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ENERGIMYNDIGHETENS NÄTVERK  
FÖR ENERGIEFFEKTIVA LOKALER 

Belok är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare 

med inriktning på lokalfastigheter. Belok initierades 2001 av Energimyndigheten och 

gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och 

miljöfrågor. 

Gruppens målsättning är att energieffektiva system, produkter och metoder tidigare skall 

komma ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att effektivisera 

energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras. 
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CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering och 

innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av Energimyndigheten (via 

ramavtal) att leverera förstudier och utredningar inom verksamhetsområdet 

lokalfastigheter. Förstudierna och utredningarna genomförs internt eller av extern part 

och undersöker vilka områden inom energieffektiva lokaler som är intressanta att 

utveckla och vilka fördjupade utredningar och analyser som kan behövas.  

Alla frågor kopplat till denna rapport hänvisas till CIT Energy Management AB: 

info.em@cit.chalmers.se  

Alla rapporter kommer att göras tillgängliga via belok.se. 
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SAMMANFATTNING 

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller 

energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i 

spillvattnet en outnyttjad resurs. I byggnader vars verksamhet genererar större mängder 

spillvatten med en relativt hög temperatur skulle installation av avloppsvärmeväxlare 

därmed kunna vara ett sätt att reducera behovet av tillförd energi ytterligare. 

Denna förstudie har genomförts med syfte att undersöka förutsättningarna för 

teknikutvecklingsprojekt med avseende på avloppsvärmeväxlare respektive 

avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare, samt ge rekommendationer om 

fortsatt arbete. Förstudien initierades med anledning det stora intresse som följde två 

tidigare utvärderingar av den här typen av system, båda utförda på uppdrag av Belok. 

Utvärderingarna visade på god potential, men också stora förbättringsmöjligheter. 

Genom intervjuer med fastighetsägare och leverantörer har förstudien identifierat 

förutsättningar och behov av teknikutveckling av avloppsvärmeväxlare samt intresse av 

deltagande i olika typer av projekt. Vidare har synpunkter gällande viktiga aspekter att ta 

hänsyn till i samband med utformning och genomförande av projekt samlats in.  

Förstudien visar att det finns en stor potential och ett stort intresse av att återvinna energi 

från spillvattnet i flera olika typer av lokalbyggnader, däribland storkök och restauranger, 

vårdbyggnader, hotell och simhallar. På den svenska marknaden finns idag ett flertal 

avloppsvärmeväxlare för olika tillämpningar, men det finns samtidigt en stor osäkerhet 

bland många fastighetsägare vad gäller tillgängliga produkter och dess funktion.  

Förstudien var ursprungligen tänkt att fokusera på förutsättningar för en innovations-

upphandling eller tekniktävling, men efter dialog med fastighetsägare och leverantörer 

har även behov av andra typer av projekt identifierats. Merparten av de deltagande 

fastighetsägarna samt ett flertal leverantörer är intresserade av att delta i fortsatta 

demonstrations- eller utvecklingsprojekt. Det finns även önskemål om kunskapshöjande 

insatser med avseende på energibesparingspotential och systemlösningar.  

Fastighetsägare med storkök och restauranger har uttryckt ett särskilt intresse av att 

installera och låta utvärdera en kombinerad produkt för fettavskiljning och 

värmeåtervinning. Det finns även intresse bland leverantörerna av fettavskiljare att 

vidareutveckla eller ta fram en sådan produkt. Fastighetsägarna ser en möjlighet att kunna 

spara mer energi till en lägre kostnad och med ett minskat utrymmesbehov, jämfört med 

en konventionell avloppsvärmeväxlare. Enligt leverantörerna skulle värmeåtervinning 

från fettavskiljartanken även bidra till en bättre fettavskiljningsgrad. För att främja 

utvecklingen av den här typen av lösningar föreslås, baserat på synpunkter från 

fastighetsägare och leverantörer, ett utvecklingsprojekt i form av en tekniktävling.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Många fastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller 

energieffektivisering av sina byggnader och har genomfört en rad åtgärder för att minska 

energianvändningen. Återvinning av värmen i spillvattnet som lämnar byggnaden skulle 

vara ett sätt att ytterligare reducera behovet av tillförd energi, som för de flesta 

lokalfastighetsägare är en outnyttjad resurs. 

Installation av avloppsvärmeväxlare är lämpligt i byggnader där verksamheten genererar 

spillvatten i sådan mängd och av sådan temperatur att det är meningsfullt att återvinna 

värme ur vattnet. Under senare år har ett flertal projekt genomförts med syfte att utreda 

potentialen och utveckla tekniklösningar för avloppsvärmeväxlare i flerbostadshus, 

medan motsvarande insatser inriktat på lokalfastigheter är begränsade. Eftersom 

förutsättningarna för värmeåtervinning från spillvatten i lokaler på många sätt skiljer sig 

från flerbostadshus, och dessutom i hög grad varierar mellan olika verksamheter, finns 

det behov och önskemål om undersökningar med fokus på olika lokalkategorier.  

När det gäller lokaler, har Belok tidigare låtit undersöka funktionen hos en 

avloppsvärmeväxlare respektive en fettavskiljare med värmeväxlare, installerade hos 

Vasakronan1 respektive AMF Fastigheter2. Båda utvärderingarna visade på god funktion 

under gynnsamma förhållanden, men också på stor potential till förbättring med avseende 

på produkt- och systemutformning.  

Med anledning av resultaten från installationerna hos Vasakronan och AMF, och det stora 

intresse som dessa väckte bland övriga Belok-medlemmar, initierades denna förstudie 

med syfte att undersöka förutsättningarna för teknikutvecklingsprojekt med avseende på 

avloppsvärmeväxlare i lokaler. 

1.2 Syfte  

Rapporten syftar till att beskriva behovet av teknikutveckling och förutsättningarna för 

någon form av teknikutvecklingsprojekt gällande avloppsvärmeväxlare i lokalfastigheter. 

Rapporten ska även presentera olika aspekter som identifierats som viktiga att känna till 

innan ett utvecklingsprojekt inleds samt ge rekommendationer om fortsatt arbete. 

När förstudien påbörjades var den tänkt att fokusera på förutsättningarna för 

genomförandet av en teknik-/innovationsupphandling alternativt tekniktävling, men tidigt 

 
1 Wallin, 2017. Utökad studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning Vasagatan 7 – 
Stockholm. Belok-rapport.  
2 Wallin, 2019. Utvärdering av effektivitet hos värmeåtervinning från fettavskiljare. Belok-rapport. 
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i arbetet togs ett beslut om att bredda perspektivet och även inkludera andra former av 

projekt som främjar utveckling och innovation. 

Förstudien är avgränsad till användning av avloppsvärmeväxlare placerade i eller i direkt 

anslutning till lokalfastigheter. Studien har två huvudspår: avloppsvärmeväxlare i 

kombination med fettavskiljare för storkök och restauranger, respektive 

avloppsvärmeväxlare i andra typer av lokaler med stora mängder spillvatten. 

Följande frågeställningar ska besvaras:   

 I vilka verksamheter finns störst potential för värmeåtervinning från 

spillvattnet?  

 För vilka tillämpningar finns det ett behov av teknikutveckling? 

 Finns det intresse och behov av att utveckla teknik för fettavskiljning i 

kombination med värmeåtervinning från spillvatten? 

 Hur ser erfarenheterna av avloppsvärmeväxlare ut bland lokalfastighetsägarna i 

Belok?  

 Vilka krav och bedömningskriterier bör finnas med vid utvärdering av 

produkter och lösningar? 

 Vilka leverantörer av avloppsvärmeväxlare och fettavskiljare finns i Sverige 

och hur tänker dessa kring teknikutveckling av sina produkter? 

1.3 Genomförande 

Följande aktiviteter har genomförts i förstudien: 

 Genomgång av tidigare studier och projekt relaterade till användning av 

avloppsvärmeväxlare i lokalfastigheter och även i flerbostadshus. 

 Uppskattning av den nationella potentialen för energibesparing genom 

värmeåtervinning från spillvatten i lokaler. 

 Kontakt med lokalfastighetsägare för att fånga upp behov och synpunkter kring 

användning av avloppsvärmeväxlare, samt intresse av att delta någon form av 

teknikutvecklingsprojekt.  

 Kontakt med tillverkare av avloppsvärmeväxlare respektive fettavskiljare för 

att utröna intresset av delta i någon form av teknikutvecklingsprojekt. 

 Utarbetande av konkreta projektförslag och rekommendationer om fortsatt 

arbete baserat på resultaten från ovanstående aktiviteter.  
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2. POTENTIAL  

I detta kapitel presenteras en övergripande bedömning av potentialen för 

värmeåtervinning från spillvatten i olika typer av lokalfastigheter. Redovisade 

beräkningar är mycket ungefärliga och baseras på en rad antaganden, men visar likväl på 

i vilka typer av lokaler det finns störst potential till spillvattenåtervinning och ger en 

uppfattning om storleksordningen av hur mycket energi som finns att spara.  

Resonemang förs kring dels teoretisk, dels teknisk och ekonomisk potential. Den 

teoretiska potentialen begränsas av hur mycket energi som kan tas tillvara från 

spillvattnet och tar inte hänsyn till verkningsgrader och överföringsförluster eller om det 

finns avsättning för energin. Den tekniska potentialen är en bedömning av hur mycket 

som idag skulle vara praktiskt möjligt att återvinna med hänsyn till tillgänglig teknik och 

möjlig avsättning för återvunnen energi. Slutligen diskuteras ekonomisk potential, där 

ytterligare omständigheter spelar in.  

2.1 Teoretisk potential  

Hur mycket energi som finns att hämta ur spillvattnet beror på aktuella flöden och 

temperaturer samt hur dessa varierar över tid. Detta är något som vanligtvis inte är känt 

för den enskilda byggnadsägaren. Också generella schabloner eller statistik för olika 

lokalbyggnader saknas, även om det finns exempel på studier med mätningar i enskilda 

byggnader.  

Då statistik för spillvatten saknas, antas energimängden som finns att hämta från 

spillvattnet ligga i samma härad som energin som använts för uppvärmning av 

tappvarmvatten. Beräkningar av total energi till tappvarmvatten i olika lokalkategorier 

har baserats på Energimyndighetens statistik över lokalarea och tappvattenanvändning3,4 

samt en uppskattning av andelen varmvatten. Dessa beräkningar redovisas i Tabell 1. Den 

uppvärmda lokalarean var 2018 totalt 160 miljoner m2 och tappvattenanvändningen i 

lokalbyggnader var 2011 i genomsnitt 608 l/m2 (senare statistik saknas). 3,4 Antaget att 

25% av detta blir varmvatten och att vattnet värmts från 10 till 57 C, blir erforderlig 

energi för uppvärmning av tappvarmvatten i lokaler omkring 1.3 TWh per år, vilket 

motsvarar 8 kWh/m2.  

 

 
3 Energistatistik för lokaler 2018 (Energimyndigheten, 2019) 
4 Energistatistik för lokaler 2011 (Energimyndigheten. 2012) 
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Tabell 1 Uppskattning av energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten (från ca 10 till 57C) (exkl. 
vvc-förluster) i olika byggnadskategorier baserat på uppvärmd area1, genomsnittlig tappvattenanvändning2 
samt antagande om andel varmvatten.  

Byggnadskategori Area1 

[milj. 

m2] 

Tappvatten2 

[l/m2.år] 

Uppskattad 

andel tvv 

Energi tvv 

[GWh/år] 

Hotell, restauranger 7,2 1088  35% 150 

Kontor, förvaltning 33,2 489  20% 178 

Livsmedelshandel 3,5 416 20% 16 

Övrig handel 12,1 386 20% 51 

Vård dygnet runt 17 918 35% 300 

Övrig vård 4,9 670 30% 54 

Skolor (förskola till universitet) 42,9 493 30% 349 

Idrottsanläggningar 9,1 917 30% 138  

Teater, konsert, biograf 3,6 419 20% 17 

Totalt (inkl. övriga) 160 608 25% 1338 

1Källa: Energimyndighetens energistatistik för lokaler 2018 
2Källa: Energimyndighetens energistatistik för lokaler 2011 

 

Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten ger en fingervisning av hur 

mycket energi som sedan potentiellt finns att hämta från spillvattnet. Beroende på 

verksamheten kan dock ett sådant antagande innebära både en över- eller underskattning 

av den verkliga potentialen. Nedan följer kommentarer relaterade till potentialen i olika 

lokalkategorier. 

Idrottsanläggningar: I idrottsanläggningar, och framförallt simhallar, används stora 

mängder varmvatten till duschar och bassänger, och här finns därmed också stor potential 

att spara energi genom värmeåtervinning från spillvattnet. 

Hotell och restauranger: Båda dessa verksamheter har en hög 

tappvarmvattenanvändning, framförallt till duschar (hotell) och storkök (hotell och 

restaurang), och genererar stora mängder spillvatten. I Svebys riktlinjer för brukarindata 

vid energiberäkning av nya lokalbyggnader5, är den rekommenderade schablonen för 

uppvärmning av tappvarmvatten i lunchrestauranger 25 kWh/m2/år (exklusive VVC-

förluster). Baserat på Energimyndighetens statistik för uppvärmd lokalyta3 skulle detta 

innebära totalt 180 GWh/år, vilket ligger relativt nära det beräknade värdet av 150 

GWh/år i Tabell 1. 

Kontor: För kontorsbyggnader utgör varmvattenanvändningen en liten post i 

energibalansen. Den sammanlagda kontorsarean i Sverige är dock mycket stor, och 

 
5 http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2013/06/Brukarindata-kontor-version-1.1.pdf 
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därmed även den totala energianvändningen för tappvatten i dessa lokaler. Baserat på 

statistik från Energimyndigheten i kombination med antagande om 20% varmvatten5, 

vilket har använts i Tabell 1, erhålls en årlig energimängd om 178 GWh, vilket motsvarar 

drygt 5 kWh/m2 och 4,4% av den totala energianvändningen för uppvärmning och 

tappvarmvatten i kontor.3 Den beräknade energianvändningen per kvadratmeter kan 

jämföras med Svebys rekommenderade brukarindata för nya kontorsbyggnader på 

2 kWh/m2. Vad gäller andelen energi för varmvatten i förhållande till total 

energianvändning för uppvärmning och varmvatten, ligger detta värde nära resultatet från 

en nulägesanalys av byggnaders energianvändning genomförd av SP 2012, vilken 

presenterade en andel på 5%.6  

Skolor: Det finns en stor samlad potential i skolor och förskolor (Tabell 1), men 

potentialen varierar mycket beroende på typ av verksamhet liksom förekomst och 

användning av duschar och kök. I Svebys rekommenderade brukarindata för 

energiberäkning av undervisningsbyggnader7 är schablonen för 

tappvarmvattenanvändning i förskolor, grund-/ och gymnasieskolor 10 kWh/m2.år, 

medan schablonen för underkategorin universitet och högskolor är 2,0 kWh/m2.år.   

Vård: Vårdbyggnader, och framförallt sjukhus, ger upphov till stora mängder spillvatten 

då det är en plats där många människor är i rörelse varje dag, både sjukhuspersonal och 

patienter. Svebys schablon för varmvatten i vårdlokaler (dagtid) är 25 kWh/m2.5 Med 

denna schablon erhålls en betydligt högre energianvändning än vad som uppskattats i 

Tabell 1.  

2.2 Teknisk och ekonomisk potential 

Den tekniska potentialen påverkas av aktuella flödes- och temperaturprofiler för 

spillvattnet och möjligheten till avsättning för återvunnen värme likväl som egenskaper 

hos värmeväxlaren och övriga delar av systemet.  

Vid bedömning av teoretisk potential gjordes en förenklade koppling mellan energi för 

tappvarmvattenanvändning och energi som kan återvinnas från spillvattnet. I ett 

resonemang kring möjligheterna till avsättning för energin, och i förlängningen valet av 

systemlösning, blir det dock nödvändigt att vara medveten om betydelsen av skillnader i 

exergi. Även om energimängderna är av samma storleksordning, kommer energin som 

hämtas från spillvattnet i de flesta fall ha en lägre kvalitet än energin som användes för att 

värma upp tappvarmvattnet från början, då spillvattnet oftast har en lägre temperatur. 

Vidare är det är inte heller möjligt att kyla ner spillvattnet till en alltför låg temperatur. 

 
6 Ossman et. al, 2012. Nulägesanalys av byggnaders energianvändning inför satsning på 
näranollenergibyggnader. SP Arbetsrapport 2012:11. 
7 http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2015/12/Sveby-brukarindata-undervisning-prel.pdf 
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För att processerna i reningsverken inte ska påverkas negativt får inte vattnet som lämnar 

byggnaden ha en lägre temperatur än inkommande kallvatten. 

På marknaden finns olika typer av avloppsvattenvärmeväxlare (se vidare kapitel 0) och 

stor variation i verkningsgrad och möjlig återvinningsgrad uppges av leverantörerna. Hur 

mycket värme som i praktiken kan återvinnas varierar med flödes- och temperaturprofilen 

för både spillvattnet (den varma sidan) och mediet som värmen skall överföras till (den 

kalla sidan) samt dimensionering och utformning av systemet.  

Den ekonomiska potentialen beror, utöver ovanstående aspekter, även på ekonomiska 

begränsningar. Installationer som inte är kostnadseffektiva kommer sannolikt inte heller 

att genomföras. Liksom den tekniska potentialen förbättras de ekonomiska 

förutsättningarna med framsteg vad gäller teknikutveckling, men de varierar också över 

tid beroende på energipriser, räntor m.m.    

Lönsamheten av en installation för energiåtervinning för spillvatten påverkas i hög grad 

av energipris, tillgänglig värme i avloppet, möjligheterna till avsättning för återvunnen 

värme och eventuellt ombyggnadsbehov för att få rum med växlaren. Även 

systemutformning och systemkombinationer påverkar det ekonomiska utfallet. För att 

möjliggöra fler installationer är det viktigt att fortsätta arbeta för en högre effektivitet och 

lägre investerings- och/eller underhållskostnader hos produkter och system, samt att hitta 

systemlösningar och kombinationer som maximerar effektiviteten och lönsamheten. 

Samtidigt beror lönsamheten också i hög grad av vad fastighetsägaren väljer att inkludera 

i kalkylen, ifall det handlar om installation i en ny eller befintlig byggnad eller i samband 

med renovering, samt vilka alternativ som ställs mot varandra. I rapporten 

”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus - Slutrapport”8 förs ett 

resonemang kring lönsamheten vid nybyggnation av flerbostadshus. Värmeåtervinning 

från spillvatten minskar behovet av tillförd energi och kan bidra till att 

energiprestandakravet i BBR uppnås. Kostnadseffektiviteten för en sådan installation bör 

således jämföras med andra lösningar som ger samma resultat, exempelvis vad det skulle 

kosta att åstadkomma motsvarande energibesparing genom ytterligare fasadisolering och 

bättre fönster. Räknar man dessutom med den eventuella minskningen av hyresintäkter 

som en ökad isolertjocklek skulle kunna medföra, så kan kalkylen för en 

avloppsvärmeväxlare stå sig bra i jämförelse. Detta är beräkningar och bedömningar som 

måste göras från fall till fall.   

För de lokalkategorier som tidigare identifierats ha en stor teoretisk potential (avsnitt 2.1), 

följer nedan kommentarer kring teknisk och ekonomisk potential.  

Kontor: I kontorslokaler används relativt lite tappvarmvatten och dessutom utgör 

varmvattnet en mindre del av den totala kallvattenanvändningen, varför temperaturen på 

 
8 Jonsson, 2020. Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus - Slutrapport. SUST och 
WSP för Energimyndigheten, projekt 42471-1. 
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avloppsvattnet kan antas vara lägre än i många andra verksamheter. Den praktiska 

potentialen för spillvattenåtervinning i kontorslokaler är därför liten.  

Simhallar: I simhallar finns goda förutsättningar för spillvattenåtervinning och redan idag 

är avloppsvärmeväxlare relativt vanliga i dessa lokaler. De stora fördelarna är stora och 

relativt jämna flöden av gråvatten, med relativt hög temperatur, samt att det vanligen 

finns separerade system för gråvatten och svartvatten. I en förstudie åt 

Miljöförvaltningen, Stockholms Stad undersöktes 2016 den tekniska och ekonomiska 

möjligheten att återvinna värme från avloppsvattnet i en simhall, en idrottshall och en 

multihall.9 Resultat från förstudien pekar mot att det i simhallar finns stora möjligheter att 

installera värmeåtervinning från spillvatten med god ekonomi, men att längre 

återbetalningstider kan förväntas i idrottshallar. 

Vårdbyggnader: I sjukhusens sterilcentraler används stora volymer vatten dagligen för 

desinfektering och rengöring av utrustning. För att säkerställa fullständig desinfektion 

erfordras en vattentemperatur på mellan 75–95°C och i Sverige används ofta 

processtemperaturen 90°C. Medeltemperaturen på det utgående flödet från en 

sterilcentral är således betydligt högre än för andra delar av byggnaden.  

Hotell: I många hotell finns sannolikt goda möjligheter till energiåtervinning från duschar 

och kök. Liksom för bostäder skulle det kunna vara aktuellt med avloppsvärmeväxlare 

som placeras nära eller i anslutning till golvbrunnen i duschar. Den här typen av system 

behandlas inte i denna rapport. Istället hänvisas till tidigare studier om 

avloppsvärmeväxlare för flerbostadshus. Förutsättningarna för restaurangkök 

kommenteras nedan.  

Storkök och restauranger: Storkök i skolor och restauranger har goda förutsättningar för 

värmeåtervinning från spillvatten på grund av relativt jämna flöden och temperaturer. 

Spillvattnet från dessa verksamheter innehåller dock samtidigt höga halter av fett, varpå 

det finns krav på att vattnet renas i en fettavskiljare innan det når ledningsnätet. Fyra 

möjliga alternativ för värmeåtervinning av spillvatten i storkök är därmed: via en 

avloppsvärmeväxlare i anslutning till tappställe/golvbrunn, via en avloppsvärmeväxlare 

placerad före fettavskiljaren, via en värmeväxlare kopplad till/integrerad med 

fettavskiljartanken eller via en avloppsvärmeväxlare placerad efter fettavskiljaren. 

Växlarens placering kommer att påverka såväl återvinningsgrad som rengöringsbehov 

och kostnader. Utbudet av produkter som lämpar sig för olika placering och behov tas 

upp i kapitel 3.1. Installation av avloppsvärmeväxlare i direkt anslutning till tappstället 

(likt de produkter som är särskilt anpassade för duschar) undersöks inte i denna rapport.  

Om avloppsvärmeväxlare skulle installeras i samtliga lokaler med god potential (hotell 

och restaurang, förskolor och skolor, vård, idrottsanläggningar inkl. simhallar) med en 

genomsnittlig återvinningsgrad på 50% (av beräknad energi till tappvarmvatten enligt 

 
9 Förstudie Återvinning från avloppsvatten Sim-och Idrottshallar, Miljöförvaltningen Stockholms 
Stad (Wallin, 2016) 
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Tabell 1), erhålls en total besparing på 0,5 TWh/år på nationell nivå. För jämförelse kan 

nämnas en BeBo-förstudie från 201210 som uppskattar att en årlig energibesparing av 

cirka 1,5 TWh skulle uppnås om samtliga flerbostadshus i Sverige skulle återvinna 30 % 

av värmen från spillvattnet.  

Många av lösningarna som lämpar sig för värmeåtervinning från spillvatten i 

lokalfastigheter kan även användas inom vissa typer av industrier med hög 

varmvattenanvändning (livsmedelsindustri, tvätterier m.fl.). Genom utveckling och 

erfarenhetsspridning av den här typen av produkter finns det således möjlighet att spara 

stora mängder energi även inom andra sektorer. 

  

 
10 Nykvist, 2012. Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus - Förstudie inför 
teknikupphandling. BeBo-rapport.  
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3. TILLGÄNGLIG TEKNIK 

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av funktionen hos avloppsvärmeväxlare 

och fettavskiljare samt exempel på tillgänglig teknik. Även exempel på tidigare studier 

och utvecklingsprojekt presenteras.   

3.1 Avloppsvärmeväxlare 

På den svenska marknaden finns idag ett flertal produkter avsedda för återvinning från 

spillvatten i olika verksamheter. Nedan ges exempel på tillgängliga produkter som har 

identifierats under förstudien. Viktigt att påpeka är att det även finns andra tillverkare och 

produkter på marknaden.  

Konstruktion och funktion hos olika typer av värmeväxlare har tidigare beskrivits i flera 

rapporter inriktade på värmeåtervinning i flerbostadshus. 11, 12, 13, 14  

3.1.1 Typer av produkter 

En möjlig indelning av avloppsvärmeväxlare är utifrån var i systemet som de installeras. 

En del produkter är avsedda för värmeåtervinning nära källan, med placering före eller 

integrerat i golvbrunn. Dessa lösningar är kanske särskilt intressanta för bostäder. Andra 

avloppsvärmeväxlare placeras utanpå eller i en avloppstam eller samlingsledning. I de 

flesta fall byts en befintlig del av spillvattenledningen ut mot en rörvärmeväxlare, men 

det finns även exempel på eftermontage där en slinga för värmeväxling placeras utanpå 

det befintlig röret. Slutligen finns produkter som lämpar sig för anslutning till större 

ledningar, exempelvis en central avloppsledning från en grupp av fastigheter eller en 

kommunal ledning för en hel stadsdel. 

Produkter för installation i stam- eller samlingsledning är vanligen motströmskopplade 

och avsedda för antingen vertikalt eller horisontellt montage. En fördel med vertikal 

placering är att avloppsvattnet som rinner genom värmeväxlaren sugs fast av 

ytspänningen på rörets insida, till skillnad från ett liggande montage där avloppsvattnet 

endast rinner i botten av röret. För att öka effektiviteten hos horisontella rörvärmeväxlare 

utförs dessa vanligen med en svanhals före själva växlaren, för att denna ska fyllas med 

vatten. Detta kan dock samtidigt öka risken för igensättning.  

 
11 Blomsterberg, 2015. Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Etapp 1–
Teknikupphandling. BeBo-rapport för Energimyndigheten.  
12 Jonsson, 2020. Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus - Slutrapport. SUST 
och WSP för Energimyndigheten, projekt 42471-1. 
13 Karlsson & Karlsson, 2020. Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. SBUF-rapport 
13571. 
14 HSB, 2015. Energiåtervinning ur spillvatten, principer. Komplement till projektrapport för 
Energimyndigheten. https://www.bebostad.se/library/1865/vaermeaatervinning-spillvatten-
sammanfattning.pdf 
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Skötsel och rengöringsbehov varierar mellan olika tekniker. I vissa fall beskrivs ett 

enkelt, men regelbundet rengöringsbehov, medan andra system är enligt leverantören 

utrustade med automatiska funktioner för rengöring liksom larmsystem (exempelvis 

ECOclime och Sharc).  

Leverantörerna uppger en stor bredd vad gäller effektivitet och återvinningsgrad för olika 

produkter och tillämpningar. Eftersom återvinningsgraden i hög grad är beroende av 

aktuella förutsättningarna och systemutformning redovisas inte sådana exempel i denna 

rapport.  

3.1.2 Systemutformning 

Många gånger används avloppsvärmeväxlare för direkt förvärmning av inkommande 

kallvatten (exempel i Figur 1). Andra möjliga tillämpningar är exempelvis förvärmning 

av köldbärarvätskan i ett bergvärmesystem eller förvärmning av ventilationsluften.  

 

Figur 1 Exempel på princip för förvärmning av tappvarmvatten. Källa: https://www.ekobyisakssons.com/ 

För att öka återvinningsgraden kan systemet utformas med värmepump och/eller tankar 

som samlar upp spillvattnet. Komplettering med värmepump ökar det möjliga 

effektuttaget och möjligheterna till en god avsättning av energin. Alternativ med enbart 

värmepump är dock generellt sett mer lämpade för byggnader med relativt stor 

varmvattenanvändning och jämna flöden. Vad gäller system med tankar finns dels 

varianter där den värmeväxlande slingan är inbyggd i tanken, dels system där spillvatten 

samlas i ackumulatortankar, varifrån värme hämtas via en krets kopplad till en extern 

värmeväxlare. Båda dessa varianter ger en högre överföringskapacitet i förhållande till 

ytbehov, jämfört med produkter där värme hämtas från rinnande vatten. Den här typen av 

lösningar har en särskild fördel i verksamheter med ojämna flöden. En särskild variant är 

värmeåtervinning från spillvattnet fettavskiljare, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.  
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En utvärdering av en avloppsvärmeväxlare installerad i en av Vasakronans fastigheter 

visade på att det även kan finnas fördelar med att kombinera värmeåtervinning från 

spillvatten med värmeåtervinning från byggnadens kylsystem.15 För en förbättrad 

lönsamhetskalkyl uppmuntras identifiering av möjliga installationer där det är det går att 

kombinera dessa lösningar. 

3.2 Fettavskiljare 

Höga halter av fett i spillvattnet skapar stora problem. Det är en av de vanligaste 

orsakerna till stopp i avloppsnätet, med risker såsom källaröversvämningar eller utsläpp 

av orenat spillvatten, och har dessutom en negativ inverkan på reningen i 

avloppsreningsverken.  

För att förhindra att höga halter av fett släpps ut till ledningsnätet och minimera de 

problem med igensättningar och driftsstopp som fettet orsakar, finns det krav på att alla 

verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha fettavskiljare.16, 17 Exempel på 

verksamheter är restaurang, storkök, livsmedelsindustri, bageri etc.  

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fettavskiljare installerad samt att den har 

korrekt dimensionering och är typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i 

fastigheten. Det är även fastighetsägaren ansvar att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls 

och töms enligt gällande regler. Störst ansvar för praktisk tillsyn och beslut som berör 

fettavskiljare ligger på kommunerna. Kommunerna tillhandahåller också handböcker med 

råd och anvisningar. 

En fettavskiljare ska vara tillverkad enligt standarden SS-EN 1825-1. Denna standard 

behandlar principer för utformning, prestanda och provning, märkning och 

kvalitetskontroll av fettavskiljare. Vägledning om val av nominell storlek, installation, 

samt drift och underhåll ges i standarden SS-EN 1825-2.  

Det finns fettavskiljare för både fristående installation inomhus och för markförläggning. 

Valet av nominell storlek baseras på typ och kvantitet av avloppsvatten som ska renas. 

Principen för utformning av fettavskiljare visas i Figur 2. Det finns ett flertal tillverkare 

och leverantörer på den svenska marknaden, med produkter av olika storlek och 

utförande för att passa olika tillämpningar.  

 

 
15 Wallin, 2017. Utökad studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning Vasagatan 7 – 
Stockholm. Belok-rapport. 
16 Boverkets byggregler (2011:6) 6:641 
17 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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Figur 2 Princip för fettavskiljare. Källa: https://www.rensa.se. 

3.3 Fettavskiljare med värmeåtervinning 

Få leverantörer kombinerar idag fettavskiljning med värmeåtervinning från spillvatten. 

Nedan presenteras de lösningar som har identifierats i förstudien, men det kan även finnas 

andra.  

Rensa Avskiljarteknik har utvecklat en princip där deras fettavskiljare även fungerar som 

värmeväxlare (Figur 3). Kortfattat används den befintliga hålprofilen som utgör 

fettavskiljartankens vägg för cirkulering av vatten. Det cirkulerande vattnet kyler 

avloppsvattnet i tanken och värmen återvinns via en värmepump kopplat till 

ventilationsaggregat i byggnaden.  

 

Figur 3 Rensas princip för fettavskiljare med värmeåtervinning. Källa: Rensa Avskiljarteknik AB 
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En installation hos AMF Fastigheter har utvärderats på uppdrag av Belok.18 Utifrån 

mätningar under en fyramånadersperiod drogs slutsatsen att återvunnen effekt var relativt 

jämn jämfört med en traditionell avloppsvärmeväxlare (utan tank), men att effektiviteten 

var lite sämre än önskat med hänsyn till installationskostnaden. Bedömningen är dock att 

den här typen av system har god potential. I rapporten konstateras att finns möjligheter att 

öka effektiviteten genom förbättringar med avseende på såväl produkt som 

systemuppbyggnad. En högre återvinningsgrad skulle exempelvis kunna uppnås med 

förbättrade egenskaper hos de värmeöverförande väggarna samt systemval som ger en 

bättre avsättning för värmen och en ökad drifttid.  

ACO har ett färdigt system för värmeåtervinning från fettavskiljare, LipuTherm19, med 

installationer i främst offentliga byggnader och restauranger i Tyskland och Österrike. 

ACO Nordic har varit i kontakt med flera svenska fastighetsägare/förvaltare som har visat 

intresse, men ännu har ingen tagit steget till installation. En extern modul med 

värmeväxlare och värmepump (tillval) kopplas till fettavskiljartanken enligt Figur 4. 

Värmeväxlaren kan även kopplas till befintliga fettavskiljare från ACO, då dessa är 

förberedda med anslutningar.  

 
Figur 4 Funktionsprincip för ACOs produkt LipuTherm. Källa: ACO Building Drainage 

  

 
18 Wallin, 2019. Utvärdering av effektivitet hos värmeåtervinning från fettavskiljare. Belok-
rapport.  
19 https://www.buildingdrainage.aco/products/clean/separator/process-technology/aco-liputherm 
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4. BESTÄLLARNAS PERSPEKTIV  

Som en första sondering av intresse och synpunkter gällande utvecklingsbehov av 

avloppsvärmeväxlare i lokaler skickades en kort enkät ut till medlemmarna i Belok. 

Enkäten spreds också via Belok och SKR får att nå ut till lokalfastighetsägare utanför 

nätverket. Respondenterna ombads att svara på några korta frågor:  

 Har ni installerat avloppsvärmeväxlare i någon av era fastigheter?  

 Anser ni att det finns ett behov av att utveckla avloppsvärmeväxlare?  

 Anser ni att det finns ett behov av att utveckla avloppsvärmeväxlare i 

kombination med fettavskiljare? 

Svar erhölls från representanter från tolv organisationer som äger och förvaltar 

lokalfastigheter, varav sju stycken har minst en avloppsvärmeväxlare installerad i 

dagsläget. Majoriteten av de svarande ser ett behov av utveckling av 

avloppsvärmeväxlare både med och utan fettavskiljare, medan några är mer intresserade 

av antingen det ena eller det andra alternativet.  

Representanter för följande organisationer har bidragit med ytterligare synpunkter i 

efterföljande intervjuer:  

 Akademiska Hus    

 AMF Fastigheter   

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen   

 Kungsbacka kommun  

 Locum   

 Region Halland  

 SISAB   

 Västfastigheter  

Tillsammans förvaltar dessa organisationer stora bestånd av framför allt undervisnings-, 

vårdlokaler, men även kontor, köpcentrum och äldreboenden. Samtliga har byggnader 

som rymmer restauranger eller storkök.  

Baserat på enkätsvar och intervjuer sammanfattas i detta kapitel fastighetsägarnas 

perspektiv vad gäller behov av utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokaler, samt deras 

intresse av att delta i olika former av teknikutvecklingsprojekt.  
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4.1 Intresse för värmeåtervinning från spillvatten  

Intresset för att installera avloppsvärmeväxlare grundar sig framförallt i att många 

fastighetsägare redan har genomfört många andra energieffektiviserande åtgärder, och att 

återvinning från spillvattnet innebär en möjlighet att ytterligare reducera 

energianvändningen och en hjälp på vägen mot högt satta energimål. 

Störst intresse har i denna förstudie uttryckts för installation av avloppsvärmeväxlare i 

vårdlokaler respektive storkök, inklusive restauranger. Fastighetsägarna har sedan 

tidigare själva bedömt att det bör finns goda möjligheter till energiåtervinning från 

spillvattnet i dessa lokaler, men har som tidigare nämnts kommit olika långt i de interna 

diskussionerna och processen mot en installation.  

För de flesta är förvärmning av varmvatten, antingen direkt eller via värmepump, det 

mest naturliga alternativet för avsättningen för energin. En av fastighetsägarna påpekar att 

med så pass låga temperaturer som det är på spillvattnet är det svårt att hitta en annan 

avsättning för energin. Dock nämns även andra möjligheter, däribland anslutning till 

byggnadens ventilationsaggregat. 

Drygt hälften av fastighetsägarna som bidragit till förstudien har redan installerat en eller 

flera avloppsvärmeväxlare i sina fastigheter, några nyligen och några för ganska många år 

sedan. En beskrivning av befintliga installationer ges i avsnitt 4.2. Bland de som hittills 

inte har genomfört någon installation (vad som känns till), har frågan i de flesta fall lyfts 

internt och efterforskningar om lämpliga objekt och tillgängliga produkter påbörjats.  

4.1.1 Intresse för installation i storkök 

Hos många av lokalfastighetsägarna är storköken den verksamhet som använder 

överlägset störst mängd tappvarmvatten och dessutom med en relativt jämn belastning. 

Tappvarmvattenanvändningen ser olika ut beroende på om det är ett kök i exempelvis en 

skola eller en restaurang. Generellt sett har skolköken en profil med högre flöden från 

morgon till eftermiddag, medan restaurangernas tappvattenanvändning är som störst vid 

lunchtid och kvällar. 

Bland fastighetsägarna med storkök finns ett särskilt intresse av att installera och låta 

utvärdera en kombinerad produkt för fettavskiljning och värmeåtervinning. 

Förhoppningen är att med en sådan lösning kunna spara mer energi till en lägre kostnad 

samt ett minskat utrymmesbehov, då det många gånger är svårt att få plats med en 

konventionell avloppsvärmeväxlare. Värmeåtervinning från fettavskiljartanken skulle 

minska vattentemperaturen i avskiljartanken vilket sannolikt skulle innebära en 

förbättring av fettavskiljarens verkningsgrad och därmed medföra att renare vatten lämnar 

byggnaden. 

En av fastighetsägarna vill även titta närmare på lösningar nära källan (tappstället, 

golvbrunn), då temperaturen där är som högst.   
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4.1.2 Intresse för installation i vårdbyggnader 

Höga och relativt jämna flöden är fördelar som även fastighetsägarna med vårdlokaler ser 

i sina sjukhusverksamheter. Hos de deltagande organisationerna finns sedan tidigare idéer 

eller planer på att installera avloppsvärmeväxlare i anslutning till sterilcentraler. 

Anledningen är att sterilcentraler har goda förutsättningar för energiåtervinning då de 

producerar stora mängder spillvatten året runt med höga temperaturer. Dessutom är 

vattnet från sterilcentralerna väldigt rent jämfört med spillvattnet från andra delar av 

byggnaderna.  

På grund av de enorma totala mängder avloppsvatten som avges från verksamheterna i ett 

sjukhusområde, har en av förvaltarna av vårdlokaler även tittat på möjligheten att 

installera större avloppsvärmeväxlare för hela områden. 

4.1.3 Intresse för installation i övriga verksamheter 

I övrigt finns intresse för att installera avloppsvärmeväxlare i hotell samt simhallar och 

andra lokaler med bassänger. I skolornas idrottshallar bedöms potentialen generellt som 

låg eftersom det, trots många duschar, inte går åt så mycket varmvatten i dessa lokaler.   

4.2 Befintliga installationer 

Ett par av fastighetsägarna har avloppsvärmeväxlare i simhallar, där det finns mycket 

värme att ta tillvara. Värme hämtas från gråvattnet och används sedan för att förvärma 

tappvarmvatten till duscharna.  

Locum och Västfastigheter, med stora bestånd av vårdlokaler, har båda åtminstone ett par 

avloppsvärmeväxlare i drift sedan ganska många år tillbaka. Locum installerade tre 

genomströmningsväxlare i mindre sjukhus i samband med ett EPC projekt (Energy 

Performance Contracting) 2008. Av dessa är två fortfarande aktiva, medan en har tagits 

bort på grund av för mycket problem med driften. Värme tas från spillvatten från en 

blandning av verksamheter och används för att förvärma tappvatten. Även 

Västfastigheters växlare används för förvärmning av tappvarmvatten. I den ena 

installationen förvärms inkommande tappvatten direkt, medan den andra är kopplad till 

en värmepump som höjer temperaturen innan förvärmning. 

AMF har installerat avloppsvärmeväxlare i tre köpcentrum med restauranger under 2018–

2109. Ett av dessa system utgörs av en fettavskiljare kompletterad med en slinga för 

värmeväxling. I detta system har en temperatur på 50C uppmätts i spillvattenrören och 

30–40C i fettavskiljaren. De andra två växlarna är placerade före fettavskiljaren och 

utgörs av horisontella rörlängder med en relativt enkel konstruktion. Dessa har 

dimensionerats utifrån maximalt tillgängligt utrymme. I alla tre används värmen för att 

förbättra kylmaskinernas COP genom att värma upp returen på värmebäraren och för 

uppvärmning av tilluft. AMF har mätning i alla sina tre avloppsvärmeväxlare och har 
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genom Belok låtit utvärdera effektiviteten av värmeväxlaren kombinerad med 

fettavskiljning20. När utvärderingen gjordes var växlaren inte i drift så mycket, men den 

visade på god potential och förbättringsmöjligheter med avseende på såväl system som 

produkt (se avsnitt 3.3). Sedan dess ska nya funktioner ha implementerats och 

förhoppningen är att värmeväxlaren nu ska vara igång hela tiden. Nya mätningar är 

inplanerade i slutet av hösten 2020. 

4.3 Utmaningar 

I intervjuerna lyftes en del utmaningar och osäkerheter som utgör potentiella hinder för 

att fastighetsägarna ska ta steget att genomföra installationer av avloppsvärmeväxlare i 

sina lokaler. Den tveksamhet som uttryckts utgår delvis från egna erfarenheter, men från 

vad som hörts om andra fastighetsägares erfarenheter. Många har hört talas om mindre 

lyckade installationer genomförda för 20–30 år sedan, men har lite kännedom om vilken 

utveckling som skett sedan dess.  

De utmaningar och osäkerheter som nämnts handlar framförallt om:   

 Stort underhållsbehov  

 Igensättning och driftstopp 

 Fetthaltigt vatten  

 Svårigheter att få plats i befintliga byggnader 

 Svårigheter att uppnå lönsamhet 

 Få leverantörer på marknaden 

 Dålig kännedom om tillgängliga produkter 

 Osäkerheter kring verkningsgrad och hur mycket energi som kan återvinnas 

 Andra osäkerheter med avseende på funktionen av tillgänglig teknik 

4.3.1 Drift och underhåll  

Hur mycket underhåll som kan anses acceptabelt varierar mellan fastighetsägarna. Det 

kan exempelvis vara viktigt att drift och rengöring kan skötas av egen personal och att 

arbetet inte får uppta för mycket tid och resurser. De kan också främst vara en fråga om 

att den kostnadsbesparing som görs inte ska ätas upp av underhållet, det vill säga att 

installationen i sin helhet måste vara kostnadseffektiv.  

Generellt sett har fastighetsägarna haft en hel del bekymmer med driften av de 

installerade avloppsvärmeväxlarna och ett par av de intervjuade representanterna 

vittnar om att det finns risk att besparingen äts upp av underhåll. Vid för stora 

 
20 Wallin, 2019. Utvärdering av effektivitet hos värmeåtervinning från fettavskiljare. Belok-
rapport. 
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driftproblem finns det också en risk att driftpersonalen till slut hellre stänger av 

anläggningen. Problem som nämns: 

 Behov av täta rensningar  

 Svårigheter att få någon i den egna organisationen att rengöra växlarna 

 Återkommande stopp 

Driftproblemen varierar beroende på verksamhet och spillvattnets egenskaper, men beror 

även på värmeväxlarens konstruktion. Värmeåtervinning från svartvatten är en utmaning 

då detta ofta innehåller allt möjlig, även sådant som inte bör spolas ned i avloppet.  

Det finns å andra sidan exempel på installationer som har fungerat bra sedan start med 

förhållandevis lite underhållsbehov och fall där åtgärder har vidtagits som har förbättrat 

driften. Ett exempel på det senare var att lutningen på en horisontell växlare ökades, 

vilket resulterade i färre stopp, men samtidigt en lägre verkningsgrad. 

4.3.2 Effektivitet 

Det har även funnits svårigheter med att uppnå förväntad verkningsgrad och att finna 

lösningar med tillräcklig avsättning för energin. Ett hinder som beskrivs med befintliga 

byggnader är att hett vatten blandas med övrigt avlopp och att detta är svårt att separera i 

efterhand. Detta är något som åtminstone en av fastighetsägarna idag har med sig vid 

nybyggnation.  

4.3.3 Utrymmesbehov  

Avloppsvärmeväxlare är ofta utrymmeskrävande installationer och att hitta plats i en 

befintlig byggnad kan vara en utmaning. Befintliga system behöver ofta anpassas och 

byggas om, vilket medför en indirekt kostnad som snabbt utgör en stor del av 

totalkostnaden, som då blir för stor i förhållande till besparingen. En av 

intervjupersonerna påpekar att det är oundvikligt att växlarna tar stor plats, då ytan för 

värmeöverföring måste vara tillräckligt stor.  

Val av produkt kan därför i hög grad komma att styras av tillgängligt utrymme och 

åtkomlighet av befintliga system. Ett exempel som ges är byggnader där endast de 

vertikala avloppsstammarna är åtkomliga och utgör därmed den enda möjliga placeringen 

för avloppsvärmeväxlare. 

4.3.4 Lönsamhet  

Liksom tidigare studier har pekat mot (se avsnitt 2.2), finns en samstämmig uppfattning 

bland intervjupersonerna om att det idag endast är under särskilda förutsättningar som det 

kan bli lönsamt att installera avloppsvärmeväxlare och att det för de flesta byggnader är 

svårt att uppnå. En av intervjuade påpekar att det för dem är viktigare att spara så mycket 
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energi som möjligt än att produkten är väldigt billig, men att installationen ändå måste gå 

att räkna hem. 

Många gånger är det inte kostnaden för själva värmeväxlaren som ger upphov till långa 

återbetalningstider, utan de kringkostnader som anpassningar till en befintlig byggnad 

och dess system, eller ett stort underhållsbehov medför.  

4.3.5 Osäkerheter kring tillgänglig teknik  

En generell uppfattning är att leverantörerna av avloppsvärmeväxlare skulle behöva bli 

bättre på att marknadsföra sig och informera om sina produkter. Flera av fastighetsägarna 

har trots inledande eftersökningar inte hittat så många leverantörer och produkter. 

Eftersom kunskapen är låg hos både beställare och konsulter, skulle produkterna mer 

aktivt behöva säljas in till bägge dessa grupper. Leverantörerna skulle sannolikt också 

gynnas av att kunna redovisa uppgifter som beställarna efterfrågar. Fastighetsägarna 

upplever att det är svårt att få information från tillverkare och leverantörer gällande 

framförallt verkningsgrad, hur mycket energi som värmeväxlarna ger och vad det kostar. 

Även förslag på systemlösningar önskas.  

Trots goda förutsättningar, är storkök en tillämpning där flera av fastighetsägarna ser en 

problematik avseende värmeåtervinning från spillvattnet på grund av höga fetthalter. En 

av intervjupersonerna förklarar att de ser en möjlig risk i att placera en 

avloppsvärmeväxlare före fettavskiljaren. Eftersom värmeväxlaren skulle sänka 

temperaturen på spillvattnet finns en ökad risk för att fettet förhärdas och fastnar i 

ledningarna fram till fettavskiljaren. De är dock öppna för att undersöka innovativa 

lösningar, där fetthaltigt vatten hanteras på ett bra sätt. Hos flera av fastighetsägarna finns 

ett intresse av lösningar med värmeåtervinning kopplad till fettavskiljartanken på ett eller 

annat sätt, och utvärdering och demonstrationer av sådana system efterfrågas. En 

placering efter fettavskiljaren ses generellt sett inte som ett bra alternativ, då det skulle 

minska mängden återvunnen energi på grund av att spillvattentemperaturen sjunker i 

fettavskiljare.  

4.4 Intresse och behov av kunskapshöjande insatser 

Få av fastighetsägarna har själva räknat på vilken energibesparing som värmeåtervinning 

från spillvatten skulle kunna ge. Det saknas underlag för det, dvs kännedom om 

spillvattentemperatur och -flödesprofil. Beställarna har samtidigt en mer eller mindre 

begränsad kännedom om vilken teknik som finns tillgänglig på marknaden idag och hur 

väl denna fungerar i olika tillämpningar. Inledande studier som belyser dessa områden 

vore därför värdefullt.  

I de fall som varmvatten mäts, så görs det vanligen endast för hela byggnaden. Det är 

sällan som förvaltaren vet hur mycket varmvatten som används i olika delar av en 

byggnad och därmed är det också svårt att bedöma hur stor potentialen för 
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värmeåtervinning från spillvattnet är i exempelvis ett kök eller en sterilcentral. Flera av 

de intervjuade representanterna uppger att det vore intressant att göra flödes- och 

temperaturmätningar för tappvarmvatten och/eller spillvatten för att ta reda på potentialen 

i enskilda storkök eller vårdlokaler.   

Vidare finns det behov och önskemål om insatser som ökar kunskapen om olika typer av 

värmeväxlare och vilka produkter som finns tillgängliga på marknaden idag, samt vilka 

lösningar som passar i olika byggnader och verksamheter. Sådana insatser bör riktas mot 

beställare såväl som konsulter, då det tycks finns en kunskapsbrist även bland de senare. 

Med utgångspunkten att olika behov kräver olika lösningar, föreslås ett projekt som 

utreder vilken typ av lösningar som finns och var de passar, och som även adresserar hur 

olika lösningar lämpligen implementeras i nya och befintliga byggnader. Förslag på olika 

systemlösningar, inklusive koppling mot byggnadens övriga system, efterfrågas.  

Det finns också önskemål om ett flertal pilotprojekt, både med större och mindre 

värmeväxlare. Utvärdering av verkliga installationer skulle öka kunskaperna om hur olika 

typer av avloppsvärmeväxlare fungerar i olika tillämpningar, med avseende på bland 

annat verkningsgrad, energiutbyte samt drift- och underhållsbehov.  

4.5 Intresse och behov av utvecklingsprojekt 

Det finns ett stort intresse av att delta i en tekniktävling eller innovationsupphandling på 

ett eller annat sätt, men däremot är det ingen av organisationerna som deltagit i förstudien 

som i dagsläget kan lova en kommande installation. Många önskar också att en 

tekniktävling eller upphandling föregås eller kombineras med kunskapshöjande insatser 

enligt avsnitt 4.4.  

Vad gäller inriktningen på projekt som uppmuntrar teknikutveckling, finns framförallt 

intresse av spåret avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare. En av 

fastighetsägarna är även intresserad av lösningar där värme hämtas nära källan, det vill 

säga nära tappställen, i storkök.  

4.5.1 Intresse av att genomföra en installation 

Att lova en kommande installation i detta läge är naturligtvis svårt. För några av 

fastighetsägarna ligger en installation troligtvis en bit fram, antingen på grund av att den 

interna diskussionen om avloppsvärmeväxling är relativt ny, eller för att det inte finns 

lämpliga objekt i dagsläget. Andra uppger att de har fastigheter som absolut kan vara 

aktuella och att det förmodligen kommer att finnas möjlighet att genomföra en 

installation om tävlingen/anbudsförfrågan resulterar i tillräckligt intressanta lösningar, 

men att det trots detta är svårt att lova något i förväg. Av denna anledning kommer det 

troligen inte vara aktuellt att initiera en innovationsupphandling inom det närmaste, utan 

en tekniktävling, ett demonstrationsprojekt eller ett projekt som kombinerar dessa två 

former bedöms som mer lämpliga projektformer. Se förslag i avsnitt 6.4.  
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4.5.2 Intresse av att delta i referensgrupp 

Nästintill samtliga intervjupersoner uppgav att de är intresserade av att vara med i en 

referensgrupp för framtagande av kravspecifikation och utvärdering, även om det svårt att 

säga hur mycket tid de skulle kunna lägga på detta. Också för de som kanske inte är redo 

att genomföra en installation, innebär detta en möjlighet att diskutera synpunkter och 

behov med andra beställare och att gemensamt förmedla dessa till leverantörerna. De ser 

det också som ett sätt att lära sig mera inom området. Ett deltagande förutsätter självfallet 

att inriktningen på tävlingen/upphandlingen bedöms relevant för den enskilda 

organisationen. Intressanta objekt är framförallt storkök och sterilcentraler. 

4.5.3 Krav och bedömningskriterier 

Nedan listas krav och bedömningskriterier som har lyfts i genomförda intervjuer. Detta 

ska endast ses som inspel till ett kommande arbete med att ta fram en kravspecifikation 

till en möjlig tekniktävling eller upphandling. Framtagande av kravspecifikation bör ske i 

samråd med leverantörer.  

Viktigt att påpeka är också att kraven kan variera beroende på tillämpning. 

Fastighetsägarna har olika problematik och förutsättningar i olika byggnader och 

verksamheter. De är även öppna för att olika lösningar kan passa ett och samma objekt, 

och det är därför generellt sett är bättre att ställa funktionskrav i stället för detaljerade 

krav, då detta är möjligt.   

Skallkrav behöver ställas med hänsyn till:  

 Driftsäkerhet. Fastighetsägarna kan ha olika krav på driftsäkerheten, men 

installationen bör utformas så att den inte riskerar att orsaka stopp i 

avloppssystemet. I vissa byggnader skulle ett stopp få mycket stora 

konsekvenser, och möjligheten till by-pass förbi växlaren är ett måste.  

 Säker vatteninstallation. Krav på att kunna visa att konstruktionen är säker och 

att det inte finns några risker för läckage mellan olika medier. Även risk för 

tillväxt av legionellabakterier ska beaktas. 

 Material. Krav på materialval som är beständiga och miljömässigt hållbara, 

samt krav med hänsyn till de temperaturer som kan förekomma. 

 Utrymme. Vanligen är tillgänglig plats för installationen begränsad. 

 Drift och underhåll. Krav gällande drift- och underhållsinstruktioner samt 

eventuellt omfattningen av drift- och rengöringsbehov och beständighet för ett 

lågt underhållsbehov över tid. Det kan exempelvis finnas krav med avseende 

på automatiska eller lätthanterliga rengöringsfunktioner för att driften ska 

kunna skötas med egen personal. Även avtal för regelbunden rengöring av 

extern aktör kan efterfrågas. 

 Uppfyllande av relevanta och gällande standarder. 
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 Mätbarhet: Det skall vara enkelt att mäta och kontrollera produkten/systemets 

funktion (t.ex. temperatur, flöde, verkningsgrad). Mätpunkter skall specificeras.  

 Koppling till övriga system: Eventuellt krav på presentation av några tänkta 

systemlösningar som visar av hur produkten kan vara en del av ett komplett 

system. 

 Styrning. Krav på beskrivning av optimal styrning av systemet.  

 Larm. Eventuellt krav på låg värmeöverföringsförmåga.  

Förslag på bedömningskriterier:   

 Effektivitet. Det kan vara svårt att välja ett nyckeltal för effektivitet att 

utvärdera bidragen efter och några olika förslag har lyfts av fastighetsägarna. 

Temperaturverkningsgrad för produkten kan vara lämpligt nyckeltal då 

effektiviteten varierar med aktuella temperaturer och flöden. Ett annat förslag 

är att utvärdera efter förväntad energibesparing, då detta är lätt att relatera till, 

redovisa och jämför med andra åtgärder. Även redovisning av hur stor 

värmeeffekt får man får ut under vissa förhållanden skulle kunna vara ett 

alternativ. Om ej beräkningsförutsättningar anges av beställaren, skall 

beräkningsunderlag redovisas.  

 Koppling till övriga system. Fastighetsägarna efterfrågar en helhetssyn från 

leverantörerna där de tar hänsyn till byggnadens övriga system och ger 

rekommendationer på hur deras produkter kan integreras. Då uppfattningen är 

att kunskapen bland konsulter är låg, skulle det underlätta för beställaren om 

leverantören själv ger förslag på en systemutformning som möjliggör en så stor 

energiåtervinningsgrad som möjligt.   

 Drift och underhåll. Detta är en viktig punkt för fastighetsägarna och kan 

adresseras i form av både skall- och börkrav. Som komplettering eller 

alternativ till eventuella skallkrav kan det vara aktuellt med en bedömning 

baserad på hur enkelt systemet är att serva och rengöra.  

 Utrymme. Även om minimikravet förstås är att installationen ska rymmas på 

utvisad yta, så är det också tänkbart att meritera lösningar som är platseffektiva 

eller som går att dela i mindre delar, vilket kan förenkla installationen.  

 Pris och lönsamhet. För att en lösning ska vara aktuell måste den vara 

kostnadseffektiv. Flera av fastighetsägarna menar att det för en 

avloppsvärmeväxlare vore bra att kunna utvärdera lönsamheten baserad på en 

LCC/nuvärdeskalkyl. Det är viktigt att utöver kostnaden för själva produkteten 

också redovisa kostnader för installation och underhåll samt förväntad 

besparing.  
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5. LEVERANTÖRERNAS PERSPEKTIV 

Synpunkter från tillverkare och leverantörer av avloppsvärmeväxlare och 

fettavskiljare har samlats i detta kapitel. Följande företag har bidragit till 

underlaget:  

Leverantörer av avloppsvärmeväxlare: 

 EcoClime / Evertech Energy Solutions  

 Isakssons Rostfria  

 Rörmontage i Borås  

 Windborne International (Sweden) – leverantör av SHARC 

Leverantörer av fettavskiljare:  

 ACO Nordic 

 BAGA Water Technology  

 Bia Härdplast  

 Bioteria 

 GPA 

 Rensa Avskiljarteknik  

5.1 Utvecklingsbehov 

Flera tillverkare/leverantörer av fettavskiljare vill ta fram eller utveckla en kombinerad 

lösning för fettavskiljning och värmeåtervinning från spillvatten. De ser själva en stor 

potential för den här typen av system. Dels finns det mycket värme att hämta ur 

fettavskiljarna, dels skulle den temperatursänkning som värmeåtervinningen medför bidra 

till en bättre fettavskiljningsgrad i tanken. Det senare är framförallt en fördel när det 

gäller fettavskiljare placerade inomhus, då det kan bli väldigt varmt i dessa med dålig 

rening som följd. 

Ett par av de tillfrågade leverantörerna (av avloppsvärmeväxlare eller fettavskiljare) 

uppger att de har möjlighet att leverera en kombinerad produkt för fettavskiljning och 

värmeåtervinning för restaurang och storkök redan idag. Dock finns i dagsläget endast två 

sådana installationer i Sverige (vad som känns till).  

Vad gäller produkter för enbart spillvattenvärmeväxling, anser merparten av de 

tillfrågade leverantörerna att det inte finns något direkt behov av att teknikutveckling. 

Åtminstone inte behov av riktade insatser utifrån för att skynda på utvecklingen. Inte 

heller ser de ett behov av att utveckla sina produkter för anpassning till förutsättningarna i 

lokalfastigheter, då de menar att de redan har produkter som lämpar sig väl för de 

verksamheter som nämns (storkök, simhallar, hotell m.m.). Respondenterna berättar att 
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mycket tid och resurser har lagts utveckling av system och produkter och att de idag har 

välfungerande system med höga verkningsgrader och minskade driftproblem. Flera av 

dem ser idag en stadigt växande marknad som spridit sig till nya typer av fastigheter och 

verksamheter. Andra uppger att de har en stabil marknad inom vissa tillämpningar, men 

att de vill bredda sig. Inte heller för dessa leverantörer handlar det om behov av 

teknikutveckling för att anpassa produkterna till andra lokaltyper, utan om att genomföra 

installationer och utvärderingar för att kunna visa upp goda exempel för fastighetsägare 

och förvaltare.  

En leverantör nämner att ett område där det möjligen skulle kunna finnas utrymme för 

teknikutveckling är specifika produktanpassningar där man även vill återanvända det 

renade vattnet och inte spola ut i avloppet, exempelvis vid fettavskiljning för 

restauranger, biltvättar och tvätterier. De har dock hittills inte fått någon särskild 

förfrågan om detta.  

5.2 Bristande kunskaper hos beställare och konsulter  

Leverantörerna pekar på en låg kunskapsnivå vad gäller värmeåtervinning från 

spillvattnet hos beställare och konsulter. De understryker att det är ett viktigt men på 

många sätt negligerat område, trots den enorma energibesparingspotentialen. Flera menar 

att det är mycket felaktigt information som cirkulerar bland fastighetsägare runtom i 

landet, som grundar sig på erfarenheter av gammal teknik.  

Förslag för kunskapshöjning som tas upp är information genom energiträffar och 

föreläsningar, samt demonstrationsprojekt.  

5.3 Innovationsupphandling eller tekniktävling 

Leverantörer av både avloppsvärmeväxlare och fettavskiljare har tillfrågats om intresse 

att delta i en innovationsupphandling och/eller tekniktävling av produkter för 

avloppsvärmeväxling i kombination med fettavskiljning.  

5.3.1 Intresse av att delta  

Ett flertal av leverantörerna som kontaktats i förstudien är intresserade av att delta i en 

tekniktävling-/upphandling av avloppsvärmeväxlare. Det finns även intresse för att delta i 

andra former av projekt för kunskapshöjning, demonstration och utvärdering. 

Förstudien har också identifierat fem leverantörer av fettavskiljare som är intresserade av 

att delta i en innovationsupphandling eller tekniktävling för utveckling av fettavskiljare i 

kombination med avloppsvärmeväxlare. 

Majoriteten av leverantörerna av avloppsvärmeväxlare tackade däremot nej angående 

deltagande i ett projekt med fokus på kombinationen fettavskiljning och 
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värmeåtervinning. En av dessa leverantörer sade sig klara av att leverera ett sådant system 

redan idag och därför är intresserade av att delta i en upphandling/tävling om en sådan 

anordnas.  

5.3.2 Upplägg, krav och bedömningskriterier 

I kontakter med tillverkare och leverantörer ombads dessa att även lämna synpunkter på 

upplägget av en tekniktävling/-upphandling, vad som bör inga i en kravspecifikation samt 

vilket underlag som de behöver för att kunna lämna in ett bra anbud/tävlingsbidrag.  

Förslag på krav och bedömningskriterier för utvärdering av avloppsvärmeväxlare 

och/eller fettavskiljare:   

 Mängden energi som kan återvinnas eller sparas.  

 Lönsamhet genom återbetalningstid och/eller LCC inkluderar alla kostnader 

inklusive tömning och service. 

 Driftsäkerhet och robusthet under hela livscykel.  

 Säker installation med hänsyn till säkert dricksvatten.  

 Krav på en lägstanivå av återvinningsgrad och förmågan att bibehålla 

anläggningens effekt eller verkningsgrad över tid.  

 Erbjudanden utöver installation, såsom service och övervakning för 

säkerställande av att produkten fungerar som den ska.  

 För produkter med kombinerad fettavskiljare/avloppsvärmeväxlare måste den 

prioriterade funktionen vara fettavskiljning och inte energiåtervinning. 

Energiåtervinning får inte uppnås på beskostand av en dålig fettavskiljning. 

För leverantörerna att det viktigt få ett bra underlag vad gäller flöden och temperaturer 

och andra grundläggande förutsättningar för dimensionering och systemutformning. 

Några menar att bäst är om mätningar kan genomföras innan upphandlingen för att de ska 

kunna göra en beräkning som kommer att ligga så nära verkligheten som möjligt. 

Beställaren behöver även i förväg fundera på utrymme och hur avloppsstammarna går i 

byggnaden och möjlig inkoppling till befintliga system för värme och tappvarmvatten. 

Bygger man nytt kan det vara en fördel att separera avloppen grå och svartvatten för att 

komma åt så hög temperatur på spillvattnet som möjligt. 

Kommentarer gällande upplägget av en tekniktävling-/upphandling: 

 Fundera på sekretess och eventuellt även frågor om patent. 

 Vilken tid som behövs för att kunna lämna anbud beror på om en befintlig 

produkt skall utvecklas eller en ny tas fram. Exempel: 2–3 månader för att ta 

fram en skiss och ytterligare 3 månader för att tillverka en prototyp (med 

produktion i Sverige). 
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 I juryn måste det finnas folk som har arbetat med fettavskiljning respektive 

värmeåtervinning från spillvatten i praktiken för förståelse av problematik och 

utmaningar 

 Utvärdering bör baseras på mätningar i fält. 
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6. SLUTSATSER OCH PROJEKTFÖRSLAG 

Förstudien visar att det finns en stor potential och ett stort intresse av att återvinna energi 

i spillvattnet i flera olika typer av lokalbyggnader, däribland storkök och restauranger, 

vårdbyggnader samt hotell och simhallar. Samtidigt finns det en osäkerhet bland många 

beställare vad gäller tillgängliga produkter och dess funktion, och det tycks även finnas 

behov och intresse för teknikutveckling inom vissa områden.   

Förstudien skulle ursprungligen fokusera på förutsättningar för en teknikupphandling 

(innovationsupphandling) eller tekniktävling, med efter dialog med fastighetsägare och 

leverantörer har även behov av andra typer av projekt identifierats.  

Merparten av de beställare som deltog i förstudien har även anmält sitt intresse av att 

delta i fortsatta demonstrations- eller utvecklingsprojekt. Det finns ett stort intresse av att 

delta i en referensgrupp för framtagning av tekniska krav och utvärdering av lösningar. 

Ett flertal är också intresserade av att installera ett system för test och uppföljning i fält.  

Det gemensamma övergripande målet med de förslag som presenteras nedan är att öka 

förekomsten och effektiviteten av system som återvinner värme ur spillvatten, med syfte 

att bidra till en effektivare energianvändning i lokalbyggnader. Förslagen ska främst ses 

som inspiration och möjligt underlag till framtida projekt. De kan med fördel kombineras, 

utvecklas och anpassas till specifika tillämpningar.  

En projektansökan baserad på denna rapport har skickats in till Energimyndighetens 5e 

utlysning inom forskningsprogrammet E2B2.  

6.1 Underlag och metod för bedömning av potential  

Potentialen för värmeåtervinning från spillvattnet i en specifik fastighet är svårbedömd, 

då kännedom om flödes och -temperaturprofilen för spillvattnet, och så även 

tappvarmvattenanvändningen, vanligen saknas. Insatser för att öka kunskapen om 

förutsättningarna och energibesparingspotentialen i olika lokalbyggnader skulle medföra 

flera fördelar. Dels skulle sådan information underlätta för fastighetsägaren i 

bedömningen av vilka byggnader som är mest lämpade för installation av 

avloppsvärmeväxlare. Det skulle även ge ett bättre underlag till val av systemutformning 

och dimensionering av produkter, för maximering av mängden återvunnen energi.  

För att adressera detta föreslås mätningar och framtagande av underlag och metod för att 

kunna bedöma om värmeåtervinning ur avloppsvatten kan komma ifråga i en viss 

fastighet samt för att bestämma snittflöde och temperatur för sådana fastigheter och 

verksamheter som är tänkbara. Metodiken för det senare måste vara enkel. Kanske kan 

statistik över vattenförbrukning utnyttjas, kombinerat med registrering under en 

begränsad tid av avloppstemperaturen där man tänkt sig att värmeväxlaren ska installeras. 

Alternativt att det finns möjlighet att genom att kombinera statistik över 
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vattenförbrukning med verksamhetens karaktär, få fram något slags standardmallar, vilket 

ytterligare skulle underlätta för individuella fastighetsägare.  

6.2 Kartläggning och demonstrationsprojekt 

Beställarnas osäkerhet grundar sig också delvis i bristande kunskaper om tillgängliga 

produkter och en brist på referenser av installationer i liknande byggnader. För en del 

tillämpningar finns redan idag en rad befintliga avloppsvärmeväxlare på marknaden, men 

kunskapen om hur dessa fungerar i verkliga installationer och hur de lämpligen kopplas 

till byggnadens övriga system är bristfällig. Både beställare och leverantörer är angelägna 

om att få fram fler goda exempel och beställarna efterfrågar en guide med avseende på 

möjliga systemutformningar och rekommendationer för olika förutsättningar. Det tycks 

också finnas en tendens bland flera av leverantörerna av att underskatta beställarnas 

behov och önskemål om exempelvis driftsäkra installationer över tid, lågt 

underhållsbehov och en större möjlighet att i förväg kunna uppskatta verkningsgrad och 

energibesparing. 

Med ovanstående bakgrund föreslås en kartläggning av olika produkter och system, med 

vägledning om vilka lösningar som passar för olika tillämpningar, krav och behov. I en 

sådan kartläggningen bör tillverkare och leverantörer också uppmuntras att ge olika 

förslag på systemutformning och koppling till byggnadens övriga system (se även separat 

förslag under 6.3 nedan).  

För många tillämpningar i lokalfastigheter går det inte, baserat på denna förstudie, att 

peka på specifika utvecklingsbehov. Produkter och systemlösningar behöver däremot 

testas och följas upp för att öka kunskapen om funktionen hos olika typer av system i 

olika tillämpningar.   

6.3 Systemlösningar  

För en ökad kunskap om vilka möjligheter som finns vad gäller värmeåtervinning från 

spillvatten efterfrågas också en kartläggning av olika systemlösningar och vilka lösningar 

som passar för olika fastigheter och verksamheten.  

En sådan kartläggning skulle kunna resultera i en guide med möjliga systemlösningar och 

inkopplingsmöjligheter samt rekommendationer om hopkoppling och kombinationer av 

system för att maximera nyttan. Av guiden bör framgå vilka för- och nackdelar det finns 

med olika varianter i olika tillämningar samt information som fastighetsägaren bör känna 

till och ta hänsyn till.  

Detta förslag skulle kunna genomföras som en fristående studie eller som en fortsättning 

på eller i kombination med ovanstående förslag.  
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6.4 Tekniktävling storkök 

Flera beställare med storkök och restauranger har uttryckt ett särskilt intresse av en 

kombinerad produkt för fettavskiljning och värmeåtervinning. Det finns även ett intresse 

bland leverantörerna av fettavskiljare av att vidareutveckla eller ta fram en sådan produkt. 

För att främja utvecklingen av produkter och lösningar för värmeåtervinning från 

spillvatten i storkök, och därmed förbättra förutsättningarna till fler och mer 

framgångsrika installationer, föreslås en tekniktävling. Alternativet att genomföra en 

innovationsupphandling har övervägts, men då troligen endast ett fåtal beställare kommer 

att kunna utlova en installation, bedöms det ej vara aktuellt i dagsläget.  

Förslag på upplägg för tekniktävlingen:  

1. För att välja ut lämpliga objekt till tekniktävlingen förslås inledande mätningar 

av spillvattenflöde- och temperatur i ett antal byggnader som kan vara aktuella 

för installation. 

2. En referensgrupp bestående av fastighetsägare och experter tar gemensamt 

fram en kravspecifikation med krav och bedömningskriterier för en installation 

av avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.  

3. Utifrån kravspecifikationen utvecklar leverantörerna en principskiss som 

kommer att granskas av referensgruppen och minst två lösningar som uppfyller 

skallkraven väljs ut. 

4. De valda produkterna utvecklas och installeras (tillsammans med 

mätutrustning) i minst två utvalda referensobjekt och anläggningarna följs upp 

under en period av minst några månader. Uppföljningen sker via 

sammanställning av kvantitativa parametrar såsom flöden, temperatur och 

energiåtervinning men även kvalitativa drift- och underhållserfarenheter.  

5. Efter uppföljningsperioden analyseras insamlad information och slutsatser dras. 

En eller flera vinnare utses.  

 


