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Bakgrund
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Tillgången på sötvatten i Europa

Mer än 90% av Europas befolkning har 
tillgång till sötvatten, men:

En tredjedel av Europa är drabbat av brist 
eller torka

60% av vattnet används till jordbruk

Andelen kommunalt vatten (distributions-
system för hushåll) är enbart ca. 10%

Vatten är, avseende alla aspekter i våra liv, 
en viktig resurs! 

Figur 1: Vattenförbrukningen i Europa per sektor, källa: Källa: EEA [1]



Bakgrund
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Tillgången och användning av vatten i Sverige

Generellt har Sverige god vattentillgång sett ur ett 
europeiskt perspektiv - drygt 1 procent av 
förnyelsebara sötvatten källor tas ut för användning 
inom hushåll, jordbruk och industri 

Gräns för vattenbrist går vid 20% uttag

1 750 vattenverk producerar runt 900 miljarder liter 
dricksvatten per år till drygt 8,5 miljoner människor

Hälften av det råvatten som används kommer från 
ytvatten, det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag

Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt 
grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten. 

Hushållen använder i snitt 140 liter dricksvatten per 
person och dygn

Källa: SCB [15]



Bakgrund
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Den  globala användningen av
sötvatten har sexfaldigats sedan 1900, 
med en kraftig ökning efter 1950. 

• Huvudsakligen beroende på en 
ökande befolkning och växande
industri

• Länder med högst vatten-
förbrukning är Indien, Kina och USA

Medan den absoluta mängden använt
sötvatten har ökat, har fördelningen
mellan regioner inte förändrats
väsentligt. 

Figur 2: Global förbrukning av färskvatten sedan 1900, källa: IGB [2] 



Bakgrund
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Termen förnybara sötvattensresurser 
beskriver mängden påfyllningsbart vatten 
från floder eller regn i ett land

• Tillgången minskar när mer vatten
används än vad som tillförs

• Om tillgången är konstant, men
befolkningen ökar, minskar den totala
tillgången

Förnybara interna resurser är en viktig
indikator på vattenbrist i ett land

→ Vatten är en ändlig resurs

Figur 3: Förnybar tillgång på färskvatten i länderna runt Östersjön, källa: UN FAO [3] 



Bakgrund
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Hushållens användning av vatten

Det mest självklara användningsområdet är i vanliga
hushållsaktiviteter såsom:

• Spolning på toaletten

• Dusch/ bad/ tvättställ

• Matlagning och diskning

• Tvättmaskiner

Andra användningsområden för färskvatten i 
hushållen är trädgårdsbevattning, biltvätt och 
pooler

Figur 4: Vattenförbrukning per invånare per land, källa: Eurostat [4]
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Bakgrund
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Vattnets fotavtryck: "osynligt vatten"

Varje persons vattenförbrukning inkluderar också
indirekt förbrukning som vida överskrider det som
syns i den kommunala vattenstatistiken:

Jordbruk och industri använder vatten för att
producera, tvätta och transportera produkter som vi 
konsumerar

Energiproduktionen, speciellt vattenkraft, står för
den näststörsta globala användningen av vatten

Samhället använder vatten för brandsläckning, 
bevattning och rengöring och för vatten i byggnader

Företag som restauranger, hotell, gym och affärer
adderar också till den lokala efterfrågan på vatten

Figur 5: Vattenförbrukning för konsumtion, källa: A. Hoekstra [5]



Sammantaget togs i Sverige 2015 ca 2,4 miljarder kubikmeter 
sötvatten ut och omkring 10,6 miljarder kubikmeter 
havsvatten om kärnkraftverkens uttag räknas in.

Kommunala vattenverk förser ca 88 procent av befolkningen 
och ca 3 procent av tillverkningsindustrin med dricksvatten 

Största uttagen görs av Tillverkningsindustrin och Försörjning 
av el, gas, värme och kyla. Ett fåtal branscher, Pappers- och 
pappersvarutillverkning, Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter, Stål och metallframställning står för den 
största delen. 

Industrin använder mer än hälften av vattnet för kylning i 
produktionsprocesser. Endast en liten del återanvänds (Den 
lilla rundade pilen). Återanvänt vatten är vatten som redan 
använts av ett företag och som sedan säljs vidare till annat 
företag för vidare användning utan att passera en recipient. 

En viss del av vattnet som används i produktionen stannar i 
produkterna

Översikt över vattenflöden i Svenska samhället
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Källa: SCB [15]
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Uppvärmning av tappvarmvatten
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Hushållens vattenförsörjning

Det vatten som används i hushållen kan delas in i kallt (<20°) och varmt (>60°) vatten. Då vatten
används som värmekälla kallas det värmevatten och varmt vatten som kommer ur kranen kallas
tappvarmvatten.

En vanlig källa till värmevatten är det lokala fjärrvärmesystemet i de fall hushållen är anslutna. 

Andra källor är värmepannor  med olika typer av bränsle tex pellets, elektriska varmvattenberedare, 
sol, geotermisk energi och värmepumpar

I en varmvattenberedare värms vatten för disk, dusch tvätt bad mm. Två principer för 
varmvattenberedare är genomströmmning respektive ackumulering vilket ger 
genomströmningsberedare respektive förrådsberedare 



I en förrådsberedare värms en behållare, ett förråd, av vatten upp antingen genom elektrisk 
uppvärmning i form av en elpatron eller genom att varmt vatten (från värmesystemet eller från 
solvärme) strömmar genom behållaren i en slinga . På så sätt får man en behållare med varmvatten 
som kan nyttjas vid behov. 

Det finns också dubbelmantlade beredare med indirekt uppvärmning där ett varmt media, till 
exempel värmevatten, leds in mellan ytter- och innermantel. Detta vatten värmer den inre 
behållaren där tappvarmvattnet också magasineras. 

De olika mantelmaterialen i varmvattenberedare brukar vara emaljerade, kopparmantlade och 
rostfria/syrafasta. Vilken man skall välja beror på den lokala vattenkvalitén. 

Förrådsberedare

13



I en genomströmningsberedare strömmar vattnet igenom värmekällan.

Idag används denna typ av beredare främst i form av värmeväxlare, t.ex. i en modern oljepanna 
där värmevattnet växlar mot tappvarmvattnet eller en fjärrvärmeväxlare. 

Man kan även kombinera dessa två metoder och låta kallvattnet förvärmas genom att strömma 
genom en värmeväxlare, till exempel i pannan, innan den når förrådsberedaren för ytterligare 
uppvärmning. Detta ger en hög ackumuleringsnivå och uppvärmningen går snabbt. 

Eftersom man måste värma vattnet direkt vid behov kräver denna form av beredare stora effekter 
för att hinna värma upp det passerande vattnet.

Genomströmningsberedare

14



Central uppvärmning av vatten
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En varmvattenberedare förser flera lägenheter med varmvatten
i en i flerfamiljshus eller flera enheter (hotellrum, sovsalar)

Några av fördelarna med ett centralt system är:

 Tillhandahåller/lagrar stora mängder vatten

 Möjlighet att kombinera olika energikällor, tex solenergi, 
värmepumpar, fjärrvärme

 Användning av specialtariffer och ev egengenererad
elektricitet

Figur 6: Central  uppvärmning av vatten, källa: Stiebel Eltron GmbH [6] 



Lokal uppvärmning av varmvatten
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Lokal uppvärmning av varmvatten

Vattnet värms upp i direkt anslutning
till där det ska användas (individuella
kranar)

Man kan välja enhet efter behov och 
utrymme

Figur 7: Lokal uppvärmning av varmvatten, källa:  Stiebel Eltron GmbH [6]



Decentraliserad varmvattenproduktion
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Decentraliserad varmvatten produktion

Vattnet värms upp i nära anslutning till var
behovet finns

En enhet distribuerar till flera kranar

Central enhet i lägenheten

Figure 8: Decentralised hot water supply/ group supply. Source: Stiebel Eltron GmbH [6]



Traditionella system för varmvattenförsörjning
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System för varmvattenförsörjning

Central distribution av varmvatten

Förrådsberedare

• Med gas-, olje- eller annan typ av brännare eller elektrisk
uppvärmning

Genomströmningsberedare

• Med gas-, olje eller annan typ av brännare eller elektrisk
uppvärmning

• Används nuförtiden i Sverige främst i form av
värmeväxlare där värmevatten växlar mot tappvarmvatten

Kombination av de två där tex kallvatten förvärms i 
värmeväxlaren i pannan innan det når förrådsvärmaren Figur 9. Genomtrömningsberedare (on-demand water

heater) och Förrådsberedare . Källa: Combined Energy 
Services [7]



Jämförelse av varmvattenberedningsprinciper
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FÖRRÅDSBEREDARE GENOMSTRÖMNINGSBEREDARE

+
Stor mängd vatten

Distribution till flera kranar

Konstant flöde av
tappvarmvatten

Enkel installation

Mycket lite utrymme krävs

Omgående uppvärmning till önskad
temperatur

-
Ev värmeförluster i 
”standby”

Behov av blandare för att
reglera temperaturen

Kräver mycket utrymme

Begränsat varmvattenflöde

Begränsad tillgång till tappvarmvatten

Kan påverka elkostnaden negativt

Figur 10: Skiss på genomströmningsberedare Källa: heatersforlife.com [8]



Varmvattenberednig med förnybar energi
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Figur 11: Luftvärmepump hybrid värmepump, källa : Fine Homebuilding Editors [9]

Solvärme

• Behov av back-up i samband med
toppbelastningar

Värmepumpar av olika slag

• Kräver elektricitet

• Täcker 100% av behovet

• Dubbemantlad beredare där värmesystemets
vatten hjälper till att värma tappvatten

Dessa kan också kombineras med andra system
för att täcka behovet i samband med
toppbelastning!



Ackumulatortank

Används då man med hjälp av ett varmt media vill 
värma ett annat. T.ex. att värmevattnet värmer 
tappkallvattnet till tappvarmvatten.  Om det 
värmande mediet inte ha tillräckligt med kapacitet 
används någon form av tillsats – i Sverige oftast el .

En ackumulatortank kan vara antingen 
förrådsberedare, genomströmningsberedare eller 
både och.

En kombination är att man har en förrådsberedare i 
toppen av en ackumulatortank och tex en solslinga i 
botten så att när solen värmer behöver varken 
värmevattnet eller elpatronen hjälpa till. 

En annan variant är att man har en 
varmvattenslinga där tappkallvattnet förvärms 
innan det går vidare in i elberedaren.

Ackumulatortank ger flexibilitet i värmesystemet

21

Figur 12: Akumulatortank med olika värmekällor, Källa : VVS-kunskap steg 1 [16]



Vattenkvalitet och säkerhet
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Rent kranvatten är viktigt för vår hälsa

Bakterier, virus och andra mikroorganismer förökar sig i varmt
vatten, speciellt vid 30°C – 45°C 

Sverige med sitt kalla klimat har haft mikrobiellt sett rent vatten
jämfört med stora delar av europa. Till följd av klimatförändringar
finns ökad risk för mikrobiella föroreningar

Legionella är en vanligt förekommande bakterie. Den finns 
naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Överlever i 0-50°C. Den 
förökar sig i vatten med låg omsättning. Under gynnsamma
förhållanden sker fördubbling varannan till var tredje timme 

Legionella kan spridas med vattenånga och orsaka svår form av
lunginflammation, legionärsjuka och pontiacfeber främst hos 
sjuka eller äldre personer och spädbarn

Figur 13: Legionella i vatten, källa: geralt [10]



Vattenkvalitet och säkerhet
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Regler för att undvika legionella i Sverige [17]:

För att mängden mikroorganismer i installationer där varmvatten är stillastående (t.ex. i 
beredare eller ackumulatorer) inte skall bli skadlig bör temperaturen på varmvattnet i dessa inte 
understiga 60°C. 

Installationer för varmvatten skall utformas så att lägst 50°C varmvattentemperatur erhålls vid 
tappstället. För att hålla tillräckliga temperaturer i hela det cirkulerande varmvattensystemet 
måste temperaturen ut från varmvattenberedaren vara högre än 50°C.

Med hänsyn till skållningsrisken får temperaturen vid tappställena inte överstiga 65°C. I vissa 
duschar, till exempel för personer som inte kan reglera temperaturen själva, får temperaturen 
inte överstiga 38°C

Installationer där cirkulationsledning för varmvatten krävs skall utformas så att temperaturen 
på det cirkulerande varmvattnet inte understiger 50°C. 



Vattenkvalitet och lågtempererad fjärrvärme
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Vattenkvalitet och lågtempererad fjärrvärme

Lågtemperatursystemen med framledningstemperaturer i det lägre spannet (<55-60°), kan vara
grogrund för bakterier

Legionella har benägenhet att bildas i traditionella förrådsberedare, så dessa rekommenderas att 
värma upp vattnet till 60 ° samt 70 ° C för desinficering

→ risken för legionella reduceras, men det blir en energiförlust



Exempel på nya tekniska lösningar
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Princip för färskvattenstation

Varmvattenberedaren värmer upp rent färskvatten, 
vanligtvis med en plattvärmeväxlare

Värmekretsen och färskvattnet kommer inte i kontakt 
med varandra

→ Hygieniskt och säkert

Vattnet som används för uppvärmning cirkulerar och 
återanvänds

Kan ge över 40l/min efter mycket kort uppvärmningstid 

Figur 14: Skiss med färskvattenstation och vattentank, 
källa: Energie Lexikon [11]



Färskvattenstation
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Värmeenergin/den termiska energin kan 
utvinnas från olika källor, såväl bränsle som 
förnybara källor (sol, värmepump)

Systemet är enkel att integrera i ett befintligt 
system med en lagringstank

Vattnet värms alltid upp till önskad 
temperatur

I ett system med lagringstank måste varmt 
och kallt vatten blandas för att justera 
temperaturen → Ineffektivt!

Figur 15: Skiss på färskvattenstation och tank, källa: Orkli [12]

Färskvattenstation



För och nackdelar med färskvattenstation
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FÖRDELAR NACKDELAR

Låg risk för legionella

Effektivt system, ingen
överhettning

Lagringstanken kan värmas upp
med olika metoder, inklusive 
förnybar energi!

Fungerar med låg temperatur -
tex för lågtempererad fjärrvärme
och solvärme

Lite utrymme krävs för systemet

Lätt att integrera i befintliga 
system med lagringstank

Återanvändning av
uppvärmningsvattnet

Höga installationskostnader, 
speciellt med solenergi

Värmeförlust kan inte helt 
undvikas

Avlagringar av krita och kalk 

Behov av regelbunden service 
och underhåll

Figur 16: Färskvattenstation, källa: Oventrop GmbH & Co. KG [13] 



Ultrafiltrering
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Vid ultrafiltrering som föregås av andra membran 
sorteras partikelstorlek på 0,02 μm bort

Ultrafiltrering är en enkel och effektiv 
desinficeringsmetod 

Ultrafilter tätare än 0,04 μm är en god mikrobiologisk 
barriär – membran tätare än 0,03 μm är en fysisk 
barriär för alla patogener

Detta system fungerar mycket bra vid låga 
temperaturer

Intresset för membranbaserade dricksvattenprocesser 
har ökat i Sverige de senaste åren. Ökat behov av bra 
barriärer mot mikroorganismer i kombination med 
nya ekonomiskt rimliga produktionsmetoder. [16]

Figur 17: Skiss på ultrafiltreringssystem, källa: My Water Earth [14]



Exempel från Europa

29

Dessa nya tekniker används redan på olika platser i länderna i Östersjöområdet.

I Bayern har till exempel 80 system för ultrafiltrering installerats under de senaste tio åren

• Kapaciteten varierar mellan 4 och 300 m3/h

• De rengör och desinficerar effektivt det kommunala dricksvattnet



Ultrafiltrering i Sverige
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• I Sverige var Lackarebäck vattenverk med råvatten från Göta älv det första vattenverket 
som införde ultrafilter storskaligt för att kunna avskilja virus. Idag den största 
ultrafilteranläggningen i norden och bland de 20 största UF-anläggningarna i Europa. 
Maxkapaciteten är 186 000 m3 /h, med 2 200 moduler med 40 m2 membranyta/modul.

• Kvarnagården, står för dricksvattenförsörjningen i Varberg. Vattenverket Sveriges första 
ultrafilterverk med förfällning. Verket har idag en maxkapacitet på 26 000 m3 /dygn. 

• Nytt vattenverk i Kungälv driftsatts 2018 med en kapacitet på 26 000 m3 /dygn, med en 
process som ska inkludera ett ultrafiltersteg. Utsläpp från avloppsreningsverk uppströms 
medför höga halter av mikroorganismer. [18]



Världens första cirkulära dusch återvinner upp till 
90% av vattnet

Högkänsliga sensorer som kollar av vattenkvaliteten

Orenheter ner på nanopartikelnivå filtreras bort, UV-
ljus tar bort skadliga joner och vattnet cirkuleras

Efter rening passerar vattnet genom värmaren som 
ger den temperatur man valt på displayen

All smart data  samlas i en app där man kan se hur 
mycket vatten och el man sparat

Svensk duschinnovation för minskad vatten- och 
energi användning

31

Figur 18: Skiss på innovativt cikulärt duschsystem, Källa: [19]
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http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2020-04.pdf
https://orbital-systems.com/sv/teknologin/
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