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Abstract
The houses we build today are very energy efficient and we have minimized the demand of
energy for heating. But tap water can still consume 50% of the total energy cost. Mandatory
laws and regulations of today forces us to look over our usage of energy.
In this report I compare my own prototype with some of the existing systems for recycling
energy in wastewater. All existing systems for recycling energy in wastewater only let the
new tap water meet the wastewater in a simple heat-exchanger. This way most of the energy
leaves the building with a low grade of recycling.
My experiment diverse significantly from the existing systems. In my prototype I allow the
wastewater to stay for some time in the building while I recycle the energy in it. A number of
tests was made in an existing building with eight flats. Using a heat pump the tank with
wastewater was forced to as low temperature as possible without reaching the freezing point.

Sammanfattning
Våra nybyggda hus är idag energisnåla och behovet av energi för uppvärmning är minimerat.
Ungefärligt sett kan energiåtgången för tappvatten vara så hög som 50% av den totala
energikostnaden. Tvingande lagar och förordningar påverkar oss att mer och mer se över vår
energianvändning.
I rapporten jämförs min egen prototyp, en magasineringstank för energiåtervinning ur
spillvatten, med ett antal på marknaden befintliga system för återvinning av spillvatten. I
dagens existerande system passerar spillvattnet endast förbi värmeväxlaren och försvinner ut
ur fastigheten med en ganska låg återvinningsgrad.
Mitt försök skiljer sig markant från de system som finns idag genom att i min prototyp tillåts
spillvattnet ”stanna upp” en stund för att man skall kunna tillvarata så mycket energi som
möjligt ur det. Ett antal experiment utfördes i egen befintlig fastighet med 8 hyreslägenheter.
Med hjälp av en värmepump pressades tanken som samlar upp spillvatten att anta så låg
temperatur som möjligt utan att nå fryspunkten.
I rapporten återfinns ett antal experiment som kommer visa sig att det finns möjlighet att
ersätta en del av kollektorslangen med en del av slangen förlagd i en tank avsedd för
uppsamling av spillvatten.

1 Inledning
Kapitlet tar upp bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar och metod.

1.1 Bakgrund
Fastighetsägare som vill byta uppvärmningssystem har idag ett stort utbud av olika system att
välja på. Redan i projekteringsprocessen av den nya anläggningen kanske bergvärme måste
väljas bort om det är långt till berggrunden och stålfoderdrivningen tenderar att bli alltför
kostsam. Vid en mindre tomt riskerar man dessutom att inte få plats med erforderligt antal
borrhål.
Bergvärme eller ytjordvärme till flerfamiljshus fodrar stora anläggningar med lång
kollektorslang eller djupa borrhål. Bergvärmen med sina fantastiska egenskaper stöter dock
ofta på problem när avståndet till berget ökar. Eftersom stålfodret kring kollektorslangen
isolerar bort värme från jordlagren måste detta kompenseras med extra borrade meter. I värsta
fall (särskilt då man redan tangerar maxdjup för ett borrhål) måste ett nytt borrhål anläggas.
Detta medför extra kostnader och kravet på säkerhetsavstånd mellan hålen och tomtgräns kan
göra det kostsamt och i många fall omöjligt att anlägga. Ytjordvärme är i många fall bättre i
det avseendet att slangarna aldrig ligger nära varandra och kyls som i bergvärmen. Nackdelen
med ytjordvärme är dock att den måste plöjas ner till 1 meters djup samt förläggas med
avståndet 1 meter mellan slangarna vilket gör att det åtgår cirka 1 kvadratmeter tomtyta till
varje meter slang. Det nödvändiga antalet slangmeter för en villa är cirka 500 meter. Önskas
ytjordvärme i ett lite mindre flerfamiljshus bör vi multiplicera dessa 500 kanske 4-5 gånger.
Det gör att fastighetsägaren måste anslå mellan 2000-2500 kvadratmeter tomtyta.[4]
Då jag i början av 2007 installerade min första bergvärmepump i ett eget flerfamiljshus blev
det nödvändigt att borra två borrhål för att anläggningen skulle få nödvändig längd på
kollektorslangen. Kollektorslang är en glykolfylld slang som nedsänks i borrhålet. Genom
termisk kontakt överför slangen värme från berget till värmepumpen. Det utökade antalet
borrhål medförde att ytterligare plats måste upplåtas på en redan liten tomt. Eftersom borrhål
nummer två hamnade närmre tomtgränsen än miljöförvaltningens stipulerade 4,5 meter
medförde det även en extra kostnad för ansökan hos Miljö och Hälsa samt grannhöran.
Eftersom det fordras ett säkerhetsavstånd på 25 meter mellan borrhålen kunde redan detta
riskerat att ett extra borrhål inte fått plats. Dessutom finns problematik med avstånd till
eventuella borrhål på grannfastigheter eller att borrhålet hamnar för nära själva tomtgränsen.
Avståndet till berggrunden vid brunnsborrning varierar kraftigt på olika platser. Avståndet
mellan markyta och berg måste stålfodras för att förhindra ras vid nedsättning av

kollektorslangen. Denna stålfoderdrivning är otroligt kostsam och påverkar payofftiden
negativt. Vid ett alltför stort avstånd kan det handla om anläggningens vara eller icke vara.
Vid borrningen av de två borrhålen på min fastighet fick jag bekosta ca 50 m
stålfoderdrivning gånger två i samband med brunnsborrningen.

Tidigt i förvaltningen kunde jag som fastighetsägare se att vattenförbrukningen per person i
ett flerfamiljhus var större än i ett enfamiljshus. I ovan nämnda hus används ungefär 600
kubikmeter vatten/år. Med 8 hyresgäster ger det en dygnsförbrukning på strax över 200 liter
per person. Då jag förstod att en stor mängd uppvärmt vatten hamnade i avloppet väcktes
tanken att på något sätt kunna återvinna energi ur spillvattnet. Kostnaden för det extra
borrhålet kunde kanske sparats in om en del av kollektorslangen förlagts i spillvattnet? Idén
var dock inte praktiskt förankrad.

Under de år som gått sedan jag utförde min installation, har inte produktutvecklingen stått still
när det gäller att försöka utvinna energi ur spillvatten. Jag tänker då närmast på det faktum att
det utvecklats en spillvattenvärmeväxlare för montering vertikalt på stamlednigen.
(Nackdelen med denna typ av spillvattenvärmeväxlare är att den är av så kallad motströmstyp
vilket gör att spillvattnet måste passera med ett relativt jämt flöde.)
Motströmsväxlare har låg verkningsgrad eftersom spillvatten generas olika frekvent över
dygnet. [1] Tester och tidigare erfarenheter har gjorts och genom att man åstadkommer en
varm film på insidan av spillvattenvärmeväxlaren kan ett omlindat kopparrör ta upp den
energi som normalt går förlorad.[2]

1.2 Problemformulering
Idag finns möjlighet att värma kollektorslangen med solvärme, uteluft samt monterad i husets
ventilationssystem. Det finns tyvärr ingen möjlighet att ansluta kollektorslangen till en
spillvattenväxlare eftersom den är beroende av ett någorlunda jämt energiflöde i
vätskekretsen. Att på något sätt kunna magasinera eller kortvarigt dämma upp spillvatten
skulle eventuellt kunna förenkla möjligheten.

Utfallet i rapporten kommer att visa om kollektorslangen möjligen kan förkortas genom att en
del av slangen förläggs så den kan uppta energi från spillvattnet. Skulle de det visa sig att
utfallet av rapporten blir sådant att kollektorslangen kan förkortas kan fastighetsägare som
tidigare inte kunde installera markvärmepump få möjlighet till detta. Den stora skillnaden för
fastighetsägaren blir i så fall att det extra borrhålet som normalt hade behövts nu kan sparas
in.

Sedan ett antal år koncentreras mycket av resurserna för klimatsmarta och energisnåla hus till
att husen fått bättre isolerade väggar, tak, fönster, dörrar och golv etc. Mycket har även
ändrats vad gäller ventilation då man numera återvinner energi ur den uppvärmda luft som
lämnar huset. Äldre system där luften släpps rakt ut genom självdrag eller mekaniskt från
luftning medför stora energiförluster. Man har idag kommit fram till en mycket låg
energiförbrukning genom förbättrad ventilation och ny teknik beträffande väggar, så kallade
passivhus.

Det få däremot tänker på är hur mycket energi som rinner ner i golvbrunnen när vi exempelvis
duschar eller diskar, varmvatten som endast tappat någon grad rinner rakt ut i avloppet och ut
ur fastigheten. Detta blir extra tydligt i exemplet ovan då flera personer lever under samma
tak. Tidigare studier har visat att spillvattnet som lämnar huset mäter c.a 26 grader.[3]
Den generation som idag växer upp har inte från början behövt lära sig att spara på vattnet.
Det ses som en oändlig resurs som varmt strilas över kroppen eller lekande lätt sköljer av
disken då vederbörande diskar under rinnande varmvatten.[7]

1.3 Syfte
Utfallet i rapporten kommer att visa om kollektorslangen möjligen kan förkortas genom att en
del av slangen förläggs så den kan uppta energi från spillvattnet. Skulle det visa sig att utfallet
av rapporten blir sådant att kollektorslangen kan förkortas kan fastighetsägare som tidigare
inte kunde installera markvärmepump få möjlighet till detta.
I det fall resultatet av försöket blir att kollektorslangen inte går att förkorta, har jag både stillat
min egen nyfikenhet, samt att det kommer att finnas bättre underlag för framtida forskning i
ämnet. Rapporten avser att presentera hur mycket energi som kan tas ut ur spillvattnet om
man magasinerar det med hjälp av en platsbyggd tank.

1.4 Avgränsningar
Projektet avgränsas till att beröra en fastighet i södra Sverige. Anläggningen utförs inte i
första hand för att lösa sedimenteringsproblemen, självklart finns dessa med i projektet men
kommer inte att vara avgörande. Den platsbyggda tanken som är tänkt att samla upp
spillvattnet är inledningsvis oisolerad och placeras inomhus.
Några ekonomiska aspekter ingår inte i studien.

1.5 Metod
Temperaturmätning har gjorts genom loggning av in och utgående spillvatten för att kunna
mäta och beräkna möjlig energi som kan tas ut från spillvattnet.
En tank för uppsamling av spillvatten byggdes för uppsamling och magasinering av
spillvatten. I tanken placerades en kollektorslang som ingår i husets system för bergvärme
med tillhörande värmepump.
Temperaturmätningar och observationer gjordes vid olika driftförhållande för värmepumpen
när den arbetade ihop med tanken.
I slutet av provperioden som var cirka 1,5 månad analyserades insamlade data mot teoretiska
beräkningar och verkningsgraden kunde beräknas.
Litteraturstudien ger en samlad bild av vad som gjorts tidigare och vad som kan göras bättre,
om spillvattnet uppsamlas istället för att bara passera spillvattenväxlaren. Artiklar och tidigare
rapporter i ämnet lästes och analyserades, samt viss genomgång av tidigare forskning i ämnet
gjordes.

2 Litteraturstudie
Detta är ett samlingskapitel som förklarar vad som hittades i litteraturen angående
möjligheten att utvinna energi från spillvattnet.

2.1 Spillvattenmängd
Det som tydligt kan ses i flerbostadshus och som också nämns i Energimyndighetens
rapporter är att förbrukningen av vatten oftast är större i flerbostadshus än i enfamiljshus.
Detta eftersom brukaren i flerfamiljshuset normalt inte ser den direkta kostnaden för
vattenförbrukningen. I ett enfamiljshus där brukaren själv betalar fakturorna för
vattenförbrukning och energiåtgång finns större incitament för sparsamhet. Brukaren i
enfamiljshuset har även tillträde till sin egen vattenmätare och kan själv välja period för
avstämning när denne önskar[5].
I ett antal försök och rapporter från bl a Boverket och Sabo har man provat att installera
individuella vattenmätare för att minska vattenförbrukningen i befintliga hus. I projekten som
noga har utvärderats har man i de flesta fall kommit fram till att kostnaden för installation och
administration av dessa mätare överstiger den möjliga besparingen. Till detta skall även
hänsyn tas till de administrativa kostnaderna för att informera hyresgäster om möjlig ändrad
användning av tappvatten i dennes bostad.[6][7]. I systemet kan vägas in saker som
snålspolande kranar och strypbrickor i duschmunstycken. En diskmaskinsinstallation kan ses
som ren lyx, dock kan vissa fastighetsägare uppleva nöjdare hyresgäster. Den ökande
användningen av tappvarmvatten kan ha en så enkel förklaring som att hyresgästen inte har
sitt varmvatten debiterat separat utan diskar under rinnande varmvatten. De flesta redovisar
runt 200 liter per person och dygn.[8]

2.2 Spillvattentemperatur
Det inköpta tappvattnets temperatur varierar över året och från stad till stad, dock kan som
regel sägas att det brukar följa vattentäktens årsvariation.[3] I exemplet under 2:1 med de
cirka 200 liter per person och dygn kan man tänka sig att cirka 160 liter vatten per dygn
lämnar en vattenanvändare genom avloppet.[5] Hur stor del av det förbrukade tappkallvattnet
som blir varmvatten skiljer sig något mellan olika rapporter.[6] Nedan finns tabell 2:1 med
siffror tagna från Boverket, denna tabell visar var spillvatten generas och andelen tempererat
vatten av spillvattnet sett i procent. I tabell 2:1 kan man även se vilken ungefärlig temperatur
som spillvattnet bör hålla när det lämnar huset.
Tabell 2:1 visar var spillvatten genereras

Generator

Liter

Temperatur Inblandning

Dusch m.m

70

30

44%

Toalett

40

20

25%

Disk

30

30

19%

Tvätt

20

20

13%

Dryck och matlagning

10

0

0%

Övrig användning

10

0

0%

Totalt

180

(30x0,44)+(20x0,25)+(30x0,19)+(20x0,13)=26,5 Grader

100%

2.3 Energiutvinning i spillvatten
På marknaden finns idag ett antal olika värmeväxlare för spillvatten, de utgörs i de flesta fall
av motströmsväxling. Motströmsväxling innebär att två olika vätskor möts i separata rum
jämte varandra. Vätskorna har inte kontakt med varandra, utan energi i form av värme leds
över från en varmare till en kallare vätska. Den uppkomma energin kan sedan lagras eller
direkt användas genom att förvärma tappvarmvattnet.[9],[10] De olika tillverkarna av
värmeväxlare beskriver dels vertikal placering där spillvattnet bildar en invärtes film som
överför energi till anliggande vätska enligt principen motströmsväxling. Den andra typen är
den horisontellt liggande värmeväxlaren där spillvattnet flyter genom växlaren och på så sätt
kan den kallare vätskan värmas upp i angränsande rum, detta sker också genom
motströmsväxling.[11] Båda dessa typer av växlare är beroende av ett någorlunda jämt flöde
av spillvatten. Annars finns det helt enkelt ingen energi att hämta när spillvatten inte
genereras. Man blir helt beroende av att försöka ackumulera den energi som hastigt flödar
förbi. [12]

2.4 Spillvattenvärmare uppbyggnad
Spillvattenvärmarens uppbyggnad och den schematiska uppbyggnaden visas i fig 2.2

Figur 2:2 visar inkoppling av en spillvattenvärmeväxlare i ett avloppssystem.

Själva spillvattenvärmeväxlaren är en rörbit i koppar som har dimensionen av ett avloppsrör.
Avloppsröret kapas i den vertikala stamledningen A och spillvattenvärmare monteras i
förberett utrymme. Då spillvatten generas ovanför punkt C, kommer en invändig film att
stanna kvar utmed väggarna i spillvattenväxlaren. Denna film kommer i kontakt med det
omlindade kopparröret som börjar vid J och slutar vid C. Då kallt vatten kommer in vid J
värmer den invändiga filmen upp kallvatten som förs in vid J. När detta vatten når punkten C
har det ökat i temperatur. Motstående effekt på filmen är omvänd eftersom den då har tappat
temperatur när den fortsätter ut i avloppsnätet. Spillvattenväxlaren kan inte värma hela
behovet av tappvarmvatten, den skall endast ses som en förvärmning. Därför leds det
förvärmda vattnet från punkt C till G där det stoppas ner i en spetsberedare B och värms till
önskad temperatur. Via ledning H når vattnet sin slutdestination som är någon form av
tappställe. [9]

2.5 Spillvattenvärmeväxlare (Vertikala)
På marknaden finns idag ett antal aktörer som producerar och säljer både vertikala och
horisontella spillvattenvärmeväxlare. Här presenteras kända tillverkare och deras hemsidor
som använts som underlag:

2.6 Renewability
En på marknaden förekommande spillvattenvärmeväxlare är Renewability.
A - Spillvattenvärmeväxlare
B – Varmvattenberedare
C – Inkommande spillvatten
D – Inkommande kallvatten
E – Kallvatten till distribution
F – Förvärmt kallvatten till distribution
G – Värmt vatten till
varmvattenberedare
H – Varmvatten till distribution
I – Utgående spillvatten till servis

Figur 2:3 exempel på spillvattenvärmeväxlare (hämtad från Renewability 2016-04-05)

Temperaturen på inkommande kallt vatten höjs med hjälp av vertikalt monterad
spillvattenvärmeväxlare. Växlarens funktion är så kallad fallande film från passerande
spillvatten. Detta fungerar genom att i det inre utrymmet rinner spillvatten förbi växlaren
varvid en del film från spillvattnet fastnar på ytterväggarna. Ytterväggarna är på utsidan
klädda med kringlindade kopparrör. Genom dessa kopparrör kan färskvatten ledas för
förvärmning av vatten[9].

2.7 HeiTech Nordic
Spillvattenvärmaren av fabrikat Heitech nordic är tekniskt lik föregående

Figur 2:4, princip för produktinstallation (hämtad från HeiTech Nordic 2016-04-05)

HeiTech Nordic använder sig av tekniken ”rör i rör”. I det inre röret flödar spillvatten neråt
vertikalt med så kallad fallande filmteknik. Det yttre röret som kringsluter spillvattenröret
bildar ett litet magasin på cirka 0,3 liter. Genom detta utrymme tillåts färskvatten passera och
en värmeväxling sker. Figuren illustrerar när endast duschvattnet passerar genom

spillvattenvärmeväxlaren, resterande spillvatten går i en separat ledning. Man se att denna
värmeväxling torde bidra med cirka 17 graders tillskott. Detta eftersom inkommande
kallvatten normalt är 10 grader. Efter spillvattenvärmeväxlaren har temperaturen höjts till 27
grader, d v s en höjning med 17 grader.

Stora fördelar finns med både Renewabillity och HeiTech Nordics växlare. Till exempel ingår
det inte några rörliga delar vilket torde innebära en låg underhållskostnad, samt att
livslängden borde vara mycket lång. Nackdelen båda tillverkarna delar är att deras system inte
kan ackumulera någon värme. Detta innebär att de endast kan leverera energi de tider på
dygnet då spillvatten genereras, vilket ger en verkningsgrad på runt 30 %. [15]

2.8 Spillvattenvärmeväxlare (horisontella)
Horisontella spillvattenvärmeväxlare är till skillnad

Figur 2:5 förklaring horisontell spillvattenvärmeväxlare (hämtad 2016-04-05 från inexie.se)

Figur 2:6 monteringsexempel i flervåningshus (hämtad 2016-04-05 från inexie.se)

Till skillnad från den vertikalt monterade spillvattenvärmeväxlaren är denna konstruktion
starkt beroende av storleken på flödet i röret. Spillvattnet har egentligen bara kontakt med den
nedre delen av rörytan, figur 2:5. Det är högst osannolikt att ett avloppsrör blir så fullt att hela
växlaren får kontakt med hela mängden spillvatten som passerar. Det är omöjligt att återvinna
all energi då vi vet att spillvatten genereras olika vid olika tider på dygnet.
I figuren 2:6 återfinns ett möjligt exempel på installation av en horisontell
spillvattenvärmeväxlare.

Det som både vertikal och horisontell spillvattenvärmeväxlare har gemensamt är att båda
växlarna har två separata ”kammare” som skiljer vätskorna åt. Detta är en huvudsak eftersom
man inte kan leda in spillvatten i tappvarmvattnet. En stor nackdel är att beroende på kapacitet
måste flera växlare sammanfogas efter varandra. Denna längd kan tyvärr skapa problem vid
installation helt begränsar installationsmöjligheterna. Det finns inte heller möjlighet till
lagring av energi i dessa växlare [16]

2.8 Duschvattenvärmeväxlare

Figur 2:7 duschvärmeväxlare ( hämtad den 2016-04-05 från renenergisverige.se)

Vid renovering eller nybyggnation kan man under duschen installera en
duschvattenvärmeväxlare. Modellen är ganska enkel och bygger på att det varma spillvattnet
från duschen möter en slinga av kallt vatten som är på väg till duschblandaren. Mötet gör att
det kalla vattnet till blandaren blir betydligt varmare och inblandningen av varmt respektive
ljummet vatten reduceras i blandaren. Tillverkare lovar en verkningsgrad på ca 65 %.[17]

Stora fördelar finns då inga rörliga delar som kräver underhåll existerar, samt att vattnet från
duschen nästan inte har förlorat någon temperatur alls. Anledningen till att spillvattnet inte
tappar någon energi är att växlaren monteras direkt i anslutning till golvbrunnen eller under
duschen, beroende på vilket fabrikat som väljs. Nackdelen är att det är näst intill omöjligt att
installera i befintlig dusch.[18]

2.9 Problem med växlare
Här tas upp de eventuella problem som kan uppstå vid installation av spillvattenväxlare

2.9.1 Legionellabakterier
Legionella är en av de bakterier som egentligen är ofarliga för människan, men om den
angriper luftvägarna kan legionärssjuka och pontiacfeber uppkomma. I våra vattendrag, sjöar
och marker finns bakterierna naturligt, de förekommer dock endast i små mängder.
Bakterierna trivs och förökar sig i stillastående vatten som har en temperatur mellan 20-45
grader.
Eftersom spillvattenväxlare inte har så stor stillastående vattenmängd är troligen inte
legionella ett problem. Det som dock måste vägas in är Boverkets byggregler som
rekommenderar att tappvattentemperaturen på varmvatten aldrig tillåts vara under 50 grader
vid tappstället. Detta medför att efter spillvattenväxlaren måste det alltid monteras någon typ
av eftervärmning av tappvarmvattnet, vilket kan ske genom till exempel varmvattenberedare.
[19]

2.9.2 Spillvatten
Spillvattensystem är i de flesta fall av typen självfall och dimensionerade efter ett sannolikt
flöde. Självfallsprincipen betyder att vatten rinner av sig själv till en lägre punkt, men kan vid
installation av spillvattenvärmeväxlare försämras. Vid för låga flöden och en störning i
självfallsprincipen kan spillvatten börja självsedimentera med risk för framtida stopp i rören.
Det sannolika flödet är dimensionerat efter tabeller och kan genom uppdämning eller liknande
momentant överstigas så att en översvämning kan ske. Spillvatten benämns i en del fall som
svartvatten där även gråvatten ingår. Detta vatten innehåller partiklar som fastnar på det mesta
och skapar avlagringar. Det är därför synnerligen viktigt att en spillvattenväxlare inte har
några rörliga delar eller kanter där spillvattnets partiklar kan täppa till och skapa problem.
Duschvärmeväxlaren är egentligen den spillvattenväxlare som torde skapa minst problem
eftersom här passerar endast det så kallade gråvattnet. Kylningen av spillvattnet kan också
störa den naturliga processen i reningsverket. Ett alltför kallt vatten är svårare att rena från
vissa bakterier och även fett löses sämre i kallt vatten. Det senare problemet angående
nedkylning av spillvatten borde inte vara ett problem eftersom spillvattnet oftast passerar
genom hundratals meter av underjordiska ledningar, där spillvattnet kommer att anta
omkringliggande jords temperatur.[19]

3 Energianvändning i fastigheten
I kapitlet görs mätningar på ett av husen i det egna beståndet

3.1 Spillvattenmängd
Det hus som jag själv äger och förvaltar består av 8 lägenheter har en area om cirka 480 kvm.
Lägenheterna bebos av yngre ensamstående personer. Den inköpta mängden kallvatten från
Laholmsbuktens VA uppgår årligen till cirka 600 kbm. Genom att dividera 600 kbm med
antalet dagar på ett år och antalet hyresgäster får vi följande beräkning.:

Självklart lämnar inte allt vatten byggnaden som spillvatten utan en del används för yttre
ändamål som till exempel biltvätt och bevattning utomhus. Mängden är inte på något sätt
avvikande utan stämmer väl överens med data från Energimyndigheten.
Som tidigare nämnts hamnar inte allt vatten i avloppet, i referenshuset räknar vi med att c.a
160 liter per dygn per person rinner ner i avloppet.
Då referenshuset bebos av 8 hyresgäster kommer den totala vattenmängden som passerar
avloppet att bli 8*160=1280 liter per dygn.

3.2 Spillvattentemperatur och energi
Värmekapacitet för vatten är 4,18 kJ/kg per grad. Mängden spillvatten som passerar tanken
per dygn beräknades tidigare till 1280 liter, vilket innebär 1280 kilo vatten. Om vattnet i
tanken förutsätts kylas till fryspunkten kan man tänka sig att det går att plocka ut energi
motsvarande 26,5 grader som tidigare fåtts i tabell 2:1. Dock måste energiuttaget begränsas så
att temperaturen sänks som lägst till +1 grad, detta eftersom en säkerhetsmarginal för att
undvika frysning av spillvattnet är nödvändig. Det ger att ur varje kilo spillvatten kan energi
motsvarande 25,5 grader utvinnas. Räknat över dygnet torde detta bli enligt nedanstående
uträkning.

Självklart är detta endast en teoretisk beräkning och saknar faktorer som till exempel
verkningsgrad. Teoretiskt torde spillvattnet genereras lika varje dag över året. Detta leder
fram till at nedanstående uträkning visar möjligt energiuttag per månad:

Under perioden 2016-02-01-2016-02-29 monterades en givare under en golvbrunn i ovan
nämnda fastighet. Temperaturloggningsystemet registrerade varje minut golvbrunnens
temperatur.
Figur 3:1 är en graf över 48 timmar ifrån mitten av provperioden. Topparna i grafen visar när
temperaturen var som högst under golvbrunnen. Detta torde visa på att duschen användes
under en kort period, för att sedan stängas av och sakta falla tillbaka till omgivningens
temperatur.

Figur 3:1 visar utdrag ur graf från loggningssystem

3.3 Energianvändning i referenshuset
Referenshuset är ett flerfamiljshus med byggåret 2013, i huset finns 8 lägenheter som till
större delen bebos av ungdomar. En loggningsanläggning har under 2015 registrerat energi
använd för uppvärmning av huset samt beredning av tappvarmvatten. Loggningsanläggningen
har även registrerat tid, datum och yttemperatur. I figur 3:2 finns data utskrivit från loggen
månadsvis, det som visas i tabellen är använd energi för tappvarmvatten och uppvärmning i
referenshuset. Figur 3:3 visar en graf över behövd energi i referenshuset under 2015,
yttertemperaturen är angiven för att jämföra månadsvis energianvändning mot aktuell
medelyttertemperatur.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

1603
958
847
441
221
183
175
170
197
549
816
1067

Totalt

7227
Alla data i KWh

Figur 3:2 visar sammanställning av energianvändningen 2015
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Figur 3:3 visar graf över energianvändningen

utetemperatur

3.4 Sammanställning energi
I figur 3:4 visas energianvändningen i referenshuset från den kallaste dagen till den varmaste
dagen. Den linjära linjen över dygnsmedeltemperatur är räknat från vänster den kallaste dagen
och ökande. Den exponentiella kurvan är minskande energi mot ökande yttertemperatur. I
figur 3:4 har valt en exponentiell trendlinje, detta eftersom det är den linje som bäst passar
ihop med den funktion som fås då yttertemperaturen stiger mot sjunkande energiåtgång.
I grafens högra del kan ses att energiåtgången aldrig når nollpunkten, detta torde bero på att
det alltid finns ett energibehov i huset i form av tappvatten.
Med grafernas hjälp kan en driftkurva för värmepumpen tas fram vid jämförelse mot drift till
min prototyp.
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Figur 3:4 visar energianvändning dygnsvis fallande per dag.
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3.5 Teoretisk analys
Figur 3:5 visar energibehovet över året. Den blå grafen är beräknad möjlig energi som borde
gå att utvinna från min prototyp enligt beräkningar. Den röda grafen är den energi som
användes under 2015 i referenshuset. Det är alltså den energi som är behövd för värme och
tappvarmvatten i referenshuset.
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Figur 3:5 visar energier över året.

Den blå linjen ligger till stora delar i diagrammet över den röda grafen, vilket betyder att vi
har överskott på energi redan från cirka februari till november månad. Delen som innefattar
december och januari ser helt enkelt ut som om någon form av tillskottsenergi måste tillföras,
möjlig energi ligger alltså under behövd energi. I resonemanget måste också tilläggas att
möjlig energi är beräknad att vara konstant varje dag året runt. Slutsatsen i den teoretiska
diskussionen är sådan att hyresgästerna går på toaletten lika ofta varje dag på året. Bara för att
tillskottsenergi kommer på tal betyder det inte det att den möjliga energin upphör, denna
ligger alltid i botten och hjälper till. Den energimängd som måste tillföras är endast den energi
som hamnar ovanför den blå linjen.

4 Experiment
En tank för uppsamling av spillvatten byggdes och anslöts till till befintlig utgående
spillvattenledning i fastigheten. Resultat från 4 olika driftläge samlades in, se vidare kap 5
För att kunna få ut energi ur tanken ansluts köldbäraren från en markvärmepump till slingan i
tanken. Köldbäraren på en värmepump är det uttag där normalt bergvärmekollektorn är
ansluten. Ventilen som skall öppna och tappa ut spillvatten i botten på tanken är en slussventil
med funktionen normal stängande. Detta kapitel redovisar metoden utförligare.
Experimentuppställning visas i figur 4:2 samt förtecknas i tabell 4:1

4.1 Mätningar och mätutrustning
Eftersom spillvattnet innehåller en del föremål som troligtvis sedimenterar över tid bör
bottnen i tanken göras sluttande mot utloppet. Detta så att vid varje uttappning av tanken
följer föremål som sjunkit till botten ut med spolningen. Själva tanken platsbyggds av
formplyfa och används som testrigg.
Tanken kommer att inrymma 1000 liter spillvatten. Med tanke på de 8 hyresgäster som enligt
beräkning torde alstra cirka 160 liter per lägenhet ger detta följande beräkning:

Nivåregleringen som sitter i toppen på tanken skickar en signal till slussventilen att öppna.
Detta reglerar mängden i tanken så den alltid är mellan 950 och 1050 liter. För att skapa
säkerhet i systemet finns på toppen av tanken ett bräddavlopp som kopplats till det normala
avloppsnätet. Skulle fel uppstå i slussventilen eller nivåregleringen kan vatten rinna ut genom
bräddavloppet. Eftersom tanken rymmer 1000 liter måste ett tidrelä monteras så att
slussventilen inte är öppen mer än tillåten tid. Överstigs denna tid kan det skapa problem i
nätet eftersom det inte är omöjligt att hela tanken töms. Det skulle medföra ett enormt
momentant flöde som är långt över det dimensionerande i avloppet samt att tanken töms på
energi som lagrats.

4.2 Skiss tankkonstruktion
I figur 4:1 visas de olika delarna som skall bilda uppsamlingstanken. Slangen som ligger nära
tankens yttervägg kommer redan från botten ta upp värme och sakta ytterligare värmas mot
toppen där det varmaste spillvattnet finns. Detta helt enkelt för att det kallaste vattnet först
ska släppas ut vid ventilöppning.

Figur 4:1 visar tank uppbyggnad uppifrån, genomskärning och framifrån

4.3 Loggningsutrustning
I det hus där tanken installerades gjordes under 2015 datainsamlingar med en
loggningsutrustning, intervallet för datainsamlingen var en gång/minut. Loggen samlade in
data på använd energi för tappvarmvatten samt uppvärmning. Även data från yttertemperatur
samt tid och datum sparades. En elmätare med pulsutgång skickade signaler i form av pulser
som loggern räknade. Data importerades till excelark, elmätaren lämnade signal till loggern i
form av pulser som hade antalet 1000 st per kilowattimme. (Produkten heter logger 2020).
Till loggern kopplades temperaturkännare för mätning av temperaturer såsom
varmvattentemperatur, fram och returledningstemperatur samt yttertemperatur. Även dessa
data hämtades av loggern varje minut och lagrades i en webbtjänst för exportering av data för
vidare beräkningar.

4.4 Experiment uppbyggnad
En schematisk bild av experimentuppställningen visas i figur 4:2 samt en förteckning av
komponenterna i tabell 4:1
Figur 4:2 uppställning experiment

Tabell 4:1 förteckning uppställning experiment

Förteckning

Leverantör

1. Platsbyggd spillvattentank i formplyfa
2. Avkapad spillvattenledning dim 110 mm
3. Slussventil Svl 110

Wapro

4. Utgående spillvattenledning till servis dim 110 mm
5. Kollektor, Slinga i pex dim 28x3,0 mm

Uponor

6. Köldbärare in (Uppvärmd etanol från slinga)
7. Köldbärare ut (Kyld etanol till slinga)
8. Cirkulationspump köldbärare
9. Påfyllningsventil köldbärare
10. Etanolfyllt nivåkärl köldbärare
11. Cirkulationspump Värmebärare
12. Värmebärare fram
13. Värmebärare retur
14. Växelventil 2 vägs
15. Värmepump med kompressormodul
16. Framledning värmedistribution
17. Retur värmedistribution
18. Tank tappvärmevatten
19. Tappvarmvatten
20. Tappkallvatten
21. Loggningcental

Webiq

22. Temperaturgivare spillvattentank övre

Webiq

23. Temperaturgivare spillvattentank nedre

Webiq

24. Elmätare (tillförd energi)

Webiq

4.5 Flöden i experiment
För flöden i experimentuppställningen jämför med figur 4:2 och tabell 4:1
I ledning 2 kom husets spillvatten som samlades i tank 1. Nivån på spillvattnet reglerades
genom att ventil 3 öppnade och stängde. Öppen ventil 3 gav spillvattentömning till ledning 4.
I slinga 9 kretsade etanol, värmepump 15 kylde uppvärmd etanol från ledning 6. Ledning 7
transporterade tillbaka etanolen till slinga 9 som upptog ny energi. Denna energi
transporterades till värmepumpen genom ledning 6. Detta var en sluten slinga som var fylld
med etanol. Nivån i slingan reglerades med nivåkärl 10. Flödet i slinga 9 sköttes av en
cirkulationspump 8. Värmepump 15 lämnade sin producerade energi via ledning 12 till
växelventil 14. I växelventil 14 kunde två alternativ väljas. Antingen leddes energin via
ledning 17 för att värma huset med golvvärmeslingor, eller så transporterades energin till tank
18 för tappvattenproduktion. Returledning 13 transporterade tillbaka avkylt vatten till
värmepump 15 för ny energitillförsel. Systemet var slutet och flödet styrdes av
cirkulationspump 11. Kallt vatten för värmeberedning transporterades till tank 18 via ledning
20. Ledning 19 försåg tappställen med varmvatten. Loggningsutrustning 21 samlade in data
om använd energi till värmepump 15 via pulser från elmätare 24. Temperaturgivare 22 mätte
temperaturen i övre delen av spillvattentanken. Den nedre delen av spillvattentanken mättes
av temperaturgivare 23. Båda temperaturgivarna skickade värden varje minut till
loggningsutrustning 21.

4.6 Drift experiment
Kurvan under kapitel 3:4 är en arbetskurva. I kurvan kan utläsas använd energi vid en specifik
yttertemperatur. I experimenten tvingades värmepumpen att antaga en specifik
yttertemperatur för att kunna jämföra med arbetskurvan under kapitel 3:4, se figur 3:4.
Värmepumpens driftläge låstes genom att den ordinarie utomhusgivaren ersattes av olika
resistorer för att simulera olika temperaturer. I tabellen 4:1 finns de olika resistanserna
uppräknade efter temperatur. I experimenten ersattes utomhusgivaren av lösa motstånd med
fast resistans.

Tabell 4:2 Simulerad temp Resistanstabell

När värmepumpen arbetade överfördes energi till husets distributionssystem likt ett specifikt
driftläge. Värmepumpen simulerades till anta en specifik yttertemperatur genom att den
befintliga yttertemperaturens givare ersattes av ett motstånd enligt tabell 4:2, för att avge
energi likt loggningsåret 2015.
Detta görs för att man skall kunna jämföra hur mycket energi det användes vid en specifik
temperatur under insamlingsåret 2015, mot hur mycket det finns möjlighet att få ur min
prototyp.

5 Resultat
Fyra olika driftläge genomfördes under perioden 20160301-20160409
Tankens volym regleras med en nivåkontroll monterad i toppen på tanke.
I alla experimenten antogs nivåregleringen ha öppnat 12-14 gånger per dygn. Detta ger ett
medel på 13 st tömningar. Vid varje tömning försvinner 100 mm av det kallaste vattnet i
botten, detta ger en volymberäkning på 1000mmX1000mmX100mmX13st vilket är detsamma
som 1300 liter per dygn. 1300 liter är den summa som antogs utgöra grund för alla
beräkningar i experimenten.

5.1 Experiment 1
Experiment 1 utfördes under tidsperiod 2016-03-01–2016-03-09
När prototypen var färdigbyggd kapades utgående spillvattenledning i huset och placerades i
toppen på tanken. Spillvattnet fick nu passera genom tanken för att kontrollera funktionen av
nivåregleringen. Temperaturerna i den övre och nedre delen av tanken loggades. Under
perioden gjordes inga försök att ta ut energi. Tabell 5:1 samt figur 5:1 visar
dygnsmedeltemperatur i tanken under testperioden.
Tabell 5:1 samt figur 5:1 visar dygnsmedeltemperatur i tanken under testperioden

Tabell 5:1 Temperaturer över perioden

Datum

2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-05
2016-03-06
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09

Temperaturgivare
Nedre
Övre
22,49
22,51
22,81
22,54
23,49
22,78
23,87
21,92
22,10

Medel över period

22,96
23,97
22,49
24,69
24,34
22,03
22,46
23,89
24,26
23,1

Samtliga temperaturvärden i enheten grader Celsius

Värdet 23,1 grader är det värdet som kommer att användas som startvärde för tanken
när energi inte tas ut i samtliga experiment.

Figur 5:1 Temperaturer över perioden
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5.2 Experiment 2
Experiment 2 utfördes under tidsperiod 2016-03-10–2016-03-18.
I experiment två var önskan att köra värmepumpen som om det var 20 grader utomhus, detta
för att kunna skapa ett fast driftläge och jämföra det med den sammanställda arbetskurvan
under kapitel 3:4 (figur 3:4).
För att anläggningen skulle låsas till att producera energi som om det var 20 grader utomhus
anslöts ett motstånd på 3,75 kOhm som utomhusgivare.
Resultatet av de erhållna temperaturerna i experiment 2 presenteras i tabell 5:2 och visas i
figur 5:2

Tabell 5:2 Temperaturer över perioden

Datum

2016-03-10
2016-03-11
2016-03-12
2016-03-13
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
Medel över period

Temperaturgivare
Nedre
Övre
17,86
17,37
17,18
17,34
17,68
17,12
16,57
16,82
17,59

17,96
18,87
17,54
19,12
18,10
17,12
17,51
18,80
19,13
17,8

Samtliga temperaturvärden i enheten grader Celsius

Figur 5:2 temperatur över perioden
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Energitillförseln till huset enligt tabell 5:3
Tabell 5:3 energitillförsel till hus

Energi till hus
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-12
2016-03-13
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18

Medelvärde

5,01
3,71
5,07
6,90
7,73
6,59
8,25
3,65
5,26

6

Samtliga värden angivna i kWh per dygn
Enligt tabell 5:2 höll tanken medeltemperaturen 17,8 grader. Eftersom tanken enligt
experiment 1 från början höll 23,1 grader ger detta 23,1-17,8=5,3 grader. Räknas energin ut
som tillförts huset ser det ut enligt följande formel.

I tabell 5:3 kan läsas att periodens energi var 6 kWh per dygn. Sätter vi upp följande utryck
får vi följande verkningsgrad över perioden:

I experiment 2 ses att ytterligare potential finns att ta ut mer energi i tanken. Detta eftersom
tankens undre del låg långt ifrån risken att frysa. Redan här kunde konstateras att tanken
började skikta sig och toppen blev varmare än botten.

5.3 Experiment 3
Experiment 3 utfördes under tidsperiod 2016-03-19–2016-03-27.
Ett motstånd på 4,71 kOhm anslöts istället för utomhusgivare varvid värmepumpen antog ett
driftläge som motsvarade en utomhustemperatur på 15 grader. Detta kan jämföras enligt
figur 3:4 under kapitel 3:4. Resultatet presenteras i tabell 5:4 och visas i figur 5:3

Tabell 5:4 energitillförsel till hus

Datum

2016-03-19
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-26
2016-03-27
Medel över period

Temperaturgivare
Nedre
Övre
11,69
11,70
11,88
11,72
12,29
11,86
11,31
11,34
11,46

14,68
16,77
15,59
16,09
17,07
15,22
15,56
16,71
14,68
13,8

Samtliga temperaturvärden i enheten grader Celsius

Figur 5:3 temperatur över perioden
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Energimängden till huset enligt tabell 5:5 nedan.
Tabell 5:5 energi över perioden

Energi till hus
2016-03-19
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-26
2016-03-27

10,31
10,12
14,91
10,90
12,36
12,59
11,28
13,96
12,54

Medelvärde

12

Samtliga värden angivna i kWh per dygn
Enligt tidigare beräkning har vi kommit fram till att det har passerat 1300 liter per dygn
genom tanken. Tabell 5:3 visar att tanken hade medeltemperaturen 13,8 grader. Vid
jämförelse med den orörda tanken som hade medeltemperatur 23,1 grader så blir skillnaden
23,1-13,8=9,3 grader. Den energi som borde kunnat tas ut vid denna temperatur är enligt
nedan.

Enligt tabell 5:6 har medelenergin till huset under perioden varit 12 kWh/dygn. Följande
uträkning tar fram verkningsgraden:

I detta driftläge användes värmepumpen även till viss uppvärmning, inte som tidigare endast
för tappvarmvatten. Skillnaden mellan toppen och botten blev nu än mer markant, dock fanns
ytterligare möjlighet att ta ut mer energi då bottentemperaturen i tanken inte närmade sig
fryspunkten.

5.4 Experiment 4
Experiment 4 utfördes under tidsperiod 2016-04-01–2016-04-09.
Ett motstånd på 5,97 kOhm anslöts istället för utomhusgivare varvid värmepumpen antog ett
driftläge som motsvarar en utomhustemperatur på 10 grader. Detta innebar att värmepumpen
låstes till att producera energi enligt diagram 2:2 kapitel 2:9. Resultatet presenteras i tabell 5:6
och visas i figur 5:4
Tabell 5:6 temperatur över perioden

Datum

2016-04-01
2016-04-02
2016-04-03
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-09
Medel över period

Temperaturgivare
Nedre
Övre
1,55
1,56
1,58
1,56
1,63
1,58
1,66
1,51
1,52

6,98
7,33
6,82
7,59
7,46
6,66
6,81
7,31
7,44
4,4

Samtliga temperaturvärden i enheten grader Celsius

Figur 5:4 temperatur över perioden
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I det sista och avslutande försöket visar tabell 5:7 hur mycket energi som lämnades till huset.
Tabell 5:7 temperatur över perioden

Energi till hus
2016-04-01
2016-04-02
2016-04-03
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-09

17,08
15,89
17,98
20,16
21,94
21,48
23,05
31,93
25,44

Medelvärde

22

Samtliga värden angivna i kWh per dygn
Tidigare resonemang vad gäller möjlig energi i tanken kan appliceras även här. Tabell 5:4 ger
medeltemperaturen i tanken under perioden, denna läses till 4,4 grader. Med uträkningen 23,1
grader som från början fanns i tanken mot 4,4 grader fås 23,1-4,4=18,7 grader. Sätts detta in i
energiformeln erhålls den energi som torde gå att få ut:

Detta ger följande verkningsgrad under perioden:

Eftersom tanken nu periodvis närmade sig fryspunkten fanns ingen anledning till ytterligare
experiment. En viktig observation i experimentet var den tydliga skiktning som
temperaturskillnaden gav. Man kunde också se att mellan uppstarterna av värmepumpen
kunde tankens övre del återhämta sig något. Detta bör kunna hänföras till att nytt tempererat
spillvatten fylldes på.

6 Slutsatser och diskussion
I experiment 1 leddes endast spillvattnet genom tanken och nivåregleringen öppnade för att
bereda plats för nytt spillvatten. Inget energiuttag gjordes. Redan här kan man se en del
förluster som eventuellt kan komma från oisolerad spillvattenledning samt avsvalning i den
oisolerade tanken. Vid beräkning av spillvattnets temperatur under kapitel 2:2, tabell 2:1
erhölls 26,5 grader. Eftersom medeltemperaturen som varierar runt 23,1 grader var klart under
torde detta betyda avsevärda förluster i systemet.
Medeltemperaturen i tanken var dock betydligt högre än vad mätningen visade då
temperatursensorn var monterad direkt mot avloppsröret. Resultatet när endast temperatur
mättes mot avloppsröret genom ren anliggning kan ses i figur 3:1 under kapitel 3.2, här ses att
denna medeltemperatur visade 21,1 grader.
Vid ett energiuttag motsvarande 20 graders yttertemperatur började tanken att skikta sig.
Detta gäller även vid experimentet motsvarande 15 och 10 grader. Skiktningen blev mycket
påtaglig i experiment 4 då nedre delen av tanken stundtals tangerade endast 1 plusgrad. Efter
experiment 4 fanns ingen anledning att fortsätta experimenten eftersom annars riskerade
tankens nedre del att nå fryspunkten.
Under kapitlet teoretisk analys konstateras att värmepumpen skulle fungera från februari till
halva december utan behov av ett ytterligare borrhål. Resultatet av experimenten visar dock
på att så fort yttertemperaturen sjunker under 10 plusgrader behövs någon form av tillskott.
Detta tillskott kan bestå i att ytterligare borrhål behöver borras. Kostnaden för ytterligare
borrhål bör därför genom beräkning jämföras med kostnaden för energi från el-patron den
korta tid på året då detta blir nödvändigt.
Jämför man med den teoretiska beräkningen blev avlämningen av energi inte så hög som
förväntat. Detta torde bero på de förluster som finns i systemet. Dock är resultatet mycket
positivt då det borde gått att spara in det extra borrhålet i värmepumpsanläggningen.
Anmärkas bör göras att vid yttertemperatur under 10 plusgrader kan anläggningen fortfarande
användas som förvärmning av kollektorslingan.
Vad gäller verkningsgraden var den bättre än förväntat. En traditionell
spillvattenvärmeväxlare som endast tar upp energi genom fallande film har så låg
verkningsgrad som 30 %[1]. Min prototyp visar verkningsgrad runt 80 % vilket visar att
magasinering av spillvatten är effektivare än en traditionell spillvattenvärmeväxlare.
Sedimenteringsproblem har ej kunnat konstateras, ventilen som öppnar fungerar egentligen
lika enkelt som en stor toalettspolning.

I figur 6:1 ses en simulerad bild av energin 2015 mot den avgivna energin från tanken mot
huset. Denna figur bör kunna omsättas på fler objekt.
I figuren 6:1 kan de tre experimenten med driftläge 20, 15 och 10 graders yttertemperatur
utläsas i grön linje.
Den röda kurvan är som tidigare använd energi under 2015. Fäster man ögat längst ner till
höger i figuren 6:1 utmed den gröna linjen ser man att energi i experiment ligger högre än den
gröna använda energin under 2015.
Fortsätter man sedan med blicken utmed den gröna linjen kommer mot vänster kanten mer
och mer av de röda fälten passera genom den gröna linjen, detta betyder att energi i
experiment inte är tillräcklig mot använd energi.
Det är i detta driftläge (längst till vänster i grön linje) som tankens temperatur närmar sig 0
punkten.
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Figur 6:1 sammanställning experiment

Energi experiment
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7 Framtida studier
7.1 Förluster
Denna anläggning inklusive de experiment som gjordes skall endast ses som ett försök att
bevisa att det går att samla upp spillvatten i en tank och utvinna energi. Spillvattentanken som
byggdes har varit oisolerad så en del förluster torde höra hemma här. Framtida studier bör
göras på fler fastigheter där man även finner variation av antalet hyresgäster och vidare
experiment med olika tankvolymer. En isolerad tank bör höja verkningsgraden i systemet
ytterligare.

7.2 Ekonomi
Huruvida idén med att samla upp spillvatten i en tank är lönsam eller ej måste utvärderas efter
längre tid och fler tester. När ekonomi vägs in skall insparade borrhål eller minskat antal
meter markkollektor vägas mot tankkostnad. Fler och längre tester med spillvattentank kan
också ge en bild av kostnaderna för framtida drift och skötsel. Även faktorer som
anläggningens livslängd kan då beräknas utifrån insamlade data.
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