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Dag Udén, Grontmij AB i Boden som varit min handledare och varit mycket hjälpsam när frågor har 
uppkommit runt mitt arbete och som har kommit med bra synpunkter och förslag. 
 
Refika Maglic, Affärsenhetschef Grontmij AB i Boden, för visat intresse, stöd och förtroende för mitt arbete 
och mina kunskaper. 
         
Eric Granström, Grontmij AB i Boden, för hans hjälpsamhet vid inventeringar och stöd vid utvärdering av 
resultat. 
  
Staffan Nordmark på Fortifikationsverket för tilltron till mig i detta uppdrag.   
 
 

Mia Öhrvall 

Boden den 1 maj 2012 



Sammanfattning  
I samband med min verksamhetsförlagda utbildning på Grontmij fick jag i uppdrag av Staffan Nordmark på 

Fortifikationsverket i Boden att utreda en dagvattenledning som leds från Bodens Energi AB:s värmeverk 

och ansluter till en brunn på Fortifikationsverkets område K108.  

 

Dagvattenledningen innehåller varmt vatten som bildas vid rökgasreningsprocessen vid värmeverket i 

Boden. Det är vid rening av rökgaserna från värmeverket som det uppstår kondensatvatten som ledds via 

den aktuella dagvattenledningen ut i Luleälven. Det är ca 30 000 m³ som spolas ut i Luleälven varje år från 

värmeverket och eftersom det är så stor mängd och relativt varmt vatten kan det var möjligt att använda 

spillvärmen till uppvärmning eller till stödvärme i byggnader. 

 

Huvuddragen i rapporten handlar om att ta fram olika lösningsförslag för att nyttja spillvärme i form av varmt 

vatten och ta fram förslag från leverantörer till kund. 

 

Min studie är uppdelad i en teoridel och en praktisk del där jag utreder dagvattenledningen från Bodens 

Energi AB:s värmeverk åt Fortifikationsverket och en teoretisk del där jag går in på hur spillvärme används i 

andra kommuner i Norrbotten samt hur mycket energi man sparar genom att effektivisera och ta vara på 

spillvärme från olika industrier.  

  

Enorma mängder spillvärme i form av vatten försvinner varje år ut i vattendrag och älvar. Det är stora 

mängder energi som hade kunnat användas till t.ex. uppvärmning av byggnader, internåtervinning i process 

eller uppvärmning av tappvatten vilket väckte mitt intresse att undersöka hur man kan nyttja denna 

värmeenergi i både stor och liten skala. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Det avslutande momentet i min utbildning till högskoletekniker inom Samhällsbyggnad med inriktning mot 

Teknisk miljövård vid Luleå tekniska universitet ingår att skriva ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng.  

I samarbete med Grontmij AB i Boden har jag förmånen att utföra mitt examensarbete åt 

Fortifikationsverket i Boden. 

 

Huvudsyftet med examensarbetet är att utreda möjligheter att utnyttja spillvärme och energieffektivisera 

Fortifikationsverkets byggnader i Boden. Mitt uppdrag är att undersöka en dagvattenledning som innehåller 

varmt kondensatvatten från rökgasreningsprocessen i värmeverket, jag kommer att ta fram lösningsförslag 

på hur man kan använda spillvärme i form av vatten som energikälla med olika metoder och med 

erfarenheter från andra kommuner i Norrbotten. Projektet kommer att gå parallellt med att denna rapport 

framställs. 

 

Figur 1.1 Området och dagvattenvattenledningens dragning  



1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det är möjligt att använda spillvärmen från Bodens Energi 

AB:s rökgasreningsprocess till att värma eller stödvärma byggnader på område K108 i Boden samt att ta 

reda på hur andra kommuner i landet har använt sig av tekniska metoder för att tillgodose spillvärme från 

olika industrier.  

 

1.3 Avgränsning    

Denhär rapporten kommer att beskriva en arbetsprocess vid Grontmij AB i Boden där fokus ligger på 

utredningsarbete kring energieffektivisering åt Fortifikationsverket i Boden, Arbetets olika faser och resultat 

av utredningen samt en redogörelse om projektet gav resultat kommer redovisas. Metoder för att använda 

spillvärme och hur andra kommuner i Norrbotten nyttjar lågvärdig värme från olika industrier kommer även 

att beskrivas. Rapporten är framställd som ett underlag till fortsatt arbete kring dagvattenledningen från 

Bodens Energi AB:s värmeverk.  

 

1.4 Metod  

Denna rapport är ett underlag för fortsatt arbete och därför har arbetet fokuserat på att hitta information 

kring dagvattenledningen och vad den innehåller samt utredningar om hur ledningen går genom området 

och var den mynnat ut även tekniker som tagits fram för att kunna nyttja värmen i kondensatvattnet har varit 

i fokus. Kund och övriga inblandade i projektet har kontinuerligt träffats och diskuterat hur projektet ska 

utformas och utbytt material som kan vara till nytta för fortsatt arbete. 

  

Diverse litteratursökningar på ämnet har utförts och studerats och samtal med sakkunniga entreprenörer på 

ett flertal företag har fortgått under hela projektet. 

 

2. Litteraturstudie  

2.1 Användning av spillvatten i andra kommuner i Norrbotten  

I Norrbotten finns flera större industrier som i sin produktion avger lågvärdig energi som i många fall inte tas 

tillvara. Spillvärme kan bland annat definieras som kylvatten, ventilationsluft och avloppsvatten. 

 

Trots effektivisering av produktion och maskiner påträffas stora mängder spillvärme som skulle kunna tas 

tillvara bättre. Skulle större andel av dagens industrier använda denna typ av värmekälla hade 

användningen av fossila bränslen och elvärme minskat drastiskt och man skulle komma ytterligare ett steg 

närmre miljöbalkens första mål som strävar mot en begränsad klimatpåverkan. 

 

Nedan följer fakta och beskrivning på ett antal företag i Norrbotten som tar tillvara på spillvärmen från dess 

industri och använder det i externt eller internt bruk:  



2.2 Smurfit Kappa kraftliner Piteå 

Smurfit kappa kraftliner Piteå är Europas största producent av kraftliner, fabriken byggdes mellan åren 

1959-1962 och tillhör pappersdivisionen. Fabriken i Piteå producerar ungefär 700 000 ton kraftliner/år, har 

en omsättning på ca 3,3 miljarder kronor och sysselsätter ca 630 anställda.  

 

Från anläggningen i Piteå bildas restprodukter, bland annat varmt vatten som Smurfit kappa kraftliner Piteå 

bidrar med till PiteEnergi AB i form av fjärrvärme. Överskottsenergileveransen täcker mer än 93 % av 

Piteås fjärrvärmeförbrukning. Spillvärmen i vattnet som kommer från produktionen är ca 45 grader varmt. 

 

För att leda bort spillvattnet från produktionen har Smurfit kappa uppfört en 14 km lång ledningstub där 

spillvatten från produktionen mynnar ut. Från pumpstationen pumpas ca 35000 m³ spillvatten i 

ledningstuben per dygn som senare mynnar ut i Piteälv. Flera projekt för att kunna använda spillvärmen i 

tuben har uppförts och det finns flera förslag på ytterligare användningsområden som är under utredning.   

 

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå har sedan 1978 system för att kunna producera fjärrvärme som stegvis har 

byggts ut, Överskottsvärmen från Smurfit kappa kommer främst från kokeriet och indunstnings tre 

(Indunstning är en metod för att genom avdunstning öka torrhalten på lut för förbränning) och 

vid indunstning tre finns fem ångkondensorer som drivs på lutånga från indunstningens effekter och i 

kokeriet finns det en såkallad flashlutkylare, terpentinkylare och fyra stycken ångkondensorer som 

producerar fjärrvärmen till PiteEnergi AB. Smurfit kappa kraftliner AB kan med deras egen elproduktion 

täcka en tredjedel av hela dess energibehov. 

 

2.3 SSAB Luleå  

SSAB bildades 1978 genom en sammanslagning med Domnarvets jernverk i Borlänge, Norrbottens 

järnverk i Luleå och Oxelösunds järnverk i Oxelösund. I början hade SSAB åtta masugnar och idag har 

företaget bara tre men producerar långt mycket större kvantiteter än förr. I Sverige tillverkas rent 

malmbaserat råjärn av järnmalmpellets i masugnarna placerade i Oxelösund och Luleå. 

SSAB Tunnplåt AB är det största dotterbolaget till Svensk Stål AB och är ett av Sveriges största företag och 

levererar höghållfasta och kylda stål, SSAB Tunnplåt AB är Skandinaviens största tillverkare av tunnplåt 

och har ca 1300 anställda personer i Luleå. I produktionen i Luleå finns koksverk, masugn, stålverk och 

stränggjutning. Överskott av gasproduktionen hos SSAB i Luleå levereras till Lulekraft, LEAB och Nordkalk. 

Ånga och fjärrvärme levereras till Plannja, AGA och Nordkalk och leveranserna sker året om.  

Luleå Kraft AB producerar fjärrvärme året runt och har ett stort överskott på sommaren då Luleå Kraft AB 

har åtagit sig att ta hand om all överskottsgas som produceras vi SSAB. Eftersom behovet av fjärrvärmen 

är så pass litet under sommaren måste Luleå Kraft AB bränna den gas som är överskott genom att fackla. 



Energi mängderna är beräknade i tabell nedan: 

 

 

 

 

 

 

Tabell1.(Miljörapport 2008 SSAB tunnplåt Luleå) 

 

2.4 Kiruna LKAB 

LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och bildades år 1890 och är idag en högteknologisk 

mineralkoncern med storskalig verksamhet i ett stort antal länder över hela världen. Om man räknar i ton är 

LKAB en liten leverantör i jämfört med konkurrenterna men däremot är bolaget ledande aktörer på förädling 

och världens näst största producent av järnmalmspellets. LKAB var år 2010 Sveriges åttonde största 

exportföretag med en export på över 23 miljarder kronor och tillsammans med övrig gruvindustri står de för 

40 % av den Svenska nettoexporten.   

 

Spillvärme motsvarande 22 GWh per år överförs från LKAB:s kulsinterverk till Kiruna värmeverks 

ledningsnät. LKAB:s kulsinterverk i Kiruna KK2 och KK3 avger en stor mängd spillvärme som man tar 

tillvara direkt i processerna och är alltså inte direkt tillgängliga för LKAB. 

 

År 2008 togs det nya kulsinterverket KK4 i drift och det gjorde att det var möjligt att leverera större mäng 

fjärrvärme till Tekniska Verken AB i Kiruna, man räknade att det skulle röra sig om ca 20-30 MW vilket 

motsvarar 220 GW per år. Att man uppförde kulsinterverk KK4 resulterade i att man minskade sin 

användning av fossila bränslen med hela 40 % och man har minskat utsläppen med ca 14000–22000 ton 

koldioxid per år alltså har uppförandet av KK4 inneburit att man kunnat halvera värmeverkets totala 

koldioxidpåverkan.   

 

2.5 Lönsamhet i spillvärme? 

Anledningarna till att spillvärme inte används i större utsträckning varierar men i många fall anses det 

oekonomiskt då spillvärmen blir en slags konkurrent till kraftvärmen då nyttjande av spillvärme minskar 

mottrycksunderlaget för elproduktion. Det är allt vanligare att man satsar på avfallsförbränning och 

biobränsle vilket gör att satsningen på spillvärme inte blir särskilt högt prioriterat. För att företag som i sin 

produktion avger spillvärme ska satsa på att använda lågvärdig värme behövs ett incitament som gör att det 

blir lönsammare att ta vara på all den energi som tidigare ansetts vara olönsam, miljöbalken och de 

allmänna hänsynsreglerna och olika lagstiftningar som begränsar utsläpp från industrier kan göra att 



spillvärmen får högre prioritet i framtiden men är fortfarande inte tillräcklig för att större satsningar ska 

genomföras. Det måste uppstå en slags win-win situation för att företag ska satsa på att utveckla sitt miljö- 

och energi arbete, det ska vara lönsamt att bli miljövänligare annars kommer företagare enbart hålla sig till 

utsläppskraven och inte anstränga sig mer än lagen kräver.  

 

Användningen av spillvärme förekommer till viss del i länet men ofta sker användning i större industrier och 

förekommer inte i mindre skala därför kommer fortsättningen på mitt arbete att behandla nyttjande av 

spillvärme i mindre skala och ett praktiskt moment där uppvärmning av byggnader med spillvatten kommer 

att ligga i fokus.     

 

3. Dagvattenledningen från Bodens Energi AB 

3.1 Bodens Energi AB 

Boden Energi AB har producerat och sålt fjärrvärme sedan 1980 och var tidigare delägt av Vattenfall. 

Sedan 2007 är bolaget helägt av Bodens Kommun och Boden Energi AB är även delägare till 60 % i 

bolaget Energiproduktion i Norrbotten AB. Boden Energi AB har också ett dotterbolag, Boden Energi Nät 

AB där det bedrivs elnätsverksamhet. 

 

Kraftvärmeverket i Boden producerar varje år ca 303 GWh fjärrvärme och ca 30 GWh elström till invånarna 

i Bodens Kommun, värmeverket är byggt för att kunna hantera många olika bränslekällor som t.ex. torv, 

sågspån, flis, hushållsavfall, virke även olja om så skulle behövas. Boden Energi AB äger för närvarande 

sex vattenkraftstationer, Ljuså, Forsbacken, Holsvattnet, Krokfors, Bodån och Kvarnån. Årligen producerar 

vattenkraftstationerna ca 20 Gwh el per år och motkraftsturbinen på värmeverket producerar 30 GWh el per 

år. Idag är ca 3800 bostäder anslutna till Boden Energi AB:s fjärrvärmenät. 

 

3.2 Rökgaskondenseringsprocessen 

EU behandlade 2010-2011 ett nytt direktiv som ska reglera utsläpp från anläggningar som förbränner avfall 

såsom fjärrvärmeverk, man ställer höga krav på att utsläpp till vatten och luft ska vara mycket låga och 

rening måste ske i flera steg innan utsläpp till luft eller vatten, med hjälp av de sju gamla direktiven har 

utsläppen vid förbränning av avfall minskat drastiskt och är förhållandevis ren till skillnad från många andra 

processer som släpper ut betydligt mer miljöfarliga ämnen. Det nya direktivet kommer slå samman de sju 

gamla industriutsläpps direktiven och trädde i kraft den 6 januari 2011 och ska vara infört i svensk 

lagstiftning den 7 januari 2013 och då börja tillämpas för nya anläggningar. 

 

För att tillgodose utsläppskraven renas ofta rökgaser i värmeverk genom att man kondenserar vattenångan 

i rökgaserna, då kan energi som annars gått till spillo tillvaratas, de fuktiga gaserna uppstår vid förbränning 

och kan variera beroende på vilket bränsle man använder. Temperaturen på rökgaserna kan variera men 

håller sig som oftast från 100 upp till 200 grader. I själva processen tar man tillvara på 

kondenseringsenergin och energin vid temperatursänkning. Totalverkningsgraden kommer att öka ju 



fuktigare och väterikare bränslen som eldas. För att kunna installera rökgaskondensator är det en 

förutsättning att det finns en värmesänka där returtemperaturen på t.ex. fjärrvärmenätet håller en 

temperatur under 55 grader för att processen ska fungera problemfritt.   

 

På värmeverket i Boden använder de en lamellkylare till rökgasreningen men det finns flera olika tekniker 

för rening av rökgaser så som tubkylare eller skrubber med extern värmeväxling. Det tre alternativen skiljer 

inte mycket mellan varandra men skrubbern sägs vara mest effektiv vid anläggningar med hög 

föroreningshalt. Rening av rökgaserna utförs inte enbart för miljön utan är även ett effektivt sätt att återvinna 

värme vilket är ett klart exempel på hur en win-win situation uppstår, företaget ser lönsamheten med att 

satsa på miljön. 

 

3.3 Projektbeskrivning  

Fortifikationsverkets intresse i dagvattenledningen från Bodens Energi AB:s värmeverk grundar sig i att det 

finns byggnader på område K108 som skulle kunna värmas med kondensatvattnet från värmeverket. Till att 

börja med ska en utredning genomföras om det går att värma upp garage 123 till en temperatur som håller 

ca 5 plus grader med spillvattnet. Förutsättningen för att garaget ska kunna värmas med kondensatvattnet 

från värmeverket är att det har ett konstant flöde och en jämn temperatur.  

 

I garaget finns idag fläktluftsvärmare och radiatorer, förmodligen har två system installerats för att önskad 

temperatur inte gick att uppnå enbart med radiatorer och man beslutade att installera fläktluftvärmare som 

stöd.   

 

Syftet med dagvattenledningen för Bodens Energi AB:s del är att man ska kunna rena rökgaserna och i den 

processen kunna leda bort kondensatvattnet som bildas, det gör ledningen till en viktig del i verksamheten. 

Bodens Energi AB är beroende av ledningen eftersom det är stor mängd vatten som ska ledas bort från 

värmeverket och skulle ledningen gå sönder kommer Boden Energi AB bli tvungen att stoppa sin 

verksamhet då man inte kan leda iväg kondensatvattnet, ledningen är förhållandevis gammal och enligt 

provtagningar som utförts 2009 konstaterades att det finns risk för korrosionsproblem då vattnet är svagt 

basiskt och ledningen bitvis är tillverkad av armerad betong. Ledningen ut från värmeverket är enligt 

material som tillhandahållits från Fortifikationsverket Boden och Bodens Energi AB gjord i plast och har en 

diameter på 160 mm, den utgående ledningen från dagvattenbrunn benämnd 2016 dit Boden Energi AB har 

anslutit på Fortifikationsverkets område är gjord av betong med diameter 150 mm. 

Totala ledningslängden är drygt 800 m varav ca 150 m innan anslutning till militärområdet och brunn 2016, 

Utloppet är ett plaströr som dragits ut några meter i Luleälven vid vakten på I19 området. Diametern på 

ledningen varierar stort hela vägen ned till utmynningen men ingen risk tyder på att ledningen är för klen för 

vattentrycket. 

Vattenflödet är loggat från värmeverket 2009 och flödar med ca 2 l/s från september till maj (30 000 m³/nio 

månader) och temperaturen som uppmättes då var 38 grader i brunn 2016. Under juni, juli och augusti 

produceras det mindre i värmeverket och det medför att ingen rökgasrening genomförs och vidare bildas 



det inte något kondensatvatten under den perioden, detta ses inte som något större problem eftersom 

produktionen står still då man inte behöver värme i garaget under sommaren.   

Nyare loggning på vattenflödet kan bli aktuellt längre fram i projektet vilket kommer att tillhandahållas från 

Bodens Energi AB. Vattenanalyser tagna 2009 kommer användas som underlag i rapporten då nya 

provtagningar tar långt tid att analysera och skicka in till labb. Eftersom de senaste 

kondensatvattenproverna är tagna från 2009 måste det tas i beaktning att ämnena i kondensatvattnet kan 

ha förändrats till idag. 

 

4. Tekniker för att använda spillvärme 

4.1System i befintlig byggnad  

Fokus ligger på att hitta lösningar på vilken teknik som är lämplig för att kunna nyttja det varma vattnet i 

dagvattenledningen. Vid inventering visade det sig att garaget inte håller fem plusgrader utan systemet är i 

nuläget inställt på att hålla hela 15 grader varmt. Garaget ska enligt Fortifikationsverkets avtal hålla 5 - 8 

plusgrader vilket det nya spillvattensystemet kommer vara dimensionerat för. Hade 15 plusgrader varit 

önskad temperatur i garaget hade det blivit alltför kostsamt att använda sig av spillvattnet i 

dagvattenledningen och projektet hade inte lönsamhetsmässigt varit genomförbart. 

 

Det befintliga systemet i garage 123 behöver inte bytas ut utan kommer att användas oavsett vilken teknik 

vi använder för värmeväxlingen skillnaden kommer endast att bli temperaturen i garaget som kommer att 

sänkas till 5 grader istället för 15 som hålls i garaget idag. Den värmeväxlare som finns inne i garaget sen 

tidigare kommer inte att tas bort utan kommer användas som reserv till spillvärmesystemet eftersom det är 

beroende av rökgasreningen på värmeverket och om ett driftstopp skulle inträffa en längre tid kommer 

garaget bli kallt då inget spillvatten kommer till värmeväxlaren. Fläktluftvärmarna i garaget är av modell 

LVEV 40 och är tre stycken till antalet, radiatorerna är 10 stycken varav 6 stycken är av modell TP 22 och 4 

stycken av äldre modell vidnamn Purmo. Förbrukningen av fjärrvärme i garage 123 var 2011 uppe i 74,209 

MWh och systemet var då inställt på att hålla 15 plusgrader.     

 

Idag finns en mängd olika tekniker för att nyttja spillvärme till uppvärmning på ett kostnadseffektivt sätt och 

för att hitta den bästa lösningen för projektet jämfördes två olika tekniker: 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Spiralvärmeväxlare 

En typ av värmeväxlare som finns är rör- och spiralvärmeväxlare som är optimerad för hög kapacitet och 

lågt tryckfall. Det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt. 

Värmeväxlaren finns tillverkad i flera olika material som t.ex. rostfritt syrafast stål, titan eller termoplast.  

I spiralvärmeväxlaren är det varma mediet åtskilt från det kalla. Om påbyggnader uppkommer på växlaren 

skulle strömningshastigheten öka vilket kommer riva bort beläggningarna vilket gör den relativt underhållsfri 

men om vattnet i växlaren är kraftigt försurat eller basiskt och belägger värmeöverföringsytan kan det vara 

nödvändigt att manuellt rengöra växlaren, även kemisk rengöring är möjlig.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Spiralvärmeväxlare 

 

4.3 Plattvärmeväxlare 

En plattvärmeväxlare är gjord av plattor med gummipackning där det går att bygga på växlaren om högre 

verkningsgrad önskas. Plattorna är placerade på en bärande stång och en undre styrstång och plattorna 

sitter ihop med bultar mellan en ram som kallas stativplatta och en rörlig ram som kallas tryckplatta. 

Vätskan som går in i värmeväxlaren går genom en lening i ramen och fördelas ut till plattorna. Placeringen 

av packningarna är viktig då man kan kontrollera flödet genom hur man placerar dem i växlaren. 

Plattvärmeväxlare finns tillverkade som singel eller multispårflödande och i det flesta fall väljer man 

singelspårflöde eftersom den har alla anslutningsmöjligheter på den stationära ramen och den blir på så 

sätt enklare att demontera. Vid lågt flöde eller när man börjar ligga nära inställd temperatur kan man 

använda sig av multispår flöde.         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.3  plattvärmeväxlare 

 



5. Utredning 

 
Förfrågningar skickats till leverantörer för att beräkna vilken effekt som fås av det varma vattnet och 

leverantörerna har kommit med olika förslag och lösningar för projektet. Vid närmare undersökning 

beslutades det att plattvärmeväxlaren var det bästa alternativet för projektet. 

 

Plattvärmeväxlaren har en teknik som är bra då den går att specialutforma för det varma kondensatvattnet 

på grund av att det går att beställa den i olika material och olika antal plattor beroende på vilken effekt man 

vill få ut. Plattvärmeväxlaren var den bästa lösningen så länge plattorna klarar av att vattnet är basiskt och 

inte kommer korrodera samt att den inte blir allt för stor och är relativt underhållsfri. 

För att få en bättre överblick och hur pass effektiv växlaren blir för ändamålet lämnades en förfrågan hos 

leverantör som gör beräkningar och levererar ett resultat med både ritning och specifikation på växlaren.  

 

En effekt på ca 40 KW behövs för att hålla en temperatur på 5-8 plusgrader i garaget och det kommer att 

resultera i att växlaren blir utformad med 37 plattor och ha en utbyggnadsmöjlighet på 13 plattor (se 

specifikation bilaga 1), växlaren kommer att bli 420x190x790 mm. 

 

Spiralvärmeväxlaren hade inte egenskaperna eller effekterna som behövdes för att kunna nyttja vattnet i 

dagvattenledningen. Växlaren har en bra teknik som absolut kan användas till att värma garaget men 

problemet var att hitta den med rätt effekt vilket var svårt då de växlare som var aktuella att titta på hade ett 

mycket större flöde på sekundärsidan än vad som kunde åstadkommas med kondensatvattnet om så inte 

en pump installeras i huset. Spiralvärmeväxlarna finns i olika material och är tålig för korrosion vilket var en 

nödvändig egenskap då mätningar visade att dagvattnet var svagt basiskt. Själva tekniken i en 

spiralvärmeväxlare är bra utformat för dagvattnet men den växlare vi kollade på krävde hela 350 l/minut på 

sekundärsidan och 40 l/min på primärsidan för att få ut en kapacitet på 40 KW vilket är den effekt vi 

behöver för att värma garage 123 till önskad temperatur samt att växlaren var betydligt dyrare i jämförelse 

med plattvärmeväxlaren.  

 

Tekniken som kommer användas är fastställd och analyser kring vilka problem som kan uppkomma med 

plattvärmeväxlaren måste tas i beaktning som t.ex. risker för igensättning och rengöring av växlaren.  

För att vara säker på att växlaren tål vattnet skickas vattenprover som tagits 2009 (se vattenanalyser bilaga 

2) till leverantör för att få ett utlåtande om någon risk för korrosion eller andra problem uppkommer.  

 

5.1 Vattencistern  

Flödesmängden från rökgasreningen i värmeverket har tillhandahållits vilket gör att säkrare beräkningar kan 

utföras, flödet är loggat var tredje minut under ett dygn och det visar sig ha en varierande flödesmängd, 

snittet visar att det under en timme flödar ca 5,48 m³ i ledningen. (se rökgaskondenseringens variation 

under ett dygn bilaga 4) 

 

Den varierande flödesmängden gör att direkt inkoppling på ledningen inte kan åstadkommas därför behövs 

en vattencistern för att lagra det varma vattnet vid lågt flöde från rökgaskondenseringen och även 



installation av en pump för att pumpa vattnet vidare in i växlaren. Det måste skapas ett jämnt flöde in i huset 

annars drar pumpen in luft och man måste åka dit och lufta den innan omstart, ett delmål i projektet är att 

kunna ta fram en lösning som är så driftsäker och underhållsfri som möjligt vilket åstadkoms med denna 

lösning. 
 

Cisternen kommer att fyllas med vatten under de perioder då vattenflödet är normalt i ledningen och den 

kommer sen att lagra vattnet då det är mindre flöde från rökgasreningen på värmeverket och då säkerställa 

att vatten finns att tillgå in till i pump och växlare i garaget. Cisternen kommer ha ett inlopp högre upp i 

tanken och ett utlopp lite lägre än inloppet vilket gör att cisternen kommer fyllas och pumpen pumpar ett 

jämnt flöde med vatten in till växlaren i garaget även vid lågt eller obefintligt flöde från värmeverket. 

Storleken på cisternen kommer att vara ca 10-12 m³ för att kunna lagra vatten och förse plattvärmeväxlaren 

och pumpen med vatten i ca 2 timmar då inget flöde i ledningen sker.  

 

Det befintliga systemet i garage 123 är inte borttaget utan kommer att fungera som ett reservsystem utifall 

att ett längre driftstopp än två timmar kommer att inträffa på värmeverket, om temperaturen i givaren i huset 

understiger 38 grader kommer reservsystemet slå igång och värmen bibehålls i garaget på vanligt vis dvs. 

med fjärrvärme. 

 

Dimensionen på inkommande och utgående ledning kommer att vara 150 mm och ett rör ned i tanken 

behövs för anslutning till pumpen den kommer ha en dimension på 50 mm och sist måste även en 

inspektionslucka installeras för kontroller och eventuell rengöring av cisternen. För att inte returvattnet från 

huset ska störa temperaturen på vattnet i cisternen kommer den inte ledas in i cisternen igen utan 

ytterligare ett rör kommer dras ut från huset med returen och vidare genom en dräneringsbrunn och ut på 

ledningen nedanför cisternen dvs. till befintlig dagvattenledning.  

 

 

 

Figur 1.4 Cisternens inlopp och utlopp.  



5.2 Schaktning 

Vattencisternen kommer att schaktas ned i på en gräsyta belaget vid gaveln på garage 123, området är 6 

meter brett och ca 15 meter långt vilket kommer att vara stort nog till 10 m³ cisternen som ska grävas ned. 

Vid inventering hittades en kabelbrunn beläget på gräsytan där cisternen ska grävas ned vilket måste 

flyttas, kabelbrunnen ses inte som ett stort problem då den innehåller endast en kabel som kommer att vara 

lätt att flytta utan att komplikationer uppstår.  

 

Inventering med entreprenör har genomförts och några problem med att schakta ned cisternen på planerad 

yta har inte uppkommit, underlag så som utformning av cistern och indragning för jobbget har skickat till 

entreprenör och de kommer att ta fram kostnadsförslag på jobbet. (Område där cisternen ska schaktas ned 

se bilaga 5) 

 

5.3 Energiberäkning och besparing   

För att se hur mycket besparing som görs i detta projekt har beräkningar utförts och redovisas nedan: 

Den ungefärliga energimängden per kvadratmeter beräknades för att komma fram till om effekten på 40 KW 

från plattvärmeväxlaren kommer räcka till utan att koppla in extra radiatorer som stöd. Till en början 

klargjordes alla mått och area på de olika delarna av huset då byggnaden innehåller en före detta smörjhall 

och tvätthall samt kontor, förråd och wc utöver de större garageytorna (se ritning bilaga 6).  

Huset är i sin helhet är 15 meter brett och 41,5 meter långt och har en area på 623 m2  

Specifika mått för varje del av byggnaden är följande: 

Smörjhall: 35 m2 

Tvätthall 35 m2  

Central-rummet 20 m2 

Förråd + kontor+ wc 20 m2  

Garagedel 1 (finns på ritning bilaga 6) 367,5 m2 

Garagedel 2 (nya delen) 145,5 m2 

Som tidigare nämnt finns det tio radiatorer i garaget och varje radiator kommer att behöva 2-3 KW enligt 

beräkningsprogram som används för radiator TP 22 (se beräkning bilaga 7). Summerar man alla de tio 

radiatorerna kommer de att behöva 32,5 KW. 

Garaget innehåller även tre fläktluftvärmare och med hjälp av beräkningsprogram kommer det behövas 6 

KW till varje för bästa effekt (se beräkning bilaga 8). Summerar man fläktluftvärmarna kommer de att 

behöva 18 KW för att fungera. Den totala beräkningen för hela byggnaden slutar på 41,5 KW vilket 

stämmer bra överens med de 40 KW vi räknat med, att det överskrider målet som var beräknat med 1,5 KW 

kommer inte försvåra arbetet på något vis då systemen inte är känsliga för små differenser.  

 

Eftersom Fortifikationsverket äger den del av ledningen som dragits genom deras område har de tillgång till 

denna värme ”gratis” utan att Boden Energi AB kan tar betalt av dem och därför kommer den enda 



kostnaden bli installationen av systemet. Så länge vattnet flödar i ledningen kommer en 100 % besparig 

åstadkommas då systemet bör klara sig utan att behöva stödvärmas. Det befintliga systemet sitter endast 

kvar som reserv på grund av att driftstopp kan förekomma på värmeverket vilket hade gjort att huset hade 

blivit totalt kallställt utan reservsystem. 

 

5.4 Kostnadsförslag   

Ett kostnadsförslag upprättas och ett slutmöte med kund ska hållas för att diskutera lösningen på projektet 

och hur man kommit fram till detta resultat. Vid sammanställning av allt material och utföranden har följande 

kostnader fastställts i projektet. 

Schaktning  
Pris: 25 000: -   
 
Betongplatta för cistern 
Pris: 15 000: - 
 
Plattvärmeväxlare titan 
Pris: 31000: -   
 
Cistern 10 m³ 
Mått: 2000mm x 3600 mm  
Pris inklusive frakt till Boden: 60 225: -  
 
Indragning av rörledningar 
Underlag från: Wikells sektionsfakta- VVS, teknisk ekonomisk sammanställning av VVS-installationer  
Pris: 36300: - för 33 meter rördragning 
 
Pump inne i garaget 
Pris: 10 000: - 
 
Radiatorer 
Styckpris: 5000: -  
Behövs 2 radiatorer 
Pris: 10 000: - 
 
SUMMA = 151 702 : - 



6 Diskussion  

 
Denna studie har visat på att användandet av spillvatten för uppvärmning av mindre byggnader är möjligt 

att genomföra och att även om olika komplikationer med fluktuerande flödesmängd har förekommit är 

projektet genomförbart och kommer att fortgå. 

 

Arbetet som lagts ned på detta projekt är en grund för fortsatt arbete kring kondensatvattnet från Bodens 

Energi AB:s värmeverk. Det måste tas i beaktning att denna studie enbart har fokuserat på en typ av 

spillvärmeåtervinning och att det finns ett flertal spillvärmekällor runt om i landet som kräver andra 

förutsättningar och tekniker för att kunna tas tillvara. Flödesmängd och temperatur kan variera stort mellan 

olika spillvärmekällor och det gör att varje projekt blir unikt och det resulterar i att energibesparingen 

varierar stort från fall till fall men i detta projekt blev besparingen 100 % vilket visar att besparingar går att 

genomföra med små medel och dessutom vara bärkraftig. 

 

Det gamla alternativet då uppvärmningen av garaget skedde med fjärrvärme från Bodens Energi AB var i 

jämförelse med spillvattenanvändningen ett kostsamt alternativ. Investeringskostnaden för projektet ligger 

på 151 702  kronor men utöver den kostnaden görs en 100 % besparing då ingen fjärrvärme behövs under 

förutsättning att flödet i ledningen är konstant.  

 

7 Slutsats 

Projektet med dagvattenledningen kommer att fortgå och det underlag jag tagit fram kommer att ligga till 

grund då man utför såväl schaktning av marken och leverans av cistern. Kostnadsförslaget på hela 

projektet har levererats till kund för utlåtande och vidare utvärdering.   

 

I början av detta projekt var systemet i garage 123 inställt på att hålla hela 15 grader varmt vilket är mycket 

varmt för ett garage. I avtalet Fortifikationsverket har för uppvärmning står det att garagen på området 

endast ska hålla 5-8 plusgrader vilket visade att systemet i garage 123 hade fel inställning. För att minska 

Fortifikationsverkets energikostnad och nyttja värmeenergi som annars skulle ha gått till spillo planerades 

att använda spillvärme från Bodens Energi AB:s värmeverk. 

 

Projektet resulterade i att energibesparingen för Fortifikationsverkets garage 123 blev total så länge vattnet 

flödar i ledningen och anledningen till att besparingen blev stor i jämförelse med 2011 års förbrukning av 

fjärrvärme är att Fortifikationsverket endast behöver stå för installationskostnaden av systemet på 151 702 

kronor enligt kostnadsförslaget på grund av att äganderätten till dagvattenledningen föreligger 

Fortifikationsverket då den är dragen genom deras område. Systemet som uppförts i garage 123 är 

kostnadseffektivt och är ett tydligt exempel på att outnyttjad spillvärme finns att tillgå och är användbart. 
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Bilaga 1 
Titanvärmeväxlare 
 
Cas 2000 5.43  

Specifikation - Värmeväxlare 
 
Datum : 2012-03-20 
 
Vår referens :  
Anläggning :  
Position :  
 

1 st värmeväxlare typ TL3B FG - 37 
 
  Varm sida Kall sida 
 
Medium  Vatten Vatten 
 
Effekt kW 40 
 
Inlopp temperatur °C 38.0 25.0 
Utlopp temperatur °C 30.0 36.0 
Flöde kg/s 1.20 0.870 
Tryckfall kPa 20 11 
 
 
Antal plattor  37 
Utbyggnadsmöjlighet plattor 13 
Stråk  1 1 
 
Kanalarrangemang  1* (15MH+3L) 1* (15ML+3L) 
 
Plattmaterial/tjocklek  TI/0.50 mm 
Packningsmaterial  EPDMP CLIP-ON 
Anslutningsmaterial  Titanium Titanium 
 
Anslutningsstorlek DN 30 30 
Anslutningsstandard  DIN 
Anslutningstyp  PIPE/ISO-R 
Anslutningsplacering  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Tryckkärlsnorm  PED 
Konstruktionstryck bar 16 16 
Provtryck bar 20.8 20.8 
Konstruktionstemperatur °C 80 80 
 
Total längd x bredd x höjd mm 420x190x790 
Vätskevolym dm³ 2.1 2.1 
Nettovikt, tom/i drift kg 61 / 65 

 

 

 

Sammanställning vattenanalyser till avlopp från 
rökgasreningen 2009-2010 



Bilaga 2 
 
 
 
Tabell 1 Vattenanalyser 2009  
Vattenanalyserna används för att se till att ämnena i vattnet inte kommer att bli ett problem vid 
installation av plattvärmeväxlaren, rördragning eller cistern, det kan eventuellt bli en 
korroderande effekt då vattnet är en aning basiskt men detta har tagits i beaktning vid beställning 
av material.  
 

Flöde 2009 = 30 000 m3           

Ämne 
2009 
02-11 

2009 
03-16 

2009 
03-17 

2009 
04-
01 

2009
05-
07 

2009
10-
06 

2009
11-
10 

2009
12-
09 

Medel
Gräns- 
värde 

2010 
01-
12 

Brunn 
by 
123 

            
2010-
03-02

Ca mg/l 12,6 4,61 2,24 9,38 10,7 4,66 10,5 20   9,93 9 
Fe mg/l 0,108 0,259 0,0171 0,163 0,223 0,241 0,19 0,103   0,211 0,7 
K mg/l 57,5 11,3 18 14,5 17,5 33,5 19,9 50   43,3 130 
Mg mg/l 1,54 0,95 0,5 2,42 2,96 1,5 3,27 9   0,9 1,2 
Na mg/l 9820 3620 5620 5850 3770 6940 3750 6570   9820 9900 
S mg/l 2780 1320 2010 2010 898 12100 17300 30200   3030  
             
Al μg/l 15 168 9,63 109 152 172 162 76,8   149  
As μg/l 153 2,06 2 74,8 38,9 7 17,8 6,63 37,8 150 23,5  
Ba μg/l 69,5 5,72 0,303 30 48,5 10,2 15 6,94   54,2  
Cd μg/l 15,4 1,58 1,89 6,28 4,37 0,299 1,99 1,39 4,1 50 1,47  
Co μg/l 0,242 0,0982 0,0985 0,191 0,244 0,354 0,148 0,139   0,121  
             
Cr μg/l 1,4 2,83 2 1,37 1,67 0,941 1,1 1 1,5 500 0,5  
Cu μg/l 65,8 13,6 19,9 24,7 112 11 56,7 12 39,5 500 37,8  
Hg μg/l 2,18 1,36 1,18 7,74 7,26 0,194 1,65 0,202 2,7 30 0,549  
Mn μg/l 8,86 16,7 0,278 15,3 10,4 6,47 17,4 9,16   10,3  
Ni μg/l 2,98 0,992 1,54 3,53 4,05 2,86 6,69 1,34 3,0 500 0,749  
             
Pb μg/l 144 43,1 16,2 140 120 10,3 80,4 25,6 72,5 200 11,3  
Zn μg/l 1900 147 55,6 2170 327 27,1 640 171 679,7 1500 85,6  
TI μg/l 0,142 0,1 0,1 0,129 0,112 0,1 0,1 0,2 0,1 50 0,242  
pH 10,1 10 9,9 10 10 9,7 9,8 9,9 9,9   9,8 
Susp 
mg/l 

2,9 4,4 2 3,5 6,7 2,2 5,1 2,1 3,6 30 3,6  

SO4 
mg/l 

7640 3500 5600 5410 2300 4820 2190 7,7 3933,5  8020 9000 

Cl mg/l 9640 2420 4030 4540 3740 5740 3090 0,6 4150,1  7990 9500 
N-tot 
mg/l 

           170 
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Diagram.1. Flödesvariation över ett dygn från rökgaskondenseringen vid urblåsning av panna. 
Det kommer i snitt ca 5,48 m3 till vattenledningen per timme.   Diagram 2. Temperaturvariationen 
över ett dygn.  
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Figur3 
En enkel översiktsbild av området där cisternen ska schaktas ned, runt byggnaden finns asfalt och 
därför är det bästa alternativet att schakta ned cisternen på gräsytan vid gaveln och det är även 
mer kostnadseffektivt att lägga cisternen på gräsytan pga. att indragningen annars blivit längre 
om man eventuellt lagt ned cisternen vid ytan där det fanns träd och buskar.  
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Figur 4. Ritning över garage 123, ritningen på garage 123 stämmer inte helt överens med verkligheten då 

ytterligare tillbyggnad tillkommit på senare tid som förlängde garaget med ca 10 meter. Man har inte 

uppdaterat ritningen över huset och varken storlek av byggnaden eller system stämmer med verkligheten 

därför har det varit viktigt under projektet att utföra inventeringar i huset då ingen nyare ritning fanns att 

tillgå.    
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