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Sammanfattning
Projektet utvärderar och redogör två olika system för att återvinna värme från spillvatten. De
lösningar som undersöktes var en lösning från Evertherm med plattvärmeväxlare,
värmepump och nedgrävda kollektortankar som har installerats på kvarteret Alabastern i
Växjö. Den andra lösningen var en stående rörvärmeväxlare med kylflänsar och en tank för
inkommande vatten för uppvärmning som har implementerats i en villa utanför Göteborg
som kallas för Living-lab och ägs av Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy.
En utvärdering gjordes gällande energibesparing utifrån primärenergi och total energi samt
effektivitet och ekonomi. Detta uppnåddes genom en kvalitativ del i form av insamling av
data och projektbesök och en kvantitativ analys i form av en ekonomisk utvärdering av LCCkalkyl, enkel återbetalningstid och Excel.
För anläggningen Alabastern uppgick den totala årliga värmebesparingen till 84 999
kWh/år varav nettoenergibesparingen av installationen var 63 608 kWh/år. Mellanskillnaden
på 21 391 kWh var el som förbrukades av värmepump och övriga pumpar. För Living-lab
uppgick den årliga energibesparingen till 2 680 kWh.
Primärenergitalet för energideklarationer på Alabastern uppgick till 62 kWh/m2 år för
referensåret 2019 och ökade efter installationen av spillvattensystemet till 63 kWh/m2 år.
Jämfört med fullständig energideklaration för Alabastern, som inkluderar solhybrider, blev
56 kWh/m2.
Den årliga nettobesparingen för systemet på Alabastern beräknades till 37 904 kr, vilket
gav en återbetalningstid för systemet på 42 år och för Living-lab beräknades den årliga
besparingen till 1 972 kr per år vilket gav en återbetalningstid på 22 år.

I

Summary
The project evaluates and accounts for two different systems for reuse of the energy from
wastewater. The different solutions that were reevaluated was one solution from Evertherm
with plate heat exchangers, a heat pump and cisterns buried in the ground that have been
installed in the Alabastern neighborhood in Växjö. The other solution was a standing tube
heat exchanger with heat sinks and a cistern for incoming water for heating that has been
installed in a house outside of Gothenburg that is called Living-lab and is owned by HansOlof Nilsson from Nilsson Energy.
An evaluation was made regarding energy savings based on primary energy and total
energy as well as efficiency and economy. This was achieved through a qualitative part in the
form of data collection and project visits and a quantitative analysis in the form of a financial
evaluation of LCC calculation, simple payback period and Excel.
For Alabastern the total annual heat savings amounted to 84 999 kWh/year of which the net
energy savings from the installation were 63 608 kWh/year. The difference of 21 391 kWh
was electricity consumed by the heat pump and other pumps. For Living-lab the annual
energy saving amounted to 2 680 kWh.
The primary energy number for the energy declarations on Alabastern amounted to 62
kWh/m2 year for the reference year of 2019 and increased with the installation of the
wastewater system to 63 kWh/m2 year. Compared to the energy declaration including both
solar hybrids and the wastewater system the primary energy number was 56 kWh/m2 year.
The annual net savings for the system at Alabastern was calculated to 37 904 SEK which
gave a payback time for the system of 42 years. For Living-lab the annual saving was
calculated to 1 972 SEK which gave a payback time of 22 years.

II

Abstract
I rapporten undersöktes två olika lösningar för spillvattenvärmeväxlare. En aktiv
värmeväxlare placerad i ett enfamiljshus i Göteborg och en passiv värmeväxlare som även är
kombinerad med en värmepump som är installerad i ett flerbostadshus i Växjö. Det som
utvärderades var energibesparing, årlig besparing och återbetalningstid. Resultatet gav att
växlaren i Göteborg sparar 2680 kWh/år, 1972 kr/år och har en återbetalningstid på 22 år.
Växlaren i Växjö sparar 63 608 kWh/år, 37 904 kr/år och har en återbetalningstid på 21 år
med finansieringsbidrag.
Nyckelord: Spillvattenvärmeväxlare; Värmeväxlare i kombination med Värmepump;
Energibesparing

III

Förord
Rapporten är ett arbete av tre studenter från Linnéuniversitetet och är uppkommet på begäran
av beställare Per Wickman med anledning av att en ny eco-stadsdel ska byggas i Ljungby.
Tekniken kring spillvatten är relativt ny och det behövs både information och utvärderingar
kring befintliga projekt. Denna rapport kan ses som en introduktion till tekniken, som en
förstudie till framtida underlag för implementering av liknande system och innehåller även
en redogörelse för de två olika systemen som har utvärderats.
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, beställare och intressenter. Katarina RuparGadd för handledning under projektets gång. Per Wickman tackar vi för all hjälp med
energideklarationer, kontakter samt diskussioner som har hjälp till att forma och utveckla
projektet. Martin Skoglund vill vi tacka för alla diskussioner och hjälp med införskaffandet
av data och förståelse för systemet vid Alabastern. Hans-Olof Nilsson tackar vi för att vi fick
möjligheten att besöka Living-lab samt all hjälp vi fått med data gällande värmeväxlaren.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
1.1.1 Globalt och europeiskt perspektiv
Jordens atmosfär består av växthusgaser som ger upphov till den så kallade växthuseffekten.
Växthusgaser som koldioxid, CO2, och metan, CH4, absorberar värmestrålning som är på väg
att lämna jorden. Utan den absorberande effekten hade temperaturen på jorden varit ungefär
30℃ kallare. Mängden värmestrålning som absorberas påverkas av mängden växthusgaser i
atmosfären. Ju mer växthusgaser i atmosfären ju varmare blir det, så kallad global
uppvärmning. [1]
Enligt WWF är de 3 största orsakerna för global uppvärmning förbränning av fossila
bränslen, avskogning samt jordbrukssektorn [2]. De sju varmaste åren mellan år 1880-2020
har varit sedan år 2014. De tio varmaste åren inom samma intervall har infallit sedan 2005.
2016 var det varmaste året som resulterade i 1℃ över den globala medeltemperaturen. [3]
Värmeböljor på grund av hetta och torka leder till att 90 000 människor dör varje år. Om
temperaturen höjs med 5℃ kan det leda till 660 000 fler asylsökande i EU varje år. En
temperaturökning med 4,3℃ kan leda till att 16% av alla arter hotas av utrotning. Matpriser
kan öka med upp till 20% till år 2050 som följd av klimatförändringarna. [4]
I Paris 2015 hölls COP21, Conference of the Parties. Förhandlingarna som ägde rum ledde
fram till Parisavtalet, som är ett internationellt juridiskt bindande avtal som har för avsikt att
hålla den globala medeltemperaturen väl under 2℃, helst under 1,5℃ ökning jämfört med
förindustriella temperaturnivåer. Omkring 190 länder undertecknade avtalet. EU har haft en
tydlig ledarroll i kampen mot klimatkrisen. [5], [6], [7]
EU har som mål att till 2050 bli klimatneutralt, som innebär nettonollutsläpp av
växthusgaser. Det har även formulerats mål av EU för 2030 som har uppdaterats. Första 2030
målet var att minska växthusgasutsläppen med minst 40% jämfört med nivåer från 1990. I
december 2020 däremot så ändrades 2030 målet till att vara minst en 55% minskning av
växthusgasutsläpp jämfört med 1990. EUs handlingsplan, den europeiska gröna given (The
European Green Deal), innefattar åtgärder inom alla ekonomiska sektorer. Det innebär bland
annat investeringar i ny och miljövänlig teknik samt energieffektivare byggnader. [8], [9],
[10]
Byggsektorn är ansvarig för ungefär 40% av världens energianvändning samt cirka en
tredjedel av de globala växthusutsläppen [11], [12]. Byggnaders energianvändning är främsta
orsaken till byggsektorns utsläpp. Användningsfasen för byggnader har större miljöpåverkan
än konstruktionsfasen och uppskattas utgöra 80% av en byggnads totala växthusgasutsläpp.
Eftersom byggnader har en relativt lång livslängd är betydelsen av en effektiv
användningsfas i tidigt stadie av stor vikt för dess totala klimatpåverkan. Energin som
används i byggnaders användningsfas är till uppvärmning, kylning, ventilation och
elanvändning. De flesta byggnader som kommer existera år 2050 är redan byggda. Därför är
det viktigt med renovering av nuvarande byggnaders energieffektivitet. [13], [14]
Trots byggnaders stora påverkan på miljön och energianvändningen så är det endast
ungefär 1% som genomgår renovering för att öka energieffektiviteten, medan 11% av
byggnader renoveras i någon mening. Renoveringar som minskar energianvändningen med
60% sker endast för 0,2% av byggnaderna i EU. Ungefär 75% av alla byggnader är inte
energieffektiva samtidigt som 85-95% av dagens byggnader fortfarande kommer vara i bruk
år 2050, då EU ska vara klimatneutralt. Därför är energieffektiva renoveringar en av de
viktiga åtgärdspunkterna i EUs gröna giv. Byggsektorn är en arbetsintensiv sektor som spelar
en viktig roll i EUs återhämtning efter COVID-19. Byggsektorn uppskattas kunna bidra med
ungefär 160 000 nya arbetstillfällen till 2030. [15], [16], [17]
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Europeiska kommissionens föreslagna klimatplan för 2030, minska utsläppen med minst
55% jämfört med 1990, kräver stora ändringar på många av dagens byggnader. För att uppnå
det behöver byggnader minska sina växthusgasutsläpp med 60%, minska sin slutgiltiga
energianvändning med 14% och minska energianvändningen för uppvärmning och kylning
med 18%. [17]
Renoveringsvågen i EU har som mål att minst dubbla mängden renoveringar som påverkar
byggnaders energieffektivitet till 2030. Europeiska kommissionen förväntar sig att 35
miljoner byggnader kommer att renoveras till 2030. [18]
I Europeiska kommissionens förordning artikel 39, Investeringsstöd för
energieffektivitetsprojekt i byggnader, anges stödmöjligheter för energirenovering av
byggnader. Där anges det exempelvis att de stödberättigade kostnaderna är de totala
kostnaderna för energiprojektet. Stödet beviljas tex. i form av eget kapital eller lån som går
till byggnadens ägare eller hyresgäster. Artikel 39 nämner även att energieffektivitetsstödet
ska locka till sig fler investeringar från privata aktörer då stöd kan erhållas. [19], [20]
En av de viktiga principerna för renovering av byggnader är att ha god vattenhantering
samt en bredare användning av byggnaders spillvatten [17]. Byggsektorn i EU står för 30%
av regionens vattenanvändning [21]. Från och med första juli 2021 införs individuell mätning
och debitering av varmvattenförbrukning i fastigheter enligt beslut av EU. Beslutet togs för
att minska energiförbrukningen för varmvattenuppvärmning, som utgör mer än 20% av
fastigheters klimatavtryck i Sverige. [22]
1.1.2 Svenskt perspektiv
För att minska den globala miljöpåverkan och leda Sverige till en hållbar utveckling har 16
klimatmål satts upp. För att till år 2045 nå nettoutsläpp noll. Dessa klimatmål är satta för att
främja en hållbar och långsiktig utveckling och förvaltning av tillgängliga resurser. Detta för
att, bland annat, uppnå målen ställda av EU samt för att kunna lämna över ett samhälle till
nästa generation utan att stora miljöproblem är lösta. [23], [24], [25], [26]
Producerad el i Sverige under 2020 utgjordes av 98% icke-fossila alternativ [27]. Av de
territoriella utsläppen, utsläpp av växthusgaser innanför Sveriges gränser [28], utgjorde
bygg- och fastighetssektorn i Sverige under 2016 24%. Utsläppen från byggnadssektorn
kommer primärt från materialproduktion, värmeproduktion samt transporter och användandet
av maskiner. [29], [30]
Uppvärmningen, förbränning av avfall och flis till fjärrvärme för el och värmeproduktion,
utgjorde i sin tur ca 60% av de territoriella utsläppen. Enligt ”Klimatscenarier för bygg- och
fastighetssektorn”, en rapport från Naturvårdsverket och Boverket, är utsläppen från
materialproduktion och värmeproduktion de två primära utmaningar för att nå
nettonollutsläpp inom bygg- och fastighetssektorn. Rapporten tar även upp svårigheten med
att, på lång sikt, utesluta förbränning av avfall och flis till fjärrvärme för el- och
värmeproduktion. [29]
Av Sveriges, på 70-talet, miljonprogram är många byggnader i behov av renovering för att
klara de senaste bostadskraven ställda av bland annat Boverket. Miljonprogrammet var inte
så mycket ett program utan mer ett markerande av en allt snabbare bostadsproduktion under
70-talet. Många utav de hus och lägenheter som byggdes under miljonprogrammet är idag, i
stor utsträckning, i behov av renovering i form av energieffektivisering och teknisk
modernisering. [31]
Som nämndes tidigare är de flesta byggnader som kommer att stå år 2050 redan byggda
vilket ytterligare lyfter renoveringsbehovet för energieffektivare och smartare hus.
Enligt Boverkets senaste byggregler ska primärenergitalet för bostäder och lokaler vara
lägre än 100 kWh/ m2 Atemp årligen, beroende på klimatzon, storlek och typ av uppvärmning.
För flerbostadshus sjunker denna gräns till 75 kWh/ m2 Atemp årligen och ytterligare krav
ställs på passiva hus. Där Atemp är uppvärmd area. [32], [33]
Lågenergihus är hus konstruerade på ett sätt så att värmeförluster minimeras. Med
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kontinuerligt uppdaterade krav. Passivhus, med striktare krav, definieras genom en lufttät
och välisolerad miljö som är fri från köldbryggor. Andra aspekter som också definierar
passivhus är olika typer av värmeåtervinning och passiv uppvärmning från exempelvis sol.
Detta kombinerat med uppvärmning av andra naturliga källor, exempelvis bergvärme,
medför hus med mycket låg energiförbrukning. Ytterligare finns ”off-grid”-hus vilket är
passivhus som är helt självförsörjande och alltså inte beroende av elnätet. Forum för
Energieffektivt byggande, FEBY, certifierar och ställer krav på passiva hus under svenska
förhållanden. Enligt kriterier satta av FEBY ska passivhus ligga mellan 14–38 kWh/ m2 Atemp
beroende på typ av klassning och om huset är eluppvärmt eller ej. [34], [35], [36]
Hus byggda under miljonprogrammet har generellt ett högt värmebehov för bland annat
uppvärmning av tappvarmvatten, som kan uppgå till 40 kWh/m2 årligen. Medan lite äldre
flerbostadshus, utan energibesparande tekniker, ligger runt 30 kWh/m2. För nybyggnationer
minskar värmebehovet för uppvärmning av varmvatten till runt 25 kWh/m2. Av
energianvändningen i äldre flerbostadshus går runt 20–25% för uppvärmning av varmvatten.
För nybyggnationer där behovet är mindre utgör ändå uppvärmningen av varmvatten en stor
del av fastighetens totala energibehov. Något som medför en återvinningspotential. [32]
Ytterligare lösningar och åtgärder för att minska energibehovet för varmvatten är
implementerandet av olika former av energibesparande tekniker. Exempel är individuell
mätning och debitering av tappvarmvatten (IMD), som nämnt ovan, eller snålspolande dusch
och toalett. Eftersom det är svårt att få människor att duscha kortare är en lösning att
implementera dessa tekniker för att skapa ett snålare beteende i de hushåll där installation
gjorts. [37], [38]
Att återvinna värme från spillvattnet anses vara ett bra ekonomiskt sätt att minska en
fastighets energiförbrukning, uppnå ställda krav samt vara en del på vägen mot att klara
klimatmålen. [32], [33]
1.1.3 Anläggningsperspektiv
När energikraven på nybyggnationer är så högt ställda som 100 kWh/m2 Atemp behöver energi
sparas in överallt där det är möjligt. Ser man tillbaka på svenska byggnader byggda under
1990-talet jämfört med hus som byggs under 2010-talet så har uppvärmningsenergin minskat
med 45% och elektricitetsförbrukningen minskat med 15%. Under samma tid har
varmvattenuppvärmningen endast minskat med 4% och utgör numera över 20% av en
byggnads totala energianvändning. Dessutom så ökar förbrukningen av varmvatten i
hushållen. [39], [40]
När alla andra delar på byggnadens användningsfas har minskat så pass mycket behövs
även spillvattnets energi börja användas för att den inte bara ska gå förlorad. Passivt sparad
energi är alltid att föredra, det är på så sätt energi har kunnat sparas som uppvärmning och
elektricitet. Uppvärmning sparas genom att använda sig av fönster, väggar och isolering med
en låg värmegenomgångskoefficient medan elektricitet minskar genom att använda sig av
apparater med lägre effekt. [41]
För att kunna implementera återvinning av spillvärmen är det viktigt med den passiva
aspekten för att garantera en energibesparing utan att förlita sig på den mänskliga faktorn.
När människor behöver anstränga sig för att spara energi blir det direkt mycket svårare då
man behöver offra sin bekvämlighet. När det däremot går att passivt spara energi blir det
mycket lättare, som att exempelvis använda sig av lågenergiapparater med låg effekt eller
bättre isolering som släpper ut mindre värme från byggnaden. [42]
Spillvatten är ett samlingsnamn för två olika typer av vatten. Dels består det av gråvatten,
som är vatten som används för dusch, disk och tvätt. Den andra typen är svartvatten som
består av vattnet som spolas ned i toaletten, det vill säga urin, fekalier och spolvatten. När
svartvatten implementeras i dessa system blir behovet av underhåll större i och med att detta
vatten är mycket smutsigare men även för att det finns mycket näringsämnen som gör att
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tillväxt kan förekomma. Detta blir främst ett problem när vattnet blir stationärt. [43]
På kvarteret Alabastern på Nydalavägen i Växjö har en anläggning installerats av märket
Evertherm, som är dotterbolag till det svenska företaget Ecoclime. Denna anläggning
använder sig av en kombination av värmeväxlare och en värmepump. Att systemet använder
sig av både och är enligt Evertherm viktigt för att komma upp i en hög återvinning av
spillvattnet och bekräftas även av andra studier som genomförts om detta ämne. [32], [44]
Anläggningen i Living-lab fungerar däremot på ett annat sätt. Där används en
värmeväxlare som inte kräver någon energi för att operera och endast utbyter energi via det
varma mediet som strömmar genom det kalla mediet. Detta gör att effektiviteten inte blir lika
hög som i kvarteret Alabastern men är en mycket enklare och billigare lösning. [45]
När en spillvattenvärmeväxlare installeras finns det några regler och bestämmelser som kan
medföra problematik vid installering av vattensystem. Dessa innefattar Legionellabakterier
som kan frodas i vattnet och temperaturen på såväl dricksvattnet som spillvattnet.
Legionellabakterier finns naturligt i sjöar och andra typer av vattendrag och kan leva i
temperaturer mellan 0–50 °C men trivs bäst mellan 20–45 °C. Det finns dessutom en större
risk för tillväxt vid stillastående vatten. [46]
För att förhindra spridningen av legionella finns det bestämmelser från boverket hur dricksoch tappvattennätet ska utformas. De säger bland annat att temperaturen i en
varmvattenberedare inte ska understiga 60 °C och att temperaturen för varmvatten i
ledningarna inte ska understiga 50 °C. För kallvattnet rekommenderas det att det inte sker
någon oavsiktlig uppvärmning från varmvattensledningarna. [33]
Det finns också bestämmelser på hur kallt vatten man får skicka tillbaka till reningsverket.
Bestämmelsen säger att ”Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i
utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade
dricksvattnet.” vilket betyder att man inte får skicka iväg vatten som är kallare än det vattnet
som skickas till byggnaden. I Alabastern är det överenskommet att vattnet som pumpas iväg
får vara lägst 6°C. [47]

1.2 Syfte
Syftet med detta projekt är att visa om värmeåtervinning av spillvatten leder till
energieffektivare bostäder för att på längre sikt klara av ställda miljökrav. Dessutom att visa
på om ett sådant system har potential att på lång sikt spara pengar.

1.3 Mål
Att redogöra och utvärdera värmeåtervinning från två olika spillvattenanläggningar på
Alabastern i Växjö och Living-lab i Göteborg gällande lönsamhet och effektivitet samt
jämföra priser för Alabastern med priser för Ljungby Kommun, med intentionen att kunna
installera liknande produkter. Detta uppnås med hjälp av kvalitativ och en kvantitativ analys i
form av energideklarationer före och efter installationen på Alabastern och en ekonomisk
kalkyl för Alabastern och Living-lab samt redogöra för den procentuella värmeåtervinningen
för dessa anläggningar. Detta ska uppnås genom arbete av tre personer och totalt 600 timmar
fördelade under en tioveckorsperiod.

1.4 Avgränsningar
Projektet begränsar sig till att endast utvärdera värmeåtervinning från spillvatten och att
använda sig av två tidigare projekt. Projektet begränsar sig även till att endast använda sig av
data från de månader då anläggningen i Alabastern varit i full drift. Från Living-lab har all
tillgänglig mätdata använts.
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2. Teori
2.1 Värmeväxlare
För att föra över värmeenergi från ett varmare medium till ett kallare används värmeväxlare.
Detta uppnås genom att det kalla mediet som ska värmas upp låts passera genom
värmeväxlaren. I värmeväxlaren låts även det varma mediet, vars värme skall överföras till
det kalla, strömma igenom. Det två olika medierna separeras genom en skiljevägg i
värmeväxlaren. Överföringen av värmeenergin sker genom denna skiljevägg. På så sett sker
endast ett utbyte av värme mellan de två medierna. [48]
Det finns olika typer av värmeväxlare. Bland annat medströms och motströms
värmeväxlare. Det finns även en tredje, tvärströmsvärmeväxlare (eller korsflödes), men som
vanligast används när det ena mediet byter fas. [49]
2.1.1 Strömningsriktning
2.1.1.1 Medströms värmeväxlare
Genom att använda en medströms värmeväxlare kommer utloppstemperaturen hos det kalla
mediet alltid vara lägre än de varma mediets utloppstemperatur, se Figur 1. Det är endast om
skiljevägg saknas och medierna blandas som dessa kan temperaturer bli lika. [48], [50]
2.1.1.2 Motströms värmeväxlare
Med en motströms värmeväxlare, se Figur 2, kommer det kalla mediets utloppstemperaturen
kunna överstiga varma mediet utloppstemperatur. Motströms värmeväxlare är därmed den
effektivare varianten av de två redovisade. [48], [50]

tv1

tv1

tk1

tk2

tk2

tv2

tk1

tv2

Figur 1 - Medströms värmeväxlare, omarbetad
med referens [48]

Figur 2 - Motströms värmeväxlare, omarbetad
med referens [48]

I Figur 1 och 2 är tk1 temperatur hos det ingående kalla mediet och tk2 temperatur hos det
utgående, kalla men förvärmda, mediet. Enligt samma princip är tv1 och tv2 temperaturen hos
det ingående respektive det utgående varma mediet. [48]
Observera att tk2 > tk1 och tv1 > tv2.
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2.1.2 Spillvattenvärmeväxlare
Värmeväxlare är en bra konstruktion att använda för att återvinna spillvattenvärme. Med
hjälp av en spillvattenvärmeväxlare kan, som tidigare nämnt, värme som annars skulle gå
förlorad att återföras till det kalla ingående vattnet för att minska uppvärmningsbehovet. [32]
[48]
2.1.2.1 Rörvärmeväxlare
Rörvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare formad som ett rör med en yttre mantel.
Spillvattnet låts passera genom och kallvatten låts passera runt om. Rörvärmeväxlare kan
installeras stående eller liggande och ersätter den ordinarie avloppsledningen innan det
kopplas på det allmänna avloppsnätet igen. [32]
Rörvärmeväxlare som installeras stående medför att vattnet kommer rinna längs ytan av
röret och värme överförs till det kalla ingående vattnet längsmed den separerande
skiljeväggen. Denna typ av värmeväxlare överför värme motströms likt Figur 2. Stående
typen av rörvärmeväxlare har främst använts i villor men även applicerats till flerbostadshus.
Eftersom denna typ av värmeväxlare kräver att någon förbrukar vatten för att värme ska
kunna överföras till det ingående vattnet så klassas denna värmeväxlare som aktiv. Detta får
som följd en hög värmeöverföring med nackdelen att det krävs ett aktivt flöde. Nackdelen
med stående rörvärmeväxlare är även de begränsade antalet lägenheter som kan kopplas på
systemet då det annars kan orsakas tryckförluster. [32]
Rörvärmeväxlare som istället installeras liggande klassas som passiva. Vilket betyder att
den inte behöver ett kontinuerligt flöde av spillvatten för att överföra värmen till det kalla
ingående vattnet. Stående spillvattenvärmeväxlare är den vanligaste typen i Sverige och
används både i nyproduktion och renovering. De är normalt tillverkade av koppar och stål.
Även denna ersätter ordinarie avloppsledning likt den stående rörvärmeväxlaren. Liggande
rörvärmeväxlare har sämre överföringsförmåga då röret oftast inte är helt fyllt och som följd
får en mindre överförande yta vilket kompenseras med att spillvattnet saktare rinner igenom.
På så sätt uppnås en god återvinning av värme, genom god lagringsförmåga, trots dålig
överföringsförmåga. Installationen är även förhållandevis utrymmeskrävande men behöver
inget underhåll bortsätt från rengöring vilket utvecklas ytterligare i kapitel 2.1.3.2. Andra
fördelar är att den enkelt sammankopplar flera lägenheter till samma återvinningsplats. Se
figur 3 för visualisering. [32]
2.1.2.2 Plattvärmeväxlare
En annan typ av värmeväxlare som kan användas är plattvärmeväxlare. Principen funkar likt
tidigare nämnda värmeväxlarna men använder sig istället av paneler där spillvatten låts
passera mellan plattorna och mediet som ska uppta värmen flödar mellan de kalla. Se Figur 3
för förtydligande. [48]
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Varm
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Figur 3 - Plattvärmeväxlare principskiss, omarbetad med referens [48].
Genom att separera medierna ytterligare kan medierna skiljas genom paneler där det varma
mediet flödar förbi paneler fyllda med det kalla mediet som låts uppta värmeenergi.
2.1.3 Effektivitet
2.1.3.1 Ekvationer för effektivitet
Effektiviteten hos en specifik värmeväxlare bestäms genom att bestämma dess
återvinningsgrad, det vill säga hur mycket av den tillförda energin som värmeväxlaren kan
återföra till mediet som ska uppvärmas. [51] [52]
Effektiviteten hos värmeväxlare på marknaden för spillvattenåtervinning ligger runt 2025%. [54]
Effektiviteten för en värmeväxlare bestäms genom den verkliga återvunna värmen över den
högst möjliga återvunna värmen. [53]
𝜀=

𝑄𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔
𝑚̇𝑘 ∗ 𝑐𝑘 ∗ Δ𝑇 𝜌𝑘 ∗ 𝑉𝑘̇ ∗ 𝑐𝑘 ∗ (𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1 )
=
=
𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚̇ 𝑣 ∗ 𝑐𝑣 ∗ Δ𝑇
𝜌𝑣 ∗ 𝑉𝑣̇ ∗ 𝑐𝑣 ∗ (𝑡𝑣1 − 𝑡𝑣2)

Där:
𝑚̇ är vattnets massflöde, kall respektive varm sida, som bestäms genom 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉̇ (kg)
𝑉̇ är volymflöde (m3/s)
𝑐𝑘/𝑣 är vattnets specifika värmekapacitet för kall sida respektive varm sida (kJ/kg*K).
Δ𝑇 är temperaturdifferensen i grader Celsius. [53]
Det existerar svårigheter med att bestämma exakta värden för värmekapacitet och densitet
hos spillvattnet eftersom det har en varierande sammansättning. Även flöde är svårt att mäta
då det varierar. Enklare beräkningar kan utföras för att ge en fingervisning där dessa bortses.
Alternativt kan goda uppskattningar göras för dessa värden utifrån antaganden eller
simulationer men vilket ändå kommer skilja sig från verkligheten. Mätfel hos
temperaturgivare kommer också medföra en högre teoretisk effektivitet än verklig. [54], [32]
Temperaturen 𝑡𝑘2 är den uppmätta för det varmvattnet som passerar ut efter
värmeväxlaren, se figur 2.Temperaturen 𝑡𝑣1 är för det normalt ingående varma spillvattnet
om ingen värmeväxlare hade varit placerad. 𝑡𝑘1 är temperaturen för det ingående kallvattnet
som ska värmas upp. [48], [53]
Effektiviteten hos värmeväxlaren bestäms primärt av tre faktorer. Med en större
temperaturdifferens mellan det kalla och varma ingående mediet kan ett högre utbyte uppnås.
Att ha en större värmeöverförande yta hos värmeväxlaren desto större värmeutbyte kan ske
mellan de två medierna vilket också påverkan effektiviteten, där plattvärmeväxlare har större
värmeöverförande area. Även hastigheten och hur kontinuerlig flödet hos det genomgående
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mediet kommer påverkar överföringen av värme. [48]
Andra faktorer som kan påverka värmeöverföringsförmågan hos spillvattenvärmeväxlaren
är till exempel materialens värmeförmåga och tjocklek och därmed om materialytan är
nedsmutsat då värmeövergångskoefficienten minskar. [48]
2.1.3.2 Rengöring
För att undvika beläggning orsakade från exempelvis tillväxt, fettskikt eller av lösta salter
och för att säkerställa god värmeöverföringsförmåga hos värmeväxlaren måste
värmeväxlarna rengöras. Metoderna kan delas in i manuellt underhåll och självrenande. [48]
För liggande värmeväxlare, från Eko by Isakssons, tar det mellan 5-8 minuter att manuellt
rengöras. Då manuell rengöring är nödvändigt måste värmeväxlaren tas ur drift för att kunna
rengöras. Rengöringen görs en gång i veckan och i mån om behov. [55], [56]
För stående rörvärmeväxlare utnyttjas gravitation för att minimera och undvika
beläggningar, därav minskar intervaller för manuellt underhåll jämfört med liggande
rörvärmeväxlare. [45], [32]
Metoder för självrengöring bygger främst på ett val av material och flödeshastighet, det vill
säga turbulent eller laminärt flöde. För bland annat plattvärmeväxlare kan partiklarna
förhindras att ansamlas genom en ökad hastighet och därmed ett turbulent flöde. Genom
detta suspenderas partiklarna kontinuerligt i vätskan och ansamlas därmed ej. [57]
Genom att använda polymer för värmeväxlaren istället för de traditionella i metall kan
problem med nedsmutsning och beläggning undvikas. Polymer värmeväxlare har som
egenskap att de är lätta, kompakta samt inte ingen smuts fastnar på ytan vilket medför att
ingen rengöring krävs. [58]

2.2 Värmepump
En värmepump extraherar värme från omgivningen, exempelvis från marken, och använder
den värmen för att förånga ett köldmedium som har en mycket låg kokpunkt. Tack vare att
mediet har en så pass låg kokpunkt klarar värmepumpen av att jobba i temperaturer som är
mycket låga, till och med i minusgrader. När köldmediet förångas så pumpas gasen vidare i
systemet för att sedan komprimeras, vilket leder till att gasen värms upp. Den varma ångan
leds sedan vidare och används som en värmeväxlare till det mediet som ska värmas upp, i
detta fall vatten. [59]
I Figur 4 visas en värmepump och dess komponenter. Från punkt 1 så kommer den
extraherade värmen från spillvattnet och värmer upp köldmediet i tanken i punkt 2.
Köldmediet förångas och leds vidare i punkt 3 till komprimatorn som visas i punkt 4. När
gasen komprimeras ökar även dess temperatur som illustreras med röd färg. Den varma
ångan leds vidare i punkt 5 till tanken i punkt 6, där dess värme extraheras i värmeväxlaren i
punkt 7 och leds vidare till det mediet som ska värmas. När mediet är uppvärmt kondenseras
gasen och leds vidare till en expansionsventil i punkt 8. Där reduceras trycket och
köldmediet kyls ned ytterligare för att sedan ledas vidare till tanken i punkt 2 igen och då har
en cykel i värmepumpen genomförts.
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Figur 4 - Värmepump och dess komponenter, omarbetad med referens [60]
Köldmediet som används är ett ämne med låg kokpunkt och kan därmed transportera värme
från ämnen som inte har särskilt hög temperatur. Dessa köldmedium är ofta skadliga för
miljön, främst för att de förstör ozonlagret men de bidrar även till växthuseffekten, och
därmed har även en del sådana förbjudits, som exempelvis freon som förr användes mycket i
kylar. [61] De köldmedium som används mest idag är R32, som har kemisk formel CH2F2
och som inte har någon effekt på ozonlagret, och R410a som är en blandning av olika
köldmedium, bland annat R32. R410a har också endast effekt på växthuseffekten och inte på
ozonlagret. [62]
En värmepumps effektivitet mäts i ett värde som heter COP, Coefficient Of Performance,
eller värmefaktor på svenska. COP ger ett värde på hur mycket värme man får ut jämfört
med hur mycket el man stoppar in. [63]
Ska man lyckas komma upp i en hög återvinningsgrad av spillvattnet så är
värmepumpslösningen ett bra alternativ. När uppvärmningen av köldmediet kommer från
spillvattnet blir det ingen extra kostnad och den enda energin som tillförs är elektricitet för
att driva värmepumpen och för att pumpa vatten till och från värmepumpen. Evertherms
lösning har normalt sett ett COP på 4,5-6 enligt deras egna beräkningar [64], vilket gör att
systemet totalt får en mycket bra verkningsgrad jämfört med övriga passiva lösningar.
Värmepumpar fungerar som bäst när den har ett kontinuerligt flöde, vilket blir en utmaning
när man ska försöka extrahera värme från spillvatten eftersom det kommer bli ett
oregelbundet flöde. Dessutom blir värmepumpslösningen bra mycket mer komplicerad att
implementera och kostnader för systemet ökar vilket även leder till högre kostnader för
installering. [32]
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2.3 Energi
2.3.1 Energibalans
Termodynamikens första huvudsats säger att energi inte kan skapas eller förstöras, endast
omvandlas från en form till en annan [65]. Vid transport av en fluid kommer däremot energin
i fluiden att minska när energiförluster uppstår. Varmvatten som lämnar duschmunstycket
har inte samma temperatur när det når duschgolvet. Varmt vatten som flödar genom ett rör
kommer ha förlorat energi genom exempelvis värmeledning till röret och omgivningen. I ett
idealt system hade vattnets värmeenergi in genom röret varit densamma som värmeenergin ut
ur röret. [66]
Varmvatten förlorar även energi vid förvaring i tankar. Förstora förvaringstankar bidrar till
mer energiförluster än rätt dimensionerade tankar. Rörledningar bör vara isolerade för att
minimera energiförluster samt kondensationsrisk. [40]
Begreppet systemgräns är ett systematiskt sätt att avgränsa och specificera ett område där
dess energiflöden skall undersökas. Energin som flödar in i systemet ska vara lika stor som
energin som flödar ut. I verkligheten kommer det vara förluster som innebär att energin ut är
mindre än energin som tillfördes systemet. Storleken på systemgränsen varierar efter syfte.
En systemgräns kring en hel byggnad undersöker samtliga in och utflöden av energi. Det går
att dela upp en byggnad i flera mindre systemgränser. En mindre systemgräns kring
inkommande kallvatten och spillvatten är en lämplig systemgräns för utvärdering av
energiutbytet där emellan. Den inkommande energi kommer vara lika med den utgående
energin plus förluster. Figur 5 visar en schematisk energibalans över energis in- och utflöden.
[67], [68]
Energiflöden för Alabasterns spillvattensystem:
Wp + Wvp + Qkv + ∆Qfvv = Qavlopp + Qförlust
Där:
Wp = El för pumpar
Wvp = El för värmepump
Qkv = Inkommande kallvatten
∆Qfvv = Upptagen energi från fjärrvärmeverkets varmvatten
Qavlopp = Använt och oanvänt spillvatten ut ur systemet
Qförlust = Energiförluster

- 10 -

Figur 5 – Energibalans för Alabastern
Flödena som visas i Figur 5 är el för värmepump samt övriga systempumpar, inkommande
kallvatten, inkommande värme från fjärrvärmenätet, utgående värme till fjärrvärmenätet och
utgående spillvatten. Desto mindre energi som lämnar systemet vid Qavlopp, ju mindre energi
behöver tillföras systemet. Det innebär att desto bättre en anläggning eller system kan ta vara
på spillvattnet, desto mer energi är det möjligt att spara.
Energibalans, med värmepump, kring en spillvattenvärmeväxlare med tillhörande
värmepump innefattar in- och utgående spillvatten till kollektortanken, el för värmepump
samt in- och utgående flöden ur värmepumpen. Byggnadens spillvatten pumpas till
kollektortanken där värmeväxlare, inuti tanken tar vara på energi. Spillvattnet pumpas sedan
ut ur systemet. Energin i värmeväxlaren transporteras till värmepumpen med hjälp av ett
köldmedium. Värmepumpen kräver elektriskenergi för att överföra värmeenergin i
köldmediet till det inkommande kallvattnet. Kallvattnets temperatur höjs och används i
byggnaden, sedan transporteras det tillbaka till kollektortanken som spillvatten. Figur 6
nedan visar energibalansen. Mörkare färg på flödespilarna indikerar högre temperatur.

- 11 -

Spillvatten

Värme
pump

Köld
medium

Kollektor
tank

Avlopp

El

Figur 6 – Energibalans för spillvattenvärmeväxlare med värmepump
En mindre energibalans, utan värmepump, kan upprättas endast kring värmeväxlaren. De
energiflöden som korsar den uppsatta systemgränsen är primärt 4. Figur 7 visar energibalans
för en generell motströms värmeväxlare. Byggnadens spillvatten strömmar genom
värmeväxlaren som avger delar av sin värmeenergi till motströmmande kallvatten. Röd färg
indikerar utgående varmvatten och blå färg indikerar inkommande kallvatten. Inkommande
flöden minskar respektive ökar i färgintensitet vilket indikerar avgiven respektive upptagen
värme.

Figur 7 – Energibalans för stående motströms värmeväxlare
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2.3.2 Energideklaration & Energiklassificering
Energideklaration används för att minska byggnaders energibehov samt redogöra för
byggnadens totala energiprestanda. Energibedömningen görs utifrån vilket energislag som
används samt i vilket klimatzon (numera 51 geografiska klimatfaktorer) byggnaden befinner
sig i. På sådant sätt är det lättare att jämföra byggnader med varandra. Det syftar även till att
kunna premiera för att mer effektiva och miljövänliga energikällor används. [69]
Byggnader energideklareras när byggnaden är ny, ska säljas, eller ska hyras ut. Byggnader
behöver även deklareras då golvarean är större än 250 m2 och som ofta använts av
allmänheten. Deklarationen är sedan giltig i 10 år. En byggnad behöver inte energideklareras
om uppvärmningen ej överstiger 10℃. [70]
Energiprestanda uttrycks i primärenergital som är en skala från A till G, där A är den lägsta
och där G är den högsta energianvändningen en byggnad kan ha. Primärenergi är den mängd
energi som krävs för att producera den använda energin i byggnaden. Primärenergitalet för
en byggnad baseras på levererad energi och där varje energibärare, till exempel fjärrvärme
eller el, har försetts med en primärenergifaktor. Primärenergifaktorn för användning av
fjärrvärme är 0,7 och för el är den 1,8. Det faktorn representerar är mängden energi som har
krävts för att leverera en viss mängd energi. Tidigare uttrycktes energiprestandan genom den
specifika energianvändningen. [71]
Energiprestanda är en av uppgifterna som en energideklaration innehåller. Deklarationen
innehåller även energianvändning för varmvatten, uppvärmning samt elektricitet, den
uppvärmda arean (Atemp), värmesystem, energiklass och en sammanfattning. Om
radonmätning och ventilationskontroll (OVK) har utförts eller ej anges även i
energideklarationen. [71]
Nybyggda hus som uppfyller energianvändningskraven tillhör klass C eller bättre. Kraven
som ställs på byggnader ges av Boverket och är beroende av vilket typ av byggnad det är. A
till G klasserna representerar procent av kravet för en byggnadstyp. Klass A byggnader har
en energiprestanda som är ≤ 50% av det satta kravet, B mellan 50 och 75% och klass C
mellan 75 och 100%. [71]
En anledning att bygga bostad med lägre energiprestanda är att banker kan kräva bättre
energiklasser för att ge ut grönt bolån. Det finns olika typer av klassificeringar,
Miljöbyggnad, som branschen tar fram och som kan vara eftersträvansvärd. Det finns även
möjligheter till statliga stöd vid byggnation av energieffektivare byggnader. Se bilaga 1 för
information från Boverket.

2.4 Ekonomi
Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Ekonomiska metoder används för
att utvärdera lönsamheter. Metoderna visar olika ekonomiska aspekter och används i kalkyler
beroende på ändamål, såsom LCC-kalkyl. Nuvärdes- och återbetalningsmetoden är två av
grundmetoderna. Ur grundmetoderna har bland annat annuitetsmetoden utvecklats. [72]
2.4.1 Ekonomiska metoder
Nuvärdesmetoden innebär att framtida betalningar diskonteras det vill säga räknas om till
motsvarande värde, med hänsyn till ränta och antal år, till en gemensam referenstidpunkt
som brukar vara år 1. Ett restvärde i framtiden kan alltså räknas om till dess nuvärde med
hjälp av nuvärdesfaktorn. Det görs för att kunna jämföra ekonomiska in och utflöden. Utan
diskonterade värden är det inte lämpligt att jämföra kostnader för ett år med ett annat 10 år
längre fram eftersom värdet ändras över tiden. [72]
1
Nuvärdesfaktor = (1+𝑟)^𝑛
Där r = räntesats och n = investeringens livslängd.
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Återbetalningsmetoden är en ekonomisk metod som används för att jämföra olika alternativ
med antal år som investeringen kräver för att vara lönsam. [72]
För beräknings av återbetalningstiden, utan hänsyn till ränta, används följande:
𝐺
Å=
𝑎
Där:
Å = återbetalningstid
G = grundinvestering
a = årliga betalningsöverskott (årlig besparing)
Om däremot de årliga återbetalningarna varierar så är återbetalningstiden lika med antalet
iterationer det tar för ∑ 𝑎 = 𝐺. För att beräkna återbetalningstiden med hänsyn till ränta så
diskonteras de framtida inbetalningarna, sedan summeras inbetalningarna tills de är lika stor
som grundinvesteringen. Om däremot de årliga återbetalningarna varierar så är
återbetalningstiden lika med antalet iterationer det tar för ∑ 𝑎 = 𝐺. För att beräkna
återbetalningstiden med hänsyn till ränta så diskonteras de framtida inbetalningarna, sedan
summeras inbetalningarna tills de är lika stor som grundinvesteringen. [72]
Återbetalningstid utan hänsyn till ränta är en vanligt använd metod eftersom den är enkel
att utföra. Det är inte en detaljerad metod vilket medför att den inte är precis, den visar ändå
en tydlig tendens för investeringen. Se bilaga 2. [73]
Annuitetsmetoden är en vanlig ekonomisk modell. Annuitet betyder år och innebär att man
undersöker ekonomin på en årlig basis det vill säga investeringar, kostnader och intäkter
räknas om så att de är jämnt fördelade över investeringens livslängd. Annuitetfaktorn är
sådan att grundinvesteringen fördelas lika för alla år som systemet är tänkt att vara i bruk.
Faktorn räknar om grundinvesteringen vid år 1, med hänsyn till ränta och livslängd, till en
jämn fördelning över samtliga år. [72]
𝑟
Annuitetsfaktor =
1 − (1+𝑟)^−𝑛

2.4.2 LCC-kalkyl
LCC är förkortning för ”Life Cycle Costs”, livscykelkostnader, som är ett ekonomiskt
verktyg. Med hjälp av LCC-kalkyl ges en totalbild över bland annat kostnader och
nyttjandetid för en vara eller en anläggning. I kalkylen anges grundinvestering, drift- och
underhållskostnader, avvecklingskostnader, kalkylränta och restvärde för att nämna några
parameterar. Kalkylräntan är viktig eftersom Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyl räknar
om alla kostnader till ett nuvärde genom nuvärdesmetoden. Med LCC-kalkyl kan olika
ekonomiska alternativ jämföras i sin helhet. Generellt delas parametrarna in som interna eller
externa. De interna parametrarna är förutsättningar inför en investering exempelvis antal
produkter, livslängd och kalkylränta. Interna parametrarna kan liknas vid en köpares krav.
De externa parametrarna å andra sidan är de som är direkt kopplade till varan och är inte
beroende av köparen, exempelvis varans inköpspris och underhållskostnader. Resultat som
kan tas fram med hjälp av LCC-kalkyl är tex kostnader per år, annuitet. Kombineras
årskostnaden för en anläggning med producerad/återvunnen energi ur spillvattensystemet så
erhålls ett lämpligt värde för jämförelser med andra system och anläggningar, kWh/kr. Hur
lönsamt system är kan sedan användas för att beräkna återbetalningstiden, som även är
lämpligt för jämförelser. [74]
2.4.3 Investeringsstöd
För att underlätta för nybyggnationer, renovering och energieffektivisering i flerbostadshus
och småhus finns olika stöd i form av bidrag. Tidigare har finansieringsstöd erbjudits från
bland annat Länsstyrelsen och Europeiska unionen. [75]
Ytterligare EU-bidrag såsom LIFE finns för att bidra med finansieringsstöd till projekt som
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ser till att effektivisera bland annat miljö och resursanvändning. Upp till 55–60% av
kostnaden för ett projekt som har ett resultat med relevans för Sverige men även andra länder
i Europa kan fås som stöd. [76]

2.5 Anläggningar
2.5.1 Alabastern – Växjö
På kvarteret Alabastern på Nydalavägen i Växjö har en anläggning installerats av märket
Evertherm. Denna anläggning använder sig av en kombination av en värmeväxlare och en
värmepump där spillvattnet ansamlas i en pumpgrop som är nedgrävd under marken, tank 1 i
Figur 8. Vattnet åker då vidare till en andra tank, en bufferttank där vattnet vilar inför
värmeåtervinningen, tank 2 i Figur 8. Tank 3 i Figur 8, kollektortanken, fylls upp med
spillvatten för att sedan värmeväxlas. Köldmediet från värmepumpen extraherar värmen tills
temperaturen i tanken är den önskade och då släpps det kalla spillvattnet tillbaka till
reningsverket. Kollektortaken fylls då åter igen upp med vatten från bufferttanken och värme
hämtas återigen från spillvattnet. En värmeväxlare fungerar ej optimalt med ett oregelbundet
flöde men med detta system så spelar inte flödet någon roll, eftersom värmeväxlingen sker
direkt från tanken. Det leder till att värmen kan hämtas från spillvattnet under den tid det
krävs för att nå önskad återvinningsgrad. [77]

Figur 8 - Evertherms system Alabastern, använd med tillstånd [77]
I denna anläggning samlas allt avloppsvatten tillsammans, både varmvatten från ex. dusch
och diskmaskiner, men även kallare avloppsvatten som från toaletten. Det ger en
medelutflödestemperatur på avloppsvattnet på 24,1℃. Efter att värmen från spillvattnet
tagits tillvara på åker det till reningsverket med en medeltemperatur på 6,6℃, se bilaga 3.
Systemet använder sig av en blandning med både svartvatten och gråvatten. Detta medför
att systemet bör behöva rengöras, men Evertherm själva hävdar att systemet är helt
underhållsfritt och att ingen rengöring behövs med anledning av det materialet de använder,
polymer. Evertherm beskriver på sin hemsida att varken fett eller fekalier fastnar på den
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polymera ytan och att pumparna som används är tillräckligt kraftiga för att få med sig allt ut.
Dessutom så sker omrörning av spillvattnet i tankarna för att förhindra sedimentering och
tillväxt. Evertherm vill inte gå in mer i detalj på vad för typ av material som används. [64]
Plattvärmeväxlarprincipen kombinerat med paneler är hur dotterbolaget till Ecoclime
Group, Evertherm, har konstruerat deras spillvattenvärmeåtervinningslösningar som även
används till projektet i Alabastern. Evertherms patenterade värmeväxlare, kallad ETX,
använder sig av panelerna, se Figur 9, placerade i en kassett som sedan sänks ner i en tank
där de passivt tillåts uppta en större mängd av värmeenergin främst på grund av den långa tid
de får på sig i tanken. Anordningen installerad i Alabastern utan värmepump har möjlighet
att återvinna upp till 20–25% av spillvattenvärmen. Vid kombination med värmepump kan
denna återvinning ökas ytterligare. En återvinning på upp till 90–95% av spillvattenvärmen
uppnås genom detta. [78]

Figur 9 - ETX Panel, med tillstånd från
Evertherm.

2.5.2 Living-lab – Göteborg
I ett nybyggt enfamiljshus i Ramnebacken en bit utanför Göteborg i det så kallade Living-lab
står, i normala fall, en egentillverkad spillvattenvärmeväxlare av typen stående
rörvärmeväxlare, som nämndes i kapitel 2.1.2.1, monterad. Till skillnad från Alabastern
använder sig denna fastighet endast av en värmeväxlare och inte en kombination av
buffertankar och värmepump för återvinningen av spillvattenvärme. [45]
Spillvattenvärmeväxlaren är i grunden ett kopparrör med en diameter på 110 mm,
dimensionerad efter ordinarie avloppsledning och med en på 2,5 m. På värmeväxlaren sitter
det 26 kylflänsar som är 40 x 1000 mm, se figur 11. Värmeväxlarens återvinning uppskattas
till 25%, se bilaga 4.
Konstruktionen är placerad så att den ersätter en del av ordinarie avloppsledning och
kopplad så att ingående kallvatten passerar värmeväxlaren innan den når varmvattenberedare
eller ackumulatortank. [45]
Spillvattnet låts passera genom kopparröret som kan ses i figur 11. Det kalla ingående
vattnet fyller manteln som omringar kopparröret och kopparflänsarna, se figur 10.
Kopparflänsarna sitter fastsvetsade på kopparröret för en ökad värmeöverföringsyta. [45]
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Figur 10, Stående spillvattenvärmeväxlare, Living-lab, Göteborg. [45]
Som nämndes i kapitel 2.1.2.1 så kräver rörvärmeväxlare av stående typ att någon spolar ut
vatten för att värme ska kunna överföras till det ingående vattnet. Att den är av aktiv typ.
Genom att alltid ha manteln, som omringar avloppsledningen, full med ingående kallvatten
finns det alltid vatten tillgänglig att förvärmas och att ta ut vid behov. [45]
Vattnet som förvärmts kan sedan fylla på varmvattenberedare eller ackumuleringstank
beroende på var det är brist på varmvatten till fastigheten. Från varmvattenberedaren ges
varmvatten och från ackumuleringstanken ges värme till huset i form av golvvärme. För att
nå önskad temperatur tillförs energi för uppvärmning via solceller eller bränsleceller i
fastigheten. Se Figur 11 för förtydligande. [45]
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Figur 11 - Stående rörvärmeväxlare enligt beskrivning och godkännande av Hans-Olof [45]

På grund av dess stående design kommer värmeväxlaren, som nämnt i kapitel 2.1.3.2, sättas
igen men mindre frekvent än för en liggande. Reningsintervallet låg runt var sjätte månad för
detta enfamiljshus. Livslängden för värmeväxlaren förväntas vara 40-50 år. [45]
För rening av värmeväxlaren kopplas värmeväxlaren ur. Ett Y-rör placeras i toppen av
värmeväxlaren där sedan en rörrensare förs in i kombination med ett ren-vattenflöde.
Värmeväxlaren återfår god värmeöverföringsförmåga efter runt 30 minuter av rening.
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3. Metod
Utifrån tilldelad projektbeskrivning har en projektplan upprättats och ett projektdirektiv har
formulerats för att bevara beställares vision.
Projektet har bestått av en kvalitativ del med att samla bakgrundsinformation till
målformuleringen och en kvantitativ del i att utföra beräkningar för de olika projekten.
Den kvalitativa analysen har bestått av att samla in fakta, bilda en systemförståelse,
genomföra intervjuer med relevanta personer inom området och utföra projektbesök för att
ligga till grund för teorikapitel.
Kvantitativa beräkningar angående lönsamhet har gjorts med hjälp av en
livscykelkostnadsanalys, LCC, och Excel i kombination med erhållet underlag. Data har
erhållits genom dialog med ansvariga för de olika projekten.
Projektet har kvalitetssäkrats genom formulering av projektplan som innefattar
projektdirektiv, milstolpeplan, PBS, WBS, GANTT-schema samt projektdagbok med
bokförd tid lagd på projektet.
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4. Genomförande
4.1 Energi
4.1.1 Energi
För att beräkna systemet i Alabasterns totala energi användes bilaga 3. Data som erhölls
visade 12 fulla driftmånader för systemet, mars 2020 till mars 2021 där augusti 2020
bortgick eftersom systemet var ur bruk under den månaden. Genom att ta dessa 12 fulla
driftmånader kunde en årsförbrukning räknas ut. För den totala elförbrukningen så togs elen
till att driva värmepumpen och elen till att driva pumpgroparna. För Living-lab erhölls data
för energibesparing från mätsystem installerade på fastigheten.
4.1.2 Energideklaration
Tre energideklarationer för Alabastern utfördes. En för 2019 som agerade referens, två för
2020 endast med hänsyn till installationen av avloppsvärmeväxlaren samt en fullständig
deklaration för fastigheten som även tog hänsyn till installerade solhybrider.
Energideklarationer utfördes av en certifierad oberoende energiexpert, Per Wickman. För
att utföra energideklarationer krävdes data för byggnaden vilket införskaffades via dialog
med ansvariga på Växjöbostäder. [42]

4.2 Ekonomi
För ekonomidelen gjordes en LCC-kalkyl med systemets livslängd, kostnader för investering
och för underhåll. Kostnader för fjärrvärme och el beräknades från standarder och räkningar.
4.2.1 LCC
För den ekonomiska balansen användes Upphandlingsmyndighetens generella LCC-kalkyl
för upphandling [74]. Kalkylen utfördes endast för Alabastern eftersom Living-lab endast
hade en investeringskostnad. För kalkylen insamlades kostnader för bland annat investering,
drift och underhåll via dialog med ansvariga på Alabastern i Växjö. Erhållen data för
Alabastern anges i bilaga 3 och Tabell 1.
Två livslängder och kalkylräntor för systemet i Alabastern erhölls. De ena enligt Evertherm
påstådda livslängd 40-50 år där ett medelvärde användes på 45 år tillsammans med en
kalkylränta på 4% utifrån kalkyler erhållna av Växjöbostäder, se bilaga 5. [64]
Det andra enligt marknadsmässig livslängd erhållen av certifierad oberoende energiexpert,
Per Wickman, med avseende för pumpar och dylikt användes och sattes till 25 år och 5%.
[42]
Övriga kostnader för Alabastern bestämdes med hjälp av Tabell 1 konverterad till kronor.
För omvandling från euro till krona användes valutakurs hos Avanza den 28/4 2021, vilket
var cirka 10,12 kr per euro [79]. Delar av LCC-kalkylerna som upprättades för de olika
livslängderna och kalkylräntorna visas i bilaga 6 och 7.
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Tabell 1 – READY rapport: Kostnader Alabastern 2020, omarbetad [80].
Elkonsumtion

Värme-

Installerad

O&M

Årlig

Inv. kost.

EU-

Återbet.

Återbet.

(kWh)

prod.

Kap. (kW)

(EUR)

Besp.

(EUR)

bidrag

med

utan

(EUR)

bidrag

bidrag

(år)

(år)

49

98

(kWh)

18 655

74 619

(EUR)

15

373

1604

158 000

79 000

Fjärrvärme och elpris som användes för Tabell 1 var 0,06 EUR/kWh respektive 0,134
EUR/kWh.
4.2.2 Kostnader och besparingar
För beräkning av kostnad och besparing för Alabastern sammanställdes elförbrukningen för
värmepump och systemets pumpar samt producerad värme av värmepumpen. Elförbrukning
och den producerade värmen erhölls ur bilaga 3.
Momssatsen var 25% för både el och fjärrvärme enligt Skatteverket [81]. Elpris för
abonnemangsavgift valdes att inte tas med då det ej var en extra kostnad som tillkom från
implementeringen av värmepumpen.
Investeringskostnaden för spillvattensystemet vid Alabastern erhölls till 1 598 960 kr utan
EU-bidrag och 799 480 kr med bidrag. Kostnaderna erhölls ur Tabell 1 och omvandlades
från euro till kronor. Investeringskostnaden för spillvattenvärmeväxlaren vid Living-lab var
43 000 kr, erhållen av Hans-Olof Nilsson som anges i bilaga 8. Kostnader för rening
försummades eftersom ägaren rengör systemet och det endast sker cirka två gånger per år.
4.2.2.1 Fjärrvärmekostnader
Priset för fjärrvärme erhölls ur pristabeller hos de kommunala bolagen VEAB i Växjö och
Ljungby Energi i Ljungby. Fjärrvärmepriset för Växjö erhölls ur VEABs räkneexempel för
ett standardiserat Nils Holgersson-hus. Fjärrvärmepriset i Växjö uppskattades till 0,7359
kr/kWh inklusive moms, jämfört med Ljungby där värmepriset var 0,6842 kr inklusive
moms. Se bilaga 9 och 10 för beräkning. [82], [83]
4.2.2.2 Elkostnader
Elpris och momssats togs fram för beräkning av systemets årliga kostnad och besparing.
Elkostnader togs för de månader som systemet på Alabastern var i full drift, det vill säga
mars 2020 till 2021 med undantag för augusti 2020.
Elpriserna för Växjö hämtades från Nord Pool. Medelvärdet beräknades till 0,445 kr/kWh
för år 2020–2021 i elnätsområde SE4. Övriga kostnadstillägg inkluderades av energiskatt på
0,356 kr/kWh, överföringsavgift på 0,124 kr/kWh, se bilaga 11, och moms på 25%. Den
totala elkostnaden blev 0,9937 kr/kWh. Se bilaga 12 för beräkning av elpris. [84], [85]
För beräkning av elpriset i Ljungby användes samma värden som för Växjö, förutom
överföringsavgiften som sattes till 0,075 kr/kWh, vilket gav ett elpris på 0,9447 kr/kWh. [86]
För en sammanställning av priser för el och fjärrvärme se Tabell 2. Se bilaga 13 för
beräkning av elpris.
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Tabell 2 - Sammanställning av priser
Placering Elpris (kr/kWh) Fjärrvärmepris (kr/kWh)
Växjö

0,9937

0,7359

Ljungby

0,9447

0,6842

4.2.3 Återbetalningstid
Återbetalningstid för spillvattensystemet vid Alabastern erhölls ur Tabell 1, utan hänsyn till
kalkylränta samt med och utan EU-bidrag. Det beräknades ytterligare fyra återbetalningstider
för spillvattensystemet vid Alabastern, samtliga utan hänsyn till kalkylränta. De var baserade
på om systemet vore beläget i Växjö eller i Ljungby med framräknade el- och värmepriser
från kommunala bolag samt med och utan EU-bidrag.
Två olika återbetalningstider för Living-lab togs även fram genom användning av el- och
värmepriser för Växjö respektive Ljungby.
Beräkning av återbetalningstid utan hänsyn till kalkylränta förutsätter kännedom om
grundinvestering och den årliga besparingen. Den årliga besparingen beräknades genom att
ta producerad värmekostnad minus elkostnad för värmepump/övriga pumpar samt årlig
kostnad för underhåll. Den årliga kostnaden för underhåll erhölls ur Tabell 1, och var 3 775
kr. Eftersom kalkylränta inte tas hänsyn till så är systemets livslängd inte en faktor i
beräkningen.

4.3 Effektivitet
Effektiviteten för systemlösningen i Alabastern bestämdes utifrån bilaga 3 erhållen av
Växjöbostäder där effektivitet avlästes via förklaring erhållen av Evertherm. I bilagan avser
”Calculated Values - Net heat recovery of what is possible” ett teoretiskt maximum, i
procent, av återförd värme från spillvattnet utifrån antalet tankcykler och att
utloppstemperatur är den lägst tillåtna och alltså systemets beräknade effektivitet baserad på
givna förutsättningar. [54]
Ur samma bilaga avser ”Net heat recovery to DHW” den överförda energin, i procent, från
spillvattnet till uppvärmning av tappvarmvatten. [54]
Effektiviteten för Living-lab planerades att beräknas med hjälp av formeln för effektivitet
under kapitel 2.1.3.1 med insamlade data för temperaturer från Hans-Olof.
Av den svårighet som nämndes med att approximera bland annat densitet och specifik
värmekapacitet planerades dessa att bortses för beräkning vilket medför en grov
approximation av vad systemet utvinner. Genom denna approximation bortses densitet och
specifik värmekapacitet för beräkningen och vi blir kvar med följande ekvation. [45]
𝜀=

𝑉𝑘̇ ∗ (𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1 )
𝑉𝑣̇ ∗ (𝑡𝑣1 − 𝑡𝑣2 )

Till följd av att data för beräkning av effektivitet inte levererades i tid erhölls effektiviteten
istället från bilaga 14.

4.4 Projektbesök
4.4.1 Alabastern
På kvarteret Alabastern utfördes ett besök under projektets första vecka. Det som visades var
hur spillvattensystemet hade implementerat inne i bostaden. Bufferttanken, kollektortanken
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samt pumpgropen visades inte eftersom dessa var nedgrävda. Växjöbostäder tillhandahöll
data för systemet samt en systembild med flödes- och temperaturvärden i realtid, vilket kom
att vara grund för beräkningar och teorin.
4.4.2 Living-lab
Hans-Olof Nilssons villa, Living-lab, i Göteborg besöktes vecka 19. Under besöket visades
husets spillvattenvärmeväxlare samt hur dess rengöringen går till. Värmeväxlaren var ej i
drift vilket möjliggjorde för godare inspektion av röret som var placerat utomhus. Röret var
taget ur drift på grund av skada från övertryck. Se Figur 12 för bilder från besöket.

Figur 12 - Living-lab, Göteborg.
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5. Resultat
5.1 Alabastern
5.1.1 Energi
Den totala årliga värmebesparingen uppgick till: 84 999 kWh/år och den totala årliga
nettoenergibesparingen av installationen uppgick till 63 608 kWh/år. Mellanskillnaden på 21
391 kWh är el som förbrukas av värmepump och övriga pumpar.
Primärenergitalet för energideklarationer på Alabastern uppgick till 62 kWh/m2 år för
2019. Efter installation av spillvattensystemet ökade primärenergitalet till 63 kWh/m2 år.
Jämfört med fullständig energideklaration för Alabastern, som inkluderar solhybrider, som
hade 56 kWh/m2. Delar av energideklarationerna för 2019, 2020 med hänsyn till
spillvattensystemet exklusive solhybrider samt fullständig energideklaration för 2020 visas i
bilaga 15, 16 respektive 17.
Högst energiåtervinning uppnåddes i november 2020 med 6 729 kWh. Lägst
energiåtervinning, för de fullständigt driftsatta månaderna, var under juni 2020 med 3 745
kWh återvunnen värme. Medelenergiåtervinningen under 12 driftsatta månader låg på 5 403
kWh.
5.1.2 Ekonomi
Bruttobesparingen som görs på systemet med pris för Växjös fjärrvärmepriser blir 62 550 kr
som visas i Tabell 3 och beräkning redogörs i bilaga 9. Nettobesparingen, elkostnad för
värmepump borträknad, blev 37 904 kr. Med priser från Ljungbyenergi blir
bruttobesparingen 58 154 kr och nettobesparingen 33 508 kr, beräkning redogörs i bilaga 10.
Skillnaden bestod enbart av det lägre värmepriset som erbjöds av Ljungby Energi.
Tabell 3 - Årlig kostnad och besparing för Alabastern.
Placering
Elkostnad
UnderhållsBruttobesparing
(kr)
kostnad (kr)
(kr)

Nettobesparing
(kr)

Växjö

20 871

3 775

62 550

37 904

Ljungby

20 871

3 775

58 154

33 508
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5.1.2.1 LCC utifrån Evertherms förväntad livslängd
Alabasterns totala livscykelkostnad med EU-bidrag blev 1 318 128 kr, vid beräknad
livslängd på 45 år och en kalkylränta på 4%. Bidraget för anläggningen var hälften av
grundinvesteringen, vilket innebar en halvering av återbetalningstiden utan hänsyn till ränta.
Investeringskostnaden var 799 480 kr, driftkostnader 440 430 kr och underhållskostnaderna
uppkom till 78 218 kr. Av totalen utgjorde investeringskostnader 61%, driftkostnader 33%
samt underhållskostnader 6%. Figur 13 visar förhållandet mellan samtliga kostnader.
Det årliga betalningsöverskottet blev 37 905 kr. Återbetalningstiden utan hänsyn till
kalkylränta blev 21 år med priser för Växjö. Med priser för Ljungby var återbetalningstiden
24 år. Figur 13 visar förhållandet mellan samtliga kostnader.

Alabastern med EU-bidrag, livslängd 45 år
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Figur 13 - LCC Alabastern med EU-bidrag
Alabasterns totala livscykelkostnad utan EU-bidrag blev 2 117 608 kr. Investeringskostnaden
var 1 595 960 kr vilket utgjorde 75% av den totala kostnaden. Driftkostnaderna utgjorde 21%
och var 440 430 kr samt underhållskostnaderna som var 4% av totalen uppkom till 78 218 kr.
Återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylränta för systemet utan EU-bidrag var 42 år med
priser för Växjö och 48 år med priser för Ljungby. Figur 14 visar förhållandet mellan
samtliga kostnader.
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Alabastern utan EU-bidrag, livslängd 45 år
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Figur 14 - LCC Alabastern utan EU-bidrag
5.1.2.2 LCC utifrån marknadsmässig livslängd
Alabasterns totala livscykelkostnad med EU-bidrag blev 1 152 269 kr. Bidraget för
anläggningen var hälften av grundinvesteringen. Av totalen utgjorde investeringskostnader
69% av den totala kostnaden och var 799 480 kr. Systemets driftkostnader utgjorde 26% och
var 299 584 kr och dess underhållskostnader utgjorde 5% och var 53 205 kr. Figur 15 visar
förhållandet mellan samtliga kostnader.
Återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylränta blev densamma som vid livslängd på 45 år,
nämligen 21 års återbetalningstid med priser för Växjö. Med priser för Ljungby var
återbetalningstiden 24 år. Figur 15 visar förhållandet mellan samtliga kostnader

Alabastern med EU-bidrag, livslängd 25 år
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Figur 15 – LCC, marknadsmässig, Alabastern med EU-bidrag
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Alabasterns totala livscykelkostnad utan EU-bidrag blev 1 951 749 kr. Investeringskostnaden
var den största kostnaden och utgjorde 1 598 960 kr, vilket var 82% av den totala kostnaden.
Driftkostnaderna utgjorde 299 584 kr som var 15% av totalen och underhållskostnader för
53 205 kr vilket utgjorde 3%. Figur 15 visar förhållandet mellan samtliga kostnader.
Återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylränta blev 42 år med priser för Växjö och 48 år
med priser för Ljungby. Figur 16 visar förhållandet mellan samtliga kostnader

Alabastern utan EU-bidrag, livslängd 25 år
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Figur 16 – LCC, marknadsmässig, Alabastern utan EU-bidrag
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5.1.3 Effektivitet
Systemet uppnådde högst effektivitet under juli 2020 med 103% energiåtervinning. Lägst
effektivitet uppnåddes, för månaderna med fulldrift, under december 2020 med 86%.
Medeleffektiviteten för systemet låg på 92%. Energi till tappvarmvattenberedning (DHW)
uppnådde högst återvinning under juni 2020 med 100% och lägst under november 2020 med
44%, se Tabell 4.
Tabell 4 - Sammanställning av återvinning, omarbetad bilaga 3
Datum
Återvinning av max (%) Återvinning till DHW (%)
jan-20 *
feb-20 *
mar-20

92

46

apr-20

89

62

maj-20

88

80

jun-20

99

100

jul-20

103

95

sep-20

95

87

okt-20

93

64

nov-20

88

44

dec-20

86

45

jan-21

90

51

feb-21

93

56

mar-21
Medel

89
92

49
65

aug-20 **

* Ej fullständig driftmånad, bortses.
** Värmepump ej i drift, bortses.
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5.2 Living-lab
5.2.1 Energi & effektivitet
Medelenergiåtervinningen för värmeväxlaren i Living-lab, Göteborg, uppgick till 2 680
kWh/år. Tabell 5 visar energiåtervinning och effektivitet mellan 2016 och 2018, data erhållen
av Hans-Olof Nilsson vilket visas i bilaga 14. För Living-lab utvinns som mest 25% och som
minst 23%, se Tabell 5.
Tabell 5 - Tilldelade värden för Living-lab, omarbetad bilaga 14
År
Antal uppmätta
Effektivitet
Energi (kWh)
månader
2016

6

23%

1 276

2017

12

25%

2 808

2018

10

24%

2 169

5.2.2 Ekonomi
Den enda kostnaden för Living-lab var grundinvesteringen som uppgick till 43 000 kr.
Kostnader för systemunderhåll inkluderades inte i den totala kostnaden. Med uppmätta
värmepriser skulle detta spara in 1 972 kr per år om systemet var placerat i Växjö.
Återbetalningstiden utan hänsyn till kalkylränta med värmepriset från VEAB blev 22 år. Om
systemet var placerat i Ljungby hade 1 834 kr sparats in per år. Återbetalningstiden med
värmepriset från Ljungby Energi var 24 år.
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6. Slutsats och Diskussion
6.1 Alabastern
6.1.1 Energi
Data för värme- och energibesparingen togs som nämnt i genomförandet från en drifttabell
över Alabastern. Med denna tabell fick vissa värden bortses då anläggningen varit ur drift
eller haft övriga teknikstrul. Vi har alltså räknat på 12 månader och inte ett helt kalenderår.
Detta, i kombination med den begränsade tidsaspekten, har medfört ett uppskattat värde som
får anses som det bästa alternativet till ett fullt kalenderår.
Att räkna 12 kompletta månader istället för 12 efterföljande har också nackdelen att en
helbild inte kan speglas på samma sätt. Som approximation får vår metod i denna aspekt
anses den vara det mest relevanta underlaget för uppskattning av årlig besparing.
Under juni 2020 var värmeåtervinningen lägst. Att det under sommaren inte återvinns lika
mycket varmvatten kan anses som rimligt eftersom det borde användas mindre värme en
varm sommardag än en kall vinterdag. Dock är det endast under högsommaren som det
märks en ordentlig skillnad, under vår och höst var återvinningen snarlik vintermånaderna.
November 2020 var den månaden med högst värmeåtervinning, vilket följer antagandet.
I projektet användes tre energideklarationer. En deklaration för 2019 som har varit referens
för de två andra. Två versioner för 2020 har gjorts, där den ena endast tog hänsyn till
påverkan av spillvattensystemet. Den tredje deklarationen var mer komplett och tog även
hänsyn till producerad energi från solhybrider, vilket minskade byggnadens elförbrukning.
Eftersom installationen medförde en högre elförbrukning och mindre
fjärrvärmeförbrukning samt att fjärrvärme har en lägre primärenergifaktor än el så ökade
primärenergitalet efter installation av spillvattensystemet, utan solhybrider.
Installationen missgynnas i energideklarationen när den skiftar uppvärmningen från
fjärrvärme till el på grund av primärenergifaktorerna. Därav ökade primärenergitalet från 62
till 63 kWh/m2.
När solhybrider installerades i samband med spillvattensystemet kunde primärenergitalet
istället minskas från 62 till 56 kWh/m2. Detta på grund av att både fjärrvärmeförbrukningen
och elförbrukning som tidigare tillkommit för pumpar istället kunde minskas.
Investering av systemet i Alabastern har lett till minskade energiförluster genom spillvatten
vilket har minskat mängden energi för uppvärmning av tappvarmvatten.
På samma gång har ett svenskt företag gynnats med investeringen till svenska jobb samt
bidragit till fortsatt utveckling av energieffektiva lösningar. Investeringen visar även för
andra företag att satsningar är villiga att göras ur denna energiåtervinningsaspekt vilket
gynnar marknaden och möjliggör för billigare priser och effektivare systemlösningar.
Om primärenergifaktor för el skulle klassas med en lägre faktor än 1,8 skulle även denna
typ av återvinning kunna gynna energideklarationen där den här typen av systemlösning
installeras. Evertherm marknadsför sig som att de har en lösning att ta vara på
spillvattenenergi och inte som en lösning för att minska energideklarationen.
Energideklarationen hade dock, förmodligen, kunnat minskas om elanvändning hade gynnats
istället för bestraffas som det gör när fjärrvärme har lägre primärenergifaktor än el.
En möjlig förklaring till varför primärenergifaktorn är gynnsam för fjärrvärme medan
bestraffande för elanvändningen, genom en högre primärenergifaktor, kan vara att fjärrvärme
är närproducerat samt att den gröna elen från vindkraft och solkraft producerad i Sverige kan
säljas vidare till länder där användning av fossila bränslen är vanligare. Vare sig det bör
förhålla sig som så eller inte har uppkommit under projektets gång men har inte utvecklats på
grund av tidsbrist och relevans för rapporten som förstudie. Det hade dock varit en intressant
och relevant uppföljning till projektet.
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Det kalla vattnet som är tillåtet att släppa ut är en viktig aspekt, eftersom möjligheten att
släppa ut kallare avloppsvatten innebär att systemet kan ta upp mer energi. Dock så kan det
bli problem för reningsverken om utgående vatten blir allt för kallt. Om dessutom många
liknande system som detta implementeras som alla släpper ut kallare vatten än de gör idag
kan det bli ytterligare problem för reningsverken och för avloppsledningarna. Exakt hur detta
hade påverkat avlopp och reningsverk har vi inte undersökt men det hade varit intressant för
framtida projekt att ta reda på.
6.1.2 Ekonomi
Som man kan utläsa från resultatet är detta system inte speciellt fördelaktigt att installera ur
ett lönsamhetsperspektiv. Med bidrag från EU, som ändå var relativt högt med 50% av
investeringskostnaden, har systemet, enligt våra beräkningar, en återbetalningstid på 21 år.
Däremot finns det andra ekonomiska vinningar att kunna göra i dessa projekt. Exempelvis
kan man få ytterligare EU-bidrag för lågenergibyggnader och då kan detta system vara en
investering som är värd att titta på. Dessutom är Evertherm ett svenskt bolag som kommuner
och andra icke-vinstdrivande bolag kan se en nytta i att anlita, för att främja den svenska
arbetsmarknaden och kompetensen hos svenska ingenjörer för en grönare och mer hållbar
framtid.
Som vi har nämnt tidigare i rapporten så är varmvattenförluster fortfarande en stor del av
byggnadens energianvändning som inte tas vara på och förr eller senare kommer man behöva
göra något åt detta. Än så länge kan detta system anses vara för dyrt för att kunna installeras
kommersiellt vid flerbostadshus. Däremot brukar nya många system för energi, som
vindkraft och solkraft, också anses vara för dyra när de tas fram. Lösningar för att hantera
spillvatten är fortfarande relativt nya och kan säkerligen fortsätta att utvecklas till ett billigare
pris och till bättre prestanda för att sedan kunna implementeras i en större skala i framtiden.
Det finns redan nu knep för att kunna sänka kostnaden för detta system. Genom att samla
spillvattnet i tankarna under dagarna för att sedan kunna driva värmepumparna under natten
skulle elpriset sjunka då taxan är lägre under natten. Det gör att besparingarna har möjlighet
att bli ännu större. Systemet på Alabastern förbrukar drygt 21 000 kWh per år som med
aktuella kostnader för el utgör en kostnad på drygt 20 000 kr per år. I detta system blir det en
kostnad som kan göra en liten skillnad, men kan liknande system installeras i en större skala
finns det kapacitet att göra en ännu större besparing på elen. För att nattlagring ska kunna
vara ett realistiskt tillvägagångssätt på liknande system krävs det stora tankar som kan hålla
spillvattnet för ett dygn och även effektiva värmeväxlare som hinner plocka ut all energi från
spillvattnet under natten innan det kommer mer spillvatten från nästa dag.
För mätning av LCC-kalkylen gjordes en del antaganden. Exempelvis så togs ett snittpris
för elen över 2020 medan det egentligen är ett rörligt pris. Dessutom är det inte möjligt att ta
hänsyn till oförutsägbara kostnader från tekniska komplikationer. Även om systemet ska vara
underhållsfritt så är det rimligt att förvänta sig komplikationer under systemets livslängd. Det
innebär att den verkliga kostnaden för systemet rimligtvis borde vara högre än den angivna
av LCC-kalkylen.
I Tabell 1 var den uppmätta återbetalningstid på 49 år. Vi lade märke till några skillnader
mellan de olika jämförelserna. I Tabell 1 så mättes data för 2020 och då var det tre månader
under de året som inte var fullständiga månader. Systemet installerades en bit in i februari
och var ur drift under augusti. I detta projekt har vi istället räknat på 12 fullständiga, dock
inte sammanhängande, månader och därifrån uppskattat dess årliga förbrukning och
besparing. Dessutom var priset för el aningen högre i Tabell 1 då den var 1,36 kr/kWh istället
för vårat uppmätta värde på 0,99 kr/kWh. Hur de har räknat elpriset framgår inte i rapporten
men vi har använt oss av priser från VEAB och fakturor från Växjöbostäder för kvarteret
Alabastern och därifrån räknat ut ett värde som vi anser speglar verkligheten. Priser för
fjärrvärme är dock snarlikt i båda rapporterna.
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6.1.3 Effektivitet
Att 103% effektivitet uppnåddes under juli 2020 beror troligtvis på att vattnet som lämnade
systemet vid Alabastern var under den acceptabla gränsen. Det medför därför att
effektiviteten kan överstiga 100% relativ den accepterade temperaturgränsen. Vi har däremot
inte fått det bekräftat av Evertherm. Vanligtvis är temperaturen på vattnet som lämnar
systemet strax ovanför temperaturgränsen på 6℃. Det är för att säkerställa att
temperatursänkningen på vattnet som uppstår till följd av förluster vid transporten
fortfarande håller sig över den tillåtna temperaturgränsen.
Evertherm utlovar att energin som finns i spillvattnet kan tas vara på upp till 90% relativt
den tillåtna temperaturgränsen på utgående vatten. Mätningarna visar att det uppnås och det
är till följd av att spillvattnet ligger kvar i kollektortanken så att köldmediet kan ta vara på
värmen till dess att temperaturen på spillvattnet strax är ovanför den tillåtna
temperaturgränsen.
Systemets användning av polymer som material för värmeväxlare medför mindre
underhållskostnader eftersom systemet inte behöver någon rengöring. Själva effektiviteten på
värmeväxlaren är densamma som andra växlare på marknaden, omkring 20-25%. Det som
gör Evertherms systemlösning intressant är just rengöringen samt att det tas tillvara på nästan
all värme från spillvattnet relativt den tillåtna temperaturgränsen.

6.2 Living-lab
6.2.1 Energi & Effektivitet
Eftersom vi saknade underlag så fanns inte möjlighet att beräkna värmeväxlarens effektivitet
själva, vi fick därför förlita oss på Hans-Olofs beräkningar. Data för värmeväxlaren anges
Tabell 5, där den högsta uppmätta effektiviteten var 2017 då 2808 kWh blev återvunnet.
Vidare diskussion kring energi och effektivitet har varit svår att göra eftersom all data
tilldelats och vissa värden saknas för att kunna utföra beräkningarna själva. Det vi har sett är
att denna lösning står sig väldigt bra mot andra typer av stående spillvattenvärmeväxlare vi
läst om till detta projekt, förutsatt att värdena stämmer. Den höga värmeåtervinningen
kommer troligtvis från alla smarta lösningar som implementerats istället för att endast ha en
enkel rörvärmeväxlare, som exempelvis med kylflänsarna och kanalerna som vattnet
strömmar igenom.
Effektiviteten för värmeväxlaren var omkring 23-25% vilket är vad andra växlare på
marknaden även levererar. Skillnaden mot Alabastern är att spillvattnet i Living-lab inte
ligger kvar i en kollektortank utan passerar längst med röret. Temperaturen på utgående
spillvatten kommer därför vara högre och innehålla mer energi än vid Alabastern.
Kylflänsarna ökar effektiviteten men det är oklart hur mycket. Det hade varit intressant att
jämföra värmeväxlare med olika antal kylflänsar för att ta reda på nyttan hos dem. Fördelen
med stående värmeväxlare är att de kräver mindre underhåll än vad en liggande gör med
samma storlek. Hans-Olofs växlare kräver ungefär 30 minuters rengöring var sjätte månad
medan en liggande kräver 5-8 minuters rengöring en gång i veckan, se kapitel 2.1.3.2.
För Living-lab har kostnader och tid försummats för rengöring och underhåll på grund av
att de ansetts ha så pass liten inverkan i form av kostnader för Hans-Olof. För framtida
projekt och applikationer av tekniken som Hans-Olof använt sig av bör dock detta tas till
hänsyn eftersom det hade utgjort en kostnad ifall den installerats av exempelvis en
bostadsrättsförening.
En aspekt att undersöka hade kunnat vara angående möjligheten att belägga
spillvattensidan i värmeväxlaren i Living-lab med polymer för att minimera eller eliminera
underhållet helt. Någonting likt det materialvalet för värmeväxlaren från Alabastern, som
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nämndes i kapitel 2.1.3.2. Detta skulle kunna leda till en enkel, förhållandevis billig och
driftsäker värmeväxlare för applikation på fler hus för att minimera värmeförluster.
6.2.2 Ekonomi
Hans-Olof Nilssons värmeväxlare är enkel lösning som går att integrera i många hushåll.
Den tar vara på mindre energi än vad systemet vid Alabastern gör men det är rimligt med
tanke på prisskillnaden och antalet komponenter. Värmeväxlaren har en lång
återbetalningstid, 22 år om placerad i Växjö. Den är inte dyr men sparar heller inte så mycket
pengar och har därför en lång återbetalningstid. För att söka bidrag för dessa typer av
energisparande krävs det att de implementeras i ett flerbostadshus, man kan alltså inte söka
bidrag för lösningar implementerade i ett enfamiljshus. Ifall man har möjlighet att applicera
denna lösning i ett mindre flerbostadshus, med både stöd för bidrag och ett högre flöde så är
det inte omöjligt att det skulle kunna betala av sig på bara ett par år.
I våra beräkningar så finns ingen underhållskostnad med för systemet. Det enda underhållet
var rengöring en gång i halvåret på cirka 30 minuter som enligt Hans-Olof var enkelt att fixa
själv vilket vi ansåg försumbart. Om man däremot implementerar detta i ett flerbostadshus
behövs det kanske mer rengöring och underhåll och blir då en kostnad man måste ta hänsyn
till.

6.3 Diskussion
Syftet med projektet har varit att visa om värmeåtervinning av spillvatten leder till
energieffektivare bostäder vilket vi med energideklarationer har gjort genom att visa att
byggnadens energiförbrukning minskat. Den totala energiförbrukningen minskade genom att
värmeförbrukningen minskade mer än den ökande elförbrukningen.
Vi har visat att Alabasterns primärenergital inte sänktes genom deras val av systemlösning
och dimensionering. Slutligen har vi även undersökt om systemet har potential att på lång
sikt spara pengar vilket den har om den kan hålla under hela livslängden på 40-50 år.
Däremot anser vi inte att den ekonomiska aspekten bör vara den främsta anledningen till en
sådan investering.
Projektet har utvärderat och redogjort för värmeåtervinning för två olika
spillvattenlösningar angående lönsamhet och effektivitet genom en LCC-kalkyl för
Alabastern och återbetalningstid för både Alabastern och Living-lab. Priserna har även
jämförts om spillvattenanläggningarna varit placerade i Ljungby för att visa skillnaden om
liknande installation hade gjorts där. Även procentuella värmeåtervinningen och en
ekonomisk analys har gjorts för dessa bestämmanden. Målen med projektet kan anses som
uppnådda förutom att vi saknade underlag för beräkning av effektivitet för Living-lab.
Aspekten med investeringsstöd nämndes kort i teori men är en viktig del för att möjliggöra
den här typen av installationer och energibesparande lösning. Utan stödet beräknade
exempelvis READY-rapporten att Alabastern skulle ha en återbetalningstid på 98 år.
Samtidigt gynnas Sverige i utveckling, kompetens och arbetsmarknadsmässigt när
investeringsstöd från EU tilldelas.
Utgångspunkten för projektet och dess innehåll har inte ändrats så mycket. Vid reflektion
av rapportens innehåll, efter diskussioner med kunniga inom området och egen undersökning
kring spillvattenåtervinning, hade det varit mer lämpligt att jämföra systemlösningen vid
Alabastern med liknande system som hade varit relevanta att installeras i byggnaden. Istället
har rapporten redogjort för två helt olika lösningar för två olika typer av byggnader,
flerbostadshus och enfamiljshus.
Eftersom Evertherm inte är det enda företaget med lösningar för hantering av
spillvattenvärme hade det varit intressant för framtida projekt att undersöka vad marknaden
mer har att erbjuda investerare.
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De hade även kunnat jämföra andra system, exempelvis liggande värmeväxlare, för
enfamiljshus. På sådant sätt hade projektet kunnat göra en relevantare LCC-kalkyl som
tydligt visar på kostnadsskillnader mellan tillgängliga alternativ för flerbostadshus respektive
enfamiljshus som erbjuds på marknaden.

6.4 Slutsats
Vi anser inte att systemet i Alabastern är rättfärdigat att implementera utifrån ett
lönsamhetsperspektiv. Däremot finns det andra positiva aspekter med detta system som att
det bidrar till den svenska arbetsmarknaden, att utveckla tekniken för att kunna effektivisera
den och göra den ännu mer lönsam och att kunna ta tillvara på energi som annars bara spolas
bort i avloppet. Ser man till ställda miljömål upprättade av Sverige och EU så kan
investeringen anses försvarbar ur ett miljö- och energibesparingsperspektiv.
Lösningen i Living-lab kan anses som ekonomiskt försvarbar på grund av låg
investeringskostnad och att livslängden för värmeväxlaren är betydligt längre än den relativt
långa återbetalningstiden. Dock har vi problematiken med rengöringen, något som måste
avvägas vid investering och som påverkar återbetalningstiden.

- 34 -

7. Referenser
[1]

Naturskyddsföreningen , ”Faktablad: Växthuseffekten,” 26 02 2020. [Online].
Available: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktabladvaxthuseffekten. [Använd 15 04 2021].

[2]

WWF, ”Causes of global warming,” n.d. [Online]. Available:
https://www.wwf.org.au/what-we-do/climate/causes-of-globalwarming#gs.0y0olb. [Använd 15 04 2021].

[3]

NOAA National Centers for Environmental information , ”State of the Climate:
Global Climate Report for Annual 2020,” 01 2021. [Online]. Available:
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202013 . [Använd 16 04 2021].

[4]

Europeiska kommissionen, ”Vad händer om vi inte gör något?,” 12 2019.
[Online]. Available:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_19_6715. [Använd 16
04 2021].

[5]

Europeiska kommissionen, ”Paris Agreement,” n.d. [Online]. Available:
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_sv .
[Använd 16 04 2021].

[6]

UNFCCC, ”The Paris Agreement,” n.d. [Online]. Available:
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-parisagreement. [Använd 16 04 2021].

[7]

M. Torres Gunfaus och H. Waisman, ”Assessing the adequacy of the global
response to the Paris Agreement: Toward a full appraisal of climate ambition
and action,” Earth System Governance, 2021.

[8]

Europeiska kommissionen, ”En europeiska grön giv: Sträva efter att bli
världens första klimatneutrala kontinent,” n.d. [Online]. Available:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
. [Använd 17 04 2021].

[9]

Europeiska kommissionen, ”Långsiktig strategi för 2050,” n.d. [Online].
Available: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv. [Använd 18
04 2021].

[10]

A. Haines och P. Scheelbeek, ”European Green Deal: a major opportunity for
health improvement,” THE LANCET, vol. 395, nr 10223, pp. 1327-1329, 2020.

[11]

R. Francesca De Masi, A. Gigante och G. P. Vanoli, ”Numerical analysis of
phase change materials for optimizing the energy balance of a nearly zero
energy building,” Sustainable Cities and Society, vol. 63, 2020.

- 35 -

[12]

M. Economidou, V. Todeschi, P. Bertoldi, D. D'Agostino, P. Zangheri och L.
Castellazzi, ”Review of 50 years of EU energy efficiency policies for
buildings,” Energy & Buildings, vol. 225, 2020.

[13]

P. Huovila, M. Ala-Juusela, L. Melchert, S. Pouffary, C.-C. Cheng, D. UrgeVorsatz, S. Koeppel, N. Svenningsen och P. Graham, ”Buildings and Climate
Change: Summary for Decision Makers,” 2009. [Online]. Available:
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unep207.pdf. [Använd
20 04 2021].

[14]

UNEP-SBCI United Nations Environment Programme, ”Common Carbon
Metric: Protocol for Measuring Energy Use & Reporting Greenhouse Gas
Emissions from Building Operations,” 2012. [Online]. Available:
https://www.ukgbc.org/sites/default/files/Common%2520Carbon%2520Metric.
pdf. [Använd 21 04 2021].

[15]

Europeiska regionkommittén, ”Finansiering av renoveringsvågen: främja
sysselsättning och energibesparing i EU,” 27 01 2021. [Online]. Available:
https://cor.europa.eu/sv/news/Pages/financing-the-renovation-wave.aspx .
[Använd 23 04 2021].

[16]

European Commission, ”Renovation wave,” 20 04 2021. [Online]. Available:
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficientbuildings/renovation-wave_en. [Använd 25 04 2021].

[17]

European Commission, ”COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS A Renovation Wave for Europe - greening our buildings,
creating jobs, improving lives,” 12 10 2020. [Online]. Available: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662. [Använd
23 04 2021].

[18]

Finansdepartementet Avdelning för samhällsplanering och bostäder, ”Förslag
till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus,” 03 2021.
[Online]. Available:
https://www.regeringen.se/494db2/contentassets/daae7190d52e4365bd9298d9
5dadd311/forslag-till-forordning-om-stod-till-energieffektivisering-iflerbostadshus.pdf. [Använd 23 04 2021].

[19]

Europeiska unionens officiella tidning, ”Förordningar: Kommissionens
Förordning (EU) nr 651,” 17 06 2014. [Online]. Available: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL. [Använd 18 04
2021].

[20]

European Commission, ”General Block Exemption Regulation (GBER)
Frequently Asked Questions,” 03 2016. [Online]. Available:

- 36 -

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.
pdf. [Använd 21 04 2021].
[21]

M. Mannan och S. G. Al-Ghamdi, ”Environmental impact of water-use in
buildings: Latest developments from a life-cycle assessment perspective,”
Journal of Environmental Management, vol. 261, 2020.

[22]

Evertherm, ”Garanterad energibesparing istället för individuell mätning och
debitering (IMD),” n.d. [Online]. Available: https://www.evertherm.se/imd.
[Använd 01 05 2021].

[23]

Naturvårdsverket, ”Så följer vi upp klimatmålen,” 27 01 2021. [Online].
Available: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-ochluft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Sa-foljer-vi-uppklimatmalen/. [Använd 11 04 2021].

[24]

Naturvårdsverket, ”Sveriges Miljömål - God bebyggd miljö,” 31 03 2021.
[Online]. Available: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/godbebyggd-miljo/. [Använd 13 04 2021].

[25]

Naturvårdsverket, ”Sveriges Miljömål - Generationsmålet,” 31 03 2021.
[Online]. Available: https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/.
[Använd 13 04 2021].

[26]

Naturvårdsverket, ”Sveriges Miljömål - Begränsad klimatpåverkan,” 31 03
2021. [Online]. Available:
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/.
[Använd 13 04 2021].

[27]

K. Lindholm, ”Elproduktion,” 29 03 2021. [Online]. Available:
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/. [Använd
18 05 2021].

[28]

Naturvårdsverket, ”Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp,” 26 01 2021.
[Online]. Available: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimatoch-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/. [Använd 13 04
2021].

[29]

C. Kerstin och S. Anders, ”Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn,”
(Rapport) 2019. [Online]. Available:
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/klimat-ochluft/klimat/PM-Klimatscenarier-bygg-fastighetssektorn.pdf. [Använd 15 04
2021].

[30]

Boverket, ”Miljöindikatorer - aktuell status,” 17 02 2021. [Online]. Available:
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-ochforvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/. [Använd 13 04 2021].

[31]

J. Kihlberg, ”Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder,” 03 06
2020. [Online]. Available:

- 37 -

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogram
met/. [Använd 14 04 2021].
[32]

A. Nykvist, ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus
(Förstudie),” (Rapport) 2012. [Online]. Available:
https://www.bebostad.se/library/1866/vaermeaatervinningssystem-foerspillvatten-i-flerbostadshus-foerstudie.pdf. [Använd 15 04 2021].

[33]

Boverket, ”Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (till
och med BFS 2020:4),” 2016. [Online]. Available:
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs20116/. [Använd 15 04 2021].

[34]

J. Niskanen och H. Rohracher, ”Passive houses as affiliative objects:
Investment calculations, energy modelling, and collaboration strategies of
Swedish housing companies,” Energy Research & Social Science, vol. 70,
2020.

[35]

Passivhuscentrum, ”Passivhus,” n.d. [Online]. Available:
https://www.passivhuscentrum.se/passivhus/. [Använd 10 05 2021].

[36]

Forum För Energieffektivt Byggande (FEBY), ”Kriterier - FEBY Guld, Silver,
Brons,” n.d. [Online]. Available: https://www.feby.se/Kriterier. [Använd 10 05
2021].

[37]

Boverket, ”Krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus,” 09 06
2020. [Online]. Available: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-ochrenovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/krav-pa-individuellmatning-och-debitering-i-flerbostadshus/. [Använd 15 04 2021].

[38]

S. Siggelsten och S. Olander, ”Individual metering and charging of heat and
hot water in Swedish housing cooperatives,” Energy Policy, vol. 61, pp. 874880, 2013.

[39]

U. Tettey, ”Energy balance in buildings,” 21 03 2021. [Online]. Available:
https://mymoodle.lnu.se/pluginfile.php/6465054/mod_resource/content/1/2BT0
05%E2%80%93Energy%20balance%20of%20buildings-I_2021-01-25.pdf.
[Använd 10 04 2021].

[40]

M. Pomianowski, H. Johra, A. Marszal-Pomianowska och C. Zhang,
”Sustainable and energy-efficient domestic hot water systems: A review,”
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 128, 2020.

[41]

H. Alvarez, ”Energiteknik Del 1, 3:e upplagan,” i
Värmegenomgångskoefficient, Lund, Studentlitteratur AB, 2006, pp. 399-405.

[42]

P. Wickman, Interviewee, Certifierad oberoende energiexpert. [Intervju].
2021.

- 38 -

[43]

Avloppsguiden, ”Avloppsguidens ordlista,” [Online]. Available:
https://avloppsguiden.se/informationssidor/avloppsguidens-ordlista/. [Använd
03 05 2021].

[44]

Evertherm, ”Dimensionering & Räkneexempel,” 18 03 2020. [Online].
Available: https://assets.websitefiles.com/5df7622d35688ccc81186cfd/604894e116eeb20abd6e6934_EVTDimensioneringsblad-A4-210310.pdf. [Använd 18 04 2021].

[45]

H.-O. Nilsson, Interviewee, Teknik-Chef på Nilsson Energy. [Intervju]. 14 05
2021.

[46]

Folkhälsomyndigheten, ”Legionella,” 20 11 2020. [Online]. Available:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-ochhalsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-tillobjekt/legionella/. [Använd 21 04 2021].

[47]

V. kommun, ”Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning,” 16 12 2008. [Online]. Available:
https://vaxjo.se/download/18.59777ce315d3abb23512ff3f/1500358519568/AB
VA%20%20V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun%202009%20med%20informationsd
el.pdf. [Använd 21 04 2021].

[48]

H. Alvarez, ”Värmeväxlare. Konstruktion,” i Energiteknik del 1, Lund,
Studentlitteratur AB, 2015, pp. 406-434.

[49]

Engineers Edge, ”Cross Flow Type Heat Exchanger,” n.d. [Online]. Available:
https://www.engineersedge.com/heat_exchanger/cross_flow.htm. [Använd 14
04 2021].

[50]

Engineers Edge, ”Counter Flow Type Heat Exchanger,” n.d. [Online].
Available: https://www.engineersedge.com/heat_exchanger/counter_flow.htm.
[Använd 14 04 2021].

[51]

Nationalencyklopedin, ”Verkningsgrad (Lång),” n.d. [Online]. Available:
https://www-nese.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/verkningsgrad.
[Använd 15 04 2021].

[52]

Svensk Ventilation, ”Olika typer av värmeväxlare,” n.d. [Online]. Available:
https://www.svenskventilation.se/ventilation/varmevaxlare/. [Använd 15 04
2021].

[53]

M. K. Bhatnagar, M. Rai, M. Ashraf, O. Kapoor, T. Mamatha och M. Vishnoi,
”Efficiency enhancement of heat exchanger using inserts and nano-fluid - A
review,” Materials Today: Proceedings, 2020.

[54]

J. Skarin, Interviewee, Utvecklingsingenjör på Ecoclime Group AB. [Intervju].
16 04 2021.

- 39 -

[55]

L. Andersson, Interviewee, Marknad/Försäljning på Eko By Isakssons.
[Intervju]. 20 04 2021.

[56]

Eko by Isakssons, ”Rengöring Ekoflow,” n.d. [Online]. Available:
https://www.ekobyisakssons.com/products/31-2/. [Använd 22 04 2021].

[57]

SWEP, ”3. Fouling,” n.d. [Online]. Available: https://www.swep.net/industrialhandbook/practical-advice/. [Använd 22 04 2021].

[58]

X. Chen, Y. Su, D. Reay och S. Riffat, ”Recent research developments in
polymer heat exchangers – A review,” Renewable and Sustainable Energy
Reviews, vol. 60, pp. 1367-1386, 2016.

[59]

Valliant, ”Hur fungerar en värmepump,” [Online]. Available:
https://www.vaillant.se/privatkunder/tips-rad/hur-olika-tekniker-fungerar/hurfungerar-en-varmepump/. [Använd 21 04 2021].

[60]

Valliant, ”Hur fungerar en värmepump,” 18 04 2016. [Online]. Available:
https://www.youtube.com/watch?v=Nc1jZvTB6F8. [Använd 13 04 2021].

[61]

Polarpumpen, ”Köldmedium värmepump,” [Online]. Available:
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/kunskapsbank/koldmedium.
[Använd 21 04 2021].

[62]

Naturvårdsverket, ”Köldmedieförteckning,” 08 2019. [Online]. Available:
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/kemikalier/koldmedieforteckning-augusti-2019.pdf.
[Använd 26 04 2021].

[63]

H. Yan, D. Wu, J. Liang, B. Hu och R. Wang, ”Selection and validation on
low-GWP refrigerants for a water-source heat pump,” Applied Thermal
Engineering, 2021.

[64]

Evertherm, ”Frågor och svar,” [Online]. Available:
https://www.evertherm.se/faq. [Använd 21 04 2021].

[65]

Y. A. Ҫengel och M. A. Boles, THERMODYNAMICS: An Engineering
Approach, New York: Mc Graw Hill Education, 2015.

[66]

A. Hurlov, ”Värmeåtervinning med spillvatten i flerbostadshus,” Högskolan i
Gävle, Gävle, 2019.

[67]

Energilyftet, ”Systemgränser och livscykelanalys,” n.d. [Online]. Available:
http://energilyftet.learnways.com/Resources/Courses/266/block2/index.html?v=1600041600029. [Använd 01 05 2021].

[68]

Energilyftet, ”Planering av lågenergibyggnader,” n.d. [Online]. Available:
http://energilyftet.learnways.com/Resources/Courses/266/block5/index.html?v=1618664513652. [Använd 01 05 2021].

- 40 -

[69]

Fastighetsbyrån, ”Vad är en energideklaration?,” n.d. [Online]. Available:
https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/salja-bostad/besiktningforsakring/energideklaration/ . [Använd 02 05 2021].

[70]

Boverket, ”Dessa byggnader ska energideklareras,” 28 04 2021. [Online].
Available:
https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessabyggnader-ska-energideklareras/. [Använd 02 05 2021].

[71]

Boverket, ”Energideklarationens innehåll,” 28 04 2021. [Online]. Available:
https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarati
onens-innehall/ . [Använd 02 05 2021].

[72]

B. Lantz, A. Isaksson och H. Löfsten, Industriell ekonomi - Grundläggande
ekonomisk analys, Lund: Studentlitteratur, 2014.

[73]

T. Schauerte, Interviewee, Universitetslektor och programansvarig för
högskoleingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi.. [Intervju]. 12 05 2021.

[74]

Upphandlingsmyndigheten, ”LCC-verktyg,” n.d.. [Online]. Available:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbarupphandling/ekonomiskt-hallbar-upphandling/lcc-for-langsiktigt-hallbarainkop/lcc-verktyg/#investeringar. [Använd 23 04 2021].

[75]

M. Appelgren, ”Stöd och bidrag 2019 för hållbart byggande och renovering,”
22 08 2019. [Online]. Available: https://www.ichb.se/innehall/artiklar/stodoch-bidrag-2019-for-hallbart-byggande-och-renovering/. [Använd 17 05 2021].

[76]

E. Bergman, ”LIFE: Sök bidrag till miljö, klimat och naturprojekt,”
Naturvårdsverket, 04 03 2021. [Online]. Available:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EUfinansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/. [Använd 17 05 2021].

[77]

Evertherm, ”Återvinning av värme i spillvatten,” N.D. [Online]. Available:
https://assets.websitefiles.com/5df7622d35688ccc81186cfd/5ea979453dd21dc51a5ea81d_EVTProduktblad-A4-v2.pdf. [Använd 12 04 2021].

[78]

Evertherm, ”Kompletta system för flerbostadshus och industri,” n.d. [Online].
Available: https://www.evertherm.se/produkter/produkter. [Använd 22 04
2021].

[79]

Avanza, ”EUR/SEK,” n.d. [Online]. Available:
https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/18998/eur-sek. [Använd 28 04
2021].

[80]

European Commission DG-ENER, ”READY - Resource Efficient Cities
Implementing Advanced Smart City Solutions,” 31 01 2021. [Online].
Available: http://www.smartcity-ready.eu/wp-content/uploads/2021/02/FinalPublishable-Summary-Report-READY_v2.pdf . [Använd 10 05 2021].

- 41 -

[81]

Skatteverket, ”Momssats på varor och tjänster,” n.d. [Online]. Available:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/mo
mssatspavarorochtjanster.4.58d555751259e4d66168000409.html . [Använd 10
05 2021].

[82]

Växjö Energi AB, ”Prislista Fjärrvärme 2021,” 01 01 2021. [Online].
Available:
https://www.veab.se/globalassets/dokumentarkiv/priser/veab_prislistafjarrvarme-vaxjo-nf. [Använd 29 04 2021].

[83]

Ljungby Energi, ”Fjärrvärmeavgifter,” 01 01 2021. [Online]. Available:
https://www.ljungby-energi.se/varme/fjarrvarmeavgifter/. [Använd 28 04
2021].

[84]

Nordpool, ”Day-Ahead Prices,” [Online]. Available:
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/AreaPrices/SE/Monthly/?view=table. [Använd 03 05 2021].

[85]

Skatteverket, ”Skatt på el,” [Online]. Available:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatt
er/skattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html. [Använd 05 05 2021].

[86]

Ljungby Energi, ”Elnätskostnader,” [Online]. Available: https://www.ljungbyenergi.se/elanslutning/elnatsavgifter/. [Använd 06 05 2021].

[87]

H. Candemir och P. Model, ”Spillvattenenergi - En outnytjad energikälla,”
KTH, Stockholm, 2015.

[88]

Polarpumpen, ”Värmepumpar,” [Online]. Available:
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/kunskapsbank/cop-scop. [Använd
21 04 2021].

[89]

”Renovation wave,” 20 04 2021. [Online]. Available:
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficientbuildings/renovation-wave_en.

- 42 -

8. Bilagor
Bilaga 1 – Boverket svarsmejl

-1-

Bilaga 2 – Återbetalningstid svarsmejl

-2-

Bilaga 3 – Mätdata för Alabastern

-3-

Bilaga 4 – Living-lab dimensioner, material och effekt

-4-

Bilaga 5 – Kalkylränta Alabastern svarsmejl

-5-

Bilaga 6 – LCC för Evertherms livslängd
Förutsättningar (anges av beställaren)
PROJEKT:
DATUM:

LCC Alabastern
2021-04-28

HANDLÄGGARE:
1

stk

1.2 Nyttjandetid

1.1 Antal

45

år

1.3 Kalkylränta

4,00%

1.4 Energipris

El

(välj i listan)

0,99

kr/kWh

1.5 Årlig prisförändring energi (frivillig)
1.6 Klimatpåverkan energianvändning (frivillig)

kgCO2/kWh

1.7 Finansieringskostnad vid leasing eller hyra

kr/år/stk

Indata från anbudsgivare
Namn

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

1 598 960

799 480

21 391

21 391

3 775

3 775

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

2 117 608

1 318 128

21 256

21 256

0

0

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

1
1 598 960
0
1 598 960

1
799 480
0
799 480

Investeringskostnader
2.1 Inköpspris

kr/stk

2.2 Kostnad för leverans, installation och driftsättning

kr/stk

2.3 Omställningskostnader

kr/stk

Drift & underhållskostnader
3.1

Energianvändning

El

kWh/år/stk

3.2 Kostnader förbrukningsartiklar

kr/år/stk

3.3 Kostnader för service och underhåll

kr/år/stk

3.4 Arbetskostnader

kr/år/stk

Övriga kostnader
4.1 Försäkringar, skatter och avgifter

kr/år/stk

4.2 Hyra eller leasing

kr/år/stk

4.3 Licenser

kr/år/stk

4.4 Kostnader för sluthantering

kr/stk

4.5 Restvärde

kr/stk

Resultat
5.1

TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknad)

kr

5.2

Driftskostnader per år

kr/år

5.3

Klimatpåverkan per år

kgCO2e/år

LCC-kalkyl
INVESTERINGSKOSTNADER
Investeringskostnader
Antal
Inköps pris
Kos tnad för leverans , ins tallation och drifts ättning
Investeringskostnader exl. omställningskostnader

s tk
kr/s tk
kr/s tk
kr

Omställningskostnader

kr

0

0

S:A INVESTERINGSKOSTNADER

kr

1 598 960

799 480

21 391
0,99
21 256
20,72
440 430

21 391
0,99
21 256
20,72
440 430

kr

0
3 775
0
3 775
20,72
78 218

0
3 775
0
3 775
20,72
78 218

kr

518 648

518 648

kr

0
0
0
0
0
20,72
0

0
0
0
0
0
20,72
0

kr
kr
kr
kr

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

kr

2 117 608

1 318 128

DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftkostnader
Energianvändning
Energipris
Driftkostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Driftkostnader under hela nyttjandetiden
Underhållskostnader
Kos tnader förbruknings artiklar
Kos tnader för s ervice och underhåll
Arbets kos tnader
Underhållskostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Underhållskostnader under hela nyttjandetiden
S:A DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER (nuvärdesberäknat)

kWh/år/s tk
kr/kWh
kr/år/stk
kr

kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/stk

ÖVRIGA KOSTNADER
Årliga övriga kostnader
Förs äkringar, s katter och avgifter
Hyra eller leas ing
Finans ierings kos tnad vid leas ing eller hyra
Licens er
Övriga kostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Totala övriga kostnader under hela nyttjandetiden
Övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
Kos tnader för s luthantering
Res tvärde
Totala övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
Nuvärde övriga poster vid slutet av kalkyltiden

kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/stk

S:A ÖVRIGA KOSTNADER (nuvärdesberäknat)

TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknat)
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Generell LCC-kalkyl för upphandling
V ersion 1 .2
Datum: 201 6-1 1 -23

Kalkyl-

Introduktion
Bilaga
7 – LCC förLCC-kalkyl
marknadsmässigparametrar
livslängd

Resultat

Beräkningsfaktorer
klimatpåverkan

Förutsättningar (anges av beställaren)
PROJEKT:
DATUM:

LCC Alabastern
2021-04-28

HANDLÄGGARE:
1

stk

1.2 Nyttjandetid

1.1 Antal

25

år

1.3 Kalkylränta

5,00%

1.4 Energipris

El

(välj i listan)

0,99

kr/kWh

1.5 Årlig prisförändring energi (frivillig)
1.6 Klimatpåverkan energianvändning (frivillig)

kgCO2/kWh

1.7 Finansieringskostnad vid leasing eller hyra

kr/år/stk

Indata från anbudsgivare
Namn

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

1 598 960

799 480

21 391

21 391

3 775

3 775

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

1 951 749

1 152 269

21 256

21 256

0

0

Alabastern Utan Bidrag

Alabastern Med Bidrag

1
1 598 960
0
1 598 960

1
799 480
0
799 480

Investeringskostnader
2.1 Inköpspris

kr/stk

2.2 Kostnad för leverans, installation och driftsättning

kr/stk

2.3 Omställningskostnader

kr/stk

Drift & underhållskostnader
3.1

Energianvändning

El

kWh/år/stk

3.2 Kostnader förbrukningsartiklar

kr/år/stk

3.3 Kostnader för service och underhåll

kr/år/stk

3.4 Arbetskostnader

kr/år/stk

Övriga kostnader
4.1 Försäkringar, skatter och avgifter

kr/år/stk

4.2 Hyra eller leasing

kr/år/stk

4.3 Licenser

kr/år/stk

4.4 Kostnader för sluthantering

kr/stk

4.5 Restvärde

kr/stk

Resultat
5.1

TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknad)

kr

5.2

Driftskostnader per år

kr/år

5.3

Klimatpåverkan per år

kgCO2e/år

LCC-kalkyl
INVESTERINGSKOSTNADER
Investeringskostnader
Antal
Inköps pris
Kos tnad för leverans , ins tallation och drifts ättning
Investeringskostnader exl. omställningskostnader

s tk
kr/s tk
kr/s tk
kr

Omställningskostnader

kr

0

0

S:A INVESTERINGSKOSTNADER

kr

1 598 960

799 480

21 391
0,99
21 256
14,09
299 584

21 391
0,99
21 256
14,09
299 584

kr

0
3 775
0
3 775
14,09
53 205

0
3 775
0
3 775
14,09
53 205

kr

352 789

352 789

kr

0
0
0
0
0
14,09
0

0
0
0
0
0
14,09
0

kr
kr
kr
kr

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

kr

1 951 749

1 152 269

DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftkostnader
Energianvändning
Energipris
Driftkostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Driftkostnader under hela nyttjandetiden
Underhållskostnader
Kos tnader förbruknings artiklar
Kos tnader för s ervice och underhåll
Arbets kos tnader
Underhållskostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Underhållskostnader under hela nyttjandetiden
S:A DRIFT- & UNDERHÅLLSKOSTNADER (nuvärdesberäknat)

kWh/år/s tk
kr/kWh
kr/år/stk
kr

kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/stk

ÖVRIGA KOSTNADER
Årliga övriga kostnader
Förs äkringar, s katter och avgifter
Hyra eller leas ing
Finans ierings kos tnad vid leas ing eller hyra
Licens er
Övriga kostnader per år
Om räknings faktor till nuvärde
Totala övriga kostnader under hela nyttjandetiden
Övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
Kos tnader för s luthantering
Res tvärde
Totala övriga intäkter/kostnader vid slutet av kalkyltiden
Nuvärde övriga poster vid slutet av kalkyltiden

kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/s tk
kr/år/stk

S:A ÖVRIGA KOSTNADER (nuvärdesberäknat)

TOTAL KOSTNAD (nuvärdesberäknat)
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Bilaga 8 – Living-lab allmän info svarsmejl
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Bilaga 9 – Värmeberäkning Växjö
Värmeberäkning

VEAB

Medelpris för värme

0.5887

Moms

25%
Datum

Prod. värme (kWh)

(Energimarknadsbyrån)
Besparing per månad brutto

Nettobesparing

jan-20 *
feb-20 *
Mar-20

7342

5402.9322

4086.8165

Apr-20

8327

6127.7875

4571.6536

May-20

8594

6324.2712

4497.9718

Jun-20

5611

4129.1000

2380.0250

Jul-20

5471

4026.0749

2451.3389

Sep-20

6605

4860.5784

2784.9077

Oct-20

8386

6171.2053

4356.9193

Nov-20

8435

6207.2641

4328.0075

Dec-20

6983

5138.7463

3507.0131

Jan-21

6414

4720.0227

2915.1696

Feb-21

6145

4522.0673

2573.8704

Mar-21

6686

4920.1858

3225.9015

7083.25

5212.52

84999

62550.24

aug-20 **

Medel
Totalt
* Ej fullständig
driftmånad
** Värmepump ej i drift
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41679.59

Bilaga 10 – Värmeberäkning Ljungby
Värmeberäkning

Ljungby
https://www.ljungby0,6842 energi.se/varme/fjarrvarmeavgifter/

Pris med moms

(Energimarknadsbyrån)
Datum

Prod. värme (kWh) Besparing per månad brutto

Nettobesparing

jan-20 *
feb-20 *

7342
8327
8594
5611
5471

5023,1519

3707,0363

5697,0561

4140,9222

5879,7286

4053,4293

3838,8594

2089,7843

3743,0760

2168,3400

6605
8386
8435
6983
6414
6145
6686

4518,9211

2443,2504

5737,4219

3923,1360

5770,9461

3891,6895

4777,5361

3145,8029

4388,2452

2583,3921

4204,2044

2256,0075

4574,3386

2880,0542

Medel

7083,25

4846,12

Totalt

84999

58153,49

mar-20
apr-20
maj-20
jun-20
jul-20
aug-20 **
sep-20
okt-20
nov-20
dec-20
jan-21
feb-21
mar-21

* Ej fullständig driftmånad
** Värmepump ej i drift
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37282,84

Bilaga 11 – Elfaktura Alabastern
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Bilaga 12 – Elberäkning Växjö

Elberäkning
EUR till kr:

10,12 kr/EUR (omvandlingsfaktor 28/4)

Elnätsavgift

0,124 kr/kWh (hämtad från VEAB)

Moms

25% (Energimarknadsbyrån)

Elskatt

0,356 kr/kWh (Skatteverket)
Datum

Elpris (EUR/MWh)

Elpris (kr/kWh)

Total Elpris ***

15,97
13,74
14,03
24,21
22,86

0,1616

0,8020

0,1390

0,7738

0,1420

0,7775

0,2450

0,9063

0,2313

0,8892

35,65
26,27
34,60
37,32
49,76
53,89
45,13

0,3608

1,0510

0,2659

0,9323

0,3502

1,0377

0,3777

1,0721

0,5036

1,2295

0,5454

1,2817

0,4567

1,1709

0,3149

0,9937

jan-20 *
feb-20 *
mar-20
apr-20
maj-20
jun-20
jul-20
aug-20 **
sep-20
okt-20
nov-20
dec-20
jan-21
feb-21
mar-21
* Ej fullständig driftmånad

Med elpris

** Värmepump ej i drift
*** Elpris inkl. moms, överföringsavgift och elskatt
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Medel tot elpris

Bilaga 13 – Elberäkning Ljungby
Elberäkning
EUR till kr:
Elnätsavgift
Elskatt
Moms
Datum
jan-20 *
feb-20 *
mar-20
apr-20
maj-20
jun-20
jul-20
aug-20 **
sep-20
okt-20

10,12
0,075
0,356
25%
Elpris (EUR/MWh)

nov-20
dec-20
jan-21
feb-21
mar-21
Medel

kr/EUR (omvandlingsfaktor 28/4)
kr/kWh (Ljungby Energi)
kr/kWh (Skatteverket)
(Energimarknadsbyrån)
Elpris (kr/kWh)

Total Elpris ***

15,97
13,74
14,03
24,21
22,86

0,1616
0,1390
0,1420
0,2450
0,2313

0,7408
0,7126
0,7162
0,8450
0,8279

35,65
26,27
34,60
37,32
49,76
53,89
45,13

0,3608
0,2659

0,9897
0,8711

0,3502

0,9764

0,3777

1,0108

0,5036

1,1682

0,5454

1,2205

0,4567

1,1096

31,12

0,3149

0,9324

Totalt
* Ej fullständig driftmånad
** Värmepump ej i drift
*** Elpris inkl. moms, överföringsavgift och elskatt
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Bilaga 14 – Living-lab effektivitet svarsmejl
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Bilaga 15 – Energideklaration Alabastern 2019

- 15 -

Bilaga 16 – Energideklaration Alabastern 2020 Spillvatten

- 16 -

Bilaga 17 – Energideklaration Alabastern 2020 Spillvatten inklusive solhybrider
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Institutionen för byggd miljö och energiteknik
351 95 Växjö
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40
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