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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att sammanställa kunskap om värmeåtervinningssystem
för spillvatten i flerbostadshus från litteratur, tidigare studier och relevanta aktörer
för ämnesområdet. Syftet är också att göra temperaturmätningar i ett
flerbostadshus i Borlänge för att beräkna och analysera energibesparingspotential
för Ekoflow värmeväxlaren från Isaksson Rostfria AB.
Ekoflow är en spillvattenvärmeväxlare som återvinner värmeenergi ur spillvattnet.
Genom spillvattenvärmeväxlare strömmas spillvattnet från avloppet och kallt
vattnet i motströmriktningen. Ekoflow har monterats i vissa badhus och hotell och
visade bra återvinningsgrader i dessa byggnader.
Det är lite svårt att hitta en temperaturmätare på marknaden som kan mäta och
lagra mätvärden på en vertikal avloppsstam, därför tillverkades en egen
avloppstemperaturmätare som användes för att samla in mätdata för analysering
och beräkning av avloppsvärmeförluster.
Tillämpningen av tekniken i referensbyggnaden tillför vissa problem. ett problem
är att både grå och svartvatten går igenom samma rör vilket minskar temperaturen
för spillvattnet. Ett annat problem är att flerbostadshuset inte har någon gemensam
anslutningspunkt till den kommunala avloppsledningen, vilket innebär att det
kommer att behövas en avloppsvärmeväxlaren för varje stamledning.
Energianvändningen i flerbostadshus varierar beroende på boarean och antal
boende i huset. Antal boende i referensbyggnaden är inte känt men vattenflödetsoch spillvattnets temperaturmätningar visade att byggnaden har hög
varmvattenförbrukning. Energibesparingen är beroende av flera parametrar som
inkommande kall- och spillvattentemperatur till spillvattenvärmeväxlare samt
längden av värmeväxlaren. Energibesparingen för tre olika längder på Ekoflow
värmeväxlaren beräknades och en 48 meters värmeväxlare visade energibesparing
som ligger på ca. 40 MWh/år vilket motsvarar 24% av varmvattenbehovet i
fastigheten. Detta förutsätter att avloppsledningarna kan sammankopplas till en
gemensam anslutningspunkt i källarplanet.

Nyckelord: Värmeåtervinning ur spillvatten, spillvattenvärmeväxlare, spillenergi.

Abstract
The purpose of this work is to compile knowledge of waste water recovery
systems in multi-family houses from literature, previous studies and relevant actors
on the subject area. The purpose is also to make temperature measurements in a
multi-family house in Borlänge to calculate and analyze the energy saving
potential of the Ekoflow heat exchanger from Isaksson Rostfria AB.
Ekoflow is a waste water heat exchanger that recycles heat energy from
wastewater. Through wastewater heat exchanger, the waste water flows from the
drain and the cold water in the countercurrent direction. Ekoflow has been
installed in some bath houses and hotels and showed good recovery rates in these
areas.
It is a little difficult to find a temperature meter on the market that can measure
and store the measured values of a vertical drainage stream. Therefore, produced
own temperature meter, which was used to collect measurement data for analysis
and calculation of the results.
Application of the technology in the reference building adds some problems. One
problem is that both gray and black water pass through the same pipe which
reduces the temperature of the waste water. The second problem is that the
building does not have a common connection point to the municipal sewers, which
means that a heat exchanger will be needed for each main line.
Energy consumption in multi-family houses varies depending on the living space
and number of residents in the house. The number of residents in the reference
building is not known but the temperature and water flow and spill water
temperature measurements showed that the building has high hot water
consumption. Energy saving depends on several parameters such as incoming cold
and waste water temperature to waste water heat exchanger and the length of heat
exchanger. The energy savings for three different lengths of the Ekoflow heat
exchanger were calculated and a 48-meter heat exchanger showed energy savings
of approximately 40 MWh / year, which is profitable from the energy saving
perspective.

Keywords: Heat recovery from wastewater, waste water heat exchanger,
wastewater energy.
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1. Inledning
Det finns flera EU-direktiv som reglerar energianvändningen i byggnader [1].
I ett nytt direktiv om byggnaders energiprestanda har EU bestämt att alla nya
byggnader som ägs och används av offentliga och statliga myndigheter ska vara
nära noll energibyggnader senast 2018 och 2020 för andra aktörer [2, p. 15].
Regeringen gav Boverket i uppgift att skapa ett informationscentrum för hållbart
byggande, med fokus på energieffektiviserande renovering och energieffektivt
byggande med användning av hållbara material.
En rapport från energimyndigheten visar att en stor del av Sveriges
energianvändning går till bostäder och service [2]. Den här sektorn står för knappt
40 % av Sveriges totala energianvändning och under 2015 var energianvändningen
inom sektorn 143 TWh. Sektorn omfattar hushåll, offentliga verksamheter, övriga
serviceenheter, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Hushåll och lokaler står för
omkring 90 % av energianvändningen i sektorn och hälften av energianvändningen
går till uppvärmning [2, p. 7].
1.1 Bakgrund
I Europa är det vanligt att genomföra mätning och debitering av värme-och
varmvattenförbrukning på lägenheter på individuell nivå med syfte att minska
energianvändning och koldioxidutsläppet [3]. För mer energieffektivisering i
byggnader brukar man använda vattensnål teknik, som innebär att alla gamla
vattenblandare byts ut mot en snål vattenblandare för både besparing av kall-och
varmvattenanvändning. Med vattensnål teknik minskas varmvattenbehovet med
cirka 20 %, vilket motsvarar 360-520 kWh/år och lägenhet [3, p. 11].
Enligt Boverket [3] skulle man spara 15–25% av tappvarmvattenanvändningen
med individuell tappvarmvattenmätning i flerbostadshus. En undersökning som
genomfördes av energimyndigheten visade att med individuell
tappvarmvattenmätning och installation av vattensnålteknik i flerbostadshus kan
man nå en sparpotential som ligger mellan 25–35% [3].
Men om spillvattnet går genom en värmeväxlare (VVX) kan man spara 25 %
energi för varmvatten (VV) [4], vilket innebär att det finns möjlighet att återvinna
värme från duschvatten, tvättmaskiner, diskmaskiner och handdisksavloppet.
Bebo räknar med en sparpotential som är 5–10 kWh/m2 med en installation av en
spillvattenvärmeväxlare (SVVX). Enligt Anita Snis motsvarar
avloppsvärmeförlusterna 9 TWh energi i svenska bostäder varje år [4]. Genom att
ansluta en spillvattenvärmeväxlare till bostäders avloppssystem kan man ta till
vara på den värmeenergi som spolas ner i avloppsnätet. SVVX återvinner värmen
som finns i spillvattnet för att värma tappvarmvattnet ytterligare och därmed
minskar energiåtgången vid beredning av tappvarmvatten.
Det finns två huvudtyper av spillvattenvärmeväxlare på marknaden, horisontella
och vertikala. Horisontella värmeväxlare brukar lämpa sig bättre i flerbostadshus
och större anläggningar som simhallar på grund av storlek och kapacitet. Vertikala
passar bättre i mindre anläggningar som småhus men det finns också vissa
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modeller som lämpar sig till flerbostadshus på marknaden. I den horisontella
SVVX finns alltid en lite del av avloppet vattnet kvar i röret däremot den vertikala
SVVX lagrar inte alls något avloppsvatten, vilket innebär att det kvarstående
vattnet i horisontella värmeväxlarna (VVX) kan jämna ut sig till
rumstemperaturen. När det flödar nytt spillvatten med högre temperatur än
rumstemperatur genom värmeväxlaren påverkar det återvinningseffekten. Det går
att återvinna mer energi om värmeväxlaren kombineras med en värmepump [4]. I
kapital 2 avsnitt 2.5 (värmeväxlare) presenteras de befintliga VVX på marknaden.
Isakssons rostfria AB är ett familjeföretag från Dalarna som startades för nästan
100 år sedan. Företaget startades i Borlänge år 1922. De arbetar för företag,
myndigheter och privat personer med specialdesignade produkter och effektiva
lösningar inom rostfritt stål, bygg plåt och miljöteknik. Inom miljöteknik utvecklar
de produkter som bidrar till energieffektivisering och har två olika typer av
värmeväxlare som ingår i deras produktion. Ekoflow är en av de två värmeväxlare
som anpassar sig till återvinning av värmeenergi ur spillvattnet med en maximal
temperaturverkningsgrad upp till 85 %.
1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att sammanställa kunskap om värmeåtervinningssystem
för spillvatten i flerbostadshus från litteratur, tidigare studier och relevanta aktörer
för ämnesområdet samt beräkna och analysera energibesparingspotentialen för
Ekoflow värmeväxlaren i ett flerbostadshus. Temperaturmätningar kommer att
göras på avloppsrör i ett flerbostadshus för att undersöka tillgängliga
avloppsvattentemperaturer.
1.3 Frågeställningar
• Vilka olika tekniska lösningar finns det på marknaden för att återvinna
värme ur spillvattnet?
• Finns det möjlighet för installation av spillvattenvärmeväxlare i ett
flerbostadshus?
• Hur kan avloppsvattnets temperatur mätas i vertikala stamledningar?
• Hur mycket energi kan sparas efter installation av
värmeåtervinningssystem för spillvatten i ett flerbostadshus?
1.4 Avgränsningar
I den här rapporten ligger fokus på att återvinna värme ur spillvattnet. Det finns
flera olika värmeåtervinningssystem som lämpar sig för olika miljöer som till
exempel för simhallar, duschanläggningar, skolor, hotell, osv. Det här projektet
fokuserar på möjligheten att anpassa spillvärmeväxlare till ett flerbostadshus som
ligger i Tjärna Ängar i Borlänge. För att genomföra arbetet behövs mättningar på
spillvattentemperatur och vattenflöde på totala stamledningar i byggnaden.
Bygganden har flera avloppstammar men på grund av tidsnöd mättes endast fem
avloppsledningar. Vattenflödet i stamledningar kunde inte mätas för att budget inte
täckte kostnaden för flödesmätare.
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1.5 Metodik
För att få bättre förståelse om avloppsvärmeväxlare och de olika grundtyperna av
värmeväxlare studeras relevant kurslitteratur och tidigare studier. Mer beskrivning
om metoden kommer presenteras i kapital 3.
Arbetet delar sig i tre huvuddelar:
1) Söka och samla in information och data som är relevant till arbetet genom
att söka ”spillvattenenergi” och ” wastewater energy” på databaser och
DiVA hittades rapporter och tidigare examensarbete som används i
projektet.
2) Design och tillverkning av ett mätinstrument som kan mäta
avloppsvattentemperatur i ett vertikalt rör.
3) Samla in och analysera mätdata samt beräkning av möjlig energibesparing
med avloppsvärmeväxlare baserad på tillverkarens
dimensioneringsprogram för Ekoflow-värmeväxlaren.
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2. Teori
Teorin har utgått från att samla fakta om SVVX med koppling till flerbostadshus
från olika myndigheter, tidigare studier och tillverkare. Förstudien har för avsikt
att skapa en förståelse om tappvattenanvändning, SVVX och avloppssystemet i ett
flerbostadshus och att skapa en helhetsbild om möjligheter för att installera
Ekoflow SVVX på Kornstigen 25 Borlänge.
2.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar
Enligt statistiken fanns det 4,5 miljoner lägenheter i Sverige år 2011 och av de
totala lägenheterna ligger 2,5 miljoner i flerbostadshus [6]. I Borlänge kommun
varierar bostadsbyggandet ganska mycket och antal nybyggda bostäder ökade
mellan 1970–1990 [7]. Investeringen på bostadsbyggandet minskades i slutet av
1990-talet och i början av 2000-talet på grund av lågkonjunktur, hög arbetslöshet
och ökade boendekostnader. Efter 2004 ökades befolkningen i Borlänge och
därmed ökades även efterfrågan på bostäder vilket ledde till en tillväxt av
byggandet av lägenheter. Befolkningen har ökats mest i Tjärna Ängar med 1 516
boende mellan 2004–2014. I Borlänge kommun antas antal lägenheter i
flerbostadshus ökat till 48 % av det totala bostadsbeståndet [7].

Figur 1: Bostadsbeståndet i Borlänge kommun [7].

Figur 1 visar en uppdelning för bostadsbeståndet i Borlänge kommun, 19 % utgörs
av bostadsrättslägenheter och 29 % är hyresrättslägenheter som figur 1 visar.
Övriga delar av bostadsbeståndet utgörs av småhus (äganderätt, hyresrätt och
bostadsrätt), specialbostäder och övriga hus. Med specialbostäder menas
äldreboende och studentbostäder. Övriga hus avses för verksamheter och
samhällsfunktioner som innehåller bostadslägenheter. År 2014 beräknades antal
lägenheter i flerbostadshus och övriga hus till 13 098. Av det totala
antalet lägenheter är 8 347 hyresrättslägenheter och 4751 är bostadsrättslägenheter
i flerbostadshus [7].
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Figur 2: Antal lägenheter i flerbostadshus & övriga hus 2014 i Borlänge kommun [7].

AB Stora Tunabyggen är Borlänges största bostadsbolag av hyresrättslägenheter.
De äger 5 567 lägenheter som figur 2 visar. Antal hyresgäster i Tunabyggen
ökades markant de senaste 5 åren. De resterande hyresrättslägenheter ägs av
privata bostadsbolag [7].
2.2 Vatten och avloppssystem
2.2.1 Översikt av spillvattensystem

I ett flerbostadshus är alla tappställen som handfat, badkar och WC anslutna till
anslutningsledningen och därefter rinner avloppet till vertikala avloppsstammar
som i sin tur är anslutna till en horisontal/liggande samlingsledning i källaren [8].
Det vanligaste spillvattensystemet i Sverige och Norge kallas för självfallssystem,
där självfallsledningarna har fri vattenyta vid ett normalt flöde, vilket innebär att
röret är luftat. För en stabil strömning i avloppsnätet ska ledningarna monteras på
så sätt att vattnet kan rinna utan hinder i rören, med andra ord har
avloppsledningarna för spillvattensystemet lutning för att avloppsvattnet ska kunna
rinna bort av sig själv [8].
Avloppssystemet delar sig i två delar. I den ena avloppsledningen går spillvattnet
från fastigheten och i den andra ledningen rinner regnvattnet. Om fastigheten
ligger i ett område med kommunalt vatten och avloppsverk kopplas byggnaden till
den kommunala avloppsledningen. I annat fall måste huset anslutas till en enskild
avloppsanläggning [9]
I vissa äldre flerbostadshus finns det kombinerade ledningar, det vill säga
spillvatten och dagvatten rinner i samma ledning vilket ökar belastningen på
reningsverket och ökar översvämningsrisken vid störtregn. Vid installation av
SVVX i sådana byggnader kan det vara problematiskt att dagvattnet kyler ner
spillvattnet vilket leder till lägre återvinningsgrad. För att undvika detta problem
måste värmeväxlaren kopplas in före sammankoppling med dagvattenledningen.
2.2.2 Spillvatten

Spillvatten är ett samlingsnamn för svartvatten som kommer från toaletten och
gråvatten som kommer från olika tappställen i ett bostadshus.
Spillvattentemperatur är beroende av gråvattnets- och svartvattnets temperatur som
5

varierar under olika årstider eftersom inkommande kallvattens temperatur varierar
under året. Spillvattentemperatur bruka ligger mellan 22–35°C [13]. Bergrens
mätningar påpekar att spillvattentemperatur har ett medelvärde som ligger på 27
°C under vissa perioder vid större belastning [14].
2.2.3 Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten
[10]. Avloppsvattnet leds från byggnaden och marken ut till en huvudledning som
i sin tur kopplas till flera byggnaden i ett område, därefter ledas avloppsvattnet
vidare till det kommunala reningsverket. Avloppsvattnet går igenom en
rengöringsprocess på reningsverket.
2.2.4 Tappvatten

Tappvatten är vatten som kommer ur vattenkranen och används dagligen för att
dricka, till matlagning, dusch, tvättställen samt till disk-och tvättmaskin. I
genomsnitt används cirka 160 liter tappvatten per person och dygn i Sverige, vilket
motsvarar nästan 20 % av Sveriges vattenanvändning. Vattenanvändningen har
minskat med 10 % sedan 2000 och tendensen är att användningen minskar
ytterligare genom att vattensnål teknik används. Vattenanvändningen i hushållen
fördelas enligt figur 3 [8]. Installationer för tappvatten ska utformas så att
möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras
[11]. Tappvattnet delas upp i tappkallvatten och tappvarmvatten.
Övrigt
25%

Städning,
biltvätt,
bevattning
10%

Personlig
hygien
30%

Matlagning
, disk
35%

Figur 3: Fördelning av hushållens vattenanvändning i Sverige [8].
2.2.5 Legionellabakterier

Legionellabakterier är små bakterier som finns i vattendrag, mark och sjöar. De
tillväxer bra i temperatur runt 40 grader men om vattentemperaturen överstiger 50
°C minskar antalet bakterier och vid 70 °C dör bakterierna inom en minut [8].
Legionellabakterier kan orsaka sjukdomar som legionärsjuka och pontiacfeber om
bakterierna inandas via små vattendroppar från t.ex. duschar eller kyltorn.
Legionärssjuka är en typ av lunginflammation med hög feber, frossa, huvudvärk
och muskelsmärta [8], därför är det viktigt att säkerställa att varmvattnet i systemet
uppnår en viss temperatur innan tappning.
2.2.6 Tappkallvatten

Vid installationer för tappkallvatten ska man undvika att värma upp tappkallvattnet
oavsiktligt. Det är av betydelse att utforma kallvatten (KV) installationer på ett sätt
att tappkallvatten inte uppvärmas så mycket för att undvika tillväxt av
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mikroorganismer i vattnet [8]. Kallvattentemperatur varierar i olika landskap i
Sverige och över olika årstider. I södra Sverige är det mellan 4 och 15 °C på
ytvattnet och mellan 5 och 8 °C i djupvatten [8].
Inkommande kallvattentemperatur påverkar energiåtervinningen. År 2015 gjorde
HSB [12] en sammanställning av ett projekt som delfinansierades av
Energimyndigheten. Projekten handlade om energiåtervinningen ur spillvattnet.
Mätningar på inkommande kallvattnets temperatur under ett år i Sandsborgsbadet i
Stockholm gjordes (figur 4). Mätningarna visade ett temperaturvärde som låg
mellan 4,5–16,5 °C vilket stämmer väl överens med referens [8]. Figur 4 visar en
variation av inkommande kallvattnets temperaturer i Sandsborgsbadet under olika
perioder av året. Från Augusti till Februari sjunker temperaturen mycket och har
högsta temperatur mellan Juli och Oktober. Medelvärdet för inkommande
vattentemperaturen är 10 °C.

Figur 4: Variationer av inkommande kallvattnets temperatur [12].
2.2.7 Tappvarmvatten

Energianvändningen i flerbostadshus varierar beroende på boarean och antal
boende i huset. Om antal personer som bor i varje lägenhet är känd kan
tappvarmvattenbehovet beräknas med hjälp av schabloner som kan hämtas från
t.ex. energimyndigheten eller liknande myndigheter. Därefter kan
energianvändningen för tappvarmvattnet beräknas. I Tabell 1 presenteras
vattenförbrukningen och energianvändningen för tappvarmvattnet i flerbostadshus
i Sverige.
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Tabell 1: Tappvarmvattenbehovet och energibehovet för uppvärmning av tappvattnet i flerbostadshus.

Energianvändningen för tappvarmvatten, kWh/m2 Atemp [7]
Tappvarmvattenbehovet, l/person och dygn [3]
Tappvarmvattenbehovet i en lägenhet med 2 boende, m 3 per år [3]
Energibehovet för uppvärmning av tappvattnet, kWh/m 3 [3]
Energibehovet för uppvärmning av tappvattnet, kWh/år och lägenhet [3]

30
50–70
35–50
52
1800–2600

Tappvarmvattnets temperatur ska uppnå ett värde som ligger på lägst 50 °C efter
tappstället. Tappvarmvatten ska vara varmt för personlig hygien. För att minska
risken för närvaro av legionellabakterier ska temperaturen inte understiga 60 °C i
vattenberedaren. Temperaturen på tappvarmvattnet i duschar får inte stiga högre än
38 °C för personer som inte förväntas att kunna reglera temperaturen själva [11].
2.3 Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i
flerbostadshus
Enligt energistatistiken från energimyndigheten [15] var den totala
energianvändningen för både uppvärmningen och varmvattnet 27,7 TWh i
flerbostadshus under år 2016. Det vanligaste förekommande uppvärmningssättet i
flerbostadshus är fjärrvärme som utgörs av 25,1 TWh, vilket motsvarar 91 % av
den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten under året [15].
Det förekommer att kombinera fjärrvärme med något annat uppvärmningssätt
som exempelvis luft-vatten/frånluftsvärmepump. Elanvändningen för
uppvärmning och varmvattenproduktion är 2,1 TWh i flerbostadshus under år
2016 [15]. Energianvändningen per lägenhet beräknades till 10 300 kWh för
både värme och VV i flerbostadshus. För varje kvadratmeter används det i
genomsnitt 135 kWh under samma år. I de flerbostadshus som använder
fjärrvärme som uppvärmningskälla beräknades energianvändningen för värme och
varmvatten till 138 kWh/m2 och året [15].
2.4 Objektanalys
I det här avsnittet kommer referensobjektet att inventeras för att se över
möjligheterna att montera en spillvattenvärmeväxlare ur
energieffektiviseringssynpunkt.
2.4.1 Beskrivning av Kornstigen 25 i Borlänge

Tjärna Ängar är ett miljonprogramområde som byggdes mellan 1965 och 1975 i
Borlänge. Det är AB Stora Tunabyggen som äger byggnaden i bostadsområdet.
Tunnabyggen är ett allmännyttigt företag som drivs av Borlänge kommun. Inom
bostadsområdet finns det cirka 40 flerbostadshus med lägenheter för
studenter, familjer, ensamstående och pensionärer. År 2015 inleddes ett projekt för
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renovering och ombyggnad i detta område, under titeln ”Varsam energieffektiv
renovering Tjärna Ängar” och Högskolan Dalarna involverades i detta projekt.
Projektet bidrar till att öka energi- och kostnadseffektiviteten med bättre klimat
och termisk komfort i bostäder [16].
Byggnaden Kornstigen 25 är ett flerbostadshus med hyresrättslägenheter som
ligger i miljonprogramsområdet Tjärna Ängar i Borlänge. Kornstigen 25 är en av
de byggnader som ingick i projektet. Huset består av 36 lägenheter med 2665
m2 boarea och 3 879 m2 Atemp [17]. Det renoverades 3 byggnader hittills och
gjordes stamrenovering på alla 3 byggnader. Det är cirka 37 byggnader som
kommer att renoveras inom en nära framtid.
2.4.2 Energianvändningen i Kornstigen 25

I Kornstigen 25 användes enbart fjärrvärme för uppvärmningen av huset innan
renoveringen. Totala energianvändningen (värme & varmvatten) i huset var 559
MWh fjärrvärme per år vilket motsvarade 144 kWh/m2 och år [17]. Av den totala
energianvändningen uppgick 85,7 kWh/m2 till värme och 58,3 kWh/m2 till
varmvatten under år 2015 (se bilaga 1 och bilaga 2). Energianvändningen för VV
var ganska konstant över året men däremot varierade värmebehovet under hela
året, det var högst i januari med 15,7 kWh/m2. Efter renoveringen minskade
energianvändningen i huset. År 2017 kombinerades fjärrvärme med en
frånluftsvärmepump (FVP) som utgjorde 32,2 kWh el och 60,4 kWh fjärrvärme
per m2 istället för 144 kWh fjärrvärme tidigare, se bilaga 3. Energimängden som
används för att värma upp tappvattnet minskade från 58,2 till 42,65 kWh/m2 under
samma år. Energi från FVP används för både värme och varmvattnet i huset men
en större del av energin gick till uppvärmning. Som det visades i bilaga 4 och
bilaga 5 är inköpt energi från fjärrvärme minskade ganska betydligt, särskilt för
värme däremot har elanvändning ökat på grund av FVP [17].
2.4.3 Avloppssystemet för Kornstigen 25

Det räknades 15 stycken vertikala stammar i fastigheten. Stamledningarna är
anslutna till liggande rörledningar i källaren. De liggande ledningarna är vidare
anslutna till den kommunala avloppsledningen.
Innan renoveringen hade byggnaden motfallstak, vilket innebär att byggnaden
hade separata stående ledningar för regnvatten/dagvatten som går genom
byggnaden i källaren. Tak formen ändrades till sadeltak vid renoveringen men
regnvattenledningar finns kvar fortfarande men fyller ingen funktion.
2.5 Värmeväxlare
En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett varmt medium till
ett kallt medium. Det finns skillnad mellan motströms- respektive
medströmsvärmeväxlare. I motströmsvärmeväxlare flödar det varma mediet i
motsatt riktning mot det kalla medan i medströmsvärmeväxlare flödar det varma
mediet i samma riktning som det kalla. Motströmvärmeväxlare minskar
temperaturtappet från den varma till den kalla sidan vilken leder till bättre
temperaturverkningsgrad än medströmsvärmeväxlaren. Figur 5 visar en bild på
principen för spillvattens- och kallvattens flöde i mot- respektive
medströmsvärmeväxlare [18].
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Figur 5: vattenflöde i mot- respektive medströmningsriktning [18].

2.6 Spillvattenvärmeväxlare
Det finns en del tekniklösningar för värmeåtervinning av spillvattnet i
flerbostadshus. Den vanligaste systemtekniken som används i Sverige är en passiv
rörvärmeväxlare som överför värmeenergin mellan avloppsspillvärme och det
inkommande kallvattnet som ska beredas till varmvatten. Nedan presenteras de
mest förekommande tekniska lösningar för småhus och flerbostadshus.
2.6.1 Vertikala värmeväxlare

Vertikala värmeväxlare installeras ofta i små hus och villor men används även i
flerbostadshus. Den ersätter en del av avloppsledningen och består av ett
kopparrör som spillvattnet går igenom och ett omgärdande rörsystem av samma
material som avsett för KV [19, p. 11]. Monteringen av värmeväxlaren vertikalt
minskar avsättningen av nedsmutsning eftersom tyngdkraften skulle tendera att dra
partiklarna ur från värmeväxlaren även vid låga hastigheter [20].
Enligt Blomsterberg [21] bör energibesparingen uppnås till 20–25 % med passiva
värmeväxlare. Energibesparingen kan ökas upp till 40 % genom att kombinera
flera olika typer av värmeväxlare. [21].

Figur 6: Montering av en rörvärmeväxlare i Figur 7: Installation av stående
flerbostadshus med många våningsplan [21]. värmeväxlare i en vertikal sektion av
master- vloppsledningen i ett kanadensiskt
hem (2007) [22].
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WX-3060-Residential är en vertikal värmeväxlare som är tillverkad av
Waterrecycle. Det är en duschvärmeväxlare som återvinner värme från
duschavloppsledningar i flerbostadshus. Den har en längd på 1,5 m med en
verkningsgrad som når upp till 51,4 % [22]. Enligt Nyskyv har stående
rörvärmeväxlare hög spillvattentemperatur och hög temperaturverkningsgrad men
den finns vissa nackdelar med den här typen av värmeväxlare som till exempel den
kan bara kopplas till 4 lägenheter per enhet och den har komplicerad installation i
stora byggnader [23, p. 12].
2.6.2 Horisontella värmeväxlare

Horisontella värmeväxlare är den vanligaste och mest förekommande SVVX för
flerbostadshus i Sverige. Den befintliga modellen på marknaden brukar vara i 6
meter lång som det visas i figur 9 men längden varierar beroende på husets storlek.
Det mest användbara materialet för värmeväxlaren brukar vara rostfritt stål eller
andra varianter av stål för att motstå korrosion.
SPUAB är ett företag som jobbar med utveckling av SVVX som tillverkad en
värmeväxlare med 70% verkningsgrad enligt produktdokumentationen [24].

Figur 8: Horisontell spillvattenvärmeväxlare från SPUAB [24].

Figur 9: Horisontell spillvattenvärmeväxlare från SPUAB [25].
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Det varma spillvattnet rinner i motriktad riktning mot kallvattnet för att resultera
en hög verkningsgrad.
Två 6 meter långa spillvattenvärmeväxlare från SPUAB monterades i Vasagatan 7
i Stockholm. Värmeväxlarna monterades i serie i ett garage. För att ta reda på
effektivitet för värmeväxlarna mättes avloppsvattnets flöde och temperatur samt
inkommande kallvattnets temperatur i 4 månader. Årliga energiåtervinningen för
både värmeväxlaren är 106,58 MWh. Den första värmeväxlaren kunde återvinna
cirka 64% och den andra 36% av totala årliga energiåtervinningen [25].
NEX Power-Pipes från INEX Internationell Energi AB är en annan modell på
spillvattenvärmeväxlare som kan monteras liggande eller stående. Utvärderingen
av 46 stycken Power Pipes värmeväxlare på University of Waterloo visade
varierande temperaturverkningsgrad mellan 30–70% [26]. Variationen beror på
värmeväxlarens olika dimensioner. Livslängden för värmeväxlaren antogs vara 50
år och återbetalningstiden räknades på 3 till 4 år [26].
2.6.3 Ekoflow spillvattenvärmeväxlare från Isaksson rostfria AB

Ekoflow är en motströmsvärmeväxlare med turbulent flöde som återvinner värme
ur spillvattnet. Det tillverkas av rostfritt syrafast stål som har bra motstånd mot
kemiska påfrestningar och korrosion. Temperaturverkningsgraden varierar
beroende på flödet och temperaturen för både spill-och kallvattnet som rinner
genom värmeväxlaren. Andra parametrar som påverkar prestandan är storleken
och dimensionen på värmeväxlaren. Den produceras i olika former som passar
bland annat för industrier, bostadsområde, hotell, sim-och sporthallar, sjukhus,
tvätterier, mm. Ekoflow kan anpassas till område med höga vattenflöde upp till 4
l/s men den kan även utformas för andra flödesområden och anpassas för
pumpdrift, mellankrets och/eller värmepump [5].
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Figur 10: Ekoflow på Gustavsviks badhuset i Örebro [5].

Ekoflow finns installerat i ett badhus i Örebro som heter Gustavsvik och ett annat
badhus som ligger i Skellefteå kommun som heter Eddahallen och resultat från
värmeväxlaren visade en lönsamhet ur både ekonomi-och energibesparing
perspektiv. I Eddahallen monterats en 14 rörs värmeväxlare som tar tillvara på
värmeenergi från omkring 20 duschar. Figur 13 visar en bild på Ekoflow SVVX
som har installerats i Gustavsvik i Örebro [5].
Värmeöverföringsytan bör rengöras för att kunna uppnå optimal värmeåtervinning.
Rengöringsprocessen för Ekoflow VVX är manuellt. Först det börjas med att
stänga av flödet på VVX och efteråt stoppas in en renspropp i VVX genom att
lossa snabbkopplingen. Sedan släpps vattnet in i VVX med högt tryckt och efter ca
5 minuter (beroende på längden) stannar rensproppen i uppsamlingslåda på andra
sidan av värmeväxlaren och på det sättet rengörs värmeöverföringsytan. [5].
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3. Metod och Mätvärdesinsamling
Metoden för tillverkning och datasamlingen kommer beskrivas i denna kapital.
3.1 Beräkningsstudie
3.1.1 Spillvatten flöde

Flödet i spillvattenledningen är en av de parametrarna som påverkar prestanda för
värmeväxlaren, därför är det viktig att göra mätning på flödet. Det gjordes
temperaturmätningar på vertikala avloppsstammar på referensbyggnaden men även
flödesmätningar borde göras samtidig. Flödesmätare för vertikala
avloppsledningar som inte är fyllda finns inte på marknaden. Dock finns en del
flödesmätare för horisontella ledningar på marknaden men budget räckte inte till
att täcka kostnaden.
Totala volymen för inkommande kallvatten till huset avlästes på 4 parallellt
kopplade vattenmätare som har installerats av Borlänge Energi. Vattenmätaren
som sitter på Kornstigen 25 är en huvudvattenmätare som mäter vattenvolymen för
tre byggnader (Kornstigen 25, 27 och 29) i området. Mätvärden i timvis var den
högsta upplösning som kunde erhållas. För att beräkna vattenflödet på kornstigen
25 delades totala vattenflödet lika mellan de tre byggnaderna. De energimässiga
utvärderingarna antas att spillvattenflödet är lika som kallvattenflödet eftersom det
inte gick att mäta avloppsflödet i de vertikala stamledningarna. Vattenflödet för
inkommande kallvattnet till värmeväxlaren för varmvattenproduktion antas till 32
% av det totala kallvattenflödet enligt statistik för varmvattenanvändning i
flerbostadshus [17].
3.1.2 Värmeeffekt och energiberäkning

Överförda värmeeffekten eller värmeflödet (𝑄̇) för en värmeväxlare ges av
ekvation 1 och är beroende av massflöde, värmekapacitet och
temperaturdifferensen mellan inkommande och utgående vätsketemperatur
(temperaturökningen).
𝑄̇ = ṁ*cp * ∆T

[ekv.1]

𝑄̇ = Värmeeffekten, W
ṁ = Massflöde för inkommande spillvatten till värmeväxlare, kg/s
cp = Värmekapacitet för vatten, kJ/(kg*K)
∆T = Temperaturökningen, K
För beräkning av energibesparing användes Isakssons beräkningsprogram (excel)
för dimensionering av Ekoflow-värmeväxlaren. Med hjälp av programmet
beräknas effekten och temperaturen på utgående kallvatten ur VVX. Programmet
ta hänsyn till värmeväxlarens verkningsgrad och energiförluster i VVX (ej
omgivningen). Det går inte göra ändring i programmet för att den är låst av ÅF
företaget som byggde den. I programmet används ekv.1 för effektberäkningen.
Årlig energibesparingen är approximerad genom att multiplicera antal vardagar,
lördagar och söndagar per år med den beräknade effekten under mätperioden. Den
anges som kWh/år och MWh/år i resultatet.
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3.1.3 Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad η, är ett mått på hur bra VVX är på att utbyta värme
mellan två medier. Temperaturverkningsgraden för en värmeväxlare kan räknas
med ekvation 2. En motströmvärmeväxlare kan nå högre temperaturverkningsgrad
i jämförelse med en medströmsvärmeväxlare med samma värmegenomgångstal,
area, massflöde och värmekapacitet.Teoretisk kan en motströmvärmeväxlare ge η
= 1, medan medströmsvärmeväxlare kan nå η = 0.5 [18]. Inkommande kallvatten
temperaturen till byggnaden har avgivit från Borlänge Energi till 10 °C under
analysperioden (Maj månad).figur 4
η=

Tkv,ut −Tkv,in
𝑇𝑠𝑣,𝑖𝑛−𝑇𝑘𝑣,𝑖𝑛

[ekv.2]

3.1.4 Svartvattnets påverkan

I Konstigen 25 finns det en gemensam stamledning för både svartvattnet och
gråvattnet, vilket orsaker mindre temperaturverkningsgrad vid återvinningen av
värme ur spillvattnet. Svartvatten har lägre temperatur än gråvatten eftersom
svartvatten är vatten från toaletten som vanligtvis är kallvatten som kyla ner
spillvattnet. På grund av detta problem genomfördes temperaturmätning på en
toalett för att undersöka svartvattens temperatur och hur temperaturen ändrar sig
övertid.
Beskrivning av toalettstolsmätningen

Toalettstolsmätningen gjordes i 9 timmar under natten för att det är ofta mindre
aktiviteter och spolning under natten. Mellan toalettbesöken ökar
vattentemperaturen både i skålen och i spolcisternen och denna ökningstakt
studerades i mättningen. Det användes en temperaturlogger och tre termoelement
typ T som var placerade på tre olika ställen för att mätta rumstemperaturen, vattnet
i spolcisternen och vattnet i toalettstolens skål. Temperaturgivarna mätte och
sparade temperaturen varje minut. Initialt genomfördes en spolning för att mätta
inkommande kallvattens temperatur. Efteråt mättes vattnets temperatur utan
spolning för att undersöka rumstemperaturens påverkan på temperaturstegringen i
skålen och cisternen.
3.2 Beskrivning av mätningsmetod i Kornstigen 25
3.2.1 Mätutrustning

Följande mätutrustnings användes:
• Volymgivare
Kamstrup 2033
• Temperaturlogger
EdgeBox V12
• Termoelement Typ T
• Egenutvecklad mätring för temperaturmätning i renslucka
3.2.2 Tillverkningsprocessen av temperaturmätnings instrument för vertikal
avloppsledning

Eftersom det var svårt att få tag på en kommersiell temperaturmätare som kan
mäta spillvatten temperaturen på vertikala avloppsrör tillverkades ett
mätinstrument som kan monteras in i avloppsröret genom att öppna rensluckan
som finns på varje stamledning. För att möjliggöra mätningarna på spillvattnet
skapades en aluminiumring och temperaturgivarna fästes på ringen med popnit. En
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aluminiumring valdes eftersom den har bra värmeledningsförmåga. För att
underlätta justeringen av mätinstrumentet vid monteringen i avloppsrören och
fasthålla ringen sattes det fast en gängstång på aluminium ringen. En tätningslist
behövdes för att hindra vattnet rinna bakom ringen längs röret, och istället leda allt
vatten över ringen. Efteråt limmades temperaturgivarna på aluminiumringen för att
minska risken för stopp i stamledningarna. Figur 11 visar mätinstrumentet med 4
temperaturgivare som ska mäta spillvattentemperatur i avloppsledningarna i
Kornstigen 25. Den genomskinliga plastskivan behövdes för att göra det lättare att
se inuti avloppsröret i fall det blir stopp i röret på grund av toalettpapper som kan
fastna på mätinstrumentet men även för att justera mätinstrumentet vid
monteringen. I figur 12 visas en bild på temperaturmätaren som sitter inuti
rensröret och när det monterades in i en av avloppsstammarna på Kornstigen 25.

Figur 11: bilderna visar mätinstrumentet med 4 temperaturgivare som fästes med popnit och trådarna som limmats fast
på alminiumringen.

Figur 12: Temperaturmätnings instrument som monterades in i T-röret och en av byggnadens avloppsstamarna.

3.2.3 Kalibrering

Temperaturgivare och datalogger kalibrerades för att ta reda på noggrannheten och
avvikelser. Det användes ett Fluke Torrblock med en osäkerhet på ± 0,1 °C för att
kalibrera temperaturlogger. Fyra olika kalibreringspunkter valdes för att mäta
avvikelsen. Mätningen gjordes över ett tidsintervall på 15 minuter för varje punkt.
Tabell två visar kalibreringspunkterna respektive temperaturavvikelse.
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Tabell 2: Kalibreringspunkterna respektive temperaturavvikelse.

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4

Fluke Torrblock
10 °C
15 °C
20 °C
30 °C

Temperaturlogger
10,2 °C
15,1 °C
20,1 °C
30,1 °C

Efter kalibreringen visade resultatet att temperaturlogger har medelavvikelse som
ligger på +0,1 °C vilket innebär att påverkningen blir obetydligt vid större
temperaturdifferens. Resultat beräkningen visade i avsnitt 4 att det är stor
temperaturdifferens mellan inkommande kallvatten till SVVX och utgående
uppvärmt vatten ur värmeväxlaren, därför skapades inte korrigeringspolynom.
Temperaturgivarna fästes med popnit till en aluminiumring och för att undersöka
om detta kan orsaka störningar gjordes en test. Temperaturgivarna kopplades ihop
för att skapa metallisk kontakt mellan dem. Testet visade att inga störningar
uppstår om givarna kommer i kontakt med varandra eller jordas.
3.2.4 Mätningarnas genomförande

Projektet genomfördes genom att mäta i fem av totalt femton vertikala
avloppsledningar i källaren på Kornstigen 25 i Tjärna Ängar, Borlänge enligt figur
13. Av tidsskäl mättes endast de stammar som var lättillgängliga. Mätningarna av
spillvatten temperaturen börjades i slutet av vecka 18 och pågick fram till slutet av
vecka 19. Mätning med loggning av temperaturvärdena genomfördes under totalt 7
dagar enligt tabell 3. Processen börjades med två dagars mätning i en stamledning
och efter två dagar flyttades mätningsinstrumenten till stamledning nr 3.
Temperaturlogger mätte temperaturen var femte sekund och lagrade mätvärdena
var tiondesekund. Mätdata laddades ner från temperaturloggen varje dag och
kontrollerades under samma dag.
Eftersom vattenflöden och spillvatten temperaturen varierade avsevärt mellan
vardagar och helger gjordes mättning på 2 stamledningar på helger och tre
stamledningar under 3 vardagar för att kunna göra jämförelse mellan flödet och
temperaturen. Från tabell 3 kan avläsas avloppsstamnummer respektive
mätningsdatum och tider.
Tabell 3: Avloppsstam nummer respektive datum för uppmätningar i spillvattentemperatur och vattenflöde.

Namn

Grupp

Helg Vecka 18
(lördag - och söndagsdygn)
Helg Vecka 19
Avloppsstam 2
(lördag - och söndagsdygn)
Avloppsstam 1

Betecknings
nummer
HAS1
HAS2

Avloppsstam 3 Vardag (måndag – tisdag)

VAS3

Avloppsstam 4 Vardag (tisdag – onsdag)

VAS4

Avloppsstam 5 Vardag (onsdag – torsdag)

VAS5

Startdatum och Slutdatum och Antal
starttid
sluttid
mättimmar
2018-05-06
2018-05-04 00:00
48
00:00
2018-05-13
2018-05-11 00:00
48
00:00
2018-05-08
2018-05-07 13:00
24
13:00
2018-05-09
2018-05-08 13:00
24
13:00
2018-05-10
2018-05-09 13:00
24
13:00
17

Figur 13 är en planritning som visar alla avloppsstammar i Kornstigen 25.
Byggnadens planritning är uppdelad i två ritningar. Enligt bilaga 6, byggnaden
består av 5 planer. Första planet är källaren som figur 13 visar och femte planet är
vinden. Varje plan har fem delar från A till E. Det är 9 lägenheter i Del A
respektive Del E. Resten av delarna består av 6 lägenheter var och en. I figur 13
markerades de fem avloppsstammarna som mättes med respektive
beteckningsnummer.

Figur 13: Planritning som visar avloppsstammar i Kornstigen 25.
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4. Resultat och Diskussion
4.1 Svartvattnets påverkan
En av de parametrar som påverkar återvinningsgraden för en
spillvattenvärmeväxlare är svartvattnets temperatur. Svartvattnet som vanligtvis är
kallvatten, brukar sänka spillvattenstemperatur vid blandning med gråvattnet.
Påverkan på spillvattentemperatur beror på svartvattnets temperatur som varierar
med hur ofta spolning sker. Påverkan blir större om spillvattnet lagras i en tank
eller volymstor värmeväxlare dvs. varje WC-spolning kommer att kyla ned
spillvattnet, vilken orsakar en sämre återvinningsgrad.
Temperaturmätningarna på referenstoaletten visar att rumstemperaturen värmer
upp vattnet i toalettstolen med några grader innan att det spolas ner till
avloppsledningar. Enligt tabell 4 har vattentemperaturen i toalettstolens spolcistern
ökat med 6,4 grader och vattentemperaturen i toalettstolens skål har ökat med 4,7
grader under en mätperiod på 9 timmar. Rumstemperaturen är nästan konstant, den
har sjunkit med 0,6 grader under mättningen. Svartvattnets temperatur har ökat
snabbare de första timmarna och sedan långsammare när vattentemperaturen
närmar sig rumstemperaturen. Skillnaden mellan rumstemperaturen och vattnet i
toalettstolens spolcistern är 1,3 grader vid sluttiden, se tabell 3. Figur 14 visar
förhållandet mellan rumstemperatur, temperaturen i toalettstolens skål och
temperaturen i toalettstolens tank.
Tabell 4: Mätvärden av svartvatten- och rumstemperatur vid starttiden och sluttiden.

Starttid

22,1 grader

toalettstolens
skål
15,5 grader

Sluttid

21,5 grader

20,2

Rumstemperatur

toalettstolens
spolcistern
12,2 grader
18,6

25,000

Temperatur (°C)

20,000
15,000
10,000
5,000

00:01:00
00:19:00
00:37:00
00:55:00
01:13:00
01:31:00
01:49:00
02:07:00
02:25:00
02:43:00
03:01:00
03:19:00
03:37:00
03:55:00
04:13:00
04:31:00
04:49:00
05:07:00
05:25:00
05:43:00
06:01:00
06:19:00
06:37:00
06:55:00
07:13:00
07:31:00
07:49:00
08:07:00
08:25:00
08:43:00
09:01:00

0,000

Tid (S)
1. Rumstemperatur

toalettskål

toalett tank

Figur 24: Graferna presenterar rumstemperatur samt temperaturen i toalettstolens skål och spolcisternen.

4.2 Uppmätt spillvattentemperatur
Profilen över spillvatten temperaturen i kornstigen 25 varierade mellan helg- och
vardagar. Enligt tabell 5 når temperaturen på spillvattnet som högst 49,8 °C under
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helger medan det nås upp till ca 58,8 °C under vardagar. Under nätterna är
varmvattenanvändningen på helgdagarna större än på vardagarna.
Tabell 5: Mätvärden av spillvattentemperatur under helgen och vardagar.

Max temperatur
(°C)

Medeltemperatur
(°C)

Min temperatur
(°C)

Lördagsdygn

45,6

23,6

12,4

Söndagsdygn

49,8

23,9

10,9

Vardagar (VAS1VAS3)

58,8

23,5

10,7

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

00:00:00
00:51:30
01:43:00
02:34:30
03:26:00
04:17:30
05:09:00
06:00:30
06:52:00
07:43:30
08:35:00
09:26:30
10:18:00
11:09:30
12:01:00
12:52:30
13:44:00
14:35:30
15:27:00
16:18:30
17:10:00
18:01:30
18:53:00
19:44:30
20:36:00
21:27:30
22:19:00
23:10:30

Temperatur ( °C)

Figur 15, 16 och 17 visar variationen av spillvattentemperaturen för samtliga
mätningar fördelade på lördagar, söndagar och vardagar enligt tabell 3. Graferna
visar att spillvattentemperaturen och tappningsmönstret för de olika stammarna
visar liknande trender, men ändå en hel del olikheter. Det krävs fler mätningar för
att få ett bra statistiskt underlag, men insamlade data ger en bra indikation på
temperaturfördelningen.

Tid (s)

HAS1

HAS2

Figur 15: Temperaturmätningen i spillvattnet i två avloppsstamledningar under lördagar.
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05:46:00
06:43:40
07:41:20
08:39:00
09:36:40
10:34:20
11:32:00
12:29:40
13:27:20
14:25:00
15:22:40
16:20:20
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18:15:40
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21:08:40
22:06:20
23:04:00

Temperatur ( °C)
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0
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Figur 16: Temperaturmätningen i spillvattnet i två avloppsstamledningar under söndagar.

Temperaturen på avloppsvattnet går lite upp och ner under helgerna, maximala
temperaturen är 49,8 °C under dagtiden på söndagar. Under natten nås det lägsta
temperaturen på ca 10,9 °C på söndagar. På lördagar är det mer aktivitet på
nattetider än på söndagar viket innebär att det är extra duschning under dessa tider.

Temperatur ( °C)

70
60
50
40
30
20
10

13:00:00
13:48:10
14:36:20
15:24:30
16:12:40
17:00:50
17:49:00
18:37:10
19:25:20
20:13:30
21:01:40
21:49:50
22:38:00
23:26:10
00:14:20
01:02:30
01:50:40
02:38:50
03:27:00
04:15:10
05:03:20
05:51:30
06:39:40
07:27:50
08:16:00
09:04:10
09:52:20
10:40:30
11:28:40
12:16:50

0

Tid (s)
VAS3

VAS4

VAS5

Figur 17: Temperaturmätningen i spillvattnet i tre olika avloppsstamledningar under vardagarna.

På lördagar nås den högsta temperaturen upp till 45,6°C, då människorna är
tillbaka från arbetet. Största variationen är under lunchtider och det är mycket
lugnare under nattetider, då är temperaturvariationen ganska linjär. VAS 5 mättes
temperaturen på spillvattnet på en fredag och på grund av detta visar diagrammen
temperaturökning under nattetider. Den lägsta temperaturen på vardagar når 10,7
under kvällen.
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4.3 Förhållande

35,00

1,800

30,00

1,600
1,200

20,00

1,000

15,00

0,800
0,600

10,00

0,400

5,00

0,200

0,00

0,000

Tid (h)
Medelflöde

Medeltemperatur

Figur 18: Förhållandet mellan flödet i kalvattenledning och spillvattnets temperatur under lördagar.
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Flöde (m3/h)
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00:00
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02:00
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05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Temperatur (°C)

mellan spillvattenstemperatur och
kallvattensflödet
Figur 18 och figur 19 visar förhållandet mellan flödet i kallvattenledningen och
spillvattenstemperaturen under lördagar och söndagar. Det antas att inkommande
kallvattenflödet är identiskt med avloppsvattenflödet. Dock är uppmätt
kallvattenflöde delat på tre då mätaren registrerar totala flödet för tre byggnader
(se avsnitt 3.1.1). Här redovisas timmedelvärden för de två temperaturmätningar.
På lördagarna ligger högsta flödet på 1,6 m3/h och på söndagar ligger det på ca
1,68 m3/h. Höga spillvatten temperaturer och höga vattenflöden har viss
samstämmighet, speciellt vid lunchtid på både lördagar och söndagar. Detta kan
bero på att WC-spolningar genomförs i andra stammar än den som mäts för
tillfället.
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Figur 19: Förhållandet mellan flödet i kallvattenledning och spillvattnets temperatur under söndagar.
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Figur 20: Förhållandet mellan vattenflödet och spillvattnets temperatur under vardagar.

På grund av tidsbrist mättes temperaturen för spillvattnet endast i fem av de totalt
avloppsstammarna som finns i flerbostadshuset. Spillvattenflödet delar sig ojämnt
mellan de totala avloppsledningarna beroende på aktiviteterna i de individuella
lägenheterna vilket leder till svårigheten att ta reda på rätt värde på vattenflöden
genom de fem ledningarna som vattentemperaturen mäts i. Det finns en annan
förklaring att under perioder med hög toalettanvändning, blir temperaturen låg och
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Flöde (m3/h)

35

13:00

Temperatur (°C)

Det högsta volymflödet på de tre vardagarna ligger på 1,5 m3/h under lunchtider
enligt figur 20. Middagstid på vardagar syns en god samstämmighet mellan höga
flöden och höga temperaturer. Det finns oenighet mellan vattenflödet och
spillvattenstemperaturen under vissa tider, vilket troligen beror på att tappningar
sker i andra stammar än de som mäts samt att medel från tre dagar ger viss
utjämning av enskilda toppar.

flöde för att fylla upp cisternerna blir högt. Framförallt måste det framhållas att det
uppmätta vattenflödet fördelas på 45 olika stammar i tre hus och mätning sker
endast på en stam åt gången. Därmed krävs fler mätningar för att få ett bättre
statistiskt underlag. Som påpekades tidigare är temperaturen inte överens med
flödet över vissa tider under helgdagarna och vardagar. Vid tider som spillvattens
temperaturen sjunker exponentiellt (t.ex. kl. 01 till 02 i figur 18) existerar inget
flödet i referensstammarna, även om det mäts ett flöde för de tre fastigheterna
tillsammans.
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4.4 Temperaturen i spillvatten och möjlig återvinningsgrad
I figur 21 visas hur återvunnen värmeeffekt på den återvunna värmen ändras med
spillvattentemperaturen in i Ekoflow spillvattenvärmeväxlaren (SVVX) och
kallvattentemperaturen ut SVVX. Effekten beräknades ur en 48 meters
värmeväxlare. Den maximala återvunna effekten når upp till 9,7 kW på lördagar.
Temperaturen på spillvattnet går upp och ner under perioden och tittar man på när
spillvatten temperaturen är lägst så återvinnas det 0,7 kW. Den inkommande
kallvattenstemperaturen till SVVX är 10 °C och den kommer ur värmeväxlaren
med en maximal temperatur som är 30 °C. Inkommande avloppsvattentemperatur
och utgående kallvattentemperaturen är nästan identiska, anledningen till detta är
att värmeväxlaren är överdimensionerad.

Tid (h)
Kallvatten ut

Spillvatten in

Effekt

Figur 21: Sambandet mellan spillvattnets temperatur till värmeväxlare, kallvattens temperatur ur från
värmeväxlare och effekten under lördagar.

På söndagar är återvunnen värmeeffekt högre än på lördagar, vilket når 12,3 kW
enligt figur 22. För lägsta spillvattentemperatur är värmeeffekten 0,9 kW.
Kallvatten temperaturen ut ur värmeväxlaren ökar med ett maximalt värde på 30,1
°C som är nästan lika stor som spillvattens temperaturen in i värmeväxlaren vilket
är 31,4 °C enligt figur 22.
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Figur 22: Sambandet mellan spillvattnets temperatur till värmeväxlare, kallvattens temperatur ur från
värmeväxlare och effekten under söndagar.
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Figur 23 visar hur den beräknade värmeeffekten ändrar sig under en vardag
beroende på inkommande spillvattentemperaturen in i SVVX och kallvatten
temperaturen ut från värmeväxlaren. Beräkningen genomfördes med
värmeväxlartillverkarens beräkningsunderlag enligt avsnitt 3.3.2 och med
uppmätta och medelvärdesbildade avloppvattentemperaturer och flöden enligt
figur 19. Inkommande kallvattens temperatur antas vara 10 °C. Den maximala
återvunnen värmeeffekten under vardagarna är 9,1 kW och vid lägsta spillvattnets
temperatur återvinnas 0,7 kW.
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Kallvatten ut
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Figur 23: Sambandet mellan spillvattnets temperatur till värmeväxlare, kallvattens temperatur ur från
värmeväxlare och effekten under vardagar.

4.5 Sambandet mellan flöde och temperaturverkningsgrad
I figurer 24 och 25 visar förhållande mellan vattenflödeshastighet och
temperaturverkningsgrad under lördagar och söndagar. Flödet på inkommande
kallvatten in i SVVX utgör 32 % av inkommande kallvattens flöde till fastigheten.
För lägsta flödeshastighet som är 0,054 l/s temperaturverkningsgraden når sin
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maximala punkt som är 1 på lördagar vilken överensstämmer med teorin om
motströmvärmeväxlare i avsnitt 3.1.3.
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Figur 24: Temperaturverkningsgrad förhållande till spillvatten flödeshastighet under lördagar.
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På söndagar är spillvattenflödet jämnare på middagar i jämförelse med lördagar.
Vid lunchtider är flödehastigheten maximalt vilket resulterar i lägsta temperaturverkningsgrad som är 0,94. Vid låga kallvattenflöden uppnås hög
temperaturvekningsgrad som når 1 under vissa tider.

Tid (h)
Temperaturverkningsgrad

Flöde

Figur 25: Temperaturverkningsgrad förhållande till spillvatten flödeshastighet under söndagar.

Figur 26 presenterar ett medelvärde på temperaturverkningsgraden och
spillvattenflödet under vardagar. Vid lägsta flödehastigheten som är 0,056 l/s
under en timme når temperatur-verkningsgraden den maximala återvinningsgraden
som är också 1.
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Figur 26: Temperaturverkningsgrad förhållande till spillvatten flödeshastighet under vardagar.

Om man jämför figur 24 och 26 med varandra är flödet mycket jämnare under
vardagar i jämförelse med lördagar, då vattenförbrukningen inte är lika hög under
vardagarna som under helgerna. Under vissa tider på helgerna är
återvinningsgraden mindre än under vardagarna vilket innebär att vattenflödet är
högre vid dessa tider.
4.6 Spillvattenvärmeväxlarens längd och årlig energiåtervinning
Enligt tabell 6 återvinns mer värmeenergi ur spillvattnet med längre SVVX, då en
96 meters lång värmeväxlare återvinner ca 42 MWh/år.
Tabell 6: Sambandet mellan spillvattenvärmeväxlaren och energiåtervinningen.

Längd
(m)
6
48
96

Återvunnen
energi under
Återvunnen energi
Återvunnen energi
vardagar
under lördagsdygn
under söndagsdygn
(kWh/dygn)
(kWh/dygn)
(kWh/dygn)
47,21
47,34
50,58
106,75
113,41
124,77
110,54
117,51
129,98

Total
återvunnen
energi,
(kWh/år)
17 366
40 140
41 611

Energibesparingen ökar med ökande längden på spillvattenvärmeväxlaren men
ökningen börjar plana ut sig ju längre blir värmeväxlaren, enligt figur 27. Det
återvinnas mycket mer energi ur en 48m växlare än 6 meters, då återvunnen energi
av en 48m lång värmeväxlare är ca 40,1 MWh/år medan en 6m SVVX återvinner
17 MWh/år. Vid installation av en 96m värmeväxlare blir energibesparingen ca
41,6 MWh/år, vilket innebär att det är 1,5 MWh/år mer än 48 meters VVX, se
tabell 6.
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Figur 27: Totala återvunnen energi kWh/år respektive längden på SVVX.

Både avloppsvattenflöde och varmvattenflöde är beräknade från totalt
kallvattenflöde för tre fastigheter. För att göra beräkningar på energiförlusten och
energibesparingen för kornstigen 25 behövdes omräkning av temperaturen till
timvis vilket var inte säker att det stämmer bra med spillvattnets flöde. Dessa
osäkerheter ledde till opålitligt resultat på beräkningarna. För att göra rätt
beräkningar på energibesparingen för ett år behövs det mätningar på spillvattnet på
alla avloppsledningar i byggnaden under längre period eftersom kallvatten
temperaturen varierar ganska mycket under året. Inkommande kallvatten
temperaturen till byggnaden är 10 °C under maj månad vilket stämmer bra med
temperaturen i figur 4 som baserat på variation av inkommande kallvattnets
temperaturer i Sandsborgsbadet i Stockholm under olika perioder av året. För
säkrare resultat bör spillvattnets temperatur och flöde mätas för alla befintliga
avloppsstammar samtidigt. Om mätningarna inte görs samtidigt, då finns det risk
att medeltemperaturen inte överensstämma med verkliga temperatur och flöde.
Enligt bilaga 3 är totala energianvändningen för värme och VV för Kornstigen 25
92,62 kWh/m2 och år. Energianvändningen för tappvarmvatten är 42,65 kWh/m 2
och år av den totala energianvändningen. Tabell 7 visar årliga beräkningen på
energi- och kostnadsbesparing för tappvarmvatten.
Tabell 7: Energianvändningen för tappvarmvatten i Kornstigen 25 före och efter installation av SVVX
(Ekoflow, 48meter) med 36 lägenheter och 3 879 m2 Atemp.

Före
Efter
Skillnaden mellan
före och efter

Energianvändning, Energianvändning,
kWh/(m2&år)
(MWh/år & lgh)
42,65
4,60
32,30
3,48
10,35

1,11

Energianvändning,
(MWh/år)
165,43
125,29
40,14

Energibesparingen efter installation av SVVX (48meter) är 40,14 MWh/år vilket
motsvarar 24 % av energianvändningen för tappvarmvattnet, detta stämmer bra
överens med information från bofast som anger att värmeåtervinningen ur
spillvattnet är 25 % (se avsnitt 1.1).
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Innan renoveringen var energianvändningen för tappvarmvatten 58 kWh/m2 och
år. Efter renoveringen monterades snålspolande blandare för att minska
vattenanvändningen. Energianvändningen för tappvarmvatten minskades till 42,65
kWh/m2 och år efter renoveringen, vilket är fortfarande hög i jämförelse med
schablonvärden som uppger att energianvändningen för tappvarmvatten i
flerbostadshus är 25 kWh/m2 och år [27]. En förklaring för den höga
energianvändningen kan bero på att det är många personer som bor i byggnaden
per kvadratmeter, men det kan också beror på personernas vanor för
tappvarmvattenanvändningen.
4.7 Installation av SVVX i Kornstigen 25
Anledningen till att det aktuella bostadsområdet valdes är att det kommer göras
stamrenoveringar. Det finns separata regnvattenledningar som inte längre används
eftersom man tak formen ändrade till sadeltak, då är det ett bra läge att kunna
använda regnvattenledningar för att separera svartvatten och gråvatten.
I en sådan byggnad som inte har en gemensam anslutningspunkt till den
kommunala avloppsledningen är det problematisk att återvinna värme från
avloppet för att det kommer att behövas en avloppsvärmeväxlare för varje
stamledning eller omfattande rördragning för att koppla alla stammar till en
gemensamledning för alla stammarna i källaren.
Det finns god om utrymme för installation av SVVX i Kornstigen 25. I Del A och
Del E i källaren som ligger i plan 1 fanns det tvättstugor och toaletter innan
renoveringen. Del E byggdes om efter renoveringen och används som undercentral
idag. Tvättstugan i Del A revs ner efter renoveringen och där finns det stort
utrymme att installera värmeväxlaren.
Figur 28 visar en schematisk ritning för installation av SVVX i Kornstigen 25.
Värmeväxlaren ska förvärma inkommande kallvattnet innan fjärrvärme och
frånluftsvärmepumpen.

Figur 28 Visar schematisk ritning för installation av SVVX.
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4.8 Osäkerheter
Det finns en del osäkerheter i energiberäkningen. Som nämndes i kapital 3 (se
avsnitt 3.1.1) antas att kallvattenflödet är en tredje del av det totala vattenflödet.
Detta antagande kan vara en felkälla på grund av att de tre byggnaderna inte är
identiska för att referensbyggnaden är renoverad och har fler lägenheter än de
andra byggnader (kornstigen 27 och 29).
Mätningarna gjordes under sju dagar men det gjordes beräkning på årlig
energibesparing vilken ökar osäkerheten i resultatet. För säkrare resultat borde
man göra mätningen under längre tid.

5. Fortsatte arbete
I denna studie ingår inte ekonomiska beräkningar. För att ta reda på lönsamheten,
bör man göra ekonomiska analyser innan installation av en SVVX.
Avloppstemperaturen och flödet är viktiga parametrar som påverkar
tillförlitligheten av energiberäkningar, på grund av detta bör man mäta både flödet
och temperaturen på alla stamledningarna samtidigt. Vid renovering av andra
byggnader bör man se över möjligheten att dra gemensam anslutningspunkt för
stamledningar för att öka möjligheten av installation av en värmeväxlare i källaren.
Rengöringsprocessen är också en viktig faktor. För nuvarande rengörs
värmeväxlaren manuellt men för framtiden kan man möjligviss automatisera
rengöringsprocessen. Som nämndes det innan i kapitel 2 (se avsnitt 2.4.3), innan
renoveringen hade byggnaden separata stående ledningar för regnvatten/dagvatten som
går genom byggnaden i källaren. Efter ändringen av takformen drogs ledningarna för
regnvattnet utanför fastigheten men de gamla regnvattenledningarna finns kvar i källaren
men fyller ingen funktion. För att återvinna mer energi, kan det bra att använda de gamla
regnvattenledningarna för att separera svartvattnet och gråvattnet i övriga byggnader i
området som inte är renoverat än.
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6. Slutsatser
Resultatet pekar på att det finns möjligheter att återvinna en del av den värme som
finns i avloppet på Kornstigen 25. Förutsättningarna är goda för att det är en hög
förbrukning av varmvattnet i byggnaden, då är den årliga energibesparingen för en
48m SVVX är 40 MWh/år vilket motsvarar cirka 24 % energibesparing per år som
tabell 7 visar. Spillvattentemperatur och värmeeffekten är proportionella mot
varandra, ju högre spillvattentemperatur är desto högre blir effekten. Det finns ett
samband mellan temperaturverkningsgraden och flödeshastighet, då en låg
flödeshastighet genom värmeväxlaren ökar värmegivningstiden som orsakar en
högre temperaturverkningsgrad enligt figurer 24, 25 och 26. Låg
temperaturdifferens mellan spillvattens temperatur och utgående
kallvattentemperatur ur värmeväxlaren resulterar i liten värmeeffekt.
För att möjliggöra installationen av värmeväxlaren i kornstigen 25 bör en
omfattande rördragning genomföras för att koppla alla stammar till en
gemensamledning i källaren. Annars kan en avloppsvärmeväxlare för varje
stamledning monteras vilken leder till stora investeringskostnader.
Olika SVVX har olika verkningsgrad beroende på materialet, isoleringen på
värmeväxlaren, volymflödet och dimension på värmeväxlare. Återvinningen av
energi ökar kraftig när längden av Ekoflow spillvattenvärmeväxlaren är mellan 6
m och 48 m men ökningen börjar bli långsammare ju längre blir värmeväxlaren.
I fortsättningen av arbetet bör man göra ekonomiska analys för att kunna bedöma
lönsamheten för installation av spillvattenvärmeväxlaren. För att öka
tillförlitligheten för resultatet borde man mäta flödet och temperaturen på
spillvattnet samtidigt på alla stamledningar. En annan viktig punkt är att ta hänsyn
till lutningen på den gemensamma ledningen som ska dras för samtliga
stamledningar och om det är möjligt byggnadstekniskt om man ska uppnå
tillräcklig lutning.
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Bilagor
Bilaga 1: Uppmätt energianvändning för energimätning för varmvatten och värme för Kornstigen 25
(kWh/m2 per år).

Bilaga 2: Uppmätt energianvändning för energimätning för Kornstigen 25 (KWh/m2 per år) 2015.
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Bilaga 3: Energianvändningen (kWh/m2 per månad) för värme- och varmvatten i Kornstigen 25.
Uppdaterade simuleringar från E2B2-projektet (Tjärna Änga)

Bilaga 4: Energianvändningen (kWh/m2 per år) för värme- och varmvatten i Kornstigen 25 innan och efter
renoveringen, där nollan symboliserar ingen renovering och 2 står för FJV & FVP. Uppdaterade
simuleringar från E2B2-projektet (Tjärna Änga)
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Spec. köpt energi, kWh/(m2 år)

Bilaga 5: Energianvändningen (kWh/m2 per år) för värme- och varmvatten och el i Kornstigen 25.
Uppdaterade simuleringar från E2B2-projektet (Tjärna Änga)
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Bilaga 6: planritning för Kornstigen 25, Tjärna Änga.
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