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Sammanfattning 
 

Rapporten behandlar spillvattenvärmeväxlare med exempel på produkter på marknaden, 

resultat på tidigare installationer, lämplighet av installation med olika vattenförbrukning och ett 

räkneexempel baserat på en verklig byggnad med bestämd vattenförbrukning, med syftet att 

sprida kunskap om växlarna. 

 

Informationen har samlats genom möten med leverantörer samt webbinformation, 

litteraturstudie samt genom både egna beräkningar och kalkyler genomförda av Evertherm på 

en exempelbyggnad från AB Bostäder som visade intresse för systemet. 

 

Det finns ett antal olika produkter på marknaden. Befintliga exempel har haft varierande effekt 

och på flera exempel angavs inte vilken växlare som använts. För lönsamhetskalkylerna av AB 

Bostäders byggnad som har vattenförbrukning på ca 19 000 𝑚3/å𝑟, beräknades 

energibesparing 391 MWh/år  och vinstöverskott 1,1 Mkr med nuvärdesmetoden samt 1,8 Mkr 

med direktavkastningsmetoden. 

 

 

Abstract  
 

The report deals with wastewater heat exchangers with examples of products on the market, 

results on previous installations, suitability of installation with different water consumption 

and a calculation example based on a real building with a specific water consumption, with 

the aim of disseminating knowledge about the exchangers. 

 

The information has been collected through meetings with suppliers as well as web 

information, literature study and through both own calculations and calculations carried out 

by Evertherm on an example building from AB Bostäder that showed interest in the system. 

 

There are several different products on the market. Existing examples have had varying 

effects, and in several of the examples, it was not stated which exchanger was used. For the 

profitability calculations of AB Bostäder's building, which has a water consumption of 

approximately 19,000 𝑚3/𝑦𝑒𝑎𝑟, energy savings of 391 MWh / year and a net present value, 

(NPV) SEK 1.1 million was calculated with the present value method and SEK 1.8 million 

with the direct return method.  
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FÖRORD 
 
Detta examensarbete är gjort som det sista avslutande momentet i den treåriga 

energiingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås och arbetet har pågått i ungefär 2 månader.  

 

Idén till arbetet kom från Peter Helgesson, kontorschef på AFRY i Borås och rapporten är 

skriven med syfte att öka kunskapen om spillvattenvärmeåtervinning som inte är en helt 

utnyttjad resurs i Sverige ännu. Med hjälp av att studera litteraturen och att hålla möten med 

leverantörer har vår kunskap ökat stort inom området och vi hoppas kunnat förmedla den 

kunskapen i rapporten. 

 

Vi vill tacka iNEX, Isakssons, Ramson och Rörmontage för de hjälpsamma mötena och svar på 

våra frågor. Vi vill ge extra tack till AB Bostäder och Evertherm som bidrog stort till vårt arbete. 

AB Bostäder bidrog med verkliga vattenförbrukningsdata på sina byggnader i Borås såväl som 

energipriser till ekonomikalkylerna. Evertherm erbjöd oss investeringskalkyler på en av AB 

Bostäders byggnader där energi och ekonomi för deras system beräknades.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare: Lars-Erik Åmand på Högskolan i Borås och 

Peter Helgesson på AFRY i Borås. Båda engagerade sig med veckomöten för att hjälpa oss med 

våra frågor och hålla i gång drivkraften i dessa tider med hemarbete.  
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1 INLEDNING  
 

Rapporten behandlar återvinningen av spillvatten genom avloppsvärmeväxlare. Först ges en 

bild av vattenförbrukning i olika typer av fastigheter och sedan beskrivs olika växlare. Exempel 

på installationer ges från litteraturstudien. Sist används ett exempel på en byggnad med en 

bestämd vattenförbrukning för att bestämma kostnader och vinster av ett visst system med olika 

räknemetoder för den bestämda byggnaden. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Eftersom välisolerade väggar och varmluftsåtervinning med FTX- eller FX-system redan är 

vanligt idag står numera tappvarmvatten för större delen av moderna byggnaders energibehov. 

Detta betyder att spillvattenvärmeåtervinning har stor potential att löna sig. Ungefär 25 

kWh/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 används i svenska flerbostadshus och värdet ökar med fler boende per yta men 

kan också vara mindre för till exempel nybyggen. Den teoretiskt möjliga årstäckningsgraden är 

20–25% för energiåtervinning av spillvatten. 

 

De typer av produkter som finns för spillvattenvärmeåtervinning på den svenska marknaden 

idag är: 

• Duschvärmeväxlare som placeras under duschkabinen 

• Värmeväxlare i golvbrunn 

• Stående rörvärmeväxlare 

• Liggande rörvärmeväxlare 

• Storskaliga värmepumpslösningar 

Varav rapporten diskuterar de tre sistnämnda som också klarar störst flöden (Jonsson 2020). 

 

Under möten med leverantörer ställdes en fråga om vad för utmaningar som finns. Många 

svarade då att det gäller att få folk att veta om att tekniken finns för att kunna skapa ett större 

intresse. Men det är även en utmaning att visa att det faktiskt fungerar. Gemensamt sa de också 

att spillvattenvärmeåtervinning troligtvis slår igenom i en nära framtid eftersom 

energieffektivisering får högre och högre krav samt det som nämndes ovan att andra energisnåla 

åtgärder redan används. 

 

Jonsson (2020) skriver också i sin rapport: ” Det är omodernt att slösa på energi så därför borde 

alla ha detta system.” 

 

1.2 Syfte 

 

Rapporten ska beskriva hur tekniken fungerar för olika typer av spillvattenvärmeväxlare och 

hur de installeras. 

 

Rapporten ska behandla ett förslag till installation på en byggnad med bestämd 

vattenförbrukning. Detta blir ett verkligt exempel där exempelberäkningar utförs som ska 

avgöra ekonomisk och energimässig lönsamhet. 

 

Syftet med arbetet är att sprida kunskap om spillvattenvärmeväxlare som ett 

energiåtervinningsalternativ. 
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2 MATERIAL OCH METOD 
 

Det finns olika spillvattenvärmeväxlare på den svenska marknaden och eftersom rapporten ville 

beskriva dessa med förståelse så hölls virtuella möten med leverantörerna för respektive 

växlare. På mötena ställdes en rad frågor om för- och nackdelar, installation, verkningsgrad och 

underhåll. Med hjälp av dessa möten och leverantörernas hemsidor sammanställdes information 

om växlarna. Valet gjordes att avgränsa spillvattenvärmeåtervinningen till enbart 

avloppsvärmeväxlare och duschvärmeväxlare eller golvbrunnsvärmeväxlare har alltså inte 

tagits upp i rapporten. 

 

Genom litteraturstudien gavs en bakgrund till ämnet, dvs potentialen av energibesparing och 

hur spillvattenväxlare har fungerat tidigare. Exempel på befintliga installationer med mer eller 

mindre uppföljande data hittades och tillfördes rapportens innehåll. 

 

AB Bostäder bidrog med data på vattenförbrukning för deras bostäder i Borås. Ett flertal 

exempel togs fram ur detta för att beskriva förbrukning i olika typer av fastigheter. Ett av AB 

Bostäders hus valdes sedan som exempel för ett investeringsförslag. Den årliga 

vattenförbrukningen användes för att göra en energibesparingskalkyl och en ekonomikalkyl. 

 

Evertherm (ett dotterbolag till Ecoclime) erbjöd sig att hjälpa till med en energi- och 

ekonomikalkyl. De utförde alltså en energikalkyl på hur mycket energi deras system (Evertherm 

SEW) skulle kunna spara för exempelbyggnaden. Evertherm utförde även en kostnadskalkyl 

där de uppskattade investeringen för lösningen dimensionerad för byggnaden.  

 

I Evertherms ekonomikalkyl ingick en uppskattning av fastighetens värdeökning i 

investeringsöverskottet. Eftersom AB Bostäder i detta fall inte säljer av sina fastigheter var det 

också intressant att genomföra en beräkning där fastighetsvärdet inte räknades med. För det 

användes nuvärdesmetoden. Sist gjordes en payoff-beräkning för att se hur många år det skulle 

ta för investeringen att ”betala sig själv” då utan medräkning av fastighetsvärdeökning.  

 

 

3 RESULTAT 
 

Här redovisas information om vattenförbrukning, typer av växlare & system, exempel på 

installationer och sist ett räkneexempel. 

3.1 Vattenförbrukning 

 

Lägenhetssektorn står för drygt 20% av Sveriges vattenanvändning vilket motsvarar 160 

𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛⁄  med hänsyn till vilken typ av lägenhetsinnehavare som bor i fastigheten. Med hjälp 

av vattensnåla tekniker har vattenförbrukning minskat med 10% sedan år 2000. Olika 

vattenmätare används för att mäta vattenförbrukningen i lägenheter. Alla mätare ska godkännas 

av VA-verket (vattenverket) med rätt dimension på rören. För enskild debitering monteras 

vattenmätare i varje lägenhet.  

 

Normflöde är en beskrivning av vattenflödet som förväntas förbrukas vid varje tappställe. 

Avloppsystemet i byggnaden ska kunna klara mellan 70% till 150% av det planerade 

normflödet (Wafvinga & Dahlblom 2010).  
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Den lägsta tillåtna varmvattentemperatur är 50℃ och den maximala 60 ℃. 

Tappvattenstemperaturen får inte understiga 50 ℃ i någon del av installationen (VVS steg 2).  

 

 

3.1.1 Förbrukning i olika typer av byggnader  

 

Att vattenförbrukningen kan variera mellan olika byggnader beror på de olika vem som bor i 

fastigheterna. Varje typ av lägenhetsinnehavare, (t.ex småbarnsfamilj eller pensionärshushåll), 

har sin egen förbrukning så det är svårt att hålla till exempel äldreboende och studentlägenhet 

till samma standardförbrukning. Vattenförbrukningen ändras mellan olika åldrar och studenter 

förbrukar ofta mer vatten än äldre. AB-bostäder har ca 6650 lägenheter i Borås och enligt AB-

bostäder (2021) så har varje byggnad sin egen förbrukning. Med hjälp av keepaneye (2021) 

som är en databas för vattenförbrukning i alla AB-bostäders byggnader i Borås, studeras olika 

fastigheter i Borås. Det utförs olika åtgärder som hjälper till att minska vattenförbrukning såsom 

enskild debitering av vattenförbrukning i varje lägenhet eller vattensnåla tekniker i AB-

bostäders fastigheter (AB-bostäder 2021). 

 

I avsnitt 3.1.1.1 till 3.1.1.3 kommer vattenförbrukning för studentlägenheter (Järnvägsgatan 

16), äldreboende (Tvärgatan 11–13) och flerbostadshus (Våglängdsgatan 57) diskuteras med 

hänvisning till data på vattenförbrukning tillhörande respektive fastighet. 

  

 

3.1.1.1 Tvärgatan 11–13 (äldreboende)  

 

Tvärgatan 11–13 är ett äldreboende som ligger på Norrby i Borås. Fastigheten är en 

trygghetsbostad som har ett krav på att personen som ska flytta in har fyllt 70 år. Tvärgatan har 

32 lägenheter och ett storkök (Borås stad 2021). 

 

3.1.1.1.1 Daglig förbrukning  

 

I figur 3.1–1 visas förbrukningen för tvärgatan 11–13 under ett dygn: 01-04-2019.  

Vattenförbrukning mellan kl 22:00 till 05:00 var under 0,4 𝑚3  och det beror på att de flesta 

sover under den tiden. Mellan 06:00 till 12:00 så var det en topp dvs att vattenförbrukning ökade 

rejält till 0,8 𝑚3. Vattenförbrukningen ändras alltså under dagen efter behovet (keepaneye 

2019). 
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Figur 3.1-1. Vattenförbrukning under en dag på Tvärgatan 11–13 (keepaneye). 

 

3.1.1.1.2 Årlig förbrukning  

 

Figur 3.1–2 visar hur tvärgatans vattenförbrukning ser ut under ett år. Figuren är för 2019 dvs 

innan Covid-19 pandemin och detta är för att få stabilare data på vattenförbrukningen. För 

äldreboendet är det inte så stor skillnad i vattenförbrukning under ett år eftersom det bor folk 

där under hela året. I trygghetsbostad har folk samma aktivitet under hela året och det blir ingen 

skillnad mellan sommar och vintertid. Max vattenförbrukning under året var 302 𝑚3 

(keepaneye 2019). 

 

 
Figur 3.1-2. Vattenförbrukning under ett år på Tvärgatan 11–13 (keepaneye). 
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3.1.1.2 Järnvägsgatan 16 (studentlägenheter) 

 

Kvarteret Bifrost ligger på järnvägsgatan 16 i Borås. Bifrost består av totalt 40 

studentlägenheter. Lägenheterna har 32 eller 34 𝑚2 area med egen toalett och ett kök i varje 

lägenhet. I köket finns en diskmaskin och varje lägenhet har sin egen franska balkong (AB-

Bostäder, u.å.).  

 

3.1.1.2.1 Daglig förbrukning  

 

Figur 3.1–3 visar hur vattenförbrukning ser ut för en dag på Järnvägsgatan 16. Data för 

vattenförbrukning är för 01-04-2019.  För studenter blir vattenanvändning innan kl. 06:00 

nästan 0 𝑚3. Mellan 06:00 till 22:00 blir nästan all vattenförbrukning som motsvarar 0,4 𝑚3. 

Maximumförbrukningen var 0,62 𝑚3  under dagen (keepaneye 2019). 

 

 
Figur 3.1-3. Vattenförbrukning under en dag på Järnvägsgatan 16 (keepaneye). 

 

3.1.1.2.2 Årlig förbrukning  

 

Figur 3.1–4 visar hur Järnvägsgatans 16:s vattenförbrukning ser ut under 2019. Ur figuren visas 

hur vattenförbrukningen ändras mellan sommartid och hela året. På sommaren så minskar 

vattenförbrukningen till under 75 𝑚3och under terminstid ökar förbrukningen till ett maximalt 

värde på 190 𝑚3. Detta är beror på att studentlägenheten blir tomma under sommartiden 

eftersom många flyttar hem under sommarmånaderna (keepaneye 2019).   
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Figur 3.1-4. Vattenförbrukning under ett år på Järnvägsgatan 16 (keepaneye). 

 

 

3.1.1.3 Våglängdsgatan 57 

 

Våglängdsgatan 57 är ett flerfamiljshus som byggdes på 1960-talet och 1970-talet, i stadsdelen 

Hässleholmen i Borås (AB-Bostäder, u.å.).    

 

3.1.1.3.1 Daglig förbrukning   

 

Figur 3.1–5 visar vattenanvändning för ett flerbostadshus på Våglängdsgatan 57. Skillnaden 

mellan vattenanvändning för ett flerfamiljshus och studentlägenheterna är stor eftersom 

vattenanvändning under en dag för Våglängdsgatan 57 minskar mellan kl. 22:00 till kl. 02:00 

medan för studenter varierar förbrukning under samma tid. Maxvärde på förbrukningen är 

0,121𝑚3 (keepaneye 2019). 
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Figur 3.1-5. Vattenförbrukning under en dag på Våglängdsgatan 57 (keepaneye). 

 

 

3.1.1.3.2 Årlig förbrukning  

 

Figur 3.1–6 har vattenförbrukningsdata på Våglängdsgatan 57 under 2019. 

Vattenanvändningen var ganska jämn året runt dvs hyresgästerna har varit hemma under 

semestertiderna. Det visas i figuren att vattenförbrukning har varierat mellan 58 𝑚3 och 46 𝑚3 

under 2019 (keepaneye 2019).   

 

Figur 3.1-6. Vattenförbrukning under ett år på Våglängdsgatan 57 (keepaneye). 
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3.1.2 IMD-mätare  

 

IMD eller individuell mätning och debitering är ett sätt att kunna separera kostnader på 

tappvarmvatten i flerbostadshus mellan lägenheterna. Den mätaren används för att kunna mäta 

vattenförbrukning hos en lägenhet. Enligt BBR (2021) ställs ett krav på IMD mätaren i 

nybyggnationer. Regeringen har beslutat att byggnader med sämst energiprestanda ska 

installera IMD mätaren. Efter den 1 juli 2021 renoverade byggnader som infattar en ny 

installation av tappvatten ska installera system för IMD av tappvatten (Boverket 2021).  

 

3.2 Typer av växlare & system 

 

I detta kapitel kommer olika spillvattenvärmeväxlares utformning beskrivas tillsammans med 

information om installation, systemlösning och underhåll för respektive växlare.   

 

3.2.1 Power-Pipe (iNEX) 

 

Power-pipe är en spillvattenvärmeväxlare som säljs av iNEX. 

 

3.2.1.1 Teknik 

 

I figur 3.2–1 nedan visas Power-Pipeväxlarens patenterade design. Som figur 3.2–2 sedan visar, 

går det kalla tappvattnet genom ytterrören, i en motströms riktning, spiralformat runt 

spillvattenröret. Power-Pipe har inga rörliga delar och en livslängd på 50 år. Växlaren används 

i passiva system, dvs inga pumpar krävs. Power-Pipe kan användas för passiv förvärmning av 

tappvarmvattnet (iNEX u.å.b). 

 

 

 
Figur 3.2-1. En bild på växlaren. Kommentar: 

Från POWER-PIPE® Passiv värmeåtervinning ur 

spillvatten. (iNEX u.å.b). 

 

 

 
Figur 3.2-2. En principbild av växlaren. Kommentar: 

Från POWER-PIPE® Passiv värmeåtervinning ur 

spillvatten. (iNEX u.å.b). 
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3.2.1.2 Montering 

 

Power-Pipe finns med dimension 100 och 150mm. Tappvattnet ska alltid kopplas motströms 

spillvattnet. För stora fastigheter parallellansluts flera växlare (iNEX u.å.b).  

 

Nedan berättas mer om horisontell och vertikal installation. 

 

3.2.1.2.1 Horisontell 

 

För att minimera underhållet och maximera återvinningen vid en horisontell installation så 

krävs då en höjdskillnad på minst 1 meter mellan spillvattenledningen och värmeväxlaren, se 

figur 3.2–3. Höjdskillnaden ska vara så stor som möjligt. Växlarpaketet dimensioneras både 

med antalet lägenheter anslutna till spillvattenledningen och med antalet lägenheter som skall 

ha förvärmt vatten. En vanlig installation för 50–60 lägenheter brukar ha 6st växlare av 3 meters 

längd, monterat i en slinga. Beroende på hur utrymmet ser ut kan växlarna både hänga på 

väggen eller ligga på golvet (iNEX u.å.b). 

 

 
Figur 3.2-3. Principritning av installation. Kommentar: Från POWER-PIPE® Passiv värmeåtervinning ur spillvatten. (iNEX 

u.å.b). 

 

Som visas i figur 3.2–3 så finns en bypass-ledning för att försäkra att spillvattnet kan flyta på 

vid eventuella stopp i växlaren. 
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3.2.1.2.2 Vertikal 

 

När värmeväxlaren ska monteras vertikalt så kapas avloppsstammen och ersätts med växlaren, 

som visas i figur 3.2–4. En växlare monteras per stam. De vertikala växlarna går att parallell 

och seriekopplas beroende på utrymmet (iNEX u.å.b). 

 

 
Figur 3.2-4. Exempelritning på vertikal installation. Kommentar: Från POWER-

PIPE® Passiv värmeåtervinning ur spillvatten. (iNEX u.å.b). 

 

3.2.1.3 Energi & Ekonomi 

 

Enligt iNEX så är energiinnehållet för mer än ca 4 st lägenheter tillräckligt för att installationen 

av en spillvattenvärmeväxlare ska vara försvarbar. iNEX menar också att Power-Pipe växlaren 

kan höja temperaturen på kallvattnet med 10°C i en förvärmningsprocess för att sedan värmas 

ytterligare i fjärrvärmeväxlare eller varmvattenberedare. Då kan en kostnadsbesparing på 20–

25% av tappvattenuppvärmning nås. 

 

Flera lägenheter kan anslutas utan märkbart tryckfall av tappvattnet (iNEX u.å.b). I figur 3.2–5 

visas ett tryckfallsdiagram för olika längder på växlaren.  
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Figur 3.2-5. Tryckfallsdiagram för Power-Pipe. Kommentar: Från POWER-PIPE® Passiv värmeåtervinning ur spillvatten. 

(iNEX u.å.b). 

 

3.2.2 iNEX GK (iNEX) 

 

iNEX GK är en värmeväxlare som är utvecklad av iNEX (iNEX u.å.a). 

 

3.2.2.1 Teknik 

 

Växlaren tillverkas i rostfritt stål samt är en rör-i-rör-lösning och har alltså en mellanskiljande 

yta. Röret kallas också ”dubbelmantlat”. I figur 3.2–6 nedan visas en sådan växlare. 

Anslutningarna är enligt iNEX mycket säkra från läckor. Växlaren används i första hand till 

system med värmepumpar och ofta högt köldbärarflöde med höga tryck (iNEX u.å.a). 

 

 

 
Figur 3.2-6. iNEX GK spillvattenvärmeväxlare. Kommentar: iNEX 

GK Koppla avloppet till en värmepump. (iNEX u.å.a). 
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3.2.2.2 Montering 

 

Värmeväxlaren finns för rör i dimension 100. Anslutningarna har gängor som utvändigt passar 

ett avloppsrör på 50 mm. Längd på växlaren kan variera från fall till fal beroende på hur 

utrymmet är format. iNEX säger att det inte brukar finnas plats för mer är 2 meter långa stammar 

ståendes i en källargång om ens det. Anslutningarna på sekundärsidan sitter på samma sida men 

går att beställas annorlunda efter behov. Om man vill använda en sådan växlare för att förvärma 

tappvatten så rekommenderas en mellankrets med cirkulationspump och separat 

plattvärmeväxlare. På så vis kan kortvariga tappningar tas om hand med det konstanta flödet 

från mellankretsen. Ett system som Power-Pipe skulle inte hinna med detta. 

 

Med fördel kan kombinerade system nyttjas, dvs system där en värmepump körs under vinter 

när fjärrvärmepriset är högt medan den övriga årstider är avstängd. För detta system används 

en växelventil på köldbärarsidan och återvinningen leds då till värmepumpen eller till en 

värmeväxlare för förvärmning av tappvattnet, se figur 3.2–7 (iNEX u.å.a). 

 

 
Figur 3.2-7. Exempel på kombinerat system. Kommentar: iNEX GK Koppla avloppet till en värmepump. (iNEX u.å.a). 

 

Samma saker gäller för iNEX GK som för PowerPipe när det gäller horisontell och vertikal 

montering (iNEX u.å.a). Figur 3.2–8 visar en vertikalt monterad växlare. 
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Figur 3.2-8. Vertikal montering av en iNEX GK-växlare. Kommentar: iNEX GK Koppla avloppet till en värmepump. (iNEX 

u.å.a). 

 

3.2.2.3 Energi & Ekonomi 

 

Enligt iNEX själva går det att få en återvinning av tappvattnet på upp till 100% om en iNEX 

GK-växlare kombineras med en värmepump. Detta menar iNEX är på grund av att 

köldbärartemperaturen ofta är låg vilket gör att avloppsvattnet kan kylas lika kall eller kallare 

än inkommande kallvatten (iNEX u.å.a). 

 

För 100 lägenheter kan det kosta ungefär 80 000kr till 100 00kr för växlaren och totalt ca 

250 000kr – 300 000kr att installera iNEX lösning, med en återbetalningstid på 4-5år (iNEX 

2021). 

 

3.2.3 MM-växlaren (Rörmontage) 

 

MM-växlaren är utvecklad av Mikael Wargbäck på företaget Rörmontage AB. 

 

3.2.3.1 Teknik 

 

MM-Växlaren är ett dubbelt rör, där spillvattnet rinner genom mitten medan inkommande 

vatten som skall värmas åker genom röret runt om, se figur 3.2–10. Produkten monteras in 

genom att kapa spillvattenröret och ersätta den med MM-växlaren. Denna avloppsvärmeväxlare 

är mönsterskyddad. Växlaren håller i minst 40 år och kan även användas för förvärmning. Figur 

3.2–9 visar en bild på MM-växlaren (Bergqvist 2014). 
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Figur 3.2-9. MM-växlaren. Kommentar: 

Avloppsvärmeväxlare. (Ahlsell 2015). 

 
Figur 3.2-10. Rör-irör-lösningen, ett visningsrör som berättar 

principen. 

 

 

Produkten har inga rörliga delar. Kallvattenanslutningen ska anslutas med kopparslätända och 

stödhylsa. Avloppsanslutningarna har gummikoppling av Fernco eller Jet klamma (Ahlsell 

2015). 

 

MM-växlaren passar som bäst för lägenhetsfastigheter, hotell, campinganläggningar, storkök, 

tvätterier och träningslokaler, dvs där varmvattenförbrukningen är hög. Växlaren går att 

använda med smutsigt avloppsvatten (Rörmontage u.å.). 

 

3.2.3.2 Montering 

 

För installationen så ersätts en bit av avloppsröret med en växlare. Kallvattnet leds in i nedre 

delen av växlaren och går motströms avloppsvattnet. Det förvärmda vattnet kan sedan gå till en 

värmepump, varmvattenberedare eller fjärrvärmeväxlare för att värmas upp ytterligare. 

Växlaren rekommenderas i följd av en dusch. MM-växlaren är fri från rörliga delar. Den går att 

rensas längre ner i ledningen vid avloppsstopp men växlaren i sig ska vara underhållsfri enligt 

rörmontage (Rörmontage u.å.). 

 

MM-växlaren går bra att använda tillsammans med alla typer av uppvärmningssystem. För 

maximal verkningsgrad bör en MM-växlare monteras stående. Genom den vertikala 

monteringen bildas en vätskefilm på insidan av röret när vattnet går genom. Detta ger alltså ett 

högre värmeövergångstal, (lambda-tal), (Ahlsell 2015). 
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Växlaren kan dock även monteras liggande. Längden på växlaren anpassas för utrymmet 

(Rörmontage u.å.). 

 

 
Figur 3.2-11. Mått på MM-växlaren. Kommentar: Avloppsvärmeväxlare. (Ahlsell 2015). 

 

I figur 3.2–11 visas dimensioner på MM-växlaren. I tabell 3.2–1 kan olika storlekar på växlaren 

jämföras. 

 

 
Tabell 3.2-1. Mått och vikt för MM-växlare (Ahlsell 2015). 

RSK Modell Anslutning 

avlopp 

Anslutning 

kallvatten 

Vikt Längd 

6525492 MM-Växlaren 75 mm 22 mm 14 kg 1,5 m 

6525493 MM-Växlaren 110 mm 22 mm 20 kg 1,5 m 

6525494 MM-Växlaren 160 mm 22 mm 31 kg 1,5 m 

 

 

Några exempel på olika sätt att koppla växlaren visas i figur 3.2–12, 13 och 14. 
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Figur 3.2-12. MM-växlare kopplat till värmepump. Kommentar: Avloppsvärmeväxlare. (Ahlsell 2015). 

 

 
Figur 3.2-13. MM-växlare, parallellkopplade för förvärmning av kallvatten. Kommentar: 

Avloppsvärmeväxlare. (Ahlsell 2015). 

 

 
Figur 3.2-14. MM-växlare som förvärmare till varmvattenberedaren. Kommentar: 

Avloppsvärmeväxlare. (Ahlsell 2015). 
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3.2.3.3 Energi & Ekonomi 

 

MM-växlaren är testad av RISE. Testet gjordes på ett flöde av 10 𝑙/min och 37 ℃ vilket skulle 

motsvara en duschning. För en 160 cm växlare ökade temperaturen från 8 till 20,6 ℃. Detta 

resultat menar rörmontage pekar på en verkningsgrad av 25% vid duschning och en 

uppvärmningseffekt på 5kW.  

 

Återbetalningstiden brukar vara mellan 2–8 år. Återbetalningen blir snabbare med större 

vattenanvändning (Rörmontage u.å.). 

 

Priset på en MM-växlare är ca 11 000kr (Rörmontage 2021). 

 

3.2.4 Bauer Spuab (Ramson) 

 

I sammarbete med Torsten Bauer AB säljer Ramson Bauer Spuab-växlaren. 

 

3.2.4.1 Teknik 

 

De värmeöverförande ytorna på en Bauer Spuab-växlare är självrensande och tekniken för detta 

är patenterad. Med hjälp av att ytorna hålls rena så blir värmeöverföringen så effektiv som 

möjligt. Växlaren kan användas för olika byggnader som industri, fastigheter och badhus. Den 

fungerar med svartvatten (Ramson 2021).  I figur 3.2–15 ges en förklarande bild och i figur 

3.2–16 visas växlaren inuti för att ytterligare förstå hur växlaren fungerar. Vinklarna inuti ger 

en turbulent strömning trots att röret är liggande (Ramson 2021). 

 

 
Figur 3.2-15. Förklarande bild på Bauer Spuab. Kommentar: Bauer Spuab Spillvattenvärmeväxlare. (Ramson 2021). 
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Figur 3.2-16. Bild innuti Bauer Spuab-växlare. Kommentar: 

Bauer Spuab Spillvattenvärmeväxlare. (Ramson 2021). 

 

 

3.2.4.2 Montering 

 

Växlaren monteras liggande och tillverkas på längder om 2, 3 och 6 meter men även andra 

längder vid efterfrågan. (Ramson 2021) 

 

3.2.4.3 Energi & Ekonomi 

 

Vid normala förhållanden menar Ramson att energiåtervinningen på en vanlig 6 meter växlare 

är runt 15–20 kW. (Ramson 2021) 

 

 

3.2.5 Ekoflow (Isakssons) 

 

Ekoflow värmeväxlare är utvecklade av Isakssons. 

3.2.5.1 Teknik 

 

Ekoflow växlarna tillverkas i ett syrafast och rostfritt material. Dessa växlare fungerar som bäst 

när svart- och gråvatten separeras.  

 

Ekoflow värmeväxlare rekommenderas av Isakssons att rensas en gång i månaden, för att 

bibehålla verkningsgraden. Vid leverans av växlaren tillkommer en renspropp för detta ändamål 

(Isakssons u.å.b). Växlaren visas i figur 3.2–17. 
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Figur 3.2-17. Här visas ekoflowväxlaren. Kommentar: Ekoflow avloppsvärmeväxlare. 

(Isakssons u.å.a). 

 

 

 

3.2.5.2 Montering 

 

Ekoflow växlare monteras kring spillvattnets varmaste punkt så som i en källare men kan även 

anpassas för andra områden. Växlarna kan kopplas till pump, mellankrets och/eller värmepump. 

Isakssons specialanpassar sina växlare efter förutsättningarna i varje enskilt fall (Isakssons 

u.å.b). I figur 3.2–18, 19 och 20 visas exempel på kopplingar. 

 

 

 
Figur 3.2-18. Kommentar: Ta vara på energin med avloppsvärmeväxlare. (Isakssons 

u.å.b). 
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Figur 3.2-19. Kommentar: Ta vara på energin med avloppsvärmeväxlare. (Isakssons 

u.å.b). 

 

 
Figur 3.2-20. Kommentar: Ta vara på energin med avloppsvärmeväxlare. (Isakssons 

u.å.b). 

 

3.2.5.3 Energi & Ekonomi 

 

Priset på en växlare är ca 29 000 upp till 470 000kr utan installationen (Isakssons 2021). 

 

3.2.6 Evertherm SEW/ARV (Ecoclime) 

 

Evertherm är ett dotterbolag till Ecoclime och de har en lösning för spillvattenåtervinning som 

kallas Evertherm SEW för flerbostadshus och Evertherm ARV för reningsverk. Företaget har 

en egen avloppsvärmeväxlare men fokuset ligger över systemet som helhet där varje steg är 

viktigt för en bra värmeåtervinning. 
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3.2.6.1 Teknik 

 

Evertherms system fungerar som sådant att det varma spillvattnet leds via en pumpgrop till 

ackumulatortankar som samlar upp det. Värmeenergin utvinns sedan med hjälp av en polymer 

värmeväxlare som även är underhållsfri då den är anpassad för just avloppsvatten. Det nedkylda 

spillvattnet åker sedan ut i avloppet med samma temperatur som inkommande kallvatten. 

Värmeenergin som utvunnits förs åter till fastigheten.  

 

Ecoclime gör både dimensionering, hjälper till med projektering, erbjuder installation och tar 

även hand om underhåll ifall att ett serviceavtal tecknas. 

 

Systemet är automatiserat för maximal återvinning och säker drift. Det går att övervaka den 

kritiska utrustningen i realtid med information om vätskenivåer, temperaturer och drifttider 

 (Evertherm u.å.c). 

 

I figur 3.2–21, 22 och 23 visas systemen enligt Evertherms princip som i följd ser ut: Pumpgrop, 

tuggerpump. Sönderdelar spillvattnet. → Bufferttanken jämnar ut flödet för maximalt nyttjande 

av energin. → Kollektortanken med energikollektorer inuti används för att plocka upp 

värmeenergin. → Värmepumpen med ackumulatortankar väljs för optimal energiprestanda. → 

med styrsystemet mäts, kontrolleras och regleras flöden, temperaturer och nivåer.  

 

 

En pumpgrop innehåller: 

• Pump för pumpning mot bufferttank 

• Nivågivare 

• Temperaturgivare 

• Överfyllnadsgivare 

 

En bufferttank innehåller: 

• Pump för pumpning mot kollektortank 

• Nivågivare 

• Temperaturgivare 

• Överfyllnadsgivare 

• Omrörningsfunktion mot sedimentering 

 

En kollektortank innehåller: 

• Pump för pumpning mot utgående 

spillvatten 

• Evertherm Kollektor 

• Nivågivare 

• Temperaturgivare 

• Överfyllnadsgivare 

• Omrörningsfunktion mot sedimentering 

 

(Evertherm 2020) 
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3.2.6.2 Montering 

 

Nedan kommer redovisas montering vid installation i flerbostadshus, utomhus alternativt 

inomhus. Sedan kommer installation för reningsverksanläggningar behandlas. 

 

3.2.6.2.1 Flerbostadshus (SEW) 

 
Figur 3.2-21. Kommentar: PRODUKTER Kompletta system för flerbostadshus och industri. (Evertherm u.å.b). 

 

 
Figur 3.2-22. Kommentar: PRODUKTER Kompletta system för flerbostadshus och industri. (Evertherm u.å.b). 



26 

 

Evertherm SEW är ett systemkoncept för att återvinna spillvattenenergi från flerbostadshus och 

återföra den till fastigheten. Med hjälp av ackumulering över dygnet och beprövat material 

fungerar denna lösning.  

 

Utomhus, enligt figur 3.2–20 används: 

• Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad) 

• Bufferttank i mark (isolerad) 

• Kollektortank i mark (isolerad) 

• Integrerat styrsystem i undercentral 

• Värmepump i undercentral 

• Avlämning mot ackumulatortank i undercentral 

 

Medan inomhus, enligt figur 3.2–21 används: 

• Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad) 

• Bufferttank i undercentral 

- Buffertmoduler 

- Pumpmodul 

• Kollektortank i undercentral 

- Kollektormoduler 

- Pumpmodul 

• Integrerat styrsystem i undercentral 

• Värmepump i undercentral 

• Avlämning mot ackumulatortank i undercentral 

 

(Evertherm u.å.b) 

 

3.2.6.2.2 Avloppsreningsverk (ARV) 

 
Figur 3.2-23. Kommentar: PRODUKTER Kompletta system för flerbostadshus och industri. (Evertherm u.å.b). 
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Evertherm ARV är anpassad för miljön i avloppsreningsverk. Även där används energin från 

spillvattnet för att värma upp byggnaden (Evertherm u.å.b). 

 

För ARV-lösningen i reningsverk placeras Evertherms kollektorer i spillvattenbassängerna 

genom att pendlas från taket eller monteras direkt i bassäng med ett väggfäste. Värmepumpen 

anpassas utefter fastighetens värmebehov (Evertherm u.å.a). 

 

3.2.6.3 Energi & Ekonomi 

 

Enligt Evertherm nyttjar deras SEW lösning upp till 95% av spillvattenenergin (Evertherm 

u.å.b). 

 

I kapitel 3.4 görs en beräkning av Evertherms SEW lösning inomhus, energimässigt och 

ekonomiskt på en exempelbyggnad med bestämd vattenförbrukning. 

 

 

3.3 Befintliga installationer 

 

Här redovisas information som hittats om befintliga installationer av avloppsvärmeväxlare. 

Växlarna är av varierande installations-år, typ och monteringssätt. Om typen av växlare inte 

anges så är det på grund av att informationen inte hittades ur respektive referenser. 

 

3.3.1 Fendergatan 2  

Fendergatan 2, Hammarby sjöstad, Stockholm. Fastighetsägare: Wallenstam. 

 

Informationen om växlaren på Fendergatan 2 har hittats ur en rapport av Roland Jonsson. I den 

rapporten har Energimyndigheten, Sustainable innovation AB och WSP Group samarbetat för 

att visa verklig prestanda på anläggningar i normal drift för flerfamiljshus och med växlare i 

enskilda lägenheter. Författarna har valt att inte specificera fabrikat i rapporten men enligt 

Jonsson har leverantörerna fått ta del av resultat och vissa har därefter vidareutvecklat sina 

produkter. 

 

Växlaren för Fernergatan 2 har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats 

varje minut, före och efter växlaren. Växlaren är 6 meter lång och är monterad horisontellt med 

en motströms koppling och ett vertikalt rör före växlaren för att accelerera vattnet och undvika 

stopp. Efter växlaren sitter en svanhals för att ”dämma upp” avloppsvattnet. Denna växlare har 

varit i drift sedan 2012 utan stopp skriver Jonsson vilket då motsvarade 7 år. I tabell 3.3–1 och 

3.3–2 visas värden på temperatur före och efter växlare (max, min och medel) respektive 

skillnad i temperatur före och efter växlaren under årets månader (Jonsson 2020). 

 
Tabell 3.3-1. Temperaturer för mätningarna gjorda på Ferndergatan 2. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 7,8  5,7 

Maximum: 41,1 31,7 

Medelvärde: 24,0 20, 4 
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Tabell 3.3-2. Temperaturdifferansen före och efter växlaren under månaderna. 

 ΔT °C 

Jul 3,5 

Aug 2,6 

Sep 2,1  

Okt 2,8 

Nov 3,8  

Dec 4,6 

Jan 4,5 

Feb 4,4 

Mar 4,2 

Apr 4,3 

Maj 3,7 

Jun 3,5 

 

 

Under till exempel mars månad 2019 sparades 4,22 kW/m³ (Jonsson 2020). 

 

3.3.2 Årstadal Förmansvägen 8  

Årstadal Förmansvägen 8, Fastighetsägare: Årstadal Stockholmshem. 

 

Årstadal Förmansvägen 8 har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats 

varje minut, före och efter växlaren. 

 

På Förmansvägen 8 finns en 200 mm liggande växlare som är motströmskopplad.   

 

Växlaren var igensatt i stort sett hela Jonssons mätperiod (Jonsson 2020). Se tabell 3.3–3 och 

3.3–4.  

  
Tabell 3.3-3. Temperatur före och efter växlaren. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 14,3 15,5 

Maximum: 33,0 35,0 

Medelvärde: 19,1 19,1 
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Tabell 3.3-4. Temperaturminskning på avloppsvattnet för varje månad. Det flertalet negativa värden visar att avloppet har 

värmts upp i stället för att kylas som det skulle ha gjort. 

 ΔT °C 

Jul 2,1 

Aug 1,4 

Sep 0,3 

Okt 0,4 

Nov -0,2 

Dec -1,1 

Jan -1,4 

Feb -1,7 

Mar - 1,1 

Apr -0,3 

Maj -0,2 

Jun 1,5 

 

3.3.3 Valla torg 89 Hus 1  

Valla torg 89, Hus 1, Fastighetsägare: Årsta Stockholmshem. 

 

Valla torg 89, Hus 1 har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats varje 

minut, före och efter växlaren. 

 

I Valla torg 89, hus1 finns 4st liggande Power-Pipe-växlare i dimension 60 mm i diameter. 

Växlarna är motströms- och parallellkopplade med svanhals sist. De två nedre växlarna är 

konstant vätskefyllda medan de 2 övre varierar i nivåer. I tabell 3.3–5 och 3.3–6 redovisas 

resultaten från Jonssons undersökning (Jonsson 2020). 

 
Tabell 3.3-5. Resultat för avloppstemperaturen före och efter växlaren I Valla torg 89. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 6,9 8,1 

Maximum: 42,9 35,6 

Medelvärde: 23,5 21,0 

 
Tabell 3.3-6. Temperaturminskningen på spillvattnet för varje månad. 

 ΔT °C 

Jul 1,7 

Aug 1,4 

Sep 1,5 

Okt 2,1 

Nov 2,6 

Dec 3,1 

Jan 3,5 

Feb 3,5 

Mar 3,4 

Apr 3,0 

Maj 2,5 

Jun 2,4 
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I mars månad (2019) blev effektminskningen 3,39 kW/m³ (Jonsson 2020). 

 

3.3.4 Valla torg 81–83 Hus 2  

Valla torg 81–83, hus 2, Tichelmann, Fastighetsägare: Årsta Stockholmshem.  

 

Valla torg 81–83, hus 2 har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats 

varje minut, före och efter växlaren. 

 

I hus 2 finns 4st liggande Power-Pipe-växlare. Växlarna är motströms- och parallellkopplade 

samt ligger i samma plan. Även här sitter en svanhals på slutet. 

 

Under Jonssons testperiod var det tyvärr stopp i växlaren och en omkoppling av kallvattenröret 

(Jonsson 2020). Resultaten av mätningarna visas i tabell 3.3–7 och 3.3–8. 

  
Tabell 3.3-7. Resultat av avloppstemperaturen före och efter växlaren I Valla torg 81–83. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 6,7 5,4 

Maximum: 46,4 35,1 

Medelvärde: 22,1 19,4 

 

   
Tabell 3.3-8. Medeltemperaturförändringen per månad. 

 ΔT °C 

Jul 2,5 

Aug 2,2 

Sep 2,1 

Okt 1,6 

Nov 0,8 

Dec 1,0 

Jan 0,1 

Feb 2,7 

Mar 5,2 

Apr 4,8 

Maj 4,2 

Jun 3,2 

 

I mars (2019) blev effektminskningen 5,16 kW/m³ (Jonsson 2020). 

 

3.3.5 Valvankaret Högdalen  

Valvankaret Högdalen, Riksbyggen.  

 

Valvankaret Högdalen har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats 

varje minut, före och efter växlaren. 

 

I Valvankaret ligger 1st växlare på 200 mm motströmskopplade med svanhals på slutet. 
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Under Jonssons mätning blev växlaren igensatt i slutet och givaren slets även ner i slutet 

(Jonsson 2020). Mätningarna visas i tabell 3.3–9 och 3.3–10. 

  
Tabell 3.3-9. Avloppstemperaturen före och efter växlaren I Valvankaret Högdalen. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 7,3 7,7 

Maximum: 45,9 32,5 

Medelvärde: 23,6 20,6 

 

   
Tabell 3.3-10. Temperaturdifferansen per månad. 

 ΔT °C 

Jul -0,1 

Aug 0,4 

Sep 2,5 

Okt 3,2 

Nov 3,8 

Dec 4,2 

Jan 4,7 

Feb 4,9 

Mar 4,4 

Apr 3,5 

Maj 4,6 

Jun -0,1 

 

Under mars (2019) blev effektminskningen för uppvärmning av tappvarmvatten i 

värmeväxlaren 4,41 kW/m³ (Jonsson 2020). 

  

 

3.3.6 Kronobergsbadet  

 

Kronbergsbadet har testats under 12 månader där avloppsvattentemperaturen loggats varje 

minut, före och efter växlaren. 

 

Växlaren är stående och avsedd för gråvatten. Mätningarna 12–15 september 2018 visar på bra 

temperaturverkningsgrad (Jonsson 2020). Värden från mätningarna visas i tabell 3.3–11. 

 

  
Tabell 3.3-11. Avloppstemperatur före och efter växlaren. 

 Före °C Efter °C 

Minimum: 17,1 4,4 

Maximum: 31,8 30,3 

Medelvärde: 23, 8 19,3 

 

I mars månad (2019) blev effektminskningen för uppvärmning av tappvarmvatten på 

Kronobergsbadet 6,86 kW/m³ (Jonsson 2020). 
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3.3.7 Jöns Ols (Lund), LKF 

 

Jöns Ols är ett hus med 34 hyreslägenheter och en liggande rörvärmeväxlare som sattes i drift 

år 2000. Växlaren är 6 meter lång, utan rörliga delar och har en beräknad energibesparing på 

5kWh/ m²BRA ∙ år. Detta kan jämföras med uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten som 

brukar vara 25 kWh/ m²BRA∙år 

 

Enligt Blomberg (2015) var den uppmätta energibesparingen 1,2 kWh/m²BRA ∙
år (täckningsgrad 4,5%). Återbetalningstiden beräknades till 20 år med energipriset 1 kr/kWh. 

Den genomsnittliga temperaturhöjningen på kallvattnet var 6 ºC enligt Blombergs 

kontrollräkningar. Spillvattenväxlaren kostade ungefär 70 kkr som en merkostnad år 2000. 

Växlarens prestanda sades vara oförändrad efter 10 år i drift. 

 

Växlaren är knappt lönsam vilket Blomberg menar beror till del på den ynkliga 

varmvattenanvändningen. Vidare skriver han att installationen av IMD-mätare kan ha med 

saken att göra (Blomberg 2015). 

 

3.3.8 Portvakten (Växjö) 

 

Ett flerbostadshus med hyresrätter, Portvakten i Växjö har 64 lägenheter med individuell 

mätning av el, varm- och kallvatten. Byggnaden har en horisontell rörvärmeväxlare av typen 

iNEX CCF som tar emot grå- och svartvatten.  

 

Blomberg (2015) refererar till Nykvist (2012) när han skriver att den tidigare uppmätta årliga 

energibesparingen för denna växlare var 1,6 kWh/m²BOALOA (Verkningsgrad 10%) 

(Blomberg 2015). 

 

3.3.9 Sveavägen 22 (Sandviken), Sandvikenhus 

 

Sandvikenhusen är fyra 60-tals flerbostadshus med svanenmärkt påbyggnad som är försedda 

med horisontella rörvärmeväxlare. Växlarna ska ha en kontrollerad turbulent strömning. 

Mätningar gjordes under tre månader och leverantören SPUAB ska sedan ha konstaterat att 

växlaren gav drygt 75% av energin tillbaka, vilket enligt Blomberg kan avse 

temperaturverkningsgraden (Blomberg 2015). 

 

3.3.10 Nystad (Stockholm), Svenska Bostäder 

 

Under renovering av miljonsprogramhus i Akalla i norra Stockholm installerades horisontella 

rörvärmeväxlare av okänt märke. Den beräknade verkningsgraden var 14% och den verkliga 

var 3% och det var problem med översvämningar (Blomberg 2015). 

 

3.3.11 Måseskär (Stockholm), Stockholmshem 

 

Ett hus i Hammaryhöjden har 50 lägenheter och byggdes 2005 med en liggande 

rörvärmeväxlare av typen iNEX CCF. Växlaren hade en uppmätt årlig energibesparing 5,2 

kWh/m² BOALOA (verkningsgrad 10%) (Blomberg 2015). 
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3.3.12 Korvetten (Stockholm), Stockholmshem 

 

Flerbostadshuset Korvetten i Gröndal har 1566 m² BOALOA och byggdes 2009 med en 

horisontell rörvärmeväxlare. Den uppmätta besparingen 2013 var 5,2 kWh/ m² BOALOA. 

Täckningsgraden kunde inte bestämmas eftersom energianvändningen för varmvattnet inte 

bestämts. Värmeväxlaren var en iNEX CCF. (Blomberg 2015). 

 

3.3.13 Ängby Park (Stockholm), Stena fastigheter 

 

Flerbostadshuset Ängby Park i Bromma byggdes 2011 med en liggande rörvärmeväxlare 

(iNEX CCF). Halva byggnaden, dvs 18 lägenheter och 1000 m² är kopplade till växlarens 

spillvattensida. Till färskvattensidan är omgivande byggnader kopplade och totalt på 76 

lägenheter och 5829 m². 

 

Den årliga energibesparingen uppskattades till 7,5 kWh/m²BOA baserat på en 8 månaders 

mätning. Energitäckningsgraden för samtliga lägenheter uppskattades att vara ungefär 6% 

(Blomberg 2015). 

 

3.4 Potentialberäkning Östgötagatan 4–12   

 

I detta kapitel ska en beräkning göras på Östgötagatan 4–12 där lönsamheten av ett Evertherm 

SEW system ska uppskattas. Kapitlet kommer ta upp vattenförbrukning för byggnaden, daglig 

och årligen för att ge en bakgrund till investeringsförslaget. Evertherm har tagit fram en energi- 

och ekonomikalkyl över byggnaden varav metod och resultat kommer redovisas. Egna 

beräkningar med ett annan metod kommer genomföras enligt lärobok och redovisas för 

jämförelse. 

 

Östgötagatan 4–12 är en byggnad som ägs av AB-Bostäder i Borås. De som bor i fastigheten är 

framför allt familjer och äldre. Östgötagatan ligger i stadsdelen Norrby i Borås. Norrby är 

klassat som ett särskilt utsatt område och risken för trångboddhet är större än i andra 

bostadsområden i Borås. Byggnaden har 95 lägenheter totalt och fyra tvättstugor med två 

tvättmaskiner i varje tvättstuga. table 3.4-1 visar antalet lägenheter i byggnaden samt hur de är 

fördelade, det vill säga antal 2: or, 3: or, 4: or och 5: or. Östgötagatan 4–12 har en av de största 

vattenförbrukningarna i Borås och genom att studera denna byggnad kan en morot ges att 

minska värmeförlusterna och utvinna dessa ur spillvattnet (AB-Bostäder i Borås, u.å.). 

 

I bilaga 1 visas en ritning på hus 1.  

 

 
Tabell 3.4-2. Antal lägenheter i hus 1 på Östgötagatan 4–10 på Norrby i Borås (AB-Bostäder i Borås u.å.). 

Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or Antal 5:or tot antal lgh Antal lokaler 

15 60 12 8 95 9 
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3.4.1 Vattenförbrukning 

 

Här kommer ges en bild över byggnadens vattenförbrukning i olika grafer där den sjunkande 

och stigande förbrukningen visas för ett dygn och under två års tid. Fastigheten har två 

byggnader där vattenförbrukningen mäts gemensamt. Beräkningarna kommer enbart utföras på 

en av byggnaderna men vattenförbrukningen som redovisas i graferna är alltså för hela 

fastigheten, dvs två byggnader. 

 

3.4.1.1 Daglig förbrukning 

 

Daglig förbrukning av vatten i Östgötagatan 4–12 varieras under dagen enligt figur 3.4-1 som 

visar vattenförbrukning i Östgötagatan 4–12 under 01-04-2019. Den dagen valdes för att skapa 

en bild på en naturlig förbrukning utan Covid-19 det vill säga där förbrukningen inte påverkades 

av pandemin. Vattenanvändning ändras under dagen mellan kl.04:00 till 22:00 och maxvärdet 

var 7,496 𝑚3 (keepaneye 2019).  

 

 
Figur 3.4-2. Vattenförbrukning under en dag på Östgötagatan 4–10 (keepaneye). 

 

3.4.1.2 Årlig förbrukning 

 

Östgötagatan 4–12 förbrukar stora mängder av vatten enligt figur 3.4–2 som visar årlig 

förbrukning under 2019. Vattenförbrukning är relativt stabil över hela året det vill säga att 

förbrukningen inte minskar under sommartiden. figur 3.4–2 visar data från år 2019 som inte har 

påverkats av COVID-19. Förbrukningen nådde ett högsta värde på 38 813 𝑚3(keepaneye 

2019). 
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Figur 3.4-3. Vattenförbrukning under 2019 på Östgötagatan 4–10 (keepaneye). 

 

 

Under 2020 pågick Covid-19 pandemin och vattenförbrukningsdatan är därför påverkad av hur 

mycket hyresgästerna stannade hemma jämfört med ett normalår. Figur 3.4-3 visar hur 

vattenanvändning ser ut under 2020.  Vattenförbrukning ökade upp till nästan 40 000 𝑚3.  Det 

är inte stor skillnad i förbrukningen mellan 2019 och 2020 för Östgötagatan 4–12 (keepaneye 

2019). 

 

 
Figur 3.4-4. Vattenförbrukning under 2020 på Östgötagatan 4–10 (keepaneye). 
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3.4.2 Energibesparingar 

 

Evertherm har generöst utfört energikalkyler för exempelbyggnaden av AB-Bostäder i Borås. I 

byggnaden finns det 95 lägenheter och ca 217 boende. Detta motsvarar 54 𝑚3 𝑑𝑦𝑔𝑛⁄  med 

spillvattenstemperatur på 25 ℃. Enligt bilaga 1 är byggnadens boarea 7611 𝑚2 och 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 för 

bygganden är 7611 𝑚2. Det valdes ett inomhussystem för byggnaden (figur 3.2–21 visar hur 

inomhussystem ser ut) och systemet består av: 

 

• Kollektor: 6 kollektormoduler à 1,2 𝑚3+ externt pumprack 

• Buffert: 1 pumpmodul + 6 buffertmoduler à 1,2 𝑚3 

• Värmepump: ca 88 kW nominell värmeeffekt. 

 

 I figur 3.4–4 visas en del av Evertherms kalkylblad hur systemet kommer ser ut, 6 kollektor 

och 6 buffert och en pump.  

 

 
Figur 3.4-5. Delar av systemet (Evertherm 2021). 

 

Evertherm har gjort en simulering av anläggning med olika indata till systemet. Simuleringstid 

var 30 dagar och längden på tidssteg var 5 min. Indatan för spillvattenvärmeåtervinningen som 

använts i simuleringen har hjälp till att bestämma vilken typ av system som valts till byggnaden. 

Spillvattenflödet var 50 𝑚3 𝑑𝑦𝑔𝑛⁄  flerbostadshuset med medeltemperatur av 25 ℃ . 

Värmepumpen som dimensionerades för systemet har 5,21 i COP värde och levererar 484 

𝑀𝑊ℎ å𝑟⁄  och den sparade energin av spillvattnet blir 391 𝑀𝑊ℎ å𝑟⁄ . Med andra ord för att 

leverera 484 𝑀𝑊ℎ å𝑟⁄  av värmepumpen behövs 92,9 𝑀𝑊ℎ å𝑟⁄  el till värmepumpen. 

Uppvärmningssystem i byggnaden ska vara 45/55 system det vill säga att systemet inte kräver 

högre temperatur än 55 ℃. Verkningsgrad i systemet är ca 95% enligt simulerings kalkylen 

(Evertherm 2021).   

 

För att förstå hur kollektorerna använder spillvatten finns figur 3.4–5 nedan. Figur 3.4–5 visar 

en 24 timmars drift för kollektorerna, det görs 8,6 cykler/dygn. Med andra ord töms och fylls 

kollektorerna 8,6 gånger per dygn och detta görs för att utnyttja så mycket värme som möjligt 

(Evertherm 2021). 
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Figur 3.4-6. 24 timmar av drift av kollektor - Exempel (Evertherm 2021). 

 

3.4.3 Ekonomi 

 

Här redovisas Evertherms direktavkastningskalkyl samt lärobokens, (Abel & Elmroth 2016), 

nuvärdes- och Paybackmetod, applicerat på Östgötagatan 4–12. 

 

3.4.3.1 Direktavkastningskalkylen 

 

Direktavkastningsmetoden som redovisas återges från Evertherms kalkyler. Kalkylen bygger 

på värdet av fastigheten och hur det ändras efter investeringen. Denna ekonomiska metod är 

alltså intressant för fastighetsägare som har planer på att sälja sin fastighet.  

 

Metoden använder olika komponenter som visar hur investeringen kan bli lönsamt som 

direktavkastningskrav, driftnetto och fastighetsvärde.  

 

 

Ekv. (1) Fastighetens värde =  Driftnetto ÷ Direktavkastningskrav  

 

 

Enligt ekv. (1) krävs det en ökning i driftnetto för att öka på fastighetensvärdet. 

Direktavkastningskravet kan inte ändras eftersom är det beror på fastighetens placering i 

Sverige. 

 

Evertherm har räknat med att direktavkastningskravet ligger på 4% och att driftnettot efter 

investeringen är 1022 𝑘𝑟 𝑚2⁄ . Med hjälp av ekv. (1) beräknades investeringsöverskottet vara 

1,8 Mkr där investeringskostnaden är 2,3 Mkr och fastighetens värde ökar till 4,1 Mkr efter 

investeringen (Evertherm 2021). 
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3.4.3.2 Nuvärdesmetoden 

 

För nuvärdesmetoden har läroboken BYGGNADEN SOM SYSTEM, skriven av Enno Abel och 

Arne Elmroth (2016), kapitel 10 används. 

 

Beräkningarna har utgått från samma energibesparing och samma energipris som för 

direktavkastningskalkylen, dvs 391 100 kWh/år och 0,51 kr/kWh för fjärrvärmen. Även 

samma elanvändning och elpris har använts, dvs 92 900 kWh/åroch 0,84 kr/kWh. Detta ger 

alltså en årlig besparing på 121 425 kr, a = 121 425 kr. Investeringen är också samma som för 

direktavkastningskalkylen dvs 𝐵0 = 2,25 Mkr. 

 

För att räkna ut värdet av den totala besparingen idag (𝐴0) enligt ekv. (2) behövs först 

nusummefaktorn (𝐼(𝑟, 𝑛)) som beräknas enligt ekv. (3). I ekvationen är r kalkylräntan och n 

ekonomisk livslängd.  

 

Den ekonomiska livslängden (n) kommer delas upp utifrån att 20% av investeringen är 

maskinkomponenter med en avskrivningstid på 12,5 år och resterande 80% är 

fastighetskomponenter med en avskrivningstid på 50 år. Två parallella uträkningar kommer 

därför göras och summeras på slutet. För att sedan få ut vinsten så subtraheras 

investeringskostnaden enligt ekv. (4). 

 

Tre beräkningar kommer utföras på samma sätt men med olika kalkylräntor (r) för att vidare 

visa påverkan som denna kommer ha på lönsamheten av investeringen. 

 

 

Ekv. (2) 𝐴0 = 𝑎 ∙ 𝐼(𝑟, 𝑛) 

 
 

 

Ekv. (3) 𝐼(𝑟, 𝑛) =
1 − (1 +

𝑟
100)−𝑛

𝑟
100

 

 

 

 

Ekv. (4) 𝐴0 − 𝐵0 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 

 

 

Ekvationer: (Abel & Elmroth 2016) 
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3.4.3.2.1 Kalkylräntan = 2% 

 

n = 12,5 år 

 

 

n = 50 år 

𝑎12,5 = 𝑎 ∙ 0,2 =  121 425 ∙ 0,2 = 24 285 𝑘𝑟  
 

 

𝑎50 = 𝑎 ∙ 0,8 =  121 425 ∙ 0,8 = 97 140 𝑘𝑟  
 

𝐼(2; 12,5) =
1 − (1 +

2
100)

−12,5

2
100

= 10,96 

 

 

𝐼(2; 50) =
1 − (1 +

2
100)

−50

2
100

= 31,42 

 

𝐴012,5
= 24 285 ∙ 10,96 = 266 255 𝑘𝑟  

 

𝐴050
= 97 140 ∙ 31,42 =  3 052 489 𝑘𝑟  

 

 

 

𝐴0 = 𝐴012,5
 + 𝐴050

= 3,3 𝑀𝑘𝑟 

 

𝐴0 − 𝐵0 = 1,1 𝑀𝑘𝑟 

 

 

 

3.4.3.2.2 Kalkylräntan = 4% 

 

n = 12,5 år 

 

 

n = 50 år 

𝑎12,5 = 𝑎 ∙ 0,2 =  121 425 ∙ 0,2 = 24 285 𝑘𝑟  
 

 

𝑎50 = 𝑎 ∙ 0,8 =  121 425 ∙ 0,8 = 97 140 𝑘𝑟  
 

𝐼(4; 12,5) =
1 − (1 +

4
100)

−12,5

4
100

= 9,69 

 

 

𝐼(4; 50) =
1 − (1 +

4
100)

−50

4
100

= 21,48 

𝐴012,5
= 24 285 ∙ 9,69 = 235 280 𝑘𝑟  

 

𝐴050
= 97 140 ∙ 21,48 = 2 086 779 𝑘𝑟  

 

 

 

𝐴0 = 𝐴012,5
 + 𝐴050

= 2,3 𝑀𝑘𝑟 

 

𝐴0 − 𝐵0 = 0,1 𝑀𝑘𝑟 
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3.4.3.2.3 Kalkylräntan = 6% 

 

n = 12,5 år 

 

 

n = 50 år 

𝑎12,5 = 𝑎 ∙ 0,2 =  121 425 ∙ 0,2 = 24 285 𝑘𝑟  
 

 

𝑎50 = 𝑎 ∙ 0,8 =  121 425 ∙ 0,8 = 97 140 𝑘𝑟  
 

𝐼(6; 12,5) =
1 − (1 +

6
100)

−12,5

6
100

= 8,62 

 

 

𝐼(6; 50) =
1 − (1 +

6
100)

−50

6
100

= 15,76 

𝐴012,5
= 24 285 ∙ 8,62 = 209 377 𝑘𝑟  

 

𝐴050
= 97 140 ∙ 15,76 = 2 694 648 𝑘𝑟  

 

 

 

𝐴0 = 𝐴012,5
 + 𝐴050

= 1,7 𝑀𝑘𝑟 

 

𝐴0 − 𝐵0 = −0,5 𝑀𝑘𝑟 

 

 

 

3.4.3.3 Paybackmetoden 

 

Med den enkla Paybackmetoden som visas i ekvation (4) räknas återbetalningstiden. 

 
 

Ekv. (4) 𝑇å =
𝐵0

𝑎
 

 

Ekvation: (Abel & Arne 2016) 

 

 

𝑇å =
𝐵0

𝑎
=

2,25

0,121425
= 18,5  å𝑟 

 

 

 

Det tar alltså 18,5 år för investeringen att återbetala sig själv. 

 

  



41 

 

4 DISKUSSION 
 

Utifrån den information som hittats från de olika leverantörerna så verkar det vara så att om 

systemen monteras fel så blir det helt enkelt fel och avloppsvärmeväxlaren sätter igen eller 

svämmar över. Med olika installationer fås olika effekt och det är intressant att se de olika 

lösningar som finns att kombinera växlarna med, där komponenter som värmepumpar, 

varmvattenberedare och seriekopplade växlare finns med. 

 

Exemplen på installationer i kapitel 3.3 visar på varierande funktion och det skulle kunna delvis 

bero på såklart hur stor vattenförbrukningen är men också vad som spolas ner i avloppen. Det 

verkar vara en trend att den lovade verkningsgraden inte har blivit den verkliga och det kan 

bero på feldimensionering men troligare att verkligheten inte är ideal till skillnad från hur man 

brukar välja att räkna. 

 

Som beskrevs tidigare under rubrik 3.3.6 så visade mätningarna av Kronobergsbadet på en god 

temperaturverkningsgrad och det kan misstänkas att det beror på att vattnet rinner utan klumpar 

och andra konstigheter som blöjor med mera. Men tekniken har även varit utnyttjad av badhus 

till en större utsträckning än på flerbostadshus under en lång tid. Isakssons berättade till 

exempel att deras växlare började tillverkas på sent 1970-tal med badhus som den inriktade 

säljgruppen. 

 

Värmeväxlarna till flerbostadslägenheter behöver självklart en lite annorlunda strategi då det 

inte går att hindra hyresgästerna från att spola ner saker som inte hör hemma i avloppet. 

Företagen har därför fått anpassa sina produkter med rengörande funktioner med mera. 

 

Det går att välja att byta ut en del av avloppstammen mot en värmeväxlare av samma diameter 

precis som nämndes under monteringsförslag. Detta innebär att avloppsflödet inte stryps dvs 

inget stopp kommer orsakas av växlaren men med en viss minskning av effekten. Det går också 

att välja att montera växlare av mindre rördiameter med en by-pass-ledning så att man kan få 

en högre effekt men det betyder att om stopp skulle förekomma får man ingen återvinning. 

 

Som Evertherm visat så är det också möjligt att förarbeta avloppsvattnet för att det ska bli mer 

lätthanterligt. Med hjälp av att sedan samla upp vattnet i tankar lyckas flödet jämnas ut för att 

ytterligare utnyttja vattnet mer effektivt. 

 

För att avgöra vad för typ av system man skulle tänkas införskaffa så får man ta i åtanke hur 

stor investeringskostnad man är villig att betala till vilken återbetalningstid, hur stort utrymme 

som finns till godo och hur stor återvinning man satsar på.  

 

Fastighetsägaren AB-Bostäder i Borås har krav på sig när det gäller att hålla nere sin 

energiförbrukning dvs att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Därför är Evertherms 

energikalkyl i kapitel 3.4 mycket intressanta för AB-Bostäder i Borås. Med hjälp av AB-

Bostäders databaser av vattenförbrukning fick Evertherm dimensionera ett anpassat system till 

byggnaden. 

 

När det gäller Evertherms direktavkastningskalkyl som till stor del räknar med en värdeökning 

av fastigheten så är det lite annorlunda. För AB-Bostäder i Borås som är fastighetsägare i detta 

exempel var den beräkningen inte intressant eftersom de inte har några planer på att sälja av 

sina bostäder. Vi utförde också en beräkning med nuvärdesmetoden och pay-back-metoden som 

däremot var intressant i just detta fall. 
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Vi ville testa att räkna med olika räntor och därför utförde vi tre stycken beräkningar där 

kalkylräntorna var 2, 4 och 6%. Slutsatsen är att kalkylräntan har en avgörande betydelse för 

besparingen och man vill ha en så låg ränta som möjligt. Vid 2% ränta sparade man hela 1,1 

miljoner kr medan för 6% förlorades en halv miljon. AB-Bostäder i Borås har normalt en ränta 

under 2% vilket gör investeringen lönsam för dem. Viktigt att komma ihåg är också att desto 

högre fjärrvärmepris (i detta fall) desto större ekonomisk besparing kan man få ut av en likartad 

investering. I detta fall användes priset som AB-Bostäder i Borås betalar för byggnaden vilket 

är 0,51 kr/kWh för fjärrvärmen.  

 

Man ska inte heller glömma att eftersom elanvändningen ökar med drift av värmepump så får 

den dras från besparingen precis som gjorts i kalkylerna. Elpriset som AB Bostäder i Borås 

betalar är högre än för fjärrvärmen, ungefär 0,84. 

 

När det kommer till återbetalningstiden så hittades att det skulle ta 18,5 år för investeringen att 

vara betald vilket för AB-Bostäder är en rimlig tid då de kan acceptera en återbetalningstid runt 

30 år. 

 

Om energipriset skulle vara större fås alltså en större besparing och kortare återbetalningstid. 

 

Det vore intressant att se en sådan beräkning som gjorts i rapporten bli verklighet och sedan 

kunna jämföra utfallet med de teoretiska beräkningarna. Vidare vore det intressant med flera 

verkliga exempel på hur installationer fungerar över längre tid. 

 

När det gäller riskanalyser och bedömning av säkerhet har alla leverantörer kommit överens att 

läckage i systemet kan vara ett av de största problemen och de har därför sett till att hålla sina 

produkter läckagesäkra. Rapporten har hanterat ett nytt system på marknaden jämfört med 

värmeåtervinningsaggregat för ventilationsluft, (FTX-system) som har använts mycket längre 

än spillvattenvärmeväxlare.  

 

För spillvattenvärmeväxlare har vi studerat olika aspekter när det gäller både energi- och 

ekonomikalkyler, vilka typer av växlare som finns i marknaden och vilka byggnader som en 

spillvattenvärmeväxlare kan vara lämpligt för.  

 

5 SLUTSATS 
    

Rapporten ger en övergripande bild på vilka steg som följs vid installationen av en 

spillvattenvärmeväxlare. Rapporten beskriver också hur systemet kommer spara energi i 

byggnaden. Tekniken utvärderades med hänsyn till befintliga installationer i olika områden i 

Sverige varav positiva och negativa resultat hittades.  

 

Ett beräkningsexempel visas i rapporten av en befintlig byggnad med verkliga data på 

vattenförbrukning. Det kan vara intressant att se hur liknande lönsamhetskalkyler kan jämföras 

med varandra. Vidare intressant för marknaden vore en bredare vetskap om att 

spillvattenvärmeväxlare finns samt vad som finns tillgängligt på marknaden så som denna 

rapport försöker förmedla men också i vilken utsträckning investeringen kan vara lönsam. 

 

Rapporten hoppas ha öppnat dörren till framtida arbeten i branschen och kan vara en grund till 

vidare utveckling av spillvattenvärmeväxlare.   
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BILAGA 1 

 

Hus 1 på Östgötagatan 4–12, ägd av AB-Bostäder.  
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