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Lär dig hur ni kan nå mest energibesparing 
per investerad krona. 
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1. Vad är återvinning av 
värme från spillvatten?

2. Vilka är fördelarna?

3. Hur väljer ni rätt 
teknisk lösning?

4. Hur räknar ni hem en 
investering?

5. Hur säkerställer ni ett 
framgångsrikt projekt?

6. Ska ni investera i åter-
vinning av spillvatten 
eller solceller? 

7. Hur ser processen ut 
fram till ett drifttaget 
system?

8. Jämfört med andra 
energieffektiviserande 
åtgärder? Vad ska ni 
prioritera?

9. Finns det fördelar med 
att kombinera med 
smart styrning?

10. Hur sköts drift och 
underhåll?

Tio frågor och svar 
om återvinning av 
värme i spillvatten

1 Vad är återvinning
av värme från spillvatten?

Värme i spillvatten
Värmeenergi kommer bland annat från matlagning, 
duschar, tvätt- och diskmaskiner. I snitt är vattnet 
som spolas ned i avloppet ca 25 °C.

Återvinningssystem
Återvinning kan ske i antingen i ett passivt eller 
aktivt system. 

Återföring av värme
I ett passivt system kan den återvunna värmen 
användas till förvärmning av inkommande 
kallvatten. I ett aktivt system kan den återvunna 
energin avlämnas till både uppvärmnings- eller 
tappvarmvattensystem.

Det vatten vi spolar ner i avloppet i våra bostäder är 
i snitt ca 25 °C. Värmeenergin kommer från duschar, 
tvätt- och diskmaskiner och matlagning, men även 
från kallvatten som värms genom att uppta värme 
från schakt och genom att stå stilla i toalettcisterner. 

Återvinning av värme i spillvatten går ut på att ta 
tillvara denna energi som annars hade gått till spillo. 

Det kan göras passivt genom att förvärma det kalla 
vatten som ska värmas som tappvarmvatten, eller 
genom en värmepump. Den sistnämnda metoden 
möjliggör betydligt högre återvinningsgrad och 
möjliggör avlämning av den återvunna energin till 
både uppvärmnings- och tappvarmvattensystemen.
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2 Vilka är 
fördelarna?

30–50 %
av värmebehovet 
försvinner via avloppet

Energieffektivisering
har skett på andra fronter

Återvinning av värmen
i spillvatten är nästa steg

Minskad energianvändning

Minskat klimatavtryck

Förbättrat driftnetto och 
ökat fastighetsvärde

Spillvatten innehåller relativt mycket energi, och värmen som 
spolas ut i avloppet står för en större och större andel av en 
byggnads behov.

Detta beror på att stora effektiviseringar har gjorts på andra fronter (återvinning 
av frånluftsvärme , bättre isolering och fönster), medan den tillgängliga energin 
i spillvattnet har varit näst intill oförändrad. Detta resulterar i att energin i 
spillvattnet från en nyproducerad bostadsfastighet kan stå för 30–50 % av dess 
värmebehov. 

Återvinning av värme i spillvatten är den kvarstående åtgärden som 
möjliggör stora energi- och kostnadsbesparingar.
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3 Hur väljer ni rätt 
teknisk lösning?

System för spillvattenvärmeåtervinning kommer i några olika grundläggande utföranden: 
med (aktivt) eller utan (passivt) värmepump, samt buffrings- eller genomströmningsåtervinning.

Lösningar med värmepump är mer effektiva än de utan, eftersom återvinningen kan ske till mycket högre effekter ner till lägre temperaturer 
(oftast designas systemet så att det inte gör ett nettouttag av energi ur tappvattnet, utan begränsas till att släppa ut spillvattnet vid 
samma temperatur som inkommande kallvatten). 

Genomströmningslösningar

Genomströmningslösningar utan värme- 
pump begränsas till en återvunnen 
energimängd som motsvarar att tapp-
varmvattnet förvärms från inkommande 
kallvattentemperatur till några grader 
under spillvattentemperaturen, med en 
teoretisk potential på omkring 20–25 % 
av tappvarmvattenbehovet. Utöver detta 
är det inte heller säkert att den tillgängliga 
energin infaller samtidigt som tappning av 
varmvatten. 

Buffrande system
Buffrande system är vanligtvis aktiva 
(med värmepump). De här systemen 
samlar upp spillvattnet till dess att bygg-
naden har behov av den återvunna energin 
och systemet kan lämna av energi till 
både uppvärmnings- och tappvarm- 
vattensystemet. 

Ecoclimes Evertherm-system i det här 
utförandet kan återvinna upp till  
90–95 % av den tillgängliga energin.

Återvinning från gråvatten
Det finns även system för återvinning som 
bara återvinner från gråvatten (detta innebär 
vatten från duschar och handfat, men inte från 
toaletter - då blir det ”svartvatten”). Detta är 
ovanligt, särskilt för ROT-projekt, eftersom det 
kräver att byggnaden har två separata avlopps-
system. Vissa gråvattenväxlare kan dock instal-
leras direkt, eller i nära anslutning till, duschar. 
Detta kräver dock ett stort antal värmeväxlare, 
och innebär ett rengörings- och servicebehov i 
varje badrum.

< 25 % > 90 %

”Svartvatten””Gråvatten”
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4 Hur räknar ni 
hem investeringen?

Ett system för återvinning av spillvattenvärme är ofta 
en långsiktig investering – vissa system har livslängd på 
över 40 år. Det är därför viktigt att tänka på att energi-
priser sätts rättvist under kalkylperioden. 

Det är givetvis svårt att sia om energiläget decennier i framtiden, men 
tänk på att det senaste årets ökningar av elpris inte tillhör vanligheten. 
Dessutom är värmemarknaden tätt kopplad till elmarknaden, så histo-
riskt sett har el- och värmepriserna följt varandra. 

En till viktig aspekt är att det alltid är mest fördelaktigt att använda 
egenproducerad el inom fastigheten istället för att sälja den till nätet. 
Kom därför ihåg att elbehovet (för aktiva återvinningssystem) och det 
effektiva elpriset kan reduceras om solceller finns.

Man kan också se ett system för värmeåtervinning från spillvatten som 
en sorts riskspridning/riskminimering, eftersom det dels minskar en-
ergibehovet med även flyttar en del av behovet av köpt energi från den 
primära energikällan till en annan (vid aktiva återvinningslösningar).

Se hur mycket energi ni kan återvinna 
och hur det påverkar driftnetto och 
fastighetsvärde över tid.

Räkna själv med 
Ecoclimes kalkylator! 102 900 SEKÅrlig besparing

2 939 000 SEKÖkat fastighetsvärde

8.1 ton CO2eÅrlig utsläppsreduktion
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FÖRENKLAT RÄKNEEXEMPEL – EVERTHERM-SYSTEM 
 
Ett räkneexempel som visar den årliga besparingen och utsläppsreduktionen 
i ett flerbostadshus med 5 000 m2 tempererad area, ett elpris på 1,30 kr/
kWh och ett fjärrvärmepris på 1 kr/kWh. Beräkningarna tar även hänsyn 
till en framtida prisökning på el och fjärrvärme om 3 %.



5 Hur säkerställer ni ett 
framgångsrikt projekt?

Varför misslyckas projekt?
En vanlig anledning att dessa typer 
av projekt misslyckas är att systemet 
inte kan hantera den förorenade 
miljön som spillvatten (svartvatten) 
utgör. Ett igensatt system innebär 
i bästa fall ett återvinningsbortfall, 
men i vissa fall även en akut utryck-
ning för att säkerställa avloppsfunk-
tionen och undvika översvämning. 

Man behöver även se till att man har 
en bra skattning av spillvattenflödet 
för att undvika överdimensionering 
av systemet och ett dyrt projekt.

Vilka är de tre mest avgörande 
framgångsfaktorerna för SVÅV?

Hur minimerar man risken i ett 
SVÅV-projekt?
Genom att välja ett underhållsfritt 
återvinningssystem kan man und-
vika igensättning och därmed max-
imera återvinningen samtidigt som 
man minimerar servicekostnader.

Om systemet har servicepunkter 
är det viktigt att man följer dem för 
att undvika stopp. Det finns även 
system som säljs med återvinnings-
garanti, vilket förskjuter risken till 
tredje part. 

För att inte överdimensionera sys-
temet är det viktigt att ha en bra 
uppfattning om spillvattenflödet i 
fastigheten. I ROT-projekt är det 
lämpligt att använda statistik från 
vattenmätare, men vid nyproduktion 
måste man förlita sig på statistik 
från liknande fastigheter med lik-
nande klientel. Exempelvis har bo-
stadsfastigheter med en hög andel 
seniorer mycket lägre vattenför-
brukning än motsvarande byggnad 
med studentlägenheter.

Ett system för återvinning av värme i spill-
vatten passar bäst där man har hög vatten- 
användning och där man använder mycket 
varmvatten.

Man måste även se till att det är praktiskt 
möjligt att installera systemet, så det är 
bra om det på ett enkelt sätt går att samla 
så mycket som möjligt av spillvattnet till en 
central plats.

Det är också oftast enklast att installera ett 
system per undercentral i byggnaden/ 
fastigheten. ”Genom att välja ett  

underhållsfritt åter- 
vinningssystem kan 
man undvika igensättning 
och därmed maximera 
återvinningen samtidigt 
som man minimerar 
servicekostnader. ”
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6 Ska ni investera i återvinning av 
spillvatten eller solceller? 

Det korta svaret är: investera i båda! Ett aktivt system för åter-
vinning av värme i spillvatten maximerar nyttan med solceller.

Ett aktivt system (med värmepump) för återvinning av spillvattenvärme 
integrerar bra med solceller eftersom värmepumpen har ett elbehov. Ett buff-
rande system är dessutom extra bra, på grund av den ackumulerande förmågan 
hos systemet möjliggör smart styrning mot tillgänglig egenproducerad el. 

SVÅV maximerar nyttan med solceller
En utmaning med solceller är att solen inte alltid skiner som 
starkast när fastigheten är i störst behov av el. För att kom-
pensera behöver man köpa in el när den är som dyrast, och 
sälja överskottet billigt. Det är varken bra för driftnettot eller 
systemet som helhet. 

Återvinning av värme från spillvatten som använder värme-
pump kan öka nyttjandegraden hos solceller och därmed 
blir den sammanlagda återbetalningstiden kortare för  
åtgärderna i kombination än individuellt. 

I en exempelinstallation kunde man öka egenanvändningen av 
den genererade solelen från omkring 30 % till närmare 70 % 
genom att driva en värmepumpen i ett spillvattenvärmeåter-
vinningssystem [1]. Ett system med ackumulering av värme 
blir mer eller mindre ett termiskt batteri och energilagringen 
minskar glappet mellan då solen skiner som mest och då 
byggnaden har som högst energibehov. 

Solel
El från solpaneler används för att 
driva en värmepump.

”Termiskt batteri”
Ett system med ackumulering av 
spillvatten blir en form av ett 
termiskt batteri.

Värme till fastigheten
Genom att driva en värmepump kan 
egenanvändningen av den produce-
rade elen öka från ca 30 % till 70 %.

1

2

3

[1] Klippmark, J., & Eriksson Sjögren, E. (2022). Systemintegration av solcellsel och värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus : Modellering av Evertherm SEW i kombination 
med solceller i tre svenska städer (Dissertation). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-186077
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7 Hur ser processen ut fram till
ett drifttaget system?

Det första steget är att verifiera att ni har rätt förutsättningar 
för en framgångsrik installation. Förutom praktiska förutsätt-
ningar behöver ni ta reda på den del data kring energiström-
mar i den berörda fastigheten. 

Att därefter räkna på hur ett system för återvinning av värme i spillvatten fung-
erar i just er fastighet kan vara komplicerat – framförallt eftersom flöden, tem-
peraturer och värmebehov varierar. Det enklaste är att vända sig till någon som 
kunnig inom området (se tips till höger). 

Efter att ni tagit beslut om installation varierar processen något beroende på om 
det är nyproduktion eller ROT. Nedan ser ni ett exempel på Ecoclimes process 
för installation vid nyproduktion.

   

Dimensionering
I samband med att vår kund planerar 
ett byggprojekt för vi en dialog kring 
dimensionering av ett Evertherm- 
system. Kunden förser oss med ett 
antal grundparametrar varefter vi 
återkopplar med förslag på en lösning. 
Vid behov genomför vi en energi- 
kartläggning.

Projektering
I nästa steg ritar en projektör in 
Evertherm-systemet i planer/ritningar. 
Ecoclime bistår med expertis som 
möjliggör rätt beslut kring placering, 
markarbeten, etc.

Installation
Genom egna installationsinsatser och 
partners erbjuder Ecoclime installation 
av Evertherms systemlösningar. Vi 
samordnar installationsarbetet med 
kundens övriga entreprenörer för en 
effektiv installation som en del i fast-
ighetens helhet. Vi samarbetar med 
lokala partners och underentreprenö-
rer för effektivitet och lokal närvaro.

Drift & underhåll
Ecoclimes Evertherm-system har en 
hög driftsäkerhet med minimalt un-
derhåll. Ecoclime åtar sig årlig översyn 
och underhåll om serviceavtal tecknas. 
I övrigt är vi tillgängliga för rådgivning.

1 2 3 4
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ECOCLIMES PROCESS FÖR INSTALLATION AV EVERTHERM-SYSTEM VID NYPRODUKTION

Ecoclime tillhandahåller 
beräkningshjälp som hjälper 

er att ta fram ett bra  
beslutsunderlag. 

Skicka oss ett mail: 
info@ecoclime.se

TIPS!



8 Jämfört med andra energieffektiviserande 
åtgärder? Vad ska ni prioritera?

De åtgärder som är mest lämpliga är givetvis inte samma för alla 
byggnader, men studier på hela det befintliga svenska fastighets-
beståndet visar att spillvattenvärmeåtervinning kan vara en av 
de mest kostnadseffektiva åtgärderna [2]. Detta gäller även för 
nyproduktion då den numera höga standarden av energieffekti-
vitet begränsar energibesparingspotentialen hos konventionella 
åtgärder. För nyproduktionsprojekt utgör även ett högeffektivt 
system för återvinning av spillvattenvärme den enskilt största 
energibesparingspotentialen [3].

[2] Jansson, J., & Enell, E. (2022). Nationell potentialbedömning av olika energief-
fektiviseringsåtgärders kostnadseffektivitet i flerbostadshus : En jämförelse av olika 
åtgärder och analys av olika styrmedels anpassning för minskad energianvänd-
ning (Dissertation). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:di-
va-186049

[3] Gustavsson, U., & Andersson, E. (2021). Energieffektivisering i flerbostadshus - 
En sammanställning av kostnadseffektivitet och energibesparingspotential i Con-
servation Supply Curves. Nordic Energy Audit. Intern rapport.

”Spillvattenvärmeåtervinning  är den 
åtgärd som är mest kostnadseffektiv 
efter takisolering”
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FIGUR:  
DE MEST KOSTNADSEFFEKTIVA 
ÅTGÄRDERNA FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

Diagrammet visar hur olika åtgärder för energieffektivisering förhåller sig 
till varandra. Det önskvärda är att vara så långt ned som möjligt (lägst 
kostnad per energibesparing) och ha så lång stapel som möjligt (störst 
energibesparing). Återvinning av värme i spillvatten med Evertherm har en 
stor energibesparingspotential till en relativt låg kostnad.
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9 Finns det fördelar med att kombinera med 
smart styrning?

Smart fastighetsstyrning är ett relativt nytt koncept, där man 
utnyttjar mätvärden från fastigheten tillsammans med diverse 
prognoser och externa data för att optimera energiflöden. 
Genom att inte värma byggnaden i onödan och se till att värma 
den tillräckligt redan innan det blir kallt kan man både 
minska den tillförda energin för uppvärmning, samtidigt som 
man minskar variationerna i inomhustemperatur. 

Detta kan göras genom att utnyttja byggnadens termiska tröghet. Eftersom 
flödet och temperaturen av spillvattnet varierar över dygnet och beror av brukar-
beteende kan det vara svårt att optimera styrningen av ett återvinningssystem 
på förhand. Här kommer smart fastighetsstyrning in – genom att kombinera 
dessa lösningar kan man maximera utnyttjandet av spillenergin och styra värme-
pumpsdrift till timmar med egengenererad solel eller lågt spotpris.

1. Vad är återvinning av 
värme från spillvatten?

2. Vilka är fördelarna?

3. Hur väljer ni rätt 
teknisk lösning?

4. Hur räknar ni hem en 
investering?

5. Hur säkerställer ni ett 
framgångsrikt projekt?

6. Ska ni investera i åter-
vinning av spillvatten 
eller solceller? 

7. Hur ser processen ut 
fram till ett drifttaget 
system?

8. Jämfört med andra 
energieffektiviserande 
åtgärder? Vad ska ni 
prioritera?

9. Finns det fördelar med 
att kombinera med 
smart styrning?

10. Hur sköts drift och 
underhåll?

Tio frågor och svar 
om återvinning av 
värme i spillvatten

Solinstrålning Konstruktion/
tröghet

Önskad
innetemperatur

Spillvatten-flöden

Vindförhållanden

Ecocloud
Smart fastighetsstyrning

Ökad komfort - jämnare temperatur

Minskad energianvändning

Minskat klimatavtryck

Ecoclimes molnbaserade plattform för smart 
styrning, Ecocloud, är marknadens mest 
flexibla. Snabb installation och mycket kort ROI 
gör systemet unikt. 

Läs mer om Ecocloud



10 Hur sköter ni drift och underhåll?

Spillvatten, särskilt svartvatten, är en tuff miljö 
för en värmeväxlare. Material som inte är gjort för 
dessa tillämpningar får en beläggning – en biofilm 
– som försämrar de termiska egenskaperna. 

Vidare måste man hantera de sediment som kan uppstå om 
spillvattnet uppehåller sig i systemet under en längre tid, som i 
värsta fall kan medföra att systemet sätter igen och äventyrar av-
loppsfunktionen. Till sist behöver systemet även kunna hantera 
olika typer av främmande föremål av större karaktär som riskerar 
att fastna.

De flesta systemet på marknaden behöver regelbundet under-
håll för att upprätthålla sin verkningsgrad och för att inte riskera 
igensättning. Man kan också använda så kallade ”skärande” 
pumpar som finfördelar spillvattnet innan det förs in i de ener-
giåtervinnande delarna. Eftersom vissa system kräver månatligt 
(eller ännu mer frekvent) underhåll/rengöring är det viktigt att 
kostnaderna för detta tas med i de ekonomiska kalkylerna vid 
investering av ett sådant system. Om underhållet inte utförs 
uppstår ofta betydligt högre kostnader. 

Undantaget är Ecoclimes Evertherm-system som är under-
hållsfritt. Det fungerar dels genom självrengöring, men även 
genom att det använder material som är motständiga mot den 
biofilm som bildas med tiden. 

Ecoclimes ETX-värmeväxlare är 
tillverkade i ett polymert special- 
material som tål tuffa miljöer utan 
problem med beläggningar. Det gör 
Evertherm-systemet
underhållsfritt.

1. Vad är återvinning av 
värme från spillvatten?

2. Vilka är fördelarna?

3. Hur väljer ni rätt 
teknisk lösning?

4. Hur räknar ni hem en 
investering?

5. Hur säkerställer ni ett 
framgångsrikt projekt?

6. Ska ni investera i åter-
vinning av spillvatten 
eller solceller? 

7. Hur ser processen ut 
fram till ett drifttaget 
system?

8. Jämfört med andra 
energieffektiviserande 
åtgärder? Vad ska ni 
prioritera?

9. Finns det fördelar med 
att kombinera med 
smart styrning?

10. Hur sköts drift och 
underhåll?

Tio frågor och svar 
om återvinning av 
värme i spillvatten


