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Sammanfattning 
Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför 
viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. 
 
Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. 
En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. Eftersom avlopp i hus 
är öppna system, exponerade mot bistra uteklimatet genom hål eller små skorstenar i taket 
och det kommunala avloppsystemet, så borde det rimligtvis försvinna värmeenergi från 
huset även där. Man kan tänka sig att det sker kallras på vintern eller ett luftflöde som drar 
igenom husets avloppssystem. Detta drag borde kyla ner avloppsystemet. Vi kunde 
konstatera med hjälp av luftflödesmätare att detta drag på grund av skorstenseffekter ofta 
är riktat så att det kommer in kall luft från det kommunala avloppssystemet och ut igenom 
avluftningen på taket. 
 
Durgo är ett företag som tillverkar avluftningsventiler. Avluftningsventilen fungerar som så 
att den bara tar in luft när det blir undertryck i avloppet. Därmed kommer det inte ut någon 
illaluktande luft från avloppet vilket gör att man kan ha avluftningen installerad inomhus 
exempelvis på en vind. 
 
Om man sätter en avluftningsventil istället för att ha en öppen genomföring via taket sätter 
man stopp för det drag som kommer från kommunens avloppsnät. Därmed blir det minskad 
avkylning vid kall väderlek i husets avloppsledningar. Avloppsledningar i hus kan ofta vara 
oisolerade, även om de kan befinna sig i mer eller mindre isolerade utrymmen så kyler de 
ner konstruktionen och närliggande rum. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om det går att spara energi med en 
avluftningsventil. Vi bygger en experimentanläggning för att simulera energiåtgången. 
Experimentanläggningen består av två isolerade tankar, en luftad med avluftningsventil, den 
andra med öppen skorsten. Sen gör vi två olika typer av experiment där vi mäter 
temperaturen i tankarna. Första sättet tittar vi på hur snabbt vatten avkyls i två isolerade 
tankar där ena tanken är ventilerad som om det vore ett traditionellt avluftat avloppssystem 
och den andra tanken är ventilerad med en avluftningsventil. Andra sättet jämför vi hur 
mycket energi det går att upprätthålla en viss temperatur i dessa isolerade tankar. På så sätt 
kan vi enkelt se om det finns skillnader mellan de olika systemen.  
 
Vårt förväntade resultat var att man skulle spara energi om man använde sig av en 
avluftningsventil. Efter att vi gjort våra experiment kunde man se att vår hypotes mycket väl 
stämde överens med verkligheten. Vårt experiment visar att ju kallare det är utomhus desto 
större energibesparing gör man med en avluftningsventil. Energibesparingen kan bli runt 13 
kWh per meter avloppsrör och år vilket skulle kunna motsvara 1-2 % per år av den totala 
uppvärmningskostnaden i ett hus beroende på hur många meter man har. I ett 
flerbostadshus med 84 lägenheter med 45 % effektgrad av värmeåtervinningen från 
spillvatten blir energisbesparingen ca 10 000 kWh/år då spillvattentemperaturen höjs med en 
grad. En avluftningsventil är en mycket billig investering och har dessutom flera andra 
fördelar än att man sparar energi. Dock måste man tillse att den monteras på rätt sätt så 
den inte läcker ut avloppsgas. 
 

Nyckelord: 

Energibesparing, avluftningsventil, skorstenseffekt, energiåtgång, värmeåtervinning, avluftning, 

avlopp, spillvatten, värmeväxling, energi  



 
 

  



 
 

Abstract 
Buildings in Sweden account for a large proportion of the country’s total energy consumption and it 

is therefore important to try and find energy efficiencies around this area.  

Sometimes it can be easier than you think to get cheap energy saving solutions. One obvious thing is 

that the second law of thermodynamics also applies for sewerage. Because the sewage in houses are 

open systems, exposed to the harsh outdoor climate through holes or small chimneys on the roof 

and the municipal sewer system, then it should be reasonable that heat energy disappears from the 

house too. One could imagine that there are cold drafts in the winter or an airflow that pulls through 

the building's drainage system. This flow should cool down the drains. We could conclude with the 

aid of an airflow meter that these flows because of the chimney effects often are directed so that 

cool air flows from the municipal sewage system and out through the vent on the roof. 

 

Durgo is a company that manufactures air admittance valves. This valve works so that it only takes in 

air when under pressure in the sewer system. Thus, it will not print any foul air from the sewer which 

means that you can have the vent installed indoors, for example in an attic. 

If you put an air admittance valve instead of having an opening through the roof you put a stop to 

this airflow. Thus it becomes reduced cooling during cold weather in sewer systems. Drainage pipes 

in houses are often uninsulated, although they can be in more or less isolated areas and could cool 

down the construction and nearby rooms. 

 

The purpose of this thesis is to find out if it is possible to save energy with an air admittance valve. 

We built an experimental facility to simulate the energy consumption. The experimental facility 

consists of two insulated tanks, aerated with an air admittance valve, the other with an open 

chimney. Then we make two different types of experiments in which we measure the temperature in 

the tanks. First way, we look at how quickly the water is cooled down in two insulated tanks where 

one tank is vented as if it were a traditional vented sewer system and the second tank is ventilated 

with an air admittance valve. Second way, we compare how much energy it is possible to maintain at 

a certain temperature in the insulated tanks. In this way, we can easily see if there are differences 

between the various systems. 

 

Our expected results were that youwould save energy if you used an air admittance valve. After we 

made our experiments we could see that our hypothesis very well matched reality. Our experiment 

shows that the colder it is outside, the greater energy savings you do with an air admittance valve. 

Energy savings can be around 13 kWh per meter sewer pipe and year, which could equate to 1-2% 

per year of the total heating cost of a house depending on how many meters you have. In an 

apartment building with 84 apartments with 45% power level of heat recovery from waste water, the 

energy saving will be about 10 000 kWh / year because the waste water temperature becomes one 

degree higher. An air admittance valve is a very cheap investment and it offers several benefits 

beyond saving energy. However, one must ensure that it is installed properly so it does not leak 

emission. 

Keywords:  Energy savings, air admittance valve, chimney effects, energy consumption, heat 

recovery, aeration, sewage, waste water, heat exchange, energy  



 
 

  



 
 

Förord 
Detta examensarbete skulle inte kunna ha gjorts utan en rad andra personers medverkan och 

engagemang. Vi vill därför tacka Leif Holmström från Automatech för idéförslaget samt utlåning av 

utrustning och hjälp med installation och programmering av PLC. Vi vill tacka Hans Hansson på Durgo 

för hjälp och utveckling av experimentet.  Vi vill tacka företaget Durgo för upplåtande av plats och 

finansiering av experimentkostnader. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Peter Kjaerboe, 

energiforskare från KTH för konsultation och rådgivning i teoretiska spörsmål. 
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Begreppslista 
Avluftningsventil Avluftningsventilen är en ventil som avluftar 

avloppssystemet vid undertryck. 
 

Cirkulationspump Pump som suger in vatten i ena änden och 
pumpar ut det i andra. Detta gör att vattnet hela 
tiden blandas runt och inte delas in i olika 
temperaturskikt. 

  
DIT Dimensionerande inomhustemperatur. I 

bostäder är det vanligt att DIT är 21°C. 
  
Doppvärmare Värmer upp vatten till max 36 °C. Används 

huvudsakligen till att värma upp vatten i 
akvarier. 

  
Energimätare Mäter energiförbrukningen. Anges i enheten 

kWh. 
  
Fyllnadsgrad Fyllnadsgraden beskriver hur mycket ett 

avloppsrör är fyllt med vatten i ett 
avloppssystem. Vanligtvis är det fyllt 50-75%. 

  
Operativ temperatur Medelvärdet av omgivande ytors temperatur 

och luftens temperatur i rummet. Den operativa 
temperaturen varierar i olika delar av rummet. 
Ju närmare en kall yta mätningen utförs desto 
lägre blir den operativa temperaturen.  
 

Pay-off tid Den tid det krävs för att investeringen ska ge 
tillbaka investeringskostnaden. 

  
PLC Programmable logic controller. Programmerbar 

styrdator.  
  
Skorstenseffekt Temperaturdifferens mellan inne och ute i en 

byggnad som ger skillnad i densitet i luft. Detta 
ger undertryck nertill i röret och övertryck 
upptill. 

  
Transmission Värmeflöde genom byggnadsdelar. 
  
Transmissionsförluster Energiförluster till följd av transmission. 
  
U-värde Värmegenomgångstal för byggnadsdel. Ett mått 

på hur god isolering en byggnadsdel har. Ett högt 
U-värde ger dålig isolering. Anges i enheten 
W/m2 °C.  
 

  



 
 

Värmekapacitet Ett materials förmåga att magasinera termisk 
energi. Anges i enheten kJ/kg °C.  
 

  
Värmekonduktivitet Ett mått på hur väl ett material leder värme. 

Anges i enheten W/m °C. Även kallat λ-värde 
(lambda-värde). 
 

Värmeväxlare En värmeväxlare används för att överföra 
värmeenergi från ett medium till ett annat. 
Mediet kan till exempel vara vatten eller luft. 
 

Värmeövergångsmotstånd  Värmeövergångsmotståndet, betecknat R. Ett 
materials tjocklek genom dess 
värmekonduktivitet genom rörets isolering. 
Anges i enheten (m2°C/W). Även vid ett 
materials yta finns det ett värmeövergångs-
motstånd. 

                                         

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmeenergi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi är intresserade av energibesparande lösningar för fastigheter. Av en händelse kom vi i kontakt 

med Leif Holmström på Automatech Sweden AB, som har jobbat med energibesparande lösningar i 

större delen av sitt yrkesliv.  Bland annat hur man kan använda sig av en avluftningsventil från 

företaget Durgo för att både avlufta och hindra kallras ner i avloppsystemet. Detta kallras leder till 

energiförluster då kylan från avloppet fortsätter in i huset. Leif delade med sig av sina erfarenheter 

av denna typ av lösning och berättade att på vintern är avloppsrören kalla om man inte har en 

Durgoventil. Enligt Leif sparar fastighetsägare 1-2 procent av sin totala energiförbrukning per år med 

detta. Dock har han inga beräkningar som stödjer detta (Holmström, 2014). 

Anledningen till att vi vill titta på Durgoventilen är för att vi tror att man kan spara energi på det. I de 

försäljningsargument Durgo marknadsför sig med använder man sig inte av 

energibesparingsargumentet. Vi vill ta reda på om man kan spara energi genom att lufta sina avlopp 

med Durgo:s avluftningsventiler och i så fall hur mycket. 

Detta fångade vårt intresse. Vilka energibesparingar kan man egentligen göra på ett Durgosystem? Vi 

gick in på Durgo:s hemsida och försökte ta reda på det. Efter ett samtal med Durgo visade det sig att 

de inte har några mätningar som mätte effekten av energiåtgången. Då undersökte vi om man skulle 

kunna göra ett examensarbete på denna idé. 

Första tanken vara att mäta temperaturen i ett avloppsrör och på avloppsrörets yta med ett 

avluftningsventilationssystem och ett utan och jämföra dem mot varandra. En fastighet på 

Skånegatan i Stockholm hade ett avluftningssystem med flera Durgoventiler installerade. Vi tänkte 

jämföra detta med ett avluftningssystem i en fastighet utan Durgoventiler installerade vid 

Gullmarsplan i Stockholm. 

Under ett studiebesök hos Durgo hade vi en diskussion om framtida energibesparingsmöjligheter där 

vi trodde att det kommer att bli mer aktuellt att återvinna värme från spillvatten. Vår idé utvecklades 

till att ta reda på om det finns någon skillnad i ett värmeåtervinningssystem av spillvärme om det 

finns en Durgoventil installerad. 

Vi utformade vårt experiment till att implementera isolerade tankar med vatten som var kopplade till 

ett fiktivt avloppssystem. Systemet sattes upp i två lika exemplar i Durgos lokaler, ett med en 

avluftningsventil på kallvinden och en med en traditionell lösning med avluftning genom yttertaket.  

Där kunde vi mäta luftflöden och temperatur på flera ställen. Detta medförde att experimentet blev 

mycket mer kontrollerat. 

1.1.1 Avloppsystemet 

För att förstå frågeställningen mer ingående måste man först veta hur ett avloppssystem är uppbyggt 

i en fastighet som är ansluten till det kommunala avloppsystemet.  
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Avloppsystemet består av rör som leder bort 

spillvatten ut ur huset till ett reningsverk.  

Rören är av olika dimensioner och är vanligtvis 

gjorda av plast. Äldre stammar kan bestå av 

gjutjärnsrör. Vanliga dimensioner är Ø50, Ø75, 

Ø110 och Ø160 mm. Till toaletter måste man 

minst ha Ø110 mm rör, till handfat och badkar 

kan man ha mindre dimensioner på rören.  

Fastighetens avloppsystem ansluter till det 

kommunala avloppssystemet (se figur 1). Oftast 

konstrueras spillvattenledningarna med 

självfallssystem för att slippa använda sig av 

pumpar. I vissa fall ligger byggnader så lågt att 

spillvatten från avlopp i källaren inte kan rinna 

ut med självfall till det kommunala avloppsnätet 

och då måste pumpar användas. Vertikala 

samlingsledningar dvs. stammar placeras i huset 

så att de liggande samlingsledningarna blir så 

korta som möjligt (Dahlblom och Warfvinge, 

2012).  

För att undvika tryckproblem måste de 

kommunala avloppsystemen vara öppna och 

anslutna till atmosfärstryck. Annars kan man 

få problem med spillvattenflödet. Eftersom 

fastighetens avluftningsrör är öppet för att 

hindra att vattenlåsen sugs bort i toaletter så 

blir det ett ständigt luftflöde som rusar 

genom systemet. Luftflödet kan rusa i båda 

riktningarna. Detta luftflöde kyler ner 

spillvattnets temperatur. 

Med en avluftningsventil behöver man inte 

ha ett avluftningshål i tak (se figur 2). 

Ventilen öppnas bara när det är undertryck i 

avloppet vilket gör att luftflödet endast kan 

gå från ventilen och ut till det kommunala 

avloppsnätet och inte tvärt om.  

Figur 1 Illustration av ett avloppssystem i en fastighet med luftning via 
taket 

Figur 2 Illustration av ett avloppsystem i en fastighet med 
avluftningsventil 
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1.1.2Reflektioner från fältstudie 

På gamla stammar i gjutjärnsrör som är skrovliga på insidan 

måste man vara extra noggrann med att montera 

avluftningsventilen så att det inte finns läckage mellan 

avluftningsventilens fot och röret. Under en fältstudie som 

gjordes i en äldre fastighet med gjutjärnsrör på Skånegatan i 

Stockholm upptäckte vi att detta inte gjorts korrekt och att det 

läckte ut lite avloppsgas. I ett modernt pvc-rör är detta inga 

problem. Vi har under examensarbetets gång haft en 

avluftningsventil installerad i vardagsrummet då stammarna till 

övervåningen inte är klara. Vi har inte upplevt någon 

illaluktande lukt från det fast avluftningsventilen monterades 

snett (se figur 3). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att få vetenskapliga belägg för huruvida en avluftningsventil ger energibesparingar och 

eventuellt hur mycket. Målet är att ta reda på om det är lönsamt att investera i en avluftningsventil 

ur ett energiperspektiv. 

1.3 Avgränsningar 
Vi tar inte upp fuktproblematiken som kan uppkomma vid hålgenomföring i tak. Durgo själva hävdar 

en massa andra fördelar med systemet. Men vi tittar endast på eventuell energibesparing.  

Vi kommer inte att titta på de två olika fastigheterna på Skånegatan och vid Gullmarsplan därför att 

det finns för många olika parametrar som kan ge upphov till en felaktig bild. Fastigheterna kan ha 

olika energiflöden i sig beroende på byggmaterial och byggteknik, de befinner sig också på två olika 

platser tillräckligt långt ifrån varandra för att kunna ha betydelse.  

Ett avloppssystem är uppbyggt av rör som kopplas samman i olika dimensioner till toaletter, kök 

handfat, duschar mm. Fram till 1960 var gjutjärn det dominerande materialet på avloppsrör. Idag är 

plast det vanligaste materialet och används i de flesta sorters byggnader såsom bostäder, skolor eller 

kontor (Dahlblom och Warfvinge 2012). Vid stambyten brukar gamla avloppsrör i gjutjärn bytas ut till 

plaströr. Mot den bakgrunden valde vi att fokusera på plaströr i våra experiment. Om vi hade 

inkluderat gjutjärnsrör hade den energibesparande effekten av en avluftningsventil varit mycket 

större, eftersom järn leder värme mycket bättre. 

Vi gör två isolerade system ett som vi kallar D (Durgo) och ett som vi kallar F (frys) där vi tittar på 

energiförlusterna. Vi har efter bästa förmåga minskat olikheterna med de respektive systemen men 

ändå försökt få dem att motsvara realistiska förutsättningar.  

I vårt experiment finns det ekonomiska och tidsmässiga aspekter som hindrar oss från att fullt ut 

skapa ett 100 procentigt realistiskt experiment. Önskemål från vår sida hade varit att mäta två 

likadana riktiga avloppssystem som var kopplade till det kommunala avloppsnätet. Vår simulering av 

en värmeväxlare i spillvattensystem får vara en isolerad plastlåda halvfylld med vatten och en 

dränkbar pump. Istället för en toalett har vi en kanalfläkt för att skapa undertryck så 

avluftningsventilen kan öppnas. Vi hade önskat att kunna göra detta experiment vid flera olika 

tidpunkter på året för att kunna se skillnader vid olika klimat. Vinterklimat får nu simuleras av en frys 

Figur 3 Durgoventilen i vardagsrummet 
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kopplad till avluftningen i det traditionella systemet. Avluftningen av det kommunala avloppsnätet 

får simuleras av 50 millimeters rör genom ytterväggen.  

1.4 Metod 
Vid framställandet av examensarbetet har vi samlat in data från våra experiment med en PLC 

(programmable logic controller) och använt en kombination av teoretiska beräkningar och 

litteraturstudier. 

 

PLC:n har varit ett oumbärligt verktyg i framställandet av mätdatan och tolkningen av denna. Den har 

automatiskt kunnat presenterat diagram på mätvärden och via internet kunnat övervakas.  

 

En felkälla till metodvalet är vår ovana att hantera laborationer och mätinstrumenten. Dessutom är 

det första gången något liknande har gjorts tidigare som vi känner till.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Durgo är ett familjeföretag som startade 1923 i Hagalund i Solna där de än idag håller till. Grundaren 

hette Rolf Nobel och var brorson till en av Sveriges mest kända uppfinnare Alfred Nobel. 

Durgo har utvecklat flera produkter genom åren t ex en spolventil till toaletter, säkerhetsventiler, 

tappventiler och återsugningsskydd för VVS-branschen (Durgo, 2014). 

Redan 1974 kom deras patenterade avluftningsventil som examensarbetet är baserat på. 

Avluftningsventilen är byggd i ABS-plast och tätning av EPDM-gummi. Huvuddelen av konstruktionen 

har inte förändrats sedan dess. Durgo avluftningsventil finns nu i 28 olika storlekar och har sålt i 

miljontals exemplar världen över. Idag har patentet löpt ut på själva konstruktionen och det är 

endast membranet som de har fortsatt patent på (Hansson och Widell, 2014).  

Durgoventilen öppnas genom att det skapas tryckskillnader mellan avloppsystemet och lufttrycket 

utanför avloppet t ex när en toalett spolas. Undertrycket i avloppet gör då att luften utanför trycker 

på för att jämna ut tryckskillnaden och får då membranet i ventilen att lyftas. När tryckskillnaden 

mellan avloppet och luften utanför är i balans kommer luften sluta sugas in och membranet kommer 

då med hjälp av sin egen vikt att stänga ventilen. (Se figur 4). 

 

Figur 4 Durgoventilens funktion 

Tillverkningen av Durgo:s avluftningsventil görs i Sverige och de flesta delarna köps in från 

underentreprenörer medan själva membranet tillverkas i deras egen fabrik i Järfälla, Stockholm.  

Försäljningen sker mestadels utomlands. Ungefär 80 procent exporteras till andra länder framförallt 

Japan som är deras största marknad men även Kina och Taiwan (Hansson och Widell, 2014). 

Konkurrensen för avluftningsventiler bedöms vara stor och i Sverige är företaget Purus Durgo:s 

största konkurrent. I Europa har man kommit fram till en standard för hur en avluftningsventil skall 

fungera och hur den får vara konstruerad i form av materialval och tillverkningsprocess där Durgo 

sitter med i standardgruppen. Vart femte år revideras denna standard och det tar drygt 13 år att 

förändra standarden (Hansson och Widell, 2014). Detta gör att Durgo måste hålla sig uppdaterade 

över hur deras produkt förhåller sig till de normer och lagar som gäller och gör man felprioriteringar 

kan det bli ödesdigert.  
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I övriga världen är det svårare då olika länder har olika byggstandarder och regler där det kan variera 

vad som är en godkänd avluftningsventil eller inte och man har då ett mindre inflytande på dessa 

marknader och måste anpassa sig mer.  

I Kina är konkurrensen stor och det existerar många undermåliga pappkopior av Durgo:s 

avluftningsventil. I Norge och Danmark har Durgo blivit standardnamnet för avluftningsventiler vilket 

kan sägas vara positivt men det har även inneburit att folk inte förstår att Durgo avluftningsventil är 

en specifik produkt och inte en standard för alla. 

2.1 Tidigare forskning 
Vår informationssökning om huruvida man kan spara energi eller inte med en avluftningsventil blev 

fruktlös. Vi hittade en amerikansk arkitektbyrå (ZH-Architects) som antydde att man kunde spara 

energi med en avluftningsventil i en artikel (NYPH, 2014).  Men de hänvisade inte till några 

vetenskapliga studier. Vi försökte få kontakt med artikelförfattaren Stas Zakrzewski men fick aldrig 

något svar.  
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3. Teoretisk referensram  
Enligt termodynamikens andra lag så flödar värme alltid spontant från en varmare plats till en kallare, 

men aldrig tvärtom. Detta gäller också i ett avloppssystem. 

Vi tänker oss att vid ett kallt väderlag kommer ett avloppssystem i en fastighet ständigt kylas ned av 

genomströmmande kall luft. Detta eftersom kommunens avloppsnät är avluftat och fastigheters 

vertikala stammar skapar en skorstenseffekt när den uppvärmda luften i avloppsröret stiger uppåt. 

Den kalla uteluften kyler ner avloppsrörets insida, kylan leds sedan genom rörets väggar till utsidan 

där omkringliggande varm luft försöker motverka avloppsrörets nedkylning, även varma 

omkringliggande ytor ger ifrån sig elektromagnetisk strålning mot röret. Den energi som försöker 

värma avloppsröret kommer från fastighetens värmesystem som brukaren betalar för. 

 I ett avloppsystem med en avluftningsventil uteblir skorstenseffekten eftersom avluftningsventilen 

inte släpper ut luft från röret. Avluftningsventilen släpper endast in luft pga. undertryck i 

avloppssystemet. Den luft som då släpps in är sällan minusgrader då avluftningsventilen ofta finns i 

en kallvind som värms upp av underliggande husvärme.  Alltså finns inte samma nedkylande effekt på 

en fastighets avloppssystem. 

Effekten av den elektromagnetiska strålningen från en yta dvs. transmissionsförlusten kan beräknas:   

Ptrans= U*A*(Trör-Tomg)  (W) [3.1] 

U är värmegenomgångskoefficient för rörets material. (W/m2 ◦C) 

A är rörets yta. (m2) 

(Trör-Tomg) Är skillnaden mellan rörets yttemperatur och rummets operativa temperatur. Rummets 

operativa temperatur är medelvärdet av luftens och omgivande ytors temperatur. (°C) 

Effektbehov för uppvärmning av luft beräknas: 

Pvent = q*Cp * (Tt-Ti)  (W) [3.2] 

q är luftflödet. (m3/s) 

Cp är värmekapacitet för luft. (1,005 kWs/kg °C)  

Tt-Ti är temperaturskillnaden utgående lufttemperatur minus ingående lufttemperatur. (°C) 
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4. Faktainsamling 
Vi har gjort intervjuer och haft ett samarbete med Durgo och Automatech och fört diskussioner kring 

problemställningar hur experimentet ska byggas upp. Med forskaren Peter Kjaerboe från KTH så har 

vi fört ett mer teoretisk resonemang om vad som händer i systemen med värmebalansen. 

 

Datainsamlingen har skett med en PLC från företaget Abelko (se figur 5) med 

PT1000 tempgivare som mäter temperaturen väldigt exakt. Gränssnittet är 

webbaserat och det går att skapa kurvor på insamlad data. Data samlas i olika 

intervaller i tre olika typer av databaser. Sekunddata, timdata och dygnsdata. 

Den relevanta databasen för oss är timdatabasen som loggar ett värde varje 

timme där vi har valt att mäta momentanvärdet. Med hjälp av detta 

instrument har vi kunnat sammanställa exakt data från experimentet och på 

ett enkelt sätt kunna jämföra de bägge olika systemen åt. 

 

Energimätare från Claes Ohlson användes vid mätning av energiförbrukningen på 

doppvärmare (se figur 6). En flödesmätare från Höntzsch instruments har använts 

för att mäta luftflödet i F-systemet som har kopplats in i PLC:n och loggats (se figur 

7). Flödet från D-systemet mättes med hjälp av en plastpåse där vi mätte volymen 

luft som fyllde plastpåsen på en viss tid. 

 

 

Tempgivare från Durgo av okänt fabrikat har använts för att mäta 

temperaturen på vinden och i frysen, dessa data har inte kunnat loggas i 

PLC:n utan har lästs av manuellt. Vi försökte samla in väderdata från en 

väderstation intill avluftningen på taket. Tyvärr försvann den informationen 

när tiden på vädersstationen inte stämde överens med datorn.  

 

Olika sorters referenslitteratur har använts, framförallt kursmaterial från 

kursen installationsteknik och energi på KTH. 

 

Från Durgo har vi fått informationsmaterial om hur deras avluftningsventil fungerar samt material 

och handledning om hur man programmerar flödesmätaren. Vi har kontinuerligt utvecklat 

experimenten med Hans Hansson, tekniskt ansvarig på Durgo, och fått feedback på utförandet.  

 

Från Automatech har vi fått handledning om hur man använder sig av loggning och styrning med 

hjälp av en PLC, och information hur ett värmeåtervinningssystem kan se ut (Se bilaga 5). 

 

Vi har gjort en rad fältstudier och besökt befintliga anläggningar med Durgoventiler installerade.  

Figur 5 Abelko PLC 

Figur 6 Energimätare 

Figur 7 Luftflödesmätare 
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5. Genomförandet 

5.1 Principskisser 

5.1.1 Första utkastet 

I vårt första utkast (se figur 8) tänkte vi att 

vi skulle bygga två nästintill lika 

experimentanläggningar beståendes av en 

isolerad tank och ett avloppsrör där 

skillnaden var avluftningen. Den ena 

tanken skulle vara traditionellt luftad 

genom yttertak, den andra avluftades med 

en Durgoventil i vindsutrymme. Vi fyller 

tankarna med varmt vatten och mäter 

avkylningstiden. Vi kallar det traditionella 

avluftningssystemet för F-systemet (F står 

för att det fryser) och Durgoventilsystemet 

för D-systemet (D står för Durgo). Om vår 

hypotes stämde så skulle avkylningen gå 

fortare i F-systemet och långsammare i D-

systemet.  

5.1.2 Färdig principskiss 

Såhär blev den färdiga principskissen (se 

figur 9). Vi har lagt till en frys i F-

systemet för att simulera vintertid. Två 

50 mm rör användes för att simulera 

avluftningen i ett kommunalt 

avloppsnät. Doppvärmare användes för 

att återspegla temperaturen i ett 

avloppsystem i en fastighet. De köptes i 

en akvariebutik och är gjorda för 

akvarier. Vattnet i tankarna fick varsin 

cirkulationspump för att få en 

omblandning. En kanalfläkt installerades 

i D-systemet för att simulera en 

toalettspolning. En flödesmätare finns 

endast på F-systemet, i D-systemet 

mättes flödet med en soppåse.  

  

Figur 8 Första utkastet 

Figur 9 Färdig principskiss 



24 
 

5.2 Uppbyggnad av experimentanläggningen 
Vi monterade upp två anläggningar som bestod av isolerade tankar i Durgo:s 

lokaler i Solna. Dessa tankar ventilerades med varsina 50 mm rör mot utsidan 

av huset genom ytterväggen för att simulera avluftningen i ett kommunalt 

avloppsnät (se figur 10). Fyllnadsgraden i ett 110mm avloppsrör är normalt 50-

75 % fyllt med vatten, därför räcker det med 50 mm rör (Hansson, 2014). 

Anledningen till att vi ville isolera tankarna var för att vi ville minska påverkan 

av transmissionsförluster från andra källor och låta avluftningen vara den enda 

stora skillnaden.  Vi var noggranna med isoleringen och limmade ihop 

cellplasten med fogskum och PL600 så glipor minimerades (se figur 11). 

Ett 110 mm i diameter stort avluftningsrör installerades genom 

det isolerade vindsbjälklaget och kopplades till tankens tak med 

en gummimuff. Det visade sig att gummimuffen behövdes 

skruvas fast i röret då rörens tyngd gjorde att de gled ner. På den 

ena avluftningen satte vi en Durgoventil, på den andra tanken är 

det en traditionell lösning med öppen luftning genom taket. För 

att simulera en toalettspolning i ett bostadshus kommer 

Durgoventilen öppnas då och då med hjälp av en kanalfläkt som 

skapar undertryck (se figur 12). Kanalfläkten styrs av PLC:n och 

skickar ut uppskattningsvis 8 liter luft varje halvtimme. Då vi inte 

har hittat några data på hur mycket luft som rör sig i ett 

avloppsrör så har vi skattat att detta värde kan vara troligt. 

Denna skattning baseras på att vi mätte tiden för hur lång tid en spolning pågår, vilket varierar 

mellan olika modeller av toaletter. Tiden en spolning pågår var ca 3 sekunder vid våra mätningar och 

för att inte ha en för liten simulering av en spolning programmerade vi styrningen av fläkten till att 

vara igång i 6 sekunder.  

Även 110 mm rören isolerades för att minska yttre 

påverkan från omgivande temperatur och strålning. 

Under isoleringen satte vi upp tempgivare av modell 

PT1000 för att mäta temperaturen på avloppstammens 

yta så vi kunde mäta den effekt med vilket rören 

påverkar sin omgivning.  

 

 

Figur 12 Kanalfläkt på D-systemet 

Figur 10 Simulering av 
avluftning i avloppsnätet 

Figur 11 Isolering av tanken 
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På vindsbjälklaget som var isolerad med 500 mm lösull 

byggde vi en plattform med reglar och råspont.  På 

plattformen placerade vi en frys för att kunna simulera 

olika klimat. Frysens framsida, där dörren normalt 

sitter, sattes det upp en cellplastskiva med 

hålgenomföring för avluftningsröret (se figur 13). 

För att kunna mäta inuti avloppsystemet och på ytan 

utanpå, placerade vi tempgivare på intressanta ställen 

(se figur 14). En begränsning i hur många givare vi 

kunde sätta upp fanns hos Albelko:s PLC. Endast 8 

tempingångar fanns att tillgå. Därför fördelade vi dessa 

ingångar med 4 tempmätare åt D-systemet och 4 

tempmätare åt F-systemet. 

Tempgivarna sattes upp på motsvarande ställen i 

respektive system. Den första tempgivaren sattes upp 

inuti röret ovanför vindsbjälklaget (se figur 15). 

Den andra tempgivaren sattes upp under vinds-

bjälklaget under isoleringen mot 110 mm röret. 

Den tredje tempgivaren mätte vattentemperaturen i 

tanken. 

Den fjärde tempgivaren mätte temperaturen i 50 mm 

röret 20 cm ifrån tanken. 

Kalibrering av flödesmätare gjordes med en fläkt som 

kunde upprätthålla ett bestämt flöde. Avläsning av 

flödet jämfördes mellan displayen och PLC:n. 

För att kunna komma åt PLC:n via internet 

konfigurerade vi PLC:n med en IP-adress vi fick från 

Durgo. 

På taket ovanför avluftningen satte vi upp en 

väderstation som mätte temperatur, vindstyrka, 

vindriktning, lufttryck, RF och nederbörd. 

I respektive tank satte vi fast en liten cirkulationspump 

för att få en blandning av vattnet så inte vattnet 

skiktade sig med olika temperaturer.  

En doppvärmare placerades i varje tank som var 

dimensionerad för ett 75 liter stort akvarium. 

Maxtemperaturen för doppvärmaren var 36 °C. 

Figur 13 Simulering av vintertid med frys 

Figur 14 Tempgivare kopplade till avloppsystemen 

Figur 15 Tempgivare inuti röret 
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5.3 Experimentgenomförande 
 

5.3.1 Experiment 1 

Energiförbrukning från 20 gradigt till 36 gradigt vatten med frys avslagen och upprätthållning 

Vi sätter igång hela systemet med cirkulationspump, kanalfläkt, PLC, luftflödesmätare och 

doppvärmare. Frysen är avslagen och tankarna är fyllda med 45 liter vatten. Energiförbrukningen av 

doppvärmarna på respektive tank mättes med energimätare. Doppvärmarna var inställda på att hålla 

36 grader under en viss tid. På så vis såg vi om det var någon skillnad på energiåtgången för 

respektive system.  

5.3.2 Experiment 2 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys påslagen 

Vi sänker värmen i vattnet till 30 grader med doppvärmarna och upprätthåller temperaturen under 

en viss tid. Samtidigt slås frysen på. 

5.3.3 Experiment 3 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys avslagen 

Upprepning av experiment 2 men med avslagen frys. 

5.3.4 Experiment 4 

Avkylning från 34 grader med frys avslagen 

Vi värmer upp vattnet till 34 grader med doppvärmarna och mäter avkylningstiden. 
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6. Resultat 

6.1 Experiment 1  

Energiförbrukning från 20 gradigt till 36 gradigt vatten med frys avslagen och upprätthållning av 

temperaturen 

Här ser vi hur vi försöker få temperaturen att stiga upp till 36 

grader. När vi gjorde experiment 1 upptäckte vi tyvärr att 

dataloggningen inte fungerade korrekt från experimentets 

början. Det var först på kvällen vi upptäckte det vilket man 

kan se i grafen (se figur 16). Doppvärmarna placerades i båda 

tankarna och temperaturen vreds upp till 36 grader vilket var 

maxtemperaturen för doppvärmarna som egentligen är 

gjorda för att värma upp akvarier. Vi upprätthöll 

temperaturen i vattnet i 6-7 timmar. Det tog 8-9 timmar för 

vattnet att värmas upp till en stabil temperatur. Det 

intressanta är att inget system klarar av att värmas upp till 36 

grader utan D-systemet når upp till nästan 34 grader och F-

systemet når upp till 32,5 -33 grader. Det visar att D-

systemet upprätthåller en högre temperatur än i F-systemet 

och att vattnet kyls ner fortare än vad doppvärmarna hinner 

med att värma upp.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiförbrukningen för doppvärmaren i F-systemet var nästan 

dubbelt så hög som i D-systemet (se figur 17). 

 

  

Figur 17 Energimätare  

Tabell 1 

 

Figur 16 Temperaturskillnader mellan D och F-systemet 
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6.2 Experiment 2 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys påslagen 

Eftersom doppvärmarna inte klarade av att upprätthålla 

36 grader i vattnet i tankarna så sänkte vi temperaturen. 

Vi valde att sänka till 30 grader därför att i en riktig 

fastighet vi tittade på så var medeltemperaturen nästan 

30 grader. Vi satte igång frysen för att simulera vintertid. 

Det man kan se är att D-systemet är självklart 

energieffektivare och kan hålla en högre temperatur. Vi 

kan se hur dygnets tempereratur påverkar grafen. 

Tempgivare 2 är placerad på den mest representativa 

delen av avloppsrörets påverkan mot fastigheten 

eftersom den är mest exponerad mot husets 

konstruktion. Där mätte vi den kallaste temperaturen i 

den här punkten i F-systemet som låg på 11,46 grader. 

Temperaturen i D-systemet var 19,12 grader. F-systemet 

hade en felmätning som inträffade vid midnatt den 14 maj 

som vi inte vet vad den beror på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiförbrukningen för doppvärmaren i F-systemet är högre än i D-

systemet (se tabell 2). Vi nollställde inte energimätarna mellan 

experimenten därför skiljer sig värdena åt från tabell 2 (se figur 19).  

Figur 19 Energimätare 

Tabell 2 

 

Figur 18 Temperaturskillnader mellan D och F-systemet 
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6.3 Experiment 3 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys avslagen 

Det här är ett intressant experiment, som vi lät 

pågå i flera dagar eftersom vi märkte av en 

temperaturändring i vädret. När experimentet 

började var det rätt kallt, medeltemperaturen låg 

på 8,1 °C. Men det blev succesivt varmare 

utomhus, i slutet på experimentet den 19:e maj så 

låg dygnets medeltemperatur på 13,4°C. Vi kan se 

hur vattnets temperatur i F-systemet under hela 

experimentet ligger under D-systemet, men närmar 

sig D-systemets temperatur i takt med att det blir 

varmare utomhus. Vi ser också 

temperaturändringar i båda systemen över dygnet 

så även D-systemet påverkas av temperaturen ute, 

men inte lika mycket. Från tempgivare 2 kan vi se 

hur temperaturen är varmare i F-systemet än i D-

systemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiförbrukningen för doppvärmaren i F-systemet är högre än i 

D-systemet (se tabell 3). Vi nollställde inte energimätarna mellan 

experimenten därför skiljer sig värdena åt från tabell 3 (se figur 21).  

Figur 21 Energimätare  

Tabell 3 

 

Figur 20 Temperaturskillnader mellan D och F-systemet 
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6.4 Experiment 4 

Avkylning från 34 grader med frys avslagen 

Vi värmde upp vattnet med doppvärmare till 34 grader 

och mätte avkylningstiden. Vi kan se att F-systemet 

kyls av fortare än i D-systemet vilket vi tycker 

bekräftar vår hypotes. Temperaturen stabiliserar sig 

vid 21 grader vilket är rimligt eftersom det är 

inomhustemperaturen.  

 

 

 

 

 

  

Tabell 4 

 

Figur 22 Temperaturskillnader mellan D och F-systemet 
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6.5 Flödesmätaren 

 

 

Som vi kan se i figur 23 är flödet mycket högre i början av mätningen. Detta beror på att 

instrumentet inte var rätt kalibrerat.  

Figur 23 Flödesmätare 
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7. Analys 
 

7.1 Experiment 1 

Energiförbrukning från 20 gradigt till 36 gradigt vatten med frys avslagen och upprätthållning 

Två fel fanns när vi påbörjade experiment 1. Dels var kalibreringen av luftflödesmätaren felaktigt 

gjord vilket vi märkte rätt snart från grafen jämfört med de kalibrerade värdena från displayen på 

mätutrustningen. Dels loggades data fel, vilket resulterade i att det bara fanns data från klockan 20 

på kvällen 8 timmar efter att experimentet startat. 

Men trots missöden kan vi konstatera att det blir högre energiförluster i F-systemet. F-systemet har 

krävt 85 % mer energi från doppvärmaren än D-systemet. Det som också är intressant är att fast F-

doppvärmaren tar mycket mer energi så är temperaturen högre i D-systemet. Luften som kommer in 

i F-systemet har en medeltemperatur som loggats från F-GT4 på 13,54 grader. I F-GT2 kan vi se att 

medeltemperaturen är 22,07 grader. Det betyder att luften som passerar avluftningssystemet har 

värmts upp med 8,53 grader.  

Luftflödet i respektive system har olika riktningar. I F-systemet är det skorstenseffekten som är den 

drivande motorn, vilket gör att luften som kommer in värms upp av tanken och försvinner upp 

genom taket. Detta kan vi tydligt se från F-GT1 som är mycket varmare än D-GT1. 

I D-systemet så hindras skorstenseffekten av avluftningsventilen som inte släpper ut luft. 

Kanalfläkten skickar en gång i halvtimmen ut luft för att simulera en toalettspolning. Då öppnar sig 

avluftningsventilen och luft strömmar ner. Men det är inte alls i samma utsträckning som den 

ständigt rusande skorstenseffekten. 

Möjligtvis borde en kanalfläkt ha installerats i F-systemet för att simulera toalettspolning. Vi tror 

dock inte att det får en så stor inverkan på resultatet huruvida energiförluster sker eftersom 

ventilationen oavsett riktning tar energi från systemet. 
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7.2 Experiment 2 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys påslagen 

I detta experiment sänktes temperaturen till 30 grader på doppvärmaren då vi förstod att 

temperaturen på 36 grader inte skulle kunna uppnås. Kalibreringen av luftflödesmätaren var justerad 

inför detta experiment vilket innebar att vi kunde få en bättre uppfattning om hur stort luftflöde som 

passerade F-systemet. Frysen sattes igång för att se hur en sänkning av temperaturen påverkar F-

systemet.  

En intressant iakttagelse är att luftflödet i F-systemet kraftigt har avtagit gentemot de andra 

experimenten. Dessutom är det den högst uppmätta medeltemperaturen i F-GT4, (20 grader) fast 

det var de kallaste dygnen. Den gemensamma avvikelsen är att frysen är påslagen vilket måste ha 

påverkat luftrörelsen så den går uppifrån och ner. Kallras gör att värmen från vattnet i F-systemet rör 

sig ut mot det simulerade kommunala avloppssystemet och kyler ner vattnet istället, vilket förklarar 

varför det är 2,2 grader lägre temperatur i F-GT3 än i D-GT3. 

Frysens temperatur under experimentet är strax över 0 grader. Frysens låga temperatur sprider sig i 

systemet nedåt på grund av kallraset. I F-GT1, 0,2m, från frysen så är temperaturen 1,81 grader, två 

meter längre ner vid F-GT2 så är temperaturen 11,46 grader. 

Den dipp vi ser i den gula kurvan (F-GT3) beror troligtvis på ett strömavbrott under natten. 

Energiåtgången i F-systemet är 48 % mer än i D-systemet. Anledningen till att det inte är större 

skillnad jämfört med experiment 1 (85 % energiåtgång) är mest troligt att i det experimentet värmde 

vi upp vattnet från 20 grader till 36 grader vilket kräver en betydligt större energiåtgång.   
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7.3 Experiment 3 

Energiförbrukning vid upprätthållning av 30 gradigt vatten med frys avslagen 

Energiåtgången är fortfarande lägre i D-systemet än i F-systemet jämfört med experiment 1 och 2 

men skillnaden har minskat. Nu kräver F-systemet bara 17 % mer energi än i D-systemet. Vi ser att 

temperaturen i F-systemet sakta stiger under experimentets gång och att den då också följer den 

inkommande lufttemperaturens trend (se figur 20). Som vi kan se i fjärde mätpunkten i systemen (se 

figur 24) varierar lufttemperaturen under dygnet vilket förklarar temperaturskillnaden i tanken.   

Här ökar flödet till det högst uppmätta medelvärdet och flödesriktningen följer skorstenseffekten i F-

systemet.  

 

Figur 24 Temperaturskillnaden mellan D- och F-systemen vid fjärde mätpunkten 
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7.4 Experiment 4 

Avkylning från 34 grader med frys avslagen 

Under detta experiment stängdes doppvärmarna av. Mätningen visar att F-systemet avkyls fortare än 

i D-systemet. Det blir ett större luftflöde i F-systemet gentemot D-systemet därför att 

avluftningsventilen effektivt hindrar luftflödet.  

 

Resultatet visar att lutningen på kurvan också påverkas av vilken tid på dygnet det är dvs. vid olika 

temperaturer. Vid gryning är temperaturen som lägst och då är också kurvan som brantast.   
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8. Slutsatser 
När vi inledde experimenten trodde vi att man skulle spara energi med en avluftningsventil. I 

samtliga experiment som vi har gjort kan vi påvisa att så också är fallet. I experimenten med 

doppvärmare är energiåtgången alltid högre i det traditionellt luftade systemet än i 

avluftningsventilssystemet. I experimentet där vi stängde av doppvärmarna så var avkylningen 

mycket snabbare i det traditionellt luftade systemet, således finns en högre effektförlust. Vår 

förhoppning var att kunna föra över vårt experiment till verkligheten och få en fingervisning om vad 

det skulle innebära ekonomiskt i en fastighet. Vi kan tyvärr inte med säkerhet dra några sådana 

slutsatser om hur mycket besparingen skulle bli eftersom alla fastigheter ser olika ut med olika stora 

och komplexa avloppsystem som också är olika utsatta mot omgivande miljö. En del stammar finns i 

väggar, en del i schakt eller ovanför innertak etc. Hur mycket det isolerar är omöjligt för oss att säga. 

Men en sak kan vi med säkerhet säga och det är att man sparar energi.  

8.1 Vad skulle detta rent hypotetiskt kunna bli för energibesparing? 
Ovanstående resonemang har dock inte hindrat oss från att försöka räkna på ett hypotetiskt fall i en 

fastighet, för att få något att förhålla sig till. På sommaren kan vi se att medeltemperaturen i rören är 

varmare än rummets temperatur vilket innebär att värmen går från rören till rummet. Vintertid blir 

det istället lägre medeltemperatur än rummets temperatur och värmen söker sig då från rummet till 

rören. Om fastigheten såg ut som vår experimentella anläggning så skulle besparingen bli 13 kWh/m 

rör per år till Durgo:s fördel om man tillämpar följande beräkningar.  

8.1.1 Effektbehov för uppvärmning av transmissionsförluster i F-systemet (sommartid)  

Ptrans= U*A*(Trör-Tomg) 

U är värmegenomgångskoefficient för rörets material. (W/m2 °C) I ett avloppsrör med 3 cm (0,03 m) 

isolering är värmekonduktiviteten λ =0,035 W/m°C 

U= 1/∑R 

R är värmeövergångsmotståndet, dvs. ett materials tjocklek genom dess värmekonduktivitet, 

(m2°C/W) genom rörets isolering. 

Riso= 0,03/0,035=0,857 m2°C/W 

Det finns även ett värmeövergångsmotstånd vid väggars ytor, både på insida och utsida, där finns det 

schablonvärden att hämta från tabeller. I vårt fall kan vi bara räkna med utsidan då värmen från 

givare GT2 är tagen från avloppsrörets yta. 

 Rutsida = 0,04.  

Summa R blir 0,857+0,04 = 0,897 m2°C/W 

U-värde för isolerade avloppsrör av plast är 1/∑R = 1/0,897 = 1,11 W/m2 ◦C 

A är rörets yta, vi räknar här med 1 m2 rör vilket motsvarar 2,89 meter rör (l = A/(π*D) 

(Trör-Tomg) Är skillnaden mellan rörets yttemperatur och rummets operativa temperatur. Rummets 

operativa temperatur är medelvärdet av luftens och omgivande ytors temperatur.  



38 
 

Trör= 22,87 °C (se tabell 3) 

Tomg= DIT = 21°C 

Detta leder i ett hypotetiskt fall till att energiförlusten från ett avloppsrörs yta blir: 

1,11*1*(22,87-21)= 2,09 W/1000*8760= 18,26KWh/år, 9,13KWh/halvår i F-systemet för varje 

avloppsdel som är 2,89 meter med ett avloppsrör och som är 110 mm i diameter.  

Per meter rör blir energitillskottet: 9,13/ 2,89 = 3,16kWh/m rör 

8.1.2 Effektbehov för uppvärmning av transmissionsförluster i D-systemet (sommartid)  

Ptrans= U*A*(Trör-Tomg) 

U= 1,11 W/m2 ◦C (samma som innan) 

A= 1 m2  

(Trör-Tomg) =(21,55-21) 

Trör= 21,55 °C (se tabell 3) 

Tomg= DIT = 21°C 

Detta leder i ett hypotetiskt fall till att energiförlusten från ett avloppsrörs yta blir: 

1,11*1*(21,55-21)= 0,61W/1000*8760= 5,35 kWh/år, 2,67 kWh/halvår i D-systemet 

Per meter rör blir energitillskottet: 2,67/ 2,89 = 0,93 kWh/m rör 

8.1.3 Effektbehov för uppvärmning av transmissionsförluster i F-systemet (vintertid)  

Ptrans= U*A*(Trör-Tomg) 

U=1,11 W/m2 ◦C 

A= 1m2 

(Trör-Tomg) =(11,46-21) 

Trör= 11,46 °C (se tabell 2) 

Tomg= DIT = 21°C 

Detta leder i ett hypotetiskt fall till att energiförlusten från ett avloppsrörs yta blir: 

1,11 *1*(11,46-21)= 10,64W/1000*8760= 93,17 kWh/år, 46,58 kWh/halvår i F-systemet 

Per meter rör blir energiförlusten: 39,68/ 2,89 = 16,12 kWh/m rör  
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8.1.4 Effektbehov för uppvärmning av transmissionsförluster i D-systemet (vintertid)  

Ptrans= U*A*(Trör-Tomg) 

U= 1,11 W/m2 ◦C (samma som innan) 

A= 1 m2  

(Trör-Tomg) =(19,12-21) 

Trör= 19,12 °C (Det kallaste uppmätta värdet från experiment 2 då det var 0 grader utomhus den 15/5 

kl 05.00) 

Tomg= DIT = 21°C 

Detta leder i ett hypotetiskt fall till att energiförlusten från ett avloppsrörs yta blir: 

1,11*1*(19,12-21)= 2,1W/1000*8760= 18,36 kWh/år, 9,18 kWh/halvår i D-systemet 

Per meter rör blir energitillskottet: 7,82/ 2,89 = 3,18 kWh/m rör 

8.1.5 Slutsummering 

D-systemet har på vintern en energiförlust på 3,18 kWh/m rör. På sommaren kan man se att det blir 

ett minimalt tillskott av energi, 0,93 kWh/m rör. 

F-systemet har på vintern en energiförlust på 16,12 kWh/m rör. På sommaren kan man se att det blir 

ett minimalt tillskott av energi, 3,16 kWh/m rör. 

16,12-3,18=12,94 kWh/m rör. Besparing 13 kWh/m rör med D-systemet. 

Anledningen till att vi inte räknat med sommartillskottet av värme är att man hanterar det olika. En 

del fastigheter har nedkylningssystem och då är detta värmetillskott en nackdel. 

8.2 Diskussion 

8.2.1 Diskussion om resultatet 

I ett hypotetiskt fall kan ett hus dra 15000 kWh för uppvärmning (Energirådgivaren, 2014). I ett hus 

kan 20 meter avloppsrör spegla verkligheten. Det skulle innebära en besparing på 260 kWh/år, vilket 

skull motsvara 260/15000 = 1,7 %. Detta visar att Leifs uppskattning på 1-2 % var bra.  

För en enskild fastighetsägare kanske det inte gör så stor skillnad men detta beror helt och hållet på 

hur stor energiförbrukning fastigheten har samt hur elavtalet är utformat. Men om man tittar på hela 

Sveriges fastighetsbestånd ur ett samhällsperspektiv så verkar detta vara ett mycket billigt och enkelt 

sätt att få en betydande energibesparing.  

Med ett värmeåtervinningssystem av spillvatten tror vi att effekten blir ännu bättre med en 

Durgoventil eftersom temperaturen blir högre i spillvattentankarna. Automatech installerade ett 

värmeåtervinningssystem av spillvatten i Huvudstalund i Stockholm och uppnådde 45 % 

energiåtervinning (se bilaga 1). Om man skulle applicera dessa data på vårt experiment dvs. att 

återvinningsvärmen skulle vara drygt två grader varmare med en avluftningsventil än med en utan, 

(se Tabell 2 och jämför F-GT3 med D-GT3), så skulle nettoeffekten vara ytterligare en hel grad till 

Durgo:s fördel. Den genomsnittliga spillvattentemperaturen ligger på ca 29 grader (se bilaga 2), med 
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en avluftningsventil så skulle man hypotetiskt komma upp till 31 grader istället. Statistik från 

Huvudstalund gör gällande att man använder sig av ca 30 MWh per månad till tappvarmvatten. Vi har 

tittat på sommarmånaderna då det till största del är tappvarmvatten som förbrukas (se bilaga 5). 

Detta vatten har en ingångstemperatur på 7 grader som gratis värms upp till 20 grader med hjälp av 

spillvattenåtervinningen. Det som återstår att värma upp till 55 grader är 35 grader. Det går åt 

30MWh/35grader att värma upp en grad dvs. 0,857 MWh per grad, vilket betyder 857 kWh per grad. 

En grad är vad man rent hypotetiskt skulle kunna få gratis genom att ha en avluftningsventil. 

Besparingen med en avluftningsventil blir 857kWh per månad dvs. 10286 kWh per år! 

8.2.2 Diskussion om avgränsningar 

Som vi skrev under rubriken avgränsningar så hade vi önskat att kunna göra kontinuerliga experiment 

under hela året för att slippa använda sig av en frys. Vi vet att vi inte kan spegla verkligheten bara 

med en frys. Klimatet ute påverkar avloppssystemets alla anslutningar även den anslutningen från 

det kommunala avloppsnätet. Det är en del parametrar som vi inte vet hur det påverkar 

energiförlusten i ett avloppsystem. Dels vilken temperatur som den inkommande luften har vid 

vinterklimat från det kommunala avloppsnätet. Dels vilken temperatur kallvinden har där 

avluftningsventilen finns. Hade man vetat dessa data så hade det varit bra om man hade kunnat 

simulera temperaturerna med en kyl eller frys. 

I våra experiment är systemen isolerade med minerallull och cellplast. Energiförlusten kommer 

således mest från ventilationen. Därmed är luftflödena den avgörande faktorn. Som vi kan se från 

våra experiment så är det ett ständigt drag i det traditionellt öppna avluftningssystemet. Detta är vad 

som förklarar varför D-systemet kan behålla mer värme i tanken än i F-systemet. 

8.2.3 Diskussion om framtiden 

Vår förhoppning är att vårt resultat från detta arbete leder till att mer forskning görs på detta 

område. I framtidens välisolerade hus där man har återvinning av ventilationsluft är snart det enda 

som återstår att återvinna energi från spillvatten och i kombination med en avluftningsventil ännu 

mer.  
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9. Rekommendationer 
Vi rekommenderar företaget Durgo och branschen att göra mer ingående experiment i befintliga 

fastigheter samt satsa på marknadsföring och information om energifördelarna som 

avluftningsventilen har.  
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