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Sammanfattning 

Stora framsteg har gjorts för att minska transmissionsförluster i byggnader vilket har lett till 

att varmvattnet nu utgör en större procentuell del av energibehovet än någonsin för svenska 

hushåll. Uppvärmningen av varmvatten kani dagsläget uppgå till nästan 60 % av den totala 

energianvändningen i bostäder och lokaler. En väldimensionerad spillvattenvärmeväxlare 

kan enligt tillverkare idag potentiellt återvinna 70 % av värmen i spillvattnet. En 

litteraturstudie har gjorts för att fastställa vilka byggnader som uppfyller de förutsättningar 

en spillvattenvärmeväxlare kräver. Att installera en spillvattenvärmeväxlare under en 

stamrenovering minskar installationskostnader för fastighetsbolag vilket är fördelaktigt rent 

ekonomiskt. Marknaden smalnades därigenom av till flerbostadshus främst med 

stamrenoveringsbehov. Snittvattenförbrukningen för svenska flerbostadshus utgör grunden 

till den utredande delen av arbetet, där uppmätta tappflöden och blandningstemperatur 

användes för att beräkna möjlig energibesparing för ett flerbostadshus. Beräkningar visar att 

energiåtgången för varmvattenberedning kan minskas med upp till 19 % under vissa 

omständigheter. Indata och resultat i arbetet baseraspå en specifik byggnad i Einar 

Mattssons ägo. 
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Abstract   

Domestic hot water (DHW) has become a larger energy loss than ever for Swedish 

households, much because the transmission losses are continuously being minimized. 

Heating of DHW nowadays amount to almost 60 % of the total energy usage in newly built 

residential and commercial buildings. A heat exchanger for heat recovery from wastewater 

could potentially, according to manufacturer’s data, save up to 70 % of the energy in the 

wastewater. The buildings covered in this project degree have been ascertained through a 

literature review. The installation cost of a wastewater heat exchanger is significantly 

reduced if done during a sewer renovation. Therefore the market for wastewater heat 

exchangers in this project degree is narrowed down to apartment buildings with sewer 

renovation needs. The average water consumption of Swedish apartment buildings is used 

as in data for estimations in this project degree. The water consumption patterns, flows and 

mixing temperatures are also used to estimate the possible energy saving for a Swedish 

apartment (building). The used in data in this work is based on field measurements by 

construction company Einar Mattsson.The results indicate that energy need for preparation 

of DHW could be reduced by 19 % using waste water heat exchanger. 
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Nomenklatur 

Tecken  Benämning   Enhet 

SVVX  Spillvattenvärmeväxlare  - 

Mantelyta(As ) Innerrörväggen  m2 

Re  Reynoldstal   - 

Pr  Pranteltal   - 

Nu  Nusselt-tal   - 

SV  Spillvatten   - 

VV  Varmvatten   - 

KV  Kallvatten   - 

P  Effekt   [kW] 

d  Diameter   [m] 

L  Längd   [m] 

ṁ  Massflöde   [l/s] 

c  Hastighet   [m/s] 

𝑉   Volymflöde   [m3/s] 

𝒗  Kinematisk viskositet  [m2/s] 

Cp  Specifik värmekapacitet (vatten) [4,18 kJ/(kg*K)] 

h  Värmegenomgångskoefficient  [W/m2*°C] 

ε  Temperatureffektivitet  - 

ρ  Densitet (vatten)  [1000 kg/m3] 

T in, SV  Inkommande SV temp.   [°C] 

T ut, SV  Utgående SV temp.   [°C] 

T in, VV  Inkommande VV temp.   [°C] 

T ut, VV  Utgående VV temp.   [°C] 

n  Tekniskt livslängd  [år] 

iii 



 

 

kr   Svenska kronor   -  

G  Grundinvestering   [kr] 

a  Årligt överskott  [kr]  

R  Restvärde    [kr] 

kWh  Energienhet   -  
 
BBR  Boverkets byggregler  - 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energi är centralt i dagens samhälle och anses vara en självklarhet i vardagen. Med en ökad 

energimedvetenhet på senare tid har vikten av att ta vara på energin på ett hållbart sätt 

blivit allt viktigare. Utvecklingen har gjort stora framsteg för att sänka de specifika 

energibehoven för flerbostadhus genomatt minska värmeförlusterna. Åtgärderna har hittills 

i huvudsak haft fokus på byggnadens klimatskal och ventilation vilket har lett till att den 

relativa energiåtgången för varmvattnet har blivit större än någonsin för svenska hushåll.  

Energiåtgången för uppvärmningen av tappvarmvattnet står idag för cirka 25 % av det totala 

värmebehovet för en byggnad med hög energiförbrukning(Energimyndigheten, 2012). 

Vidare vid en omfattande energieffektivisering av byggnaden, passivhus t.ex., står 

energiåtgången för uppvärmningen av tappvarmvattnet för cirka 50-60 % av byggnadens 

totala specifika energibehov. 

För att minska energiåtgången för varmvatten krävs ett förändrat användningsbeteende av 

vattnet. I nuläget är svenskahushåll bekväma och generösa med användningen eftersom 

tillgången till energi fortfarande är lättillgänglig och billig. Genom att integrera en 

spillvattenvärmeväxlare (SVVX) till byggnadens avloppssystem kan man ta vara på den 

värmeenergin som spolas rakt ut i avloppsnätet. SVVX använder värmen som finns i 

spillvattnet för att förvärma tappvarmvattnet och därmed minska energiåtgången vid 

beredningen av tappvarmvatten.  
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1.2 Syfte och målsättning 

Det övergripande syftet med arbetet är att uppnå en sänkning på 30 % av den specifika 

energianvändningen av tappvarmvatten i befintliga flerbostadhus samt komma fram med 

tekniska lösningar.  

Målet med arbetet är att uppmärksamma energimängden som idag inte utnyttjas i 

flerbostadshus. Detta genom att ta reda på återvinningsgraden med hjälp av en 

spillvattenvärmeväxlare och därigenom belysaden framtida energibesparingspotentialen i 

befintliga flerbostadshus.  

Problemformulering 
 

 I vilka situationer värmeåtervinning ur spillvatten lönar sig, vilka förutsättningar 

krävs? 

 Hur stor är energiåtgången för uppvärmningen av tappvarmvatten?  

 Vilka parametrar påverkar spillvattenvärmeväxlarens verkningsgrad? 

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet har avgränsats till att behandla en befintlig fastighet i Einar Mattssons ägo 

med fokus på återvinning av värmeenergin i spillvattnet för att förvärma tappvarmvattnet. 

Arbetet behandlar inte energiåtgången i byggnaden utöver den som är specifikt kopplad till 

tappvarmvattnet. Transmissionsförluster för distributionsrören från samtliga tappställen 

behandlas inte.  

Examensarbetet innefattar inte pratiska moment men de framräknade beräkningsresultaten 

jämförs med tidigare mätningar utförda av EFFAB där en testrigg har använts. För 

friktionsförluster i detta arbeteantas glatta rör. Strömningshastigheten för spillvattnet är 

svår att beräkna då spillvattenflödet inte är konstant och spillvattenröret sällan blir fyllt. För 

att utföra beräkningarna kommer ett fyllt rör antas samt konstant flöde under en bestämd 

tidsperiod under dagen.  

En översiktlig kalkylkostnad kommer genomföras i arbetet som resulterar i ett 

beslutsunderlag ur ett ekonomiskt perspektiv för integrering av SVVX för Einar Mattssons 

fastighet.  
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2 Tillvägagång för examensarbetet 
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3 Förstudie 

Förstudien har utgått från att samla fakta medkoppling till SVVXdetta genom olika 

myndigheter, tidigare arbeten och information från tillverkare. Förstudien har för avsikt att 

skapa en helhetsbild för SVVX:s möjligheter på marknaden idag och förutsättningarna för att 

applicera systemet i framtiden. Detta för att skapa en större förståelse om hur systemet 

fungerar.  

3.1 Potentiellmarknad för spillvattenvärmeväxlare 

Flerbostadshus i Sverige motsvarar 56 % av den totala bostadsbyggnaden, i 

Stockholmsområdet där Einar Mattsson har sin verksamhet står flerbostadshus för 73 % av 

de totala bostadsbyggnaderna[1]. Majoriteten av flerbostadshusen i Sverige är byggda 

mellan 1940 – 1975 vilket grovt brukar kallas modernismen och rekordåren. Dessa 

byggnader är i behov av omfattande renoveringar då avloppsstammens tekniska livslängd 

har passerats.  

En byggnad är vanligtvis byggd för att hålla 100 år men renoveras oftare än så då tekniken 

utvecklas samt regleringar och lagar skärps. Ett exempel på detta är BBRsnya krav på 

byggnaders specifika energibehov. En avloppsledning slits mer än många av husets 

resterande delar och bör bytas vart femtionde år.  

I byggnader mellan 1940 - 1970 bestod avloppsledningarna av järnrör vilka under 1970 talet 

ersattes av plaströr för avloppsrör och kopparrör för tappvattnet[2]. Detta innebär att 

majoriteten av byggnaderna vars avloppsledningar ska renoveras inom den närmaste 

framtiden med största sannolikhet har järnrör i stamsystemet.  

Modernismenf(1940–1960) 

Efter andra världskrigets slut så började industrin växa sig kraftigare vilket ledde till 

arbetstillfällen i staden som i sin tur ledde till en urbanisering och ett omfattande 

bostadsbyggande började i städerna med Stockholm i spetsen. Perioden dominerades 

därigenom av en tätare bebyggelse där lamellhus i tre våningar var framträdande men 

punkthus i 8 – 11 våningar blev också vanliga. En del av byggnaderna från denna period har 

undergått en stamrenovering medan vissa har avloppsstammar som kräver renovering 

omgående då livslängden har passerat [3]. 
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Rekordåreng(1961–1975) 

Denna period var en intensiv tid då målet var att bygga 1 miljon lägenheter, den snabbt 

ökande urbaniseringen var ett faktum som behövde hanteras då bostadsbristen blev extrem. 

Resultatet blev ett storskaligt standardiserat industriellt byggande där mycket av det 

hantverkarmässiga försvann t.ex. murning. Platsgjutning av betongstammar och motering av 

prefabricerade betongelement tog över. Vanligaste byggnadstypen under rekordåren var 

lamellhus i tre våningar och mot slutet av 60-talet byggdes många skivhus och punkthus [3]. 

Renoveringsbehov 

En del byggnader har avloppsstammar långt förbi sin livslängd medan andra byggnader har 

stammar som ska bytas inomkort. Detta gör denna tid till den största renoveringen av 

avloppsstammar genom tiderna med uppskattningsvis 1,4 miljoner lägenheter som behöver 

renoveras. Boverket uppskattar att minst 65 000 lägenheter per år kommer behöva byta 

vatten- och avloppsledningar. 
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3.2 Avloppsystem 

3.2.1 Avloppsvatten 

Vatten brukas som känt i byggnader, efter användning klassas vattnet som kontaminerat.  

Kontaminerat vatten är vanligtvis dränvatten, regnvatten och spillvatten, det kontaminerade 

vattnet ska ledas ut ur byggnaden då det inte är hälsosamt att bruka längre. 

Avloppssystemet är ett rörsystem som vanligtvis är integrerat i väggar och bjälklag vars 

uppgift är att leda ut kontaminerat vatten från byggnaden. Rörsystemet är vanligtvis 

konstruerat med hjälp av självfall vilket innebär att samtliga rör är placerade i en låg lutning 

som gör att tillförsel av energi mekaniskt blir överflödigt [4].  

 

Spillvattnet separeras vanligtvis inte i flerbostadshus vilket innebär att både svartvatten och 

gråvatten leds genom samma avloppsledning [4]. Att inte separera gråvattnet från 

svartvattnet förloras mycket avvärmeenergi då temperaturen i svartvattnet är mycket lägre 

än i gråvattnet.  

Från byggnaden leds avloppsvattnet ut till en huvudledning som samlar upp avloppsvattnet 

från samtliga byggnader i området för att sedan ledas till det kommunala reningsverket, där 

en reningsprocess påbörjas (mekanisk, kemisk och biologisk)[5]. Det sista steget i 

reningsprocessen är filtrering, sedan leds det renade avloppsvattnet ut i sjöar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3:1 - Visar avloppssystem med självfall med  
avloppsstammar och fördelningsledningar 
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3.3 Tappvatten 

Tappvatten är en samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten. Om 

byggnaden är kopplad till det kommunala nätet distribueras tappkallvattnet från 

kommunens vattentorn. Tappvatten är vatten som dagligen används i hushållet för att dricka 

och är det som används vid tvätt, hygien och matlagning. Mängden förbrukat tappvatten i 

Sverige mäts gemensamt för byggnader dvs. mätdata för varje enskild lägenhets förbrukning 

av tappvatten finns normalt inte [8]. 

3.3.1 Tappkallvatten 

Inkommande tappkallvattnets temperatur är beroende av kommunala distribueringsnätet 

samt vilken årsperiod det är. Temperaturen på tappkallvattnet varierar med en temperatur 

mellan cirka 5-17 grader vid förbindelsepunkten, avgreningen från det kommunala systemet 

in till byggnaden[9]. 

Figur 3:2 – Diagramet visar hur inkommande tappkallvatten varierar runt året 

3.3.2 Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten är det uppvärmda tappkallvattnet som uppvärms över 50 grader för att 

förhindra risken för påväxt av legionellabakterier[10]. Uppvärmningen sker genom 

värmeöverföring från husets värmesystem, t.ex. direkt eluppvärmt system, panna, 

värmepump eller fjärrvärme. 
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3.4 Spillvatten 

Spillvatten är ett samlingsnamn för svartvatten och gråvatten som är vatten med olika typer 

av kontaminering. Temperaturen varierar mellan 22-35 grader. 

Svartvatten 

Restprodukter som vanligtvis förknippas med toaletter så som urin och fekalier är 

förekommande i Svartvatten. Svartvatten innehåller mycket av bakterier och temperaturen 

ligger mellan 8-15 grader. 

Gråvatten 

Gråvatten även kallat BDT-vatten, bad-, disk- och tvättvatten, är tappvarmvattnet som 

förbrukats i en byggnad. Gråvatten har därigenom en högre temperatur mellan 25-40 grader 

och innehåller färre partiklar än svartvattnet. 

3.4.1 Värmen i spillvattnet 

Enligt Svenskt vatten(2015) förbrukar svenska hushåll mellan 160-180 liter vatten per person 

och dygn[6]. Detta över stämmer med Naturvårdsverkets undersökning från 1995[7]. 
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3.5 Förbrukningen av tappvarmvatten i Sverige 

Svenska familjer använder varmvatten i mycket högre utsträckning idag än förr i tiden, då 

man idag tvättar sig, tvättar kläder och diskar i hemmet. Tappvarmvattenanvändningeni 

Sverige ligger idag mellan 50 – 70 liter/person och dygn, för 2 personer per lägenhet ger 

detta 35 - 50 m3/lägenhet och år[11]. Den ökade användningen av varmvatten ger ökade 

energikostnader samt tär på miljön. 

3.5.1 Varmvattenförbrukning i tappställen 

Eftersom alla fastigheter har en unik vattenanvändning måste beräkningar göras från fall till 

fall för att bli precisa. Vattenanvändningen varierar mellan hushåll då förbrukningsbeteendet 

varierar från person till person. 

I detta arbete användes två mätningar där ena är en utredning från Energimyndigheten och 

den andra från ett tidigare examensarbete. Mätningsresultatet från Energimyndigheten och 

examensarbetet ska användas som ett underlag för att beräkna medeltemperaturen för 

spillvattnet och för att få en helhetssyn över lägenhetens energiåtgång för uppvärmning av 

tappvarmvatten.  

3.6 Spillvattenvärmeväxlare 

En värmeväxlares huvudsakliga funktion är att överföra värmeenergi från ett varmt medium 

till ett kallt medium[12]. I detta fall överförs värmeenergin mellan utgående 

avloppsspillvärme och inkommande tappvarmvatten till huset. Värmeöverföringen mellan 

två medium kan ske via konvektion.  

3.6.1 Spillvattenvärmeväxlaren utveckling i Sverige 

Utvecklingen i Sverige började i slutet av 1980 talet. I samband med en ökad 

energimedvetenhet ökade även intresset för avloppsåtervinningssystem. Systemet användes 

till en början mestadels i sjukhus, badhus och större anläggningar men användandet av 

systemet i flerbostadshus var nästintill obefintlig. En av anledningarna för att systemet inte 

utnyttjades för flerbostadshus var att man endast kunde räkna med en återvinning mellan 

10-15%[13].De tidiga laminära SVVX genererade betydligt mer energi i anläggningar med en 

större energiåtgång, t.ex. badhus jämfört med flerbostadshus. Energiåtervinningen blev i 

praktiken för låg i flerbostadshus och den önskvärda besparingen uppnåddes inteur en 

ekonomisk synpunkt inte gjorde investeringen lönsam.  
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Någonstans mellan 2010-12 återupptogs diskussionen om utveckling och förbättring av 

avloppsåtervinningssystem för flerbostadshus[13]. Minskningen av byggnadens totala 

energibehov genom bland annat tilläggsisolering ledde till att varmvattnet nu stod för en 

större procentuell andel av husets energibehov.Varmvattnets höga andel i husets totala 

energibehov var en trolig faktor till att diskussionen vart aktuell igen. Energibehovet för 

varmvattnet i förhållande till resterande energikostnader resulterade i att flera aktörer 

började med utveckling av värmeväxlare. En av dem är SPUAB(Sandviken projektutveckling 

AB), som har tagit fram en spillvattenvärmeväxlare som är konstruerad för återvinning av 

både gråvatten och svartvatten. Genom att skapa ett turbulent flöde genom växlaren blir 

systemet enligt SPUAB underhållsfritt. Det turbulenta flödet ska enligt SPUAB även generera 

en värmeåtervinning på 70 %[14]. 

3.6.2 Parametrar som påverkar prestandan 

SVVX prestanda avgörs huvudsakligen av tre parametrar, temperaturdifferensen, 

spillvattenflödets hastighet och storleken på den totala värmeöverförande ytan. 

Andra faktorer som påverkar: 

 Materialens värmeförmåga 

 Materialtjocklek  

 Nedsmutsning 

När spillvatten flödar genom SVVX uppstår ett tryckfall, hur stort det är beror på SVVXs längd 

och diameter. Högre flöde bidrar till bättre värmeöverföring och ett tunt strömnings-

gränsskikt vid rörväggarna. Gränsskiktens tjocklek påverkar SVVX:s förmåga att transportera 

värme, ett tjockt gränsskikt minskar värmeöverföringsförmågan. Ett tjockare gränsskikt gör 

också att fluiden haren låg hastighet nära rörväggen. Detta kan bidra till att restprodukter i 

spillvattnet lättare kan fastna på rörväggen och därmed försämra värmeöverförings-

förmågan[15]. 

 

 

 

 

Figur 3:3 – Laminär- och turbulentströmning  
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Nedsmutsning 

Turbulent strömning bidrar inte bara till en bättre värmeöverföringsförmåga utan minskar 

också risken för nedsmutsning i SVVX. En turbulent strömning i en SVVX är det som 

eftersträvs då det förknippas med höga kaotiska flöden.Vilket hindrar restprodukter från att 

fastna på insidan av rörväggen och ger en bättre omblandning i den värmeöverförande 

fluiden[16]. 

3.6.3 Olika typer av värmeväxlare 

Det finns olika typer av SVVX som fungerar på olika sätt. De två vanligaste typerna som 

används i flerbostadshus idag är stående- respektive liggande motflödesvärmeväxlare[17]. 

Motflödesvärmeväxlaren fungerar så att det varma mediet flödar i motsatt riktning 

jämfört med det kalla mediet. Det medför att temperatur-differensen kvarstår så att 

värmeöverföringen kan ske från den ena sidan till den andra över hela SVVX:s längd, 

som är mycket effektivt, se figur 2:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:4 – Om man ser temperaturen som en funktion av x, då x är längden på SVVX 
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3.6.3.1 Stående spillvattenvärmeväxlare 

Växlaren placeras i ståendes läge vilket medför att spillvattnet rinner längs hela mantelytan. 

Genom detta får man ett laminärt flöde och en låg värmeöverföringsförmåga. Detta är en 

aktiv SVVX vilket praktiskt innebär att någon måste spola ut vatten samtidigt som någon 

använder vatten[18]. Denna typ av SVVX är inte lämpad för flerbostadshus som behandlas i 

detta arbete främst pga. att det inte finns någon ackumulering och har en mindre kapacitet, 

se tabell 3:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.2 Liggande spillvattenvärmeväxlare 

Liggande värmeväxlare skiljer sig från ståendes då den har sämre värmeöverföringsförmåga 

då röret inte är fyllt. Största fördelen är att den värmeförande ytan är större vidstörre 

dimensioner till skillnad från stående SVVX.Det gör att liggande SVVX är lämplig för 

flerbostadshussom kräver större dimensioner pga. större vattenmängd[19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:6 –Bilden illustrerar en liggande SVVX fäst vid väggen  

Tabell 3:1 - Stående värmeväxlare 

Fördel Nackdel 

Direkt värmning Flödesmängd 

Hög värmeöverföring Ingen ackumulering 

Småhus Mindre kapacitet 

Figur 3:5 - Illustration på 
stående värmeväxlare 
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3.6.4 Spillvattenvärmeväxlare från SPUAB 

Sandviken projektutveckling(SPUAB) är ett företag i Sverige som jobbar med utveckling och 

förbättring av SVVX. SPUAB har konstruerat en patentskyddad SVVX som ska återvinna 70 % 

av värmen från spillvattnet[14]. Kallvattnet slingras runt avloppsröret för att öka rörsträckan 

som ökar transporteringstiden för kallvattnet som gör att förvärmningen sker under längre 

tid, se figur 3:9.  

 

Figur 3:7 – Bild från testriggen, liggande värmeväxlare från SPUAB 

 

Värmeväxlaren är konstruerad så att spillvattenröret i växlaren har konvexa utbuktningar 

inåt mot centrum av röret[14]. Utbuktningarna bidrar inte bara till ökad turbulens utan ger 

även ett underhållsfritt och självrengörande system, se figur 3:8. Men för att detta ska ske 

måste utbuktningarna vara högre än strömningsgränsskiktet i röret. 

 

Figur 3:8 –Utbuktningar i  SVVX 

 

 

Förvärmt vatten Kallvatten 
Isolering 

Inkommande 
spillvatten 

 

Utgående 
spillvatten 
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Figur 3:9 – Inkommande kallvatten leds i en spiralslinga runt avloppsvattenröret 

 

SPUAB:s SVVX är tillverkade i moduler på 6 m, 3 m och 2 m och går att få i olika dimensioner 

på DN110/160/200 beroende på förutsättningarna[14]. Hela SVVX leveraras färdig med 

behövande delar och isolering, det enda som behövs är anslutningen till byggnadens 

spillvattensystem och tappvattensystem. SVVX från SPUAB är platskrävande och kommer ta 

en yta på ca 6meter. Detta har man löst genom att tex. fästa SVVX mot väggen, se figur 2:9.  
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4 Metod 

4.1 Energiåtgång för uppvärmning av tappvarmvatten 

Arbetets förbrukningsprofiler är baserade på mätningar från främst Energimyndigheten. 

Mätningarna påvisar att vattenförbrukningen i Sverige varierar i ett spann mellan 40 – 140 

m3 per person och år, se tabell 4:1. Dessa mätningar är inte specificerade på någon byggnad 

eller byggnadstyp och är därmed ett snitt för användningen av vatten i Sverige.  

 

För att beräkna energiåtgången för tappvarmvatten: 

 
𝑸 = 𝑷 ∗ 𝒕 (kWh)    [4:1] 

 
 𝑷 = 𝑽 ∗ 𝝆 ∗ 𝒄𝒑 ∗ 𝜟𝑻 (kW)   [4:2] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4:1 - Genomsnittlig vattenanvändning per person för i flerbostadshus (Energimyndigheten 2015) 

 
 
 
I en undersökning av Energimyndigheten(2014) framgår det att ”medelvärdet för 

användning av vatten per person och dag i lägenhet var 184 liter (varav 58 liter varmvatten)” 

[20].Undersökningen från Energimyndigheten (2014)överensstämmer med en tidigare 

undersökning från Boverket (2002) där det framgår att ”tappvarmvattenförbrukningen står 

för cirka 35 % av vattenanvändningen och cirka 15 % av den totala energianvändningen i 

bostäder” *21].För att verifiera säkerheten i arbetets beräkningar har en ytterligare 

undersökningfrån Energimyndigheten (2011) använts där det konstateras att 

”Energiåtgången för uppvärmning av kallvatten till varmvatten är ca 55 kWh per kubikmeter 

vatten, vilket är den energi som krävs för att höja vattnets temperatur 47 grader" [22]. 

 

  

Tabell 4:1 Förbrukning per person och år   

 Inkommande kallvatten, 
m3 

Energiåtgång för uppvärmning  
av varmvatten, kWh/år 

Låg förbrukning 40  800  

Hög förbrukning 140 2200 
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Då vi vet medelförbrukningen i liter per person och dygn från undersökningen från 2014 kan 

vattenförbrukningen i kubikmeter för en person och år beräknas, vilket motsvarar på 65,7 

m3. Den inkommande mängden vatten till en typlägenhet kan vi med hjälp av 

undersökningen från 2011räkna ut fördelningen av tappkall- och tappvarmvatten för olika 

förbrukningar, se tabell 4:2.  

 

Energimyndighetens mätningar antas vara rimliga och kan användas som underlag för att 

beräkna fördelningen av varmvatten och kallvatten för olika förbrukningar.  

 

Tabell 4:2 – Visar medelförbrukning som är beräknat med hjälp av tidigare undersökningar 
 
 

4.2 Tappvattenmönster över ett dygn 

Enligt en mätning över ett dygn på 110 lägenheter i flerbostadshus utförd av 

Energimyndigheten är andelen förbrukat vattnet som högst mellan kl. 06:00-21:00, se bilaga 

5.Av den totala vattenförbrukningen över ett dygn används 82 % av vattnet mellankl. 06:00-

21:00. Detta innebär att majoriteten av vattnet används under 15 timmar under ett dygn. I 

våra beräkningar kommer procentandelen under dessa 15 timmar antas vara 100 %. 

  

Tabell 4:2 Medelförbrukning enligt Energimyndigheten   

 Tot. vattenanvändning, 
m3/år 

Kallvatten, 
m3/år 

Varmvatten, 
m3/år 

Energiåtgång för uppvärmning  
av varmvatten, kWh/år 

Låg förbrukning 40  25,5 14,5 800 

Medel förbrukning 65,7 42,2 23,5 1265 

Hög förbrukning 140 100 40 2200 
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4.3 Boendesituationen i Sverige 

Enligt bifogat diagram (bilaga 2) från svenska statistiska centralbyrån över den Svenska 

boendesituationen från 2012 kan man avläsa att små hushåll är vanligare än stora då hushåll 

med 1 – 2 personer utgör närmare 70 % av de svenska hushållen. De största hushållen med 

sex eller fler personer utgör 2 procent av hushållen. Den bifogade statisken (bilaga 2) gör att 

arbetets typlägenhet utgörs av två personer då det är den vanligaste boendeformen i 

Sverige.  

4.3.1 Typlägenhet i Stockholm 

En typlägenhet antas förbruka vatten enligt medelförbrukning, se tabell 4:2. 

Medelförbrukningen multipliceras med två (antalet personer) för att se förbrukningen för en 

typlägenhet i Stockholm, vilket leder till den totala förbrukningen av vatten för två personer 

runt 131 m3/år vilket i energi motsvarar 2530 kWh/år, se tabell4:3. 

 

Tabell 4:3Typlägenhet (2 personer)   

 Tot. vattenanvändning, 
m3/år 

Kallvatten, 
m3/år 

Varmvatten, 
m3/år 

Energiåtgång för uppvärmning  
av varmvatten, kWh/år 

Låg förbrukning 80  51 29 1600 

Medel förbrukning 131 84,5 45,5 2530 

Hög förbrukning 280 200 80 4400 

 

4.4 Dimensionerna för spillvattenvärmeväxlare 

SPUABs värmeväxlare kommer användas under arbetet då tester och information finns 

tillgängliga. Mätdata från testriggarna och dimensionerna kommer att användas för att 

kontrollera teoretiska beräkningar för detta arbete. Vi kommer använda dimensionen DN200 

och längden 6meter för att beräkna temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren. 

För att beräkna värmeväxlarens effektivitet (temperaturverkningsgrad): 

𝜺 =
𝑩𝒆𝒓ä𝒌𝒏𝒂𝒅𝒆 å𝒕𝒆𝒓𝒗𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒗ä𝒓𝒎𝒆

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍𝒂 𝒎ö𝒋𝒍𝒊𝒈𝒂 å𝒕𝒆𝒓𝒗𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒗ä𝒓𝒎𝒆
=

𝑻𝒇ö𝒓𝒗ä𝒓𝒎𝒅−𝑻𝒌𝒂𝒍𝒍𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏

𝑻𝒗𝒂𝒓𝒎𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏−𝑻𝒌𝒂𝒍𝒍𝒗𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏
 [4:3] 
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4.5 Spillvatten blandningstemperatur 

Det sporadiska spillvattenflödet gör det svårt att beräkna en blandningstemperatur för 

spillvattnet. Beräkningarna av blandningstemperaturen är 

baseradepåmedelförbrukningenför en person över ett dygn på 180 liter. Vilket leder till en 

blandningstemperatur av spillvattnet över ett dygn som antas vara konstant.  

För att beräkna blandningstemperaturen för spillvattnet har två oberoende mätningar där 

vattenfördelningen i procent för en lägenhet tagits fram. Mätningarna har sedan tillämpats 

för att beräkna blandningstemperaturen vid olika tappställen för att sedan beräkna den 

totala blandningstemperaturen för spillvattnet. 

För att beräkna spillvatten blandningstemperatur används formeln ekvation 4:4. 

 

 𝜽𝒃 =
𝑽 𝟏∗𝜽𝟏+𝑽 𝟐∗𝜽𝟐+..+𝑽 𝒏∗𝜽𝒏

𝑽 𝟏+𝑽 𝟐+..+𝑽 𝒏
 [℃]  [4:4] 
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Övrigt
40%

Diskho
12%

Bad/dusch
8%

Tvättställ
5%

Diskho
13%

Bad/dusch
16%

Tvättställ
6%

Varmvatten
0%

Kallvatten 65 %

Varmvatten 35 %

4.5.1 Energimyndigheten 

Energimyndigheten har gjort en omfattande undersökning på 44 hushåll för att kartlägga 

vattenanvändningen i olika tappställen inom hushållet där följande resultat presenterades:  

Den totala varmvattenanvändningen är fördeladi olika tappställen i en lägenhet. Enligt 

energimyndigheten fördelas det totala varmvattnet av 41 % diskho, 40 % personlig hygien 

och 19 % tvättställ och 40 % övrigt(toalett m.m.), se bilaga 1.[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figur 4:1 – Resultatet av energimyndighetens statistik från 2007 på vattenfördelningen i flerbostadshus 

Blandningstemperatur baserad på energimyndighetens mätning: 

Nedan är resultat presenterat, se bilaga 1 för beräkningar.  

Tabell 4:4 Blandtemperatur vid tappställen  

Tappställen l/person och dag Temperatur (°C) 

Diskho i köket 45 35,6 

Bad/dusch 43 41,6 

Tvättställ 21 36,4 

Övrigt 71 8,0 

Blandningstemperatur: 180 26,2 
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4.5.2 Mätdata enligt A. Nyqvist 

A. Nyqvist har utfört egna mätningar i fyra lägenheter som har lett till följande resultat:  

Den totala vattenanvändningen är fördelad i olika tappställen i en lägenhet. Enligt A. Nyqvist 

fördelas det totala vattnet av 28 % diskho, 26 % toalett, 25 % personlig hygien, 12 % 

tvättställ och 9 % övrigt[17]. 

 

 
Figur 4:2 – Resultatet av A.Nyqvist mätning från 2012 på vattenfördelningen i flerbostadshus 

Blandningstemperatur baserad på A. Nyqvist mätning: 

Beräkningarna till denna del är samma beräkningsgång för blandningstemperatur som för 

energimyndighetens blandningstemperatur, se bilaga 1. 

Tabell 4:5 Blandtemperatur vid tappställen   

Tappställen l/person och dag Temperatur 

Diskho i köket 50,4 42,9 

Bad/dusch 45,0 39,1 

Tvättställ 21,6 37,1 

Toalett  46,8 8,0 

Övrigt 16,2 8,0 

Blandningstemperatur: 180 29 

Toalett
26%

Bad/dusch
8%

Diskho
11%

Tvättställ
5%

Övrigt
9%

Bad/dusch
17%

Diskho
17%

Tvättställ
7%

Kallvatten 59 %

Varmvatten 41 %
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4.5.3 Analys av mätningarna 

Det kan konstateras att spillvattnets blandningstemperatur varierar med 3 grader mellan 

Energimyndighetens och A. Nyqvist mätningar. Differensen är på grund av att spillvattnet 

från A. Nyqvists mätning har en större andel varmvatten än Energimyndighetetens andel 

varmvatten. Vi har valt att fortsätta med Energimyndighetens mätning då dessa baseras på 

ett större antal objekt. 

Beräkningar på blandningstemperatur av spillvattnet är baserade på mätningar från 

Energimyndigheten. Detta ska användas som ett underlag och vägledning för att se över 

möjligheterna av ett spillvattenåtervinningssystem för Einar Mattssons referensobjekt. 

 

 

 

  



22 

 

5 Objektanalys 

I detta kapitel kommer referensobjektet att behandlas för att se över möjligheterna för att 

applicera en spillvattenvärmeväxlare ur en lönsamhetssynpunkt. 

5.1 Kv. Hållsätra 2 

Kv. Hållsätra 2 består av tre huskroppar av lamellhus med tre våningar och källare, totalt 

finns det 60 lägenheter i området. Kvarteret är byggt 1966 under rekordåren och är behov av 

stamrenovering, avloppstammarna är av gjutjärn[24]. 

 
Figur5:1 – Visar Kv. Hållsätra 2 

Energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvattnet är utgångspunkten för att se 

besparingspotentialen i Kv. Hållsätra 2. Energibalansen för huskropp 1 i kv. Hållsätra2 

används som underlag för vidare beräkningar, se bilaga 3.Vid bristande indata om 

byggnaderna kommer resultatet från arbetets generella del att användas som ett underlag 

för beräkningar på kv. Hållsätra 2.Eftersom mätning av vattenfördelningen vid olika 

tappställen inte är utförd för Kv. Hållsätra 2 kommer blandningstemperaturen beräknas med 

hjälp av indata från Energimyndigheten att användas, se kap 4.5.1. 

  

Huskropp 3 

Huskropp 1 
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Beräkningarna görs för att få en helhetssyn över byggnadernas energiåtgång för 

uppvärmning av tappvatten och en vägledning för att se över möjligheterna av ett 

spillvattenåtervinningssystem. Resultatet kommer användas som ett underlag för vidare 

beräkningar av den potentiella besparingen per år i kronor och payback-tiden för systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 5:1 Kv. Hållsätra 2, byggnads specifikation för huskropp 1 

Indata  

Antal lägenheter  21 st 

Energiåtgång av tappvarmvatten  52129 kWh/år  

Inkommande Kallvatten  8 ˚C 

Tabell 5:2 Kv. Hållsätra 2, samtliga huskroppar 

Indata  

Antal lägenheter  60st  

Energiåtgång av tappvarmvatten  156387 kWh/år  

Inkommande Kallvatten  8 ˚C 
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5.2 Möjligheten för installering av spillvattenvärmeväxlare i Kv. Hållsätra 2 

Tappkallvattnets förbindelsepunkt för samtliga lägenheter ska enligt situationsplanen vara i 

huskropp 3 då huskropp 1-2 sedan ansluts via huskropp 3. Spillvattnet samlas enligt 

platsbesöket och ritningarna i en stamledning i varje huskropp som sedan kopplas ihop 

gemensamt och lämnar kvarteret genom huskropp 3, se figur 5:2. Detta innebär att samtligt 

spillvatten leds ut på samma ställe som samtligt kallvatten leds in vilket möjliggör en 

eventuell integrering av systemet utan större åtgärder.  

SVVXen kräver ett utrymme på 6 meter i längd och cirka en halvmeter i bredd. Denna yta är 

tillgänglig då samlingsröret för spillvattnet leds fritt igenom ett utrymme under källarplanet 

med uppskattningsvis 1,5 meter i takhöjd och 3 meter i bredd, se figur5:2. 

 
Figur5:2 – Röda linjen representerar samlingsröret för spillvatten som ackumulerar spillvatten från huskropp 1 till 

huskropp 3, som sedan lämnar kvarteret via huskropp 3. Blå linjen representerar tappkallvattnet som ansluts till 

huskropp 3 och via den till huskropp 1-2. Bilden till höger visar utrymmet under källarplanen och spillvattenröret. 

Kv. Hållsätra 2 med 60 lägenheter och medelförbrukning på 165 liter per person och dygn. 

Den beräknade medeltemperatur spillvatten på 26 grader baserad på typlägenheten ger 

goda förutsättningar för att spara energi ur spillvattnet. I nuläget spolas den energin rakt ner 

i avloppsröret. Genom installering av SVVX vid huskropp 3 kan denna värmeenergi istället 

utnyttjas för att förvärma tappvarmvattnet. 
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Einar Mattsson ska stamrenovera hela kvarteret och att integrera en SVVX i samband med 

stamrenoveringen kan sänka kostnaderna för installationen av SVVX. En minskning av 

investeringskostnaden gör att payback – tiden blir kortare då besparingen per år är större i 

förhållande till investerat kapital.  

 

5.3 Kopplingsschema 

 

 

Figur 5:3 – Visar hur en SVVX kan anslutas 

 

Åtgärder som behövs innan installering av SVVX: 

 

1. Lokaliseraxknutpunktenx(samlingskanalen)  

Kv. Hållsätra har flera stammar som samlas i ett samlingsrör för att sedan föras vidare 

ut från byggnaden, första steget är att hitta knutpunkten och sedan se om det finns 

utrymme för att installera en VVX. 

2. AvgreningxavxKV 

Kallvattenanslutningen måste avgrenas då ett rör ska förse byggnaden med 

kallvatten medan det andra röret ska ledas genom SVVX för att förvärmas innan 

uppvärmningen till varmvatten. Sedan ska kallvattenkopplingen till 

fjärrvärmecentralen demonteras för att koppla in det förvärmda vattnet istället.   
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3. Montering/placeringxavxSVVX 

När man lokaliserat knutpunkten och avgrenat kallvatten till inloppsidan är nästa steg 

att hitta en placering för SVVX. SVVX från SPUAB är 6 meter lång, kan endast 

monteras liggandes och kräver utrymme för tekniken och teknikservice. Kv. Hållsätra 

har plats för både väggmontering och installation under källargolvet. 

4. Anslutningar 

När de tidigare stegen är genomförda kan man starta med inlopp- och 

utloppsanslutningar till SVVX.  

1. SVVX:s inlopp för spillvattenröret kopplas till byggnadens samlingsrör för 

spillvatten. 

2. SVVX:s utlopp för spillvattenröret kopplas till byggnadens 

spillvattensamlingsrör som lämnar byggnaden. 

3. SVVX:s inlopp för tappvattnet kopplas till det avgrenade kallvattenröret.  

4. SVVX:s utlopp för tappvattnet kopplas till byggnadens fjärrvärmecentral. 
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5.4 Beräkningsgång 

Enligt energibalansen går det åt 52129 kWh/år för huskropp 1 i Kv. Hållsätra 2 för att 

uppvärma tappvarmvattnet till 55 grader, se tabell 5:1. Föratt kunna genomföra beräkningar 

så antasdet att 100 procent av det förbrukade vattnet förbrukas på en aktiv drifttid på 15 

timmar under dygnet, se kapitel 4.2.  

För att beräkna ett konstant strömningsflöde så tas ett snitt av förbrukningen under dygnets 

aktiva 15 timmar sedan används ekvationerna 4:1-2. Beräkningen resulterade i ett 

tappvarmvattenflöde på cirka 0,3 l/s. Genom att veta tappvarmvattenflödet kan 

spillvattenflödet beräknas, då det är känt att cirka 35 % av det totala tappvattnet går till 

tappvarmvattnet och 65 % till tappkallvatten. Detta resulterade i ett spillvattenflöde på cirka 

0,9 l/s vilket är tre gånger större än tappvarmvattenflödet.  

Tabell 5:3 Datainsamling för Kv. Hållsätra 2 

Kv. Hållsätra 2  Anvisning 

Boende, st/lgh 2 SCB 

Lägenheter, st 60 Einar Mattsson 

Energiåtgång för varmvatten, kWh/år 156387  Energibalans 

Värmeväxlare SPUAB   

Värmväxlarens längd, m 6 Kap. 4.4 

Värmväxlarens diameter, mm 200 Kap. 4.4 

Drifttid, h/dygn 15 Bilaga 5 

Spillvattentemperatur, °C 26 Energibalans 

Spillvattenflöde, l/s 0,9  Ekvation 4:2 

Tappvarmvattentemperatur, °C  8 Energibalans 

Tappvarmvattenflöde, l/s 0,3  Ekvation 4:2 
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5.4.1 Dimensionering av SVVX 

För att kontrollera om det är laminärt- eller turbulentflöde i röret:  

𝑹𝒆𝒚𝒏𝒐𝒍𝒅𝒔𝒕𝒂𝒍 =
𝒄∗𝒅

𝒗
    [5:1] 

Re < 2300  Laminärflöde  

Re > 2300  Turbulentflöde 

Ett spillvattenflöde på 0,9 l/s ger ett Reynoldstal på cirka 5800, vilket betyder att det är 

turbulentflöde i röret.  

Nusselt: 

Nusseltstal är lika med den dimensionslösa temperaturgradienten vid rörväggen, vilket 

innebär den dimensionslösa värmeöverföringskoefficienten. 

Då glatt rör antas och ett Reynoldstal på 5800 kan man avläsa från Moody diagrammet att friktions 

faktorn (f) blir ca 0,036 [5: 2]. 

    

För att använda [5:3] formel behöver följande villkor uppfyllas 3 * 103< Re < 5 * 106  

och 0.5 ≤ Pr ≤ 2000. 

       

𝑵𝒖𝒕𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕 =
 𝒇/𝟖  𝑹𝒆−𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑷𝒓

𝟏+𝟏𝟐,𝟕(𝒇/𝟖)𝟎,𝟓(𝑷𝒓𝟐/𝟑−𝟏)
   [5:3] 

*Pr = 6,3  

Kallvattentemperaturen kommer hålla någorlunda samma temperatur som rörväggen då 

rörväggens temperatur avgörs av spillvattenflödets hastighet. För att få fram 

medelyttemperaturen vid bådainloppssidorna har en 6 meters värmeväxlare indelats i en 

meters intervall. Detta görs då en uppdelning av längden gör att medelyttemperaturen blir 

mer exakt längs med röret. En beräkningpermeter utförs, temperaturen på vattnet efter 

varjemeteranvänds som inloppstemperatur till nästa meter. Rörväggenstjocklek försummas 

då den är tunn och materialet koppar har en hög värmeledningsförmåga.  
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Intervallberäkningen resulterade i en medeltemperatur för spillvattnet på cirka (Tin, 

sv)24,68°C och (Tin, kv) tappkallvattnet på cirka 11,94°C. Därefter beräknas spillvatten-

temperaturen (Tut, sv) med hjälp av ekvation 5:7 och den framräknade medelyttemperaturen. 

 

Figur 5:4 – Bilden visar alla in- och utloppför SVVX  

 

För att beräkna medel yttemperatur: 

𝑻𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍,𝒚𝒕𝒕𝒆𝒎𝒑. =
𝑻𝒊𝒏,𝒔𝒗+𝑻𝒖𝒕,𝒔𝒗

𝟐
    [5:4] 

 

För att beräkna spillvattentemperaturen ut från SVVX: 

Ekvation [5:5] är en härledning av ekvation [5:6]  

 

𝒎 ∗ 𝒄𝒑 ∗  ∆𝑻 = 𝒉 ∗ 𝑨𝒔 ∗ ∆𝑻𝒍𝒏   [5:5]

  

*∆𝑇𝑙𝑛 : används vid motströmsvärmeväxlare  

 𝒉 ∗ 𝑨𝒔 ∗ ∆𝑻𝒍𝒏 = 𝒉 ∗ 𝑨𝒔 ∗  
𝑻𝒊𝒏,𝒔𝒗−𝑻𝒖𝒕,𝒔𝒗

𝒍𝒏 
𝑻𝒊𝒏,𝒌𝒗−𝑻𝒖𝒕,𝒔𝒗

𝑻𝒊𝒏,𝒌𝒗−𝑻𝒊𝒏,𝒔𝒗

   [5:6] 

 

𝑻𝒖𝒕,𝒔𝒗 = 𝑻𝒊𝒏,𝒌𝒗 −  𝑻𝒊𝒏,𝒌𝒗 − 𝑻𝒊𝒏,𝒔𝒗 ∗ 𝑬𝑿𝑷(
−𝒉∗𝑨𝒔

𝒎 ∗𝒄𝒑
)  [5:7]

  

För att beräkna den förvärmda varmvattentemperaturen ut från SVVX: 

 När flödet på spill- och kallvattnet är uträknat och utgående spillvattentemperatur så kan nu 

det förvärmda varmvattnet beräknas med hjälp av ekvation 5:8. 

𝑽 𝒔𝒗 ∗ 𝒄𝒑,𝒔𝒗  ∗ 𝜟𝑻𝒔𝒗 = 𝑽 𝒌𝒗 ∗ 𝒄𝒑,𝒌𝒗  ∗ 𝜟𝑻𝒌𝒗  [5:8] 
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5.5 Lönsamhet 

Vid lönsamhetsberäkningarna harvissa antaganden gjorts. Återvinningsgraden för 

SVVXkommer vara den samma för hela SVVXs tekniska livslängd, SVVX kommer ha en teknisk 

livslängd som avloppsstammen på 50 år. SVVX kommer inte ha några underhåll- och 

driftkostnader. SVVX restvärde efter den tekniska livslängden antas vara noll kronor. Tidigare 

beräkningsresultat är underlaget till lönsamhetsberäkningarna. 

Indata till ekonomiska beräkningar för VVX: 

G = 200 000 kr 

r k = Kalkylränta på 5 %  

a = 29 713,5 överkott år 1 motsvarar 19 % återvinning 

Energipriset (2015) = 0,8 kr/kWh 

Nuvärdevärdesmetoden: 

Vid årligt återkommande kostnader beräknas nusummefaktorn:  

𝟏−(𝟏+𝒓)−𝒏

𝒓
     [5:9] 

Kapitalvärdesmetoden: 

Kapitalvärdet är investeringskostnaden multiplicerat med nusummefaktorn subtraherat med 

grundinvesteringen. 

𝑎 𝑥
𝟏−(𝟏+𝒓)−𝒏

𝒓
+ 𝑅 𝑥 

1

(1+𝑟)𝑛
− 𝐺    [5:10] 

Paybackmetoden: 

Med en inflation på 2 % och ett stigande elpris på 4 % per år blir den reella ökningen av 

elpriset 2 % per år.  

 

För att beräkna återbetalningstiden: 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 (𝑮)

𝑩𝒆𝒔𝒑𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 (𝒂)
    [5:11] 
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6 Resultat 

En 6 meters SVVX från SPUAB resulterade i en besparing på 19 % av den specifika 

energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvattnet, se tabell 6:1. Installationen av 

SVVX:en resulterar i cirka 1 500 000återvunna kWh över 50 år.  

 

 

Figur 6:1 – Visar temperaturhöjningen för förvärmningen av tappvarmvattnet 
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Tabell 6:1 Besparing ökningen per meter       

SVVX 
m 

 SV temp. 
℃ 

Förv. VV temp. 
℃ 

Effekt 
kWh/år 

Besparing 
% 

Besparing 
kWh/år 

0 26 8 156387 0   

1 24,8 9,3 152062 2,8 4 326 

2 23,81 11,53 144642 7,5 11 746 

3 22,99 13,1 139418 10,9 16 970 

4 22,31 14,49 134793 13,8 21 595 

5 21,76 15,76 130567 16,5 25 821 

6 21,31 16,94 126641 19,0 29 747 

7 20,93 17,96 123247 21,2 33 141 

8 20,63 18,88 120186 23,1 36 202 

9 20,39 19,68 117524 24,9 38 864 

10 20,19 20,4 115128 26,4 41 259 
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Den reella ökningen av elpriset på 2 % om året resulterar i cirka 2 000 000 kronor över SVVXs 

livstid och en Pay back tid, återbetalningstiden för investeringen, på cirka 6,5 år, se Figur 6.1. 

Nuvärdesberäkningen resulterade i ett kapitalvärde av SVVX som överstiger 

investeringskostnaden vilket gör investeringen lönsam. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Kv. Hållsätra 2 med 3 huskroppar har idag en årlig energiförbrukning på 1 002 273 kWh varav 

156 387 kWh av dessa är uppvärmning av tappvarmvattnet som motsvarar 15,6 % av den 

totala energiförbrukningen.Med en årlig besparing på 19 % på energiåtgången av 

uppvärmningen för tappvarmvattnet motsvarar en sänkning från 15,6 % av 

tappvarmvattnets andel av den totala energiförbrukningen till 13 %. Vilket motsvarar en 

sänkning av kvarterets totala energiförbrukningmed cirka 3 %, se tabell 6:2. 

Tabell 6:2 Energianvändning före & efter (Kv. Hållsätra 2)  

 
Energianvändning, 

kWh/(m2år) 

Energiåtgång, 

kWh/år 

Energiåtgång för uppvärmning av varmvatten 

      kWh/år         kWh/år& lgh.    kWh/år& pers. 

Före 173 1 002 273 156 387 2 606 1 303 

Efter 168 972 559 126 673 2 111 1 056 

Skillnaden 5 29 714 29714 495 247 

 

 

Figur 6:2 – Pay back tiden på SVVX är 6,5 år. 
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7 Förslag på förbättringar för ökad prestanda 

För att maximera SVVX prestanda kan en ackumuleringstank installeras för att skapa ett 

konstant flöde istället för det sporadiska flödet. Det finns två typer av ackumuleringstankar 

som kan installeras, en tank med självfall och en tank med pumpförstärkning. För båda 

typerna av ackumulering är en separering av svartvatten och gråvatten att föredra då 

svartvatten innehåller fekalier som bl.a. kan ge en unken lukt som sprider sig i avloppet. En 

separation av spillvattnet resulterar i ett renare och varmare vatten med färre 

komplikationer samt en högre temperaturdifferens mellan spillvatten och kallvatten där mer 

värme kan utvinnas.  

7.1 Tank med självfall 

Spillvattnets sporadiska flöde gör att spillvattenet rör sig i olika flödeshastigheter genom 

SVVX. Att installera en tank med självfall gör att spillvattnet ackumuleras till en början för att 

sedan ge ett konstant flöde genom SVVX. Tanken utnyttjas vid tillfällen då 

vattenförbrukningen är låg, då tillför tanken vatten så SVVX mantelyta fylls ut så att maximal 

energi kan utvinnas. Vid höga flöden kommer spillvattnet kopplas direkt till SVVX med hjälp 

av bypass, se figur 7:1. Tanken måste monteras över SVVX för att spillvattnet ska kunna 

utnyttja självfallet, som i sin tur ökar teknikytan men ingen eldriven pump behövs.  

 
Figur 7:1 – Bilden visar ett kopplingsschema men en tank där självfall genom gravitationen verkar.  

  



34 

 

7.2 Tank med pumpförstärkning 

Genom att installera en tank med pumpförstärkning kan en cirkulation där spillvattnet som 

avkylts genom värmeväxlaren cirkuleras tillbaka till tanken och återanvändas. Spillvattnet 

som avkylts till cirka 22 grader återförs till tanken för att sedan pumpas igenom SVVX igen. 

Genom detta återvinns mer energi ur spillvattnet och dess utgående temperatur kan sänkas 

från initiala 22 grader till 10 – 15 grader. Cirkulationen resulterar i att mer värmeenergi 

utvinns ur spillvattnet och bidrar samtidigt till ett konstant flöde. Vattnet från tanken bidrar 

till högre flöde som resulterar i en ökad prestanda då man skapar enturbulent strömning i 

spillvattenröret. Detta gör att helamantelytan är i kontakt med spillvattnet, som gör att 

maximal utvinning av energin kan uppnås med hjälp av en pump.  

 

Figur 7:2 – Bilden visar ett kopplingsschema för en pumpförstärkt tank  
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8 Slutsats 

En spillvattenvärmeväxlare kan inte vara nått annat än ett komplement till 

uppvärmningssystemet till en byggnad. Som komplement är återvinning av spillvatten en 

god idé då varmvattenförbrukningen varierar marginellt runt året, vilket betyder att 

energimängden i spillvattnet är någorlunda konstant.  

Arbetets beräkningar visar att en förlängning av SVVX längd efter 10 meter inte höjer 

temperaturen för det förvärmda tappvarmvattnet då temperaturdifferensen är för låg vilket 

ger en låg temperaturverkningsgrad. 

Examensarbetet gick ut på att göra en undersökning för att se över möjligheterna för 

spillvattenvärmeväxlare i befintliga flerbostadshus. Resultaten visar att möjligheterna idag är 

goda med rätt förutsättningar.Lönsamheten med en SVVX är beroende av 

varmvattenförbrukningen vilken är unik för varje flerbostadshus. Förutsättningarna är goda 

för flerbostadshus med ett högt antal förbrukande personer av varmvattnet, en hög 

varmvattenförbrukning. Varmvattenförbrukningen är direkt kopplad till återbetalningstiden 

då en SVVX idag kan återvinna 20 procent av energin i det förbrukade vattnet.För att 

investeringenska bli lönsam bör systemet appliceras på fastigheter med hög 

varmvattenförbrukning där mer energi finns tillgänglig att återvinna. Fastigheter med lägre 

varmvattenförbrukning får idag en avbetalningstid upp emot 10-15 år vilket gör att 

investeraren idag inte ser någon ekonomisk vinning i dettaför att energin i Sverige är 

lättillgänglig och billig.  

Den långa avbetalningstiden i fastigheter med färre boende i kombination med en generell 

okunnighet kring tekniken är de största anledningarna till att systemet inte är utbrett i 

Sverige. 

Kraven på den specifika energianvändningen och energiprisökningen kommer ändra på hur 

man ser på hanteringen av spillvatten. Detta då desto högre energipriserna blir ju dyrare 

kommer det bli att spola ut energi, det kommer tillslut bli nödvändigt utnyttja energin i 

spillvattnet. Vilket leder till att tekniken kommer uppmärksammas mer då marknaden blir 

mer intresserad av besparingspotentialen. Då marknaden uppmärksammar tekniken 

kommer konkurrensen för utveckling av SVVX att öka. En ökad konkurrens påskyndar 

utvecklingen av tekniken, vilket i kombination med den dyrare energin gör att 

investeringskostnaden blir motiverad på bredare front. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Beräkning av Energimyndighetens mätningar 

Den totala varmvattenanvändningen av gråvattnet fördelas av olika tappställen i en 

lägenhet. Enligt energimyndigheten fördelas det totala varmvattnet av 41 % diskho, 40 % 

personlig hygien och 19 % tvättställ.  

Mätningen från Boverket 2002 som har utfört en mätning av varmvattenanvändningen i % 

kommer användas som hjälpmedel för att beräkna den totala medel varmvattenmängden 

för ett persondygn.  

Tabell 10:1 Vattenfördelning i liter per person och dygn  

Indata %  l/person och dygn 

Total vattenförbrukning(medel) 100  180 

Total kallvattenförbrukning 65 0,65X180 117 

Total varmvattenförbrukning 35 0,35x180 63 

 

Tabell 10:2 Varm-kallvattenfördelning i % 

Tappställen  Varmvattenandel 
% 

Kallvattenandel 
% 

Diskho i kök  23 18 

Bad/dusch  27 13 

Tvättställ  11 8 

Totalt:  61 39 
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Varmvatten 

Den summerade procentandelen hamnar på 61 % vilket motsvarar 100 % av den totala 

varmvattenförbrukningen för en lägenhet. 

Varmvatten: 61 % = 100 % 

Diskho i kök: 
23

61
= 0,38 = 38 % 0,38 ∗ 63 = 23,9 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛  

Bad/dusch: 
27

61
= 0,44 = 44 % 0,44 ∗ 63 = 27,8 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛 

Tvättställ: 
11

61
= 0,18 = 18 % 0,38 ∗ 63 = 11,3 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛 

Kallvatten 

Den summerade procentandelen för kallvatten som blandas med varmvattnet hamnar på 39 

% vilket motsvarar 100 %. 

Diskho i kök: 18 % 0,18 ∗ 117 = 21,1 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛  

Bad/dusch: 13 % 0,13 ∗ 117 = 15,2 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛 

Tvättställ: 8 % 0,08 ∗ 117 = 9,4 𝑙/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑑𝑦𝑔𝑛 

 

Diskho i köket 

Av den totala varmvattenanvändningen i en lägenhet förbrukas 41 % vatten vid köket och är 

indelad på 23 % varmvatten och resterande 18 % kallvatten. 

Tabell 10:2 Förbrukningen vid diskho i köket   

Indata m3/person och år l/person och dag 

Vattenförbrukning 16,4 45 

Varmvatten 8,7 23,9 

Kallvatten 7,7 21,1 
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Specifik värmekapacitet: 𝑐𝑝 = 4,18  
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
 

      

Beräkning: 23,9 𝑙 ∗ 4,18 
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  60 − 𝑥 = 21,1 𝑙 ∗ 4,18 

𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  𝑥 − 8  

 23,9 ∗ 60 +  21,1 ∗ 8 = 45𝑥, 𝑑å 𝑥 = 35,62 

Resultat: Blandtemperatur vid tappställen 35,6 °C 

 

Bad/Dusch 

Bad/dusch står för 40 % av den totala vattenanvändningen är indelad på 27 % varmvatten 

och resterande 13 % kallvatten. 

Tabell 10:3 Förbrukningen vid bad/dusch 

Indata m3/person och år l/person och dag 

Vattenförbrukning 15,7 43 

Varmvatten 10,1 27,8 

Kallvatten 5,6 15,2 

  

Beräkning: 27,8 𝑙 ∗ 4,18 
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  60 − 𝑥 = 15,2 𝑙 ∗ 4,18 

𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  𝑥 − 8  

 27,8 ∗ 60 +  15,2 ∗ 8 = 43𝑥, 𝑑å 𝑥 = 41,62 

Resultat: Blandtemperatur vid tappställen 41,6 °C 

 

Tvättställ 

Tvättställ står för 19 % av den totala vattenanvändningen i en lägenhet och är indelad på 11 

% varmvatten respektive 8 % kallvatten. 

Tabell 10:4 Förbrukningen vid tvättställ  

Indata m3/person och år l/person och dag 

Vattenförbrukning 7,5 20,7 

Ekvation: 𝑚₁ ∗ 𝑐𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗  60 − 𝑥 = 𝑚₂ ∗ 𝑐𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗  𝑥 − 8 
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Varmvatten 4,1 11,3 

Kallvatten 3,4 9,4 

   

Beräkning: 11,3 𝑙 ∗ 4,18 
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  60 − 𝑥 = 9,4 𝑙 ∗ 4,18 

𝑘𝐽

𝑘𝑔∗°C
∗  𝑥 − 8    

  11,3 ∗ 60 +  9,4 ∗ 8 = 20,7𝑥, 𝑑å 𝑥 36,39 

 

Resultat: Blandtemperatur vid tappställen 36,4 °C 

 

Blandningstemperatur för spillvattnet 

 

Tabell 10:5 Blandtemperatur 

Tappställen l/person och dag °C 

Diskho i köket 45 35,6 

Bad/dusch 43 41,6 

Tvättställ 20,7 36,4 

Toalett 71,3 8 

Totalt 180 26,2 

 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝. =
 45 ∗ 35,6 +  43 ∗ 41,6 +  20,7 ∗ 36,4 +  71,3 ∗ 8 

 45 + 43 + 20,7 + 71,3 
= 26,2℃ 

 

Resultat: Blandtemperatur för spillvattnet blir 26,2 °C 
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10.2 Bilaga 2 - Antal personer i varje lägenhet i Sverige 

Svenska statistiska centralbyrån   

 HUSHÅLL PERSONER 

Hushållstyp Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Ensamstående utan barn 1 576 000 37,7 1 576 000 16,5 

Ensamstående med barn 0–24 år 247 000 5,9 644 000 6,7 

Ensamstående med barn 25+ år 42 000 1,0 87 000 0,9 

Sammanboende utan barn 1 041 000 24,9 2 083 000 21,8 

Sammanboende med barn 0–24 år 929 000 22,2 3 624 000 37,9 

Sammanboende med barn 25+ år 54 000 1,3 165 000 1,8 

Övriga hushåll utan barn 164 000 3,9 424 000 4,4 

Övriga hushåll med barn 0–24 år 117 000 2,9 625 000 6,5 

Övriga hushåll med barn 25+ år 7 000 0,1 27 000 0,2 

Uppgift saknas . . 302 000 3,2 

TOTALT 4 176 000 100,0 9 556 000 100,0 
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10.3 Bilaga 3 - Energibalans 
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10.4 Bilaga 4 - Situationsplan 
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10.6 Bilaga 5 – Tappvattenmönster  
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