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A 
dnan Ploskić, verk-
samhetsutvecklare på 
Bravida och forskare på 
KTH, Avdelningen för 
strömnings- och klimat-

teknik, är projektledare för det aktuella 
forskningsprojektet där Behrouz Nouro-
zi, doktorand på samma KTH-avdelning, 
samt Qian Wang, forskningsspecialist 
på Uponor och likaså forkare på KTH, 
avdelningen för strömnings- och klimat-
teknik, har deltagit.

Just nu är Adnan Ploskić föräldraledig 
med sonen Alem. VVS-Forum tar med 
dem till lekplatsen Bryggartäppan där 
Alem med stora ögon ser barnen springa 
omkring i en miljö som liknar stadsde-
len Södermalm under senare hälften av 
1800-talet. Kontrasten i lekparkens miljö 
är skarp mot det moderna byggandet och 
det forskningsprojekt Adnan Ploskić och 
hans kollegor driver.

– Våra byggnader blir allt tätare och 
transmissionsförlusterna har minskat 
mycket de senaste decennierna. På sena-
re tid har det blivit standard att installe-
ra FTX-system eller frånluftvärmepump 
i flerbostadshus, säger Adnan Ploskić.

Avfrostningsbehovet kan halveras

Adnan Ploskić menar att värmen i tapp-
varmvattnet börjar utgöra upp till 60 pro-
cent av hela energianvändningen för en 
ny byggnad. Det är därför naturligt att 
försöka använda värmen i det utgående 
spillvattnet.

– Vi tar ju hand om den värme som 
ändå bara skulle lämna byggnaden och 
använder den för att minska ett annat 
värmebehov, i det här fallet uppvärm-
ning av ventilationsluft, förklarar han.

Adnan Ploskić och kollegorna har 
undersökt hur värmen i spillvattnet kan 
användas till att förvärma uteluften i ett 

FTX-system installerat i ett flerfamiljs-
hus. Resultaten visar att det motsvarar 
att flytta en fastighet från Jokkmokk till 
Malmö, ett avstånd på närmare 130 mil 
fågelvägen.

– Själva idén har vi tagit från HSB-FTX. 
Poängen är att ta värme från spillvattnet 
och förvärma inkommande ventila-
tionsluft till FTX-systemet. Då minskar 
värmebehovet för uppvärmning av 
ventilationsluften, samtidigt minskar 
risken för frostbildning i värmeväxlaren 
så att avfrostningsbehovet kan halveras. 
Vi har också sett att effektbehovet för 
uppvärmning av ventilationsluften kan 
reduceras med upp till 40 procent de kall-
laste dagarna, säger Adnan Ploskić.

Han poängterar att resultatet gäller 
just det kalla klimatet i Jokkmokk och 
att potentialen är mindre söderut. Trots 
det är effektpåverkan en mycket viktig 
aspekt.

Spillvatten är  
en hållbar resurs
Hållbart är att maximera användningen av de flöden som ström-
mar genom en byggnad. I ett nytt forskningsprojekt undersöks 
möjligheten att ta tillvara värmen i spillvattnet och låta det värma 
ventilationsluften.

Text och foto: Jan Fredriksson

”Våra byggnader blir allt tätare och trans-
missionsförlusterna har minskat mycket de 
senaste decennierna. På senare tid har det 
blivit standard att installera FTX-system 
eller frånluftvärmepump i flerbostadshus.”
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– Det finns två anledningar att 
minska effektbehovet. Under de kallaste 
dagarna måste fjärrvärmeleverantörerna 
försäkra sig om att de kan leverera den 
effekt som behövs. Och kanske räcker det 
inte alla gånger att använda förnybara 
energikällor, det kan behövas spets med 
fossila bränslen. Dessutom debiterar 
också fjärrvärmebolagen enligt effekt-
taxa, inte bara energitaxa, säger Adnan 
Ploskić.

Än så länge har inte forskarteamet 
gjort någon livscykelkostnadsanalys av 
idén, men det ingår i projektet att göra 
en.

– Det är uppenbart att hållbarheten 
ökar när vi använder värme, som ändå 
skulle gå förlorad, till att minska ett 
annat värmebehov. Det handlar om att 
konservera den energi som används 
i byggnaden, säger Adnan Ploskić.

Forskningsresultaten bygger på simu-
leringar med klimatindata, varmvat-
tenanvändning och ventilationsbehov, 
från ett verkligt flerbostadshus 
på 1 606 kvadratmeter boarea be-
lägen i Jokkmokk.

– Tidigare undersökningar har 
visat att spillvattnet brukar hålla 
15–25 °C när det lämnar byggna-
den, men mer vanligt är 18–22 °C. 
Vi har använt 15 °C för att inte 
överskatta systemets potential, säger Ad-
nan Ploskić.

Den temperaturen är ändå betydligt 
högre än vad som nås i borrhålen till 
HSB-FTX. Den högre vattentemperaturen 
ger möjlighet att använda lägre drift-
flöde i luftförvärmaren och därigenom 
fås mindre pumpförluster.

Gråvatten lagras i tank

Hjärtat i systemet är en slamavskiljare 
från det kanadensiska företaget Sharc 
som filtrerar bort fasta partiklar i spill-
vattnet. Kvar blir ett fint filtrerat, och 
varmt, gråvatten som lagras i en tank. 
Vattnet i denna kan sedan pumpas 
direkt till förvärmaren i ventilations-
aggregatet, utan värmeväxlare i tanken. 
Sharc-systemet är beprövat och används 
ofta tillsammans med värmepumpar 
i flerbostadshus och hotell.

Det krävs att spillvattnet har en viss 
mängd, studien har förutsatts ett flöde 
på 5 300 kg/dygn, baserat på verkliga fält-
mätningar. Gråvattenflödet på 0,15–0,2 

kg/s från tanken till luftförvärmaren har 
anpassats för att säkerställa lagom ned-
kylning av spillvattnet som lagrats under 
dygnet.

– Ju större volym desto större blir 
potentialen av systemet. Och vill man 
verkligen få ut så mycket som möjligt ska 
man sammankoppla flera byggnader så 
att det blir en större mängd vatten att 
arbeta med.

Luftförvärmningen gör att FTX-aggre-
gatet får arbeta under gynnsammare 
förhållanden.  I simuleringar var lägsta 
utetemperaturen –27 °C under januari 
i Jokkmokk, med luftförvärmning steg 
uteluftstemperaturen till –13 °C i FTX-ag-
gregatets tillopp. Vid uteluftstemperatur 
på –10 °C var inkommande lufttempera-
tur omkring –1 °C i aggregatets inlopp.

Energin för billig

Adnan Ploskić delar sin arbetstid som 
forskare vid KTH och verksamhetsut-
vecklare på Bravida i lika delar.

– I mitt arbete hos Bravida ser jag de 

svårigheter som finns att implementera 
redan utvecklad teknik i verkligheten. 
De ekonomiska vinstkraven gör det väl-
digt svårt att investera, eftersom energin 
fortfarande är väldigt billig, säger Adnan 
Ploskić.

Han berättar hur han gjort beräkning-
ar av hur mycket energi det går att spara 
med dagens teknik. Att sänka tempera-
turen på frånluften (10 l/s och person) 
och spillvattnet (150 l/dygn och person) 
från 20 °C till 5 °C skulle ge en energi-
vinst på ungefär 7–8 kWh per dygn och 
person, det vill säga omkring tio kronor 
per person med dagens energipris. Det 
här, bland annat, gör att de som ska 
äga och förvalta byggnaderna får stora 
investeringskostnader i förhållande till 
besparingarna.

– Alla är väldigt rädda för stora kapital-
kostnader, speciellt inom industrin som 
har stora subventioner, med exempelvis 
billig el. Då blir det inte lätt att få dem 
att investera i värmeåtervinningssystem 
– just för att driften för närvarande 

Adnan Ploskić, forskare vid KTH och verksamhetsutvecklare på Bravida.

”Det är uppenbart att hållbarheten ökar när vi 
använder värme, som ändå skulle gå förlorad, 
till att minska ett annat värmebehov.”

»
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Snart lanserar  
vi vår minsta  
nyhet för i år
SNART KOMMER NÄMLIGEN MEGA S, en mindre 

fastighetsvärmepump som kompletterar de 

större familjemedlemmarna Mega XL, L och M. 

Med sin oslagbara totalekonomi har Mega- 

serien varit en succé ända sedan lanseringen.  

Den varvtalsstyrda kompressorn anpassar hela  

tiden driften efter fastighetens aktuella behov.  

Det innebär maximal effektivitet i alla driftlägen.

Mega-serien kan även med stor fördel användas  

i system för frånluftsåtervinning. Tack vare tek-

niken med varvtalsstyrning utvinns maximalt 

med energi ur frånluften. Bra för plånboken  

och bra för miljön. 

Mega S – fastighetsvärmepumpen som ger 

dig de stora fördelarna i ett litet format.  

Vill du veta mer? Hör av dig till vår fastighetsavdelning – thermia.se/fastighet 

Vi hjälper dig med dimensionering och tar fram systemförslag för hur din  

anläggning ska byggas för att ge bästa resultat. 



”Som familjeföretaget med stort lokalt
engagemang erbjuder vi också alla de fördelar det

  innebär att vara del av en rikstäckande kedja”

Som kund vill du ha engagemang. Utan det spelar resten 

ingen roll. Rikstäckning. Storlek. Kunskap. Logistik. Och 

det största engagemanget får du av en entreprenör. Någon 

som gör sitt yttersta. Med en inställning och stolthet som 

sitter i generna. Det visar sig i leveransen. Löften som hålls. 

Kvalitet i varje moment.

 Lägg till platsen där företaget finns. Orten. Rötterna. Någon 

som kan platsen, och vill göra allt för den. Som Kim Nydén, 

delägare i Lindesbergs VVS. Man vill ju kunna se sina kunder 

i ögonen.

 Engagemang och plats.

 När du får det kan du lägga till dina andra önskemål. 

Bättre priser. Den senaste kunskapen. ISO-certifieringar. Att 

känna sig trygg med en logistik som skapar säkra leveranser 

i rätt tid. En förmåga att genomföra rikstäckande projekt.

Entreprenörskap, det lokala, och med en stor organisation 

i ryggen. De orden är en perfekt beskrivning av Comfort, 

Sveriges största installationskedja inom VVS. En kedja med 

130 fristående medlemmar som var och en äger sina företag. 

Och som var och en äger en del av Comfort. Medlemmar som 

samverkar och samarbetar för att varje dag ta sig an nybygg-

nation och ombyggnation, ventilationsuppdrag, e�ektivisera 

energianvändning eller helt enkelt se till att det som installe-

rats fungerar optimalt. 

 Du som köpare får engagemanget och den lokala förank-

ringen, tillsammans med storleken som gör det möjligt att 

ge kunderna allt som en rikstäckande kedja kan ge.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

www.comfort.se/foretag

Kim Nydén,  

delägare i Lindesbergs VVS, 

en av Comfort-kedjans 130

entreprenörer och delägare.
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är så billig. Det betyder att återbetal-
ningstiden blir lång och då har vi inga 
argument, säger han.

Men enligt Adnan Ploskić är den teknis-
ka livslängden på de flesta ventilationsan-
läggningar i Sverige nådd om några år, och 
då finns det möjligheter att installera den 
bästa teknik som finns på marknaden.

– Samarbete mellan näringsliv och 
akademi, speciellt inom energi och 
VVS, borde fördjupas. Det finns väldigt 

mycket kunskap som produceras kon-
tinuerligt på universitet och högskolor, 
och det är relevanta doktorsarbeten som 
görs. Sedan är det båda parters ansvar att 
det får praktisk omsättning. Hittils har 
det inte varit så vanligt att arbeta på det 
sättet inom energi och VVS, till skillnad 
från exempelvis tillverkningsindustrin. 
Där finns en annan kultur, men vi måste 
börja att förändra kulturen inom vår 
bransch, säger Adnan Ploskić.

Forskningsprojektet är finansierat av 
Energimyndigheten och Svenska Bygg-
branschens Utvecklingsfond, SBUF. Sam-
arbetspartner i projektet är Stockholms-
hem, Telge Bostäder, Valvet Förvaltning 
och WSP. 

LÄS MER: 
Källsortering allt mer intressant. »

Det studerade systemet är en vidareutveckling av HSB-FTX.

Luft ut

Luften förvärms av värmen 
från spillvattnet till minst 
–13 °C innan den leds 
vidare till värmeväxlaren.

Luuftf  utt

TilluftFrånluft

FTX

Luft in
–27 °C

+

Avloppsvärme-
återvinning

Cirkulationspump
0,15–0,2 kg/s

Från förvärmare
Till förvärmare
15 °C

3 m

Finfiltrerat
gråvatten

Ca 1/4 h
Gråvatten ut 7 °C

Sharc-filter
14–15 °C

>7 °C

15 °C7 °C Spillvatten
5 300 kg/dygn

Fakta/Tar värme 
ur spillvatten

Det aktuella forskningspro-

jektet undersöker potentia-
len att använda spillvatten 
som värmekällan till för-
värmning av ventilationsluft. 
Idén är en utveckling av 
HSB-FTX där en förvärmare 
placeras på tilluften innan 
ventilationsaggregatets vär-
meväxlare. Det gör att venti-
lationsaggregatet kommer 
att arbeta under mer gynn-
samma förhållanden så att 
behovet att avfrosta värme-
växlaren minskar. Detta 
minskar både energi-
användningen och effekt-
behovet.

Den studerade byggnaden 
har boarea om 1 606 m² bo-
area och är belägen i Jokk-
mokk. Simuleringar har 
gjorts med klimatindata 
samt verklig varmvattenan-
vändning och ventilations-
behov.

Systemet filtrerar varmt 
svartvatten från byggnaden 
och lagrar avskilt gråvatten  
i en tank. Från tanken cirku-
lerar vattnet till luftförvär-
maren med flöde på 0,15–
0,2 kg/s. En fyrvägsventil 
leder vattnet förbi tanken 
om temperaturen i returen 
från förvärmaren är över 
7 °C. Vattnet återförs till bot-
ten av tanken vid cirka 7 °C. 
Det låga flödet och förbi-
gången håller temperaturen 
i tanken konstant.

Tankens höjd på 3 m är 
anpassad för att vattnet ska 
skiktas. I tankens övre 
¾-del ligger temperaturen 
mellan 14–15 °C och i den 
undre ¼-delen sjunker den 
sedan snabbt till omkring 
7 °C. Gränsen på 7 °C är satt 
eftersom spillvattnet ut från 
fastigheten inte ska vara 
kallare än inkommande 
tappvatten.

»
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