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Tappvarmvatten 
 

1 Teknisk inledning 

1.1 Allmän bakgrund 

Vattenresurser används på ett hållbart sätt i nästan hela Europa, men i vissa områden kan vattentill-
gången vara knapp, särskilt när 60 % av vattnet går till jordbruket enbart. Sverige har bland Europas 
lägsta uttag av förnyelsebara vattenresurser. 

Nationella regelverk bestämmer kranvattnets kvalitet och i svensk lagstiftning räknas dricksvatten 
som livsmedel och lyder därför under SLVFS 2001:30 som är Sveriges nationella implementering av 
direktiv 98/83/EG om kvalitet på dricksvatten.  

Värt att nämna är att i Sverige räknas vatten som livsmedel från det att det tas in i vattenverken me-
dan i EU:s livsmedelslagsstiftning är dricksvatten ett livsmedel från och med att det tappas ut kra-
nen. 

Exempel på åtgärder för att minska risken av tillväxt av legionellabakterier: 

 Ett lagringssystem där tappvarmvatten är stillastående (t.ex. i beredare eller ackumulatorer) 

måste hålla minst 60 °C för att mängden mikroorganismer inte skall bli skadlig  

 Varmvattencirkulation (VVC) med en central varmvattenberedare med ett högt vattenutbyte 

måste hållas över 50 °C för att risken för legionella ska minimeras 

 

1.2 Färskvattenstationer 

Färskvattenstationer är ett exempel på ett hygieniskt sätt att värma upp tappvarmvattnet. De spa-

rar vatten och energi tack vare ett effektivt cirkulärt system.  

Fördelar 

 Arbetar med låga temperaturer 

 Litet platsbehov 

 Låg risk för legionella 

 Men: hög installationskostnad 
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1.3 Ultrafiltrering 

2 Implementering av nya tekniker 

Färskvattenstationer och ultrafiltreringsstationer används redan i delar av Tyskland och Östersjö-

området. Dock kan användningen definitivt utökas, särskilt när byggnader renoveras.  

I Göteborg i Sverige finns Nordens största ultrafiltreringsanläggning för dricksvatten med en kapa-

citet på 186 000 kubikmeter per timme. 

3 Slutsatser 

För både produktion av kranvatten samt effektiv och säker uppvärmning finns det många tekniska 

lösningar. Beroende på vattenkvalitet, byggnormer, lagstiftning och geografiska förutsättningar 

passar olika tekniker i olika länder och samhällen.  

 Färskvattenstationer i byggnader är ett sätt att spara energi och vatten, samt minskad risk för 

tillväxt av legionella. 

 I kommuner där råvattnet riskerar innehålla skadliga halter mikroorganismer kan ultrafiltre-

ring vara en effektiv reningsmetod både på verken och i ledningarna för att säkerställa rent 

vatten för invånarna. 

 I takt med klimatförändringarna kan vattenbrist samt ökad tillväxt av olika mikroorganismer 

på grund av höjning av temperaturen bli ett växande problem i Sverige, därför bör vatten all-

tid hanteras som den livsviktiga resurs det är. 


