodukter. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Studier gjorda inom vattenanvändning, kallvatten respektive varmvatten, är väldigt spridda 

och svåra att generalisera. En anledning till detta kan vara att det inte finns tillräckligt med 

mätningar gjorda, men också att det är individuellt och handlar mer om människans 

beteendemönster. Det man kan se är att försöken till att kartlägga detta ökar i takt med 

behovet av energieffektivisering. 

 

Temperaturmätningar gjorda på avloppsvattnet är för få och för odetaljerade för att kunna 

användas för exakta beräkningar. Orsaken till detta kan vara att fastigheter är byggda på 

många olika sätt samt att vatten- och avloppssystemen dessutom varierar från fall till fall. 

Mätningar gjorda i detta arbete gjordes under våren och visar på att avloppsvattnet har en 

medeltemperatur på ungefär 20 ˚C. Man kan tänka sig att det på vintern kan bli lägre 

temperaturer, men samtidigt värms det mycket mer i hushållen också, vilket antagligen jämnar 

ut det.  

 

Temperaturer på avloppsvattnet som kommer in till reningsverket för samma period visar en 

medeltemperatur på mellan 15-17 ˚C. Detta bekräftar att värme i avloppsvattnet avges på 

vägen till vattenverket och att en värmeåtervinning i fastigheten är mer effektiv än vid 

reningsverket. Värmeåtervinningen som idag sker i Ryas värmepumpverk skulle kunna 

effektiviseras ytterligare genom att ta tillvara på värmen närmare källan, alltså i fastigheterna. 

 

Produkterna som finns att tillgå för värmeåtervinning är många, dock med liknande principer. 

Här märks ett mycket stort utvecklingsbehov. Utav alla analyserade produkterna är Rain-O-

Tec den som är mest nyskapande.  

 

Stillastående kallvatten i rören värms ständigt av fastighetens varmvattenledningar, utrustning 

som har egen uppvärmning och av alla andra elektiska apparater som finns i hushållen. 

Energin som på detta vis går till spillo, uppskattar man till att vara ungefär 164 MWh per år i 

ett medelstort flerbostadshus. I brist på exakta värden har antaganden gjorda vid denna 

beräkning tagits med största möjliga återspegling mot verkligheten. 

 

Potentialen i detta vatten som idag spolas ner i avloppet är som presenterat väldigt högt. Detta 

innebär att även låga besparingsmöjligheter skulle ge stora minskningar av energianvändning 

och kostnader. 

 

Genom att ta tillvara på den totala värmen som går till spillo i fastigheten har man möjlighet 

att spara hundratusentals kronor per år, vilket kan göra en produkt som exempelvis SPUABs 

värmeväxlare återbetald inom 2 år. Dessutom gör man en nytta för miljön genom att undvika 

onödig energianvändning på ungefär 22,4 MWh per år och fastighet. Väljer man istället den 

effektivaste produkten, Renewability Energys Power-Pipe® Model R3-60, kan man minska 

energianvändningen med ungefär 78,5 MWh per år i medelstora flerbostadshus. 

 

Framstegen inom värmeåtervinning i flerbostadshus går långsamt, men man kan tydligt se att 

bostadsbolag börjar se nyttan med detta. Precis som för de flesta nyheter är nog många 

försiktiga och försöker skapa sig en verklig bild innan de satsar på det. Det som kan ligga till 

orsak är också renoveringsbehovet av fastigheter och då väljer man kanske att gör en satsning 

på energiåtervinning i samband med detta. 
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Genom energiåtervinning minskas energianvändningen i hushållen, vilket idag är en stor del i 

miljömålen som är uppsatta inom EU. För flerbostadshus med fjärrvärme skulle denna åtgärd 

för hela Sverige innebär en reducering med mellan 3,1–12,2 %. Detta skulle då vara en 

betydande del i de 20 % som är målet inom denna delsektor. Energiåtervinning ur spillvatten 

skulle i det bästa fallet kunna stå för 61 % utav det totala målet att minska energianvändningen 

med 4,6 TWh årligen. 

 

Om inte metoder som detta ges utrymme och möjligheter att utvecklas kommer det vara svårt 

att göra framsteg i miljöarbetet. Först och främst behöver det finnas subventioner som lockar 

människor att satsa på detta. Utveckling är oftast proportionerlig mot marknaden, vilket 

innebär att ju mer något säljs desto mer utvecklas det. Om vi ska hinna ikapp de ineffektiva 

metoder och processer som låtit fortgå sedan lång tid tillbaka, måste man åtminstone låta de 

nyare effektiva konkurrera på samma villkor. 

 

Ur en fjärrvärmeleverantörs synvinkel kan satsningar mot miljömålen vara att förespråka 

energiåtervinning som en del i miljöförbättringsarbetet för värmeproduktion. Icke desto 

mindre gör detta fjärrvärmen ännu mer attraktiv för kunderna som även får lägre 

värmekostnader. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

6. Framtida arbete 
                                                                                                                                                    

När alla renoveringar av kommunala avloppsledningar har genomförts finns det kanske ett 

behov att se hur det påverka möjligheterna för energiåtervinning. Kanske finns det fördelar 

med att anpassa dessa just med syfte att underlätta återvinning, genom att exempelvis isolera 

ledningarna. 

 

Mer noggranna mätningar av temperaturer i avloppsledningarna i fastigheter skulle kunna vara 

ett bra framtida mål att sätta. Optimalt vore om man kunde sätta upp temperaturmätare och 

flödesmätare på respektive tappställe och även på stamledning. Mätningarna bör också göras 

under ett helt år.  

 

Utvecklingspotentialen för produkter som återvinner energi ur avloppet är stort och här finns 

det mycket som kan bearbetas. Dagens produkter fungerar mycket på samma princip och det 

finns för lite av nya upptäckter inom detta område.  

 

Eftersom det är en stor mängd energi som detta stillastående vatten i rörledningarna och 

toalettstolen förbrukar finns det anledning att titta närmare på hur det kan minskas. En annan 

infallsvinkel för ett framtida arbete kan vara hur det kan utnyttjas mer. Vilken metod skulle 

kunna vara mest effektiv? 

 

Kallvattencirkulation är ett alternativ som kan jämföras med energin som går till spillo med 

stillastående vatten i ledningarna. Kombinationen av att återvinna värmen och ackumulera den 

vore intressant att undersöka.  

 

Integration med fjärrkyla och utnyttjande av kallvatten i detta syfte är en annan intressant 

aspekt att undersöka.  
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Bilaga A 
 

 
Bakteriebildning orsakad av tillfällig temperatursänkning (Göteborg Energi, 2014). 


