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Förord 
Först och främst vill jag tacka Berendsen i Ockelbo för att jag har fått möjligheten att 
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jag har lärt mig minst lika mycket under detta arbete som under de två år jag har varit 

hos er, så ännu ett tack för att jag fick skriva mitt examensarbete hos er på Berendsen. 

 

Sedan vill jag tacka min handledare F. Larsson på Berendsen för att jag kunnat ringa 

och maila till dig oavsett tid och ställa mina frågor. Jag vill även tacka er andra på verk-

samheten som tagit er tid för mitt arbete. 

 

Tack till min handledare Ola, på Högskolan i Gävle för bra och givande handledning. 

Och självklart ett tack till de konsulter som gett mig information som har använts till 
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Abstract 
Reducing energy consumption is interesting for all enterprises, mainly aimed to de-

crease costs, but also to actively work for a better environment. This study aims to con-

tribute to a reduced environmental impact and reduced energy costs by analyzing what 

measures can reduce the steam consumption at Berendsen Textil Service AB in 

Ockelbo. Berendsen washes the laundry from healthcare, hotel and restaurant custom-

ers. Every day 17 tonnes of laundry is washed which uses large amounts of energy 

(steam), a total of 4,860 MWh was consumed in 2014 at a cost of 2.5 MSEK. The laun-

dry consists of bedding, towels and staff clothing and the laundry is in operation for 12 

hours a day and 250 days a year. 

 

The report analyzes various proposals for measures to reduce energy use in the washing 

process. The measures analyzed are 

1. A replacement to more efficient washing tubes and dryers 

2. Increased use of existing waste water heat exchanger 

3. Chemical sanitizing 

4. A more efficient production 

 

The Svanen certification, which is a marketing tool and a proof that the plant meets the 

customers' environmental requirements, is used in the study to analyse the company's 

environmental impact based on energy consumption. 

 

Replacing dryers would lead to a cost reduction of 0.6 MSEK / year, with a payback 

period of approximately 4 years, which is considered a profitable investment. This 

measure could lead to a better drying of the laundry, which in turn would lead to a more 

efficient production. An exchange of batch washer with a long pay-off period of 15 

years, could also provide a better productivity. The existing wastewater heat exchanger 

has a free capacity of 1.5 l/s which would save the company some 96 kSEK per annum. 

Reducing steam consumption by replacing chemicals and lower wash temperature to 40 

° C would save the company 520 000 SEK per year, but this action needs to be investi-

gated more in order to be implemented. A more efficient production is possible for Ber-

endsen in Ockelbo. If Berendsen double their production, steam to a value of  1.6 

MSEK would be possible to use. This increase in production would not reduce actual 

steam consumption, but this measure utilises the steam more efficiently by reducing the 

number of kWh / kg laundry. 

 

The total savings potential based on the proposed measures is 1.3 MSEK (excluding 

higher production efficiency).To achieve Berendsen local goals a reduction in energy 

consumption by 0.06 kWh / kg laundry is required. If all proposed measures are imple-

mented (excluding higher production efficiency), it results in a reduction of 0.63 kWh / 

kg laundry. In order to receive more points in the Svanen system a combination of more 

efficient production and reduced steam consumption would be beneficial. According to 

Svanen criteria and the proposals for action, an exchange of dryers provides 2 points 

and more efficient production another 2 points, which together adds 4 points. In sum-

mary, an exchange of dryers is the most sustainable measure from an economic- and 

environmental perspective. 



 

 

Sammanfattning 

 

Att minska energianvändningen är intressant för alla företag, främst med syfte att mins-

ka kostnaderna, men även för att arbeta aktivt för en bättre miljö. Syftet med denna stu-

die är att bidra till en minskad miljöpåverkan och minskade energikostnader genom att 

analysera vilka åtgärder som kan minska ångförbrukningen på Berendsen Textilservice 

AB i Ockelbo. Berendsen tvättar åt vård-, hotell- och restaurangkunder. Varje dag tvät-

tas 17 ton och i tvättprocessen används stora mängder energi i form av ånga, totalt för-

brukades 4 860 MWh under 2014 till en kostnad av 2,5 miljoner kronor. Tvättgodset 

består av sängkläder, handdukar och personalkläder och tvätteriet är i drift 12 timmar 

om dygnet under 250 dagar om året.  

 

I rapporten analyseras olika åtgärdsförslag för att minska energianvändningen i tvätt-

processen. Åtgärderna som analyseras är  

1. Byte till effektivare tvättrör och torktumlare 

2. Bättre utnyttjande av befintlig spillvattenvärmeväxlare 

3. Kemisk hygienisering 

4. Effektivare produktion 

 

Svanencertifiering, som är ett marknadsföringsverktyg och ett bevis att anläggningen 

uppfyller kunders miljökrav, används i studien för att analysera företagets miljöpåver-

kan utifrån energianvändningen.  

 

Att byta ut torktumlarna skulle leda till en minskning på 0,6 Mkr/år, med en pay-off-tid 

på ungefär 4 år, vilket betraktas som en lönsam investering. Denna åtgärd skulle kunna 

leda till en bättre torkning av tvättgodset, som i sin tur skulle leda till en effektivare 

produktion. Ett utbyte av tvättrör har en lång pay-off-tid på 15 år, men skulle även kun-

na ge en bättre produktivitet. Spillvattenvärmeväxlaren som finns i dagsläget har en 

kapacitet att ta emot ytterligare ett flöde på 1,5 l/s, vilket kan spara företaget värme 

motsvarande en kostnad på 96 000 kr per år. Att minska ångförbrukningen genom att 

byta kemikalier och sänka tvätt-temperaturen till 40°C skulle bespara företaget 520 000 

kr om året, men denna åtgärd behöver utredas mer för att kunna implementeras. En ef-

fektivare produktion är möjlig för Berendsen i Ockelbo. Om Berendsen fördubblar sin 

produktion  skulle ånga till ett värde av 1,5 miljoner kronor kunna utnyttjas . Denna 

ökning av produktionen skulle inte minska ånganvändningen i sig, utan denna åtgärd 

utnyttjar ångan mer effektivt genom att minska antal kWh/kg tvätt.  

 

Den totala besparingspotentialen utifrån åtgärdsförslagen är 1,3 miljoner kronor (exklu-

sive produktionseffektivisering). För att uppnå Berendsens lokala mål krävs en minsk-

ning av energianvändningen med 0,06 kWh/kg tvätt. Om alla åtgärdsförslag genomförs 

(exklusive effektivare produktion) resulterar det i en minskning med 0,63 kWh/kg tvätt. 

För att erhålla fler poäng i Svanen skulle en kombination av effektivare produktion och 

minskad ånganvändning övervägas. Enligt Svanens kriterier och åtgärdsförslagen ger ett 

utbyte av torktumlarna 2 poäng och en effektivare produktion 2 poäng, vilket bidrar 

med totalt 4 poäng. Sammanfattningsvis är ett utbyte av torktumlare den mest hållbara 

åtgärden ur ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. 
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1. Inledning 
Energieffektivisering är intressant för de allra flesta företag, främst med syftet att mins-

ka kostnaderna. Enligt ITP (2008) går 20-50 % av energin inom industrin förlorad ge-

nom förluster från vatten, gas och varma ytor. Industriella tvätterier använder stora 

mängder energi varje dag som kan ha olika ursprungskällor med stor miljöpåverkan. 

Största delen av energin går till att värma upp manglar och torktumlare och i tvätterier 

utgör denna del av processen ofta upp till 70 % av energianvändningen (Bobák P et al, 

2010).  En minskning av energianvändningen ger både en ekonomisk vinst för företaget 

och en vinst för miljön. Detta kan göras på olika sätt, Zahiruddin (2006) och Masa et al. 

(2012) är överens om att energieffektivisering kan ske både genom tekniska förändring-

ar men resultat kan även uppnås genom att en bättre organisation och ledning. Som re-

sulterar i mindre miljöpåverkan då resurserna inte överutnyttjas. Bägge studierna påvi-

sar även att gas är att föredra för att värma upp processerna i tvätterier istället för att 

använda kol, diesel eller elektricitet. För att minska energiförbrukningen och miljöpå-

verkan.  

 

Tvätterier tvättar åt en mängd olika kunder som ofta består av vård-, industri- och ho-

tellkunder (Masa et al, 2012) Vårdkunder har höga hygienkrav som kräver att tillräck-

ligt hög temperatur används eller stora mängder kemikalier (tvättmedel) som sedan föl-

jer med processvattnet ut i avloppet (Eberle et al, 2007). Genom att utnyttja spillvärmen 

i en spillvattenvärmeväxlare och återföra denna till tvättprocessen igen kan energian-

vändningen minska avsevärt (Merve kocabas et al, 2009). Vattenförbrukning och ener-

gianvändning är i och med det två parametrar som är viktiga att undersöka inom tvätte-

ribranschen och hör samman, att minska det ena kan leda till att det krävs en ökning av 

den andra. ”Sinners Circle” som visas i Figur 1, beskriver detta samband genom att an-

vända sig av fyra tårtbitar i en cirkel som består av tvättmedel, temperatur som avser 

termisk energi, mekaniskt arbete som även kan förklaras som el och den sista tårtbiten 

består av parametern tid (Masa et al, 2012). 

 

 
Figur 1, Illustrerar Sinners circle (Masa et al, 2012) 
 

Förkortningen WECO används även inom tvätteribranschen, där W står för Water, E 

Electricity, C Chemicals och O för Oil. WECO är viktigt då samtliga dessa delar är pri-

oriterade områden där det sker ett aktivt arbete för att minska deras förbrukning. Anled-

ningen till detta är att en minskad förbrukning minskar miljöpåverkan, samtidigt som 

det innebär lägre kostnader. Även Berendsen arbetar med förkortningen WECO där O 

kan variera mellan de olika anläggningarna beroende på vilken energikälla som an-

vänds. För anläggningen i Ockelbo står O för ånga som är den lokala energikällan.  
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1.1 Berendsen i Ockelbo 

Berendsen Textilservice AB finns i 15 länder runt om i Europa och tvättar åt olika kun-

der inom industri, vård och hotellverksamheter sedan år 1854. Anläggningarna är upp-

delade i olika divisioner, anläggningen i Ockelbo hör till vårddivisionen och tvättar åt 

vård, restaurang och hotellkunder (Berendsen, 2015). Det finns två vårdtvätterier till i 

Sverige, belägna i Eskilstuna och Torup. 

 

I Ockelbo arbetar c:a 100 personer och runt 17 ton tvättas varje dag. Under 2014 tvätta-

des totalt 3 738 ton tvätt. Tvättmixen består av sängkläder, handdukar och personalklä-

der. Tvätteriet har 12 drifttimmar per dag mellan klockan 6-18, 250 dagar om året. Den 

totala energianvändningen under 2014 var 4 860 MWh, varav 87 % används till tvätt-

processen. Tvättprocessen förbrukar stora mängder ånga och kostar verksamheten 2,5 

miljon kronor varje år. Anläggningens lokaler är på 6 200 m
2
, varav 200 m

2 
består av 

kontorsyta. Ungefär 80 % av tvättvolymen består av de stora landstingskunderna, Regi-

on Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen. Tvätteriet har kunder från Östersund 

och ner till Stockholm. 

 

1.2 Problem 

Grunden till denna rapport kommer från en energianalys av tvätteriet i Ockelbo som 

genomfördes av Ångpanneföreningen (ÅF, 2013). Under energianalysen mättes energi-

användningen för olika delar i tvättprocessen och därmed insåg verksamhetsansvariga 

att det finns en potential för minskad ångförbrukning. Ångan produceras på fjärrvärme-

verket och kostnaden för att köpa in ånga är 604 kr/MWh (Bionär, 2014). Svanen-

certifieringen är viktig för Berendsen, då det är ett bevis för kunderna att anläggningen 

uppfyller vissa miljökrav. Ångförbrukningen är ett av områdena som kan förbättras och 

företaget behöver bättre underlag för att kunna fatta beslut om åtgärder för att kunna 

uppnå kommande skärpta certifieringskrav.  

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att bidra till en minskad miljöpåverkan och minskade energi-

kostnader genom att analysera vilka åtgärder som kan minska ångförbrukningen på Be-

rendsen Textilservice AB i Ockelbo. Målet med studien är att beskriva åtgärdsförslag 

som är möjliga att genomföra för att minska tvätteriets kostnader och därmed bidra till 

en minskad miljöpåverkan. Berendsens Svanenmärkning kommer att användas som 

mått för åtgärdsförslagens utfall. Åtgärdsförslag kommer att presenteras och granskas 

kritiskt. 

 

1.4 Omfattning 

Studien fokuserar på ånganvändningen vid Berendsens anläggning i Ockelbo. Utifrån 

ett miljömässigt perspektiv kommer olika åtgärder ställas mot varandra och deras effek-

ter jämföras. Huvudavsikten med studien är att minska den specifika energianvändning-

en (mätt som kWh/kg tvätt) och därmed uppnå fler poäng inom kategorin energian-

vändning i Svanen-certifieringen. En viktig del är även att analysera vilka åtgärder som 

kan vara miljömässigt försvarbara. Bränslet för ångan, som är bioflis, kommer att utvär-

deras utifrån Svanens kriterier med avseende på om denna del skulle kunna ha en på-

verkan som i sin tur minskar ånganvändningens miljöpåverkan. 

 

Energianalysen som ÅF (ÅF, 2013) genomförde är en grund för rapporten och kommer 

att användas som underlag. Analysen ger en insikt i hur stor energianvändning delarna 

ventilation, tvättprocess och uppvärmning har. Till skillnad från energianalysen (ÅF, 
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2013) fokuserar inte denna studie på användningen av fjärrvärme, utan analyserar åtgär-

der för att minska ångförbrukningen som används i tvättprocessen. Åtgärdsförslagen 

kommer att presenteras ur ett helhetsperspektiv, för hur varje delprocess kan minska sin 

ånganvädning och fokuserar inte på tekniska beskrivningar. 

 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig i första hand till verksamhetsansvariga för Berendsen Textilservice 

AB i Ockelbo. Men kan även vara ett underlag för övriga tvätterier inom Berendsens 

koncern. Undersökningen ska kunna användas som en del i ett beslutsunderlag för att 

kunna implementera åtgärder som kan minska kostnaderna för energianvändningen och 

därmed minska påverkan på miljön. Studien riktar sig även till andra intressenter som 

har intresse för energieffektivisering och miljöpåverkan inom verksamheter. 
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2. Metod 
Studien kan delas upp i tre delar: litteraturstudie, personlig kommunikation och beräk-

ningar.  

 

2.1 Litteraturstudie  
Innan denna rapport skrevs genomfördes en litteraturstudie inom området för att få en 

överblick av vilka tidigare arbeten som har genomförts inom området. Litteraturstudien 

har genomförts genom att analysera kvantitativ data såsom vetenskapliga artiklar och 

rapporter inom området. Litteraturstudien har skett genom en jämförelse av vetenskap-

liga artiklar inom området industriella tvätterier.  

 

Sökningen av artiklar har skett genom Högskolan i Gävles databas och sökmotorn ”Di-

scovery” är den som har använts till största del.” Springerlink” har även använts för att 

söka i. Titlar som har sökts på är ”Laundry Service”, ”Energy efficient technologies” 

och ”Laundry and Industry”. Även underrubriker till ”Laundry” har använts för att hitta 

fler källor, ord som har använts där är: steam recovery, water recycling, material effci-

ency, heat exchanger och många fler. Men endå har utfallet på artiklar varit få, vilket 

visar att det finns ett behov av studier likt denna.   

 

2.2 Personlig kommunikation 
Personlig kommunikation har skett kontinuerligt under arbetets gång. Kvalitativ data 

har erhållits genom energirådgivare och andra kunniga inom företaget. Återförsäljare av 

energieffektiva maskiner och sub-system har kontaktas för prisförslag för åtgärder.  

 

Då det saknades ritningar över ångflödet på Berendsen inleddes arbetet med att kartläg-

ga ångflödet för verksamheten, vilken genomfördes tillsammans med Lennart Jansson, 

underhållsmedarbetarna på Berendsen. Därefter kunde flödesschemat (figur 4) ritas upp 

över de tre olika ångnäten. Under kartläggningen av ångflödena undersöktes även vilka 

åtgärder som var möjliga för en minskad ånganvändning, dessa presenteras i kapitel 5, 

Åtgärdsförslag.   

 

Kontakt med handledare på Berendsen, Fredric Larsson, har skett kontinuerligt för att 

kontrollera uppgifter under studiens gång. Även kontakt med handledare Ola Eriksson, 

på Högskolan i Gävle har skett för kontroll av arbetet. 

 

Vid analys av spillvattenvärmeväxlaren funktion och effekt har kommunikation med 

Bengt Olsson, EFAB, Effektiv Energiåtervinning AB som genomfört en utredning för 

en ytterligare spillvattenvärmeväxlare men detta visade sig inte vara en lönsam invester-

ing och därmed har ett effektivare utnyttjande av befintlig spillvattenvärmeväxlare un-

dersökts som åtgärdsförslag i denna studie.  

 

Bengt Thorsson, ECO LAB sköter tvätteriets kemikalieförbrukning och delar av inställ-

ningar av tvättsystemen. Diskussion och rådfrågningar om kemikaliebyte för kemisk 

hygienisering har skett. Även rådgivning om spillvattenvärmeväxlaren funktion och 

kapacitet har diskuterats.   

 

Jensen AB är återförsäljare till större delen av Berendsen maskinpark och har kontaktas 

för offert för tvättrör och torktumlare, dessa har analyserats och ligger som grund till 

beräkningarna i åtgärdsförslagen. Även tekniska specifikationer för tvättrör och tvätt-

maskin har använts vid beräkningar av energiförbrukning.  
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Kontakt med Caroline Karlsson., på Svanen har skett för att utvärdera deras kriterier 

och se till vilka skillnader de olika nivåerna för Svanen kriterierna har haft genom de 

olika nivåerna.  

 

2.3 Beräkningar 
Empirisk data har samlats in och använts för att kunna beräkna flöden och energimäng-

der från både ÅF-rapporten och fakturor. Beräkningar har även skett utifrån Svanens 

ansökningsmall där olika åtgärder jämförs för en bedömning av miljöpåverkan. Dator-

programmet Microsoft Office Excel 2007, och standardformler för energi och återbetal-

ning har använts vid alla beräkningar. Formlerna presenteras i detta avsnitt och i kapitel 

5 Åtgärdsförslag beskrivs även tillvägagångssättet för beräkningarna för de olika åt-

gärdsförslagen.  

 

Vid beräkningar av återbetalningstid har pay-off metoden använts där endast grundinve-

stering och driftöverskott (besparade kWh) är med i beräkningarna. Ingen hänsyn har 

tagits till ränta. Metoden används för att få en överblick för investeringens lönsamhet då 

denna studie inte fokuserar på ekonomiska faktorer. 

 

Pay-off  
                

              
 

2.3.1 Svanen 

För att beräkna vilka åtgärdsförslag som ger poäng i Svanen har en ansökningsmall an-

vänts. Mallen är en intern Excel-fil som innehåller tvättmängder, tvättmixer och beräk-

ningsformler för de olika poängen som kan uppnås i Svanen. Formel [1] beskriver hur 

poängen beräknas för energianvändningen och används för att beräkna miljöpåverkan 

utifrån kWh/kg tvätt. Genergi som blir den totala summan divideras sedan mot svanens 

krav (Aenergi ÷ Genergi) och procenten bestämmer vilket poäng verksamheten får, se kap 

5.1, tabell 2 som visar vilka poäng Berendsen i Ockelbo fick 2014.  

 

Formel [1] 

[1]                               

2.3.2 Energianvändning 

Energianvändningen för varje åtgärdsförslag har beräknats med hjälp av ÅF:s energi-

analys (ÅF, 2013) och tvättmängden som används är från 2014 års utfall (Berendsens 

bokslut, 2014). Utifrån ÅF:s rapport anges mängden energi för varje delprocess. Med 

hjälp av energianalysen och fakturor över ångförbrukningen har antaganden och procen-

tuella beräkningar genomförts för att få fram hur många kWh som går att spara för en-

skilda maskiner. Här beskrivs vilka formler som har använts och i kap 5, åtgärdsförslag 

beskrivs beräkningarna. Formel [2] har använts för att beräkna flöde och energiåtgång 

för att värma upp vatten och ånga till tvättprocessen.  
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Formel [2] 

[2] Q          

 

Q = Energi [kJ] 

∆T = (T1-T2), temperaturförändring 

Cp = Specifik värmekapacitivitet (kJ/kg, °C) 

CpVatten = 4,18 kJ/kg, °C  

CpÅnga = 1,97 kJ/kg, °C 

m = massa [kg] 

 

Formel [3] har använts vid beräkningar av energianvändning vid uppvärmning av ånga.  

 

Formel [3] 

       
Q = Energi [kJ] 

m = massa (kg)  

Ck = specifik ångbildningsentalapi, används för att bilda mättad ånga från vatten över 

100°C då en fasförändring sker, för vattenånga är den 2 260 (kJ/kg) (Abergon, 2015) 
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Kund 

Insortering 

Tvättprocess Efterbehandling 

Packning 

3 Beskrivning av process och komponenter 
 

3.1 Tvättprocess 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Textiliernas olika behandlingssteg från kund till packning 

 

Tvättprocessen kan delas upp i olika steg, som visas i figur 2. Tvätten levereras med 

lastbil från kund i säckar packade i container. När tvätten når fram till anläggningen tas 

den omhand på insorteringen. Säckarna klipps upp och kläderna sorteras ut på sorter-

ingsband utifrån vilken tvättprocess tvätten ska tvättas i. Tvättprocessen består utav två 

olika processer, tvättmaskiner och tvättrör. Tvättmaskinerna tvättar restauranggods, 

kuddar och personalkläder. Tvättrören tvättar främst vårdtextilier, såsom sängkläder och 

vård-personalkläder. Efterbehandling, består av torktumlare, finishtunnel, manglar och 

vikmaskiner. Det som manglas är dukar, sängkläder, filtar och frotté. Torktumlarna tor-

kar textilier som sedan genomgår en behandling i manglarna. Finishtunneln används för 

att stryka personalkläder, genom att låta kläderna hänga på galgar och föras igenom en 

tunnel som ångsprayar kläderna för att sedan vikas i en vikmaskin. När alla textilier är 

vikta är de sedan redo att packas till kund. Textilierna förvaras på respektive hylla och 

nya säckar och container kan fyllas och fraktas ut till kund.  

 

3.2 Ångflöden 
För att värma upp tvättvatten och varmluft i tvättprocessen används ånga. Beroende på 

olika behov av temperatur förändras ångtrycket, ångtrycken har enheten bar. På Berend-

sen finns tre olika nät med olika tryck, ett 10-bars nät som håller 180°C, ett 6-bars nät 

som har 160°C och ett 3-bars nät som kommer från avspänningsånga och ger c:a 135°C 

till att värma upp vattnet. I Figur 3, visas de olika trycken med respektive temperatur 

(markerat i rött).  
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Figur 3, Ångbildningskurva (Armatec, 2004)  

 

Ånga är ostabilt och ny ånga måste tillföras ständigt för att hålla rätt tryck/temperatur, 

behovet av ånga varierar även under drifttimmarna. Producerad ångan kan inte sparas, 

när värmen i ångan har utnyttjas sjunker temperaturen och ångan bildar kondensat, vil-

ket betyder att vatten som befinner sig i gasfas (ånga) övergår till vätskefas (flytande 

form). Kondensatet avskiljs genom att en ångfälla öppnas för att föra vidare kondensatet 

och ångan förs vidare i ångledningarna. Ångfällan fungerar som ett lås mellan konden-

sat och ånga. På Berendsen Ockelbo används ett avspänningskärl där restvärmen från 

kondensatet utnyttjas för att bilda ny ånga, men nu med en lägre temperatur. 

 
Figur 4, Översiktligt bild för ångflöden för respektive ångnät 

 

Figur 4 redogör för ångflöden med respektive ångtryck. Fjärrvärmeverket visas i en 

orange box för att illustrera att denna är utanför anläggningens system. VVX är en för-

kortning för värmeväxlare och visas i en grön box för att belysa att denna inte är kopp-

lad till ångnätet utan tillhör vattensystemet.  
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Ånga användas i processen för att värma upp vattnet till tvättmaskiner, luft i torktumlare 

och även till finishtunneln som används för att stryka personalkläder. Ångan produceras 

på Bionärs fjärrvärmeverk där bioflis eldas och fjärrvärmeverket är beläget endast 100 

meter från Berendsens anläggning. Ångan produceras i en ångpanna på fjärrvärmever-

ket och leds sedan vidare till en ånglåda vid tvätteriet. Ånglådan reglerar den inkom-

mande ångan till rätt tryck beroende på vilken maskin ångan ska användas i. Ånga med 

trycket 10 bar används i tvätteriets två tvättrör och även i de tvättmaskiner som tvättar 

poster större än 150 kg. Manglar och finishtunnel kräver även en hög temperatur och 

använder därmed också ånga på 10 bar med en temperatur på 180°C. Ånglådan reglerar 

även ångan till rätt tryck för att ledas ut till maskinerna som kräver ett tryck på 6-

bar/160°C. Maskinerna som använder 6-bars nätet är maskiner i efterbehandlingen; gar-

dinmangel, press och de två torktumlarna som tar poster mindre än 150 kg.  

 

Kondensatet som bildas efter att ha använts för att värma upp luften i mangel- och tork-

tumlarprocessen förs till ett avspänningskärl där det tas tillvara som avspänningsånga. 

Avspänningsångan bildar ett tryck på 3 bar och används till att värma upp tvättvatten till 

de mindre tvättmaskinerna. Här används även återvunnet avloppsvatten som sköljvatten 

till de mindre tvättmaskinerna. Överblivet kondensat efter avspänningskärlet samlas upp 

i en kondensattank för att ledas vidare till en matarvattentank som därefter ska återföras 

till fjärrvärmeverket och enligt avtal hålla 100°C vid återföring. När kondensatet inte 

uppnår 100°C vid återföring tillsätts färskvatten i en osmosvattentank som avjoniserar 

vattnet för att ha rätt kvalité vid återföringen till fjärrvärmeverket. Avspänningsångan 

som inte kan utnyttjas i de små tvättmaskinerna går direkt ut i skorsten utan återvinning.  

 

3.4 Komponenter 
Här beskrivs de tre maskiner som finns med under i kapitel 6 Åtgärdsförslag, en be-

skrivning av funktion och användning.  

3.2.1 Tvättrör 

Ett tvättrör (Figur 5) kan beskrivas som en enda lång tvättmaskin fast uppdelad i olika 

kammare. Olika kammare finns för att kunna optimera tvättprocessen, när en tvättpost 

är klar i en kammare så kan nästa post fyllas på.  

 
Figur 5, Tvättrör (Jensen, 2015a)  
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Berendsen Ockelbo har två tvättrör, där det ena tvättar poster om 37 kg (13 kammare) 

och det andra har kapacitet för poster om 50 kg (16 kammare). De tre första kamrarna, 

som visas i figur 5, är till för att skölja tvätten i olika steg. Vid sköljprocessen kan en 

lägre temperatur användas. Men för att uppnå rätt hygienisering krävs det en viss tempe-

ratur under en viss tid. I figuren visas även var ångan tillsätts och det är i dessa kamma-

re som tvätten hygieniseras. I Berendsens fall körs tvätten i 180 sekunder genom 4 

kammare (13 kammars tvättröret) och 130 sekunder i 5 kammare (16 kammars tvättrö-

ret) för att nå upp till det som krävs för att uppnå krav enligt Svensk standard om att 

tvätten ska tvättas i 72°C under 10 minuter (SIS, 2005). 

3.2.2 Torktumlare 

I figur 6 visas hur torktumlarna ser ut på ett industriellt tvätteri. Berendsen har åtta tork-

tumlare, sex stycken som värms upp med 10 bars ångtryck och resterande värms upp 

med 6 bars ångtryck. I torktumlarna torkas tvätt som sedan ska manglas eller behandlas 

direkt i vikmaskiner, tvätt såsom sängkläder, filtar och frotté. Torktumlarna är den del i 

processen som kräver störst andel energi. Ångan används för att värma upp torkluften i 

maskinerna, luften värms upp till 170ᵒC-180ᵒC och släpps sedan ut i skorsten utan åter-

vinning, vilket beror på att torktumlarna saknar värmeväxlare som recirkulerar varmluf-

ten (ÅF, 2013). 

 

 
Figur 6, Tumlare (Jensen, 2015b) 

  

javascript:close();
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3.2.3 Spillvattenvärmeväxlare 

Figur 7 visar spillvattenvärmeväxlaren på Berendsen i Ockelbo.  

 

 
Figur 7, Berendsens spillvatten värmeväxlare 
 

Det finns olika modeller av värmeväxlare som återvinner värme ur vatten. Verksamhe-

tens värmeväxlare är av modellen horisontell spillvattenvärmeväxlare, vilket är anpas-

sad för ett högt flöde (200 l/min) av spillvatten med ett anpassat filter som tål fibrer från 

textilierna i tvätten. Värmeväxlaren används för att återvinna spillvatten från tvättrören 

och utnyttjas sedan igen i tvättprocessen i tvättrören. Värmeväxlaren installerades för 

c:a fem år sedan och sen dess har energianvändningen sänkts markant. Det inkommande 

vattnet har en temperatur på upp till 57ᵒC och värmeväxlaren har en god effekt och ut-

nyttjar närmare 75 % av värmen i spillvattnet. 

 

3.4 Energianvändning 
Energianvändningen i verksamheten är uppdelat i två delar, fjärrvärmeanvändning och 

ånganvändning. Figur 8, visar fördelningen för fjärrvärmeanvändningen från år 2014.  

 
Figur 8, Fjärrvärmeförbrukning fördelat på ånga och fjärrvärme 2014 (Bionär fakturor, 2014) 

 

Från 2015 har drifttiderna på tvätteriet ökat från 8 timmar/dygn till 12 timmar/dygn vil-

ket kommer ha en påverkan på energianvändningen för kommande år. Träflisen som 

används kallas även bioflis och produceras av restprodukter vid röjningsarbete av barr- 

och lövskog (Bionär, 2015).  

 

87% 

13% 

Ånga 

Fjärrvärme 



 

12 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Figur 9 visar fjärrvärmeanvändningen månadsvis för år 2014. Fjärrvärmen används för 

att värma upp vatten till toaletter, duschar och uppvärmning av lokaler. I diagrammet 

syns det att energianvändningen varierar över årets månader, då efterfrågan på värme 

under sommarhalvåret minskar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, Fjärrvärmeanvändning 2014 (MWh) 

 

Till skillnad från fjärrvärmeanvändningen krävs det i stort sett lika mycket ånga oavsett 

säsong (Figur 10). Ångförbrukningen styrs inte av yttertemperatur utan av tvättmixen. 

Dessutom tillkommer effekten av att om stora mängder kulöra kläder tvättas så krävs 

det att tvättröret tomkörs innan en vit-tvätt kan köras. I juli månad förbrukades mest 

ånga under året, och detta kan förklaras med att säsongskunder från hotell har ett större 

behov av kläder under semestertider. 

 
 

 
Figur 10, Ångförbrukningen för 2014 (MWh) 

 
I figur 11 visas fördelningen för 10-bars-ångnätet fördelat på manglar, torktumlare och 

finish-tunneln, kartlagt vid Energianalysen av ÅF (ÅF, 2013). 10-bars-ångnätet står för 

c:a 2,1 miljoner kronor (83 %) av de totala kostnaderna för ångan.  
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Figur 11, Ångförbrukning 10bars ångnät. (ÅF Energianalys, 2013) 
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4. Drivkrafter för en minskad energianvändning 
Miljö och kvalité är två viktiga områden för Berendsen och företaget är paraplycertifie-

rat vilket betyder att alla anläggningar inom Berendsen måste klara kraven enligt miljö-

certifieringen ISO 14001 och kvalitetskraven enligt ISO 9001. De betydande miljö-

aspekterna som anläggningarna arbetar med aktivt är (Berendsen, 2015): 

 Vattenförbrukning 

 El- och övrig energianvändning 

 Transporter 

 Kemikalieförbrukning 

 Utsläpp till vatten 

Varje år sätts mål utifrån fokusområdena och 2015 års energimål för alla anläggningar 

inom Berendsen är: 

”                                                                               

2014                                                                             

teknik, och genom optimering av processerna samt befintlig utrustning.” (         , 

2015)  

 

Figur 12, illusterar den genomsnittliga energianvändningen för Berendsens anläggning-

ar i Sverige. I snitt förbrukar anläggningarna 1,12 kWh/kg och enligt mål förväntas det-

ta minskas till 1,07 kWh/kg totalt för anläggningarna.  

 
Figur 12, Genomsnittlig energianvändning uttryckt i kWh/Kg, tvätt för alla Berendsens anläggningar i 

Sverige, med en mix för användning av bränslena olja, naturgas, gasol och träflis. (Berendsen, 2015) 

 

På lokal nivå finns nyckeltal utifrån områdena WECO som tidigare beskrivits. Tabell 1 

visar de lokala WECO-målen för Ockelbo. Tabellen visar även att det används mer ånga 

än målet, närmare bestämt 0,06 kWh/kg tvätt.  
 

Tabell 1, Weco mål och utfall (Internmaterial, bokslut 2015) 

Aspekt Enhet Mål Utfall
1
 

W (vattenanvändning) l/kg 8,00 9,50 

E (elanvändning) kWh/kg 0,30 0,35 

C (kemikalieanvändning) l/kg 10,40 9,86 

O (ånganvändning) kWh/kg 1,48 1,54 
1
) Utfall för jan-maj 2015
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Svanen-certifiering 

Svanen är en miljömärkning som har funnits i 25 år och omfattade inledningsvis miljö-

märkning av tvättmedel, batterier och papper som en hjälp för konsumenter att göra rätt 

miljöval (Svanen, 2015). Företaget är Svanen märkt enligt nivå 3.0 där certifikatet an-

vänds vid upphandlingar av kunder. Det nuvarande certifikatet gäller fram till år 2016 

och sedan kommer en ny version av svanen med förväntat skärpta krav. Den nya nivån 

för svanen är inte förutbestämd utan ett textilråd tillsammans med svanens representan-

ter kommer överens om de nya kraven (F, Larsson. Internkotankt, 2015-05-15). 

 

Region Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen står för 65 % av Berendsen Ockel-

bo omsättning och dessa kunder ställer upphandlingskrav på att valt företag är miljö-

märkt enligt Svanen. Ångförbrukning är det område som är svårast att klara för anlägg-

ningen i Ockelbo, och vid ett ökat krav i Svanens nästa nivå kan det betyda att Berend-

sen mister sin certifiering (Nordisk miljömärkning, 2012). 

 

För att beräkna energianvändningen används olika faktorer beroende på olika textilkate-

gorier. I tabell 2 visas faktortalen för de olika textilkategorierna. Den största kategorin 

hos Berendsen är kategori 5, sjukhus/vårdhem som svarar för 80 % av all tvätt. Katego-

rierna beskriver de olika faktortalen som används. Att faktortalen varierar beror på att 

de olika kategorierna kräver olika lång tvättid och olika mängd tvättmedel. Formeln 

som används för att beräkna energianvändningen för att komma fram till vilken poäng 

som tvätteriet får är:  

 

Formel [1]                               
 

Genergi = Σ [(Andel)i   (Fenergi)i]. 

(Andel)i = Totala mängden av textilkategori 

Fenergi = faktor för tvättkategori (visas i tabell 2) 

 
Tabell 2,Olika kategorierna enligt svanen kriterier 3.0 och dess faktorer (Svanen Kriterier, 2012). 

 
 

För att klara Svanens krav och bli certifierade krävs det att verksamheten får minst 15 

poäng av 65 möjliga, Berendsen i Ockelbo klarade precis kravet på poängen. Enligt 



 

16 

 

tabell 3 går det att utläsa att energianvändningen fick 0 poäng av 10 möjliga, vilket be-

ror på att företaget har en hög specifik ångförbrukning (mängd ånga/kg tvätt). Genom 

att företaget använder sig av biobränsle (flis), som enligt Svanen är värderat som bra 

miljöval med sina låga CO2 utsläpp, ger det verksamheten 10 poäng. Dessa värden är 

utifrån 2013 års förbrukning.  
 

Tabell 3, Svanens poängsammanställning (Internmaterial, Svanensansökningsmall 2014) 

Krav Område Poäng Max antal poäng 

1 Kemtvätt 2 2 

2 Energiförbrukning 0 10 

3 Klimatgaser 10 10 

4 Vattenförbrukning 2 5 

5 Transporter – Euroklass på lastbi-

lar 

1 3 

6 Distributionsbränsle 0 3 

7 CDV – kritisk utspädningsvolym 0 5 

8 Klor 0 10 

9 Miljömärkta tvättkemikalier 0 9 

10 Inköp av miljömärkta textilier 0 8 

SUMMA  15 65 

 

För att undersöka om anläggningen i Ockelbo använder rätt bränsle ur miljösynpunkt 

har poängen i Svanen jämförts för likvärdiga vårdanläggningar inom Berendsen, se Ta-

bell 4. Ockelbo fick 10 poäng på grund av att de är anslutna till fjärrvärmeverket Bionär 

som eldar träflis. Enligt Svanens kriterier använder därmed anläggningen rätt bränsle i 

dagsläget och därför kommer inte bränslet att utvärderas mera i denna rapport.  

 

Eskilstuna får 0 poäng på grund av det använder det fossila bränslet LPG (liquefied pe-

troleum gas) som framställs på samma sätt som naturgas men behåller den flytande 

formen istället för att raffinera bränslet till gas (Afsglobal, 2015), men 1 poäng får an-

läggningen i kategori ”energiförbrukning” för att de har en effektiv produktion på 300 

st/timme vilket kan summeras som en effektiv användning av kWh/kg, tvätt. Se formel 

[1] för poängberäkning.  

 
Tabell 4, Poängsammanställning för de olika vårdtvätterierna i Sverige med Svanenmärkning (Internma-

terial, Svanensansökningsmall 2014) 

Anläggning Bränsle Mängd 

[MWh] 

Klimatgaser Energiförbrukning 

Torup Naturgas 2 900 0 0 

Eskilstuna  LPG  5 800 0 1 

Ockelbo Träflis 3 600 10 0 
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5. Åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras möjliga åtgärdsförslag för att minska ånganvändningen. Priset 

för ångan som har använts vid beräkningarna är 604 kr/MWh (Bionär, 2014) och totalt 

tvättades 3 738 ton under 2014 (Berendsen bokslut, 2015).  

 

5.1 Torktumlare 
I detta åtgärdsförslag beräknas sex stycken av torktumlarna som är av äldre modell (in-

köpta på 1980-talet) att bytas ut. En offert från återförsäljaren Jensen har beställts och 

använts för att beräkna en minskning av ånganvändningen och pay-off tiden för inve-

steringen. Det som bland annat kommer att ingå i de nya torktumlarna, som inte finns på 

de nuvarande, är värmeåtervinning och luftåterföring via ett värmebatteri samt en opti-

mering av torkprocessen som kommer bidra till att minska ånganvändningen.  

 

Befintliga torktumlare saknar energimätare, därmed har antaganden använts för att be-

räkna besparingen av ett utbyte. Energianalysen som tidigare gjorts av ÅF (ÅF, 2013) 

visar att tumlarna förbrukar totalt 2 600 MWh/år vilket har använts för denna beräkning. 

För att beräkna den totala förbrukningen som använts i ångprocessen multipliceras ÅFs 

mätning som visar att torktumlarna förbrukar 78 % av förbrukningen och eftersom en-

dast sex stycken av åtta torktumlare ska bytas ut så har 20 % beräknats bort från ångför-

brukningen i torktumlarna. 

 

Berendsens andra vårdanläggning i Eskilstuna har bytt tumlare och sparat 15 % av sin 

energianvändning och därför har denna siffra använts som ett antagande. Enligt försälja-

rens hemsida kan nya tumlare spara upp till 35 % av energianvändningen (Jensen, 

2015). Energianalysen som genomfördes av ÅF (ÅF, 2013) visar att ett byte av torktum-

larkomponenter kan spara upp mot 50 % av energianvändningen, komponenterna som 

beräknas byta ut finns redan förinstallerade om en ny investering av nya torktumlare 

skulle ske. I ÅFs beräkningar ingår även att efterkommande produktion kommer kunna 

dra nytta av att torktiden minskas och därmed sparas 30 % av produktionstiden. Denna 

aspekt är ej medräknad i Tabell 6, som visar besparing för de olika antagandena.  

 
Tabell 5, Beräknade besparingar för att byta ut torktumlare till nya 

Antagande Energibesparing 

[MWh/år] 

Kostnadsbesparing 

[kr/år] 

Investering 

[kr] 

Pay-off-

tid [år] 

15 %    300 190 000 2 431 000 13 

35 %    700 440 000 2 431 000 5,5 

50 % 1 040 630 000 2 431 000 4 

 

6.2 Tvättrör 
Dagens tvättrör tvättar 27 kg i varje post vilket betyder att tvättröret anpassat för 

37kg/poster har en outnyttjad kapacitet motsvarande 10 kg. I tvättröret som tar 50 kg/ 

post tvättas 2x27 kg, vilket ger ett maximalt utnyttjande. Här beräknas en besparing 

genom ett utbyte av 37 kg’s tvättröret till ett 50 kg’s tvättrör. Enligt teknisk specifika-

tion från återförsäljare Jensen (2015c), förbrukar det nya tvättröret 0,5 kg ånga/tvätt och 

detta värde har använts för att beräkna energianvändningen.  

 

Formeln [2]           använd för att beräkna energiåtgången för att värma 

tvättvatten med ingångstemperaturen 30°C upp till 100°C, och efter 100°C krävs mer 

energi för förångning och då används en formel för specifik ångbildningsvärme (dhs), 

Formel [3].  
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Etvättrör = (100°C-30°C)   1,97   0,5 kg 

Edhs = 1130 kJ  

Summa = 1198 kJ = 333 kWh 

 

I tabell 6, visas besparingen av att byta från ett 37 kg’s tvättrör till ett 50 kg’s tvättrör. 

Se även bilaga A, för detaljerade beräkningar.   

 
Tabell 6, Besparing för inköp av nytt tvättrör 

Besparing 

[MWh/år] 

Besparing 

[kr/år] 

Investering 

[kr] 

Pay-off-tid 

[år] 

300 180 000 2 700 000 15  

 

5.2 Spillvattenvärmeväxlare 
Spillvattenvärmeväxlaren som finns på anläggningen i dagsläget förvärmer vattnet till 

50°C, som utnyttjas i tvättrören. Värmeväxlaren fungerar effektivt, men har kapacitet att 

ta emot dubbelt så mycket vatten mot vad den gör i dagsläget. Tvättmaskinerna släpper 

ut sitt spillvatten direkt till avloppet och har en temperatur på 55°C, som är en resurs 

som skulle kunna utnyttjas. Den maximala kapaciteten för den befintliga värmeväxlaren 

är 3,33 l/s (T, Bengt., personlig kontakt 2015-05-12). Dagens kapacitet som används 

idag är 1,83 l/s och av det följer en outnyttjad kapacitet på 1,5 l/s.  

 

Formeln           har använts för att beräkna outnyttjad energi i spillvattnet 

och utifrån EFAB’s, (2014), tidigare mätning används ett ∆T, på 8,5°C (57-48,5). Tabell 

7, redogör för den outnyttjade energin/år och besparingen i kronor/år. 
 

Tabell 7, Beräknad besparing för maximalt utnyttjande av värmeväxlare 

Flöde 

[l/s] 

Energimängd 

[MJ] 

Besparing 

[MWh/år] 

Besparing  

[kr/år] 

1,5 570 000 160 97 000 

 

5.4 Kemisk hygienisering 
Temperaturen i dagsläget i tvätt-rör och tvättmaskiner är 72°C och den totala energian-

vändningen är beräknad till 1 900 MWh/år. Energianvändningen för tvättrör är beräknat 

utifrån Bilaga A och förbrukningen för tvättmaskiner antas förbruka samma mängd 

ånga som tvättrören (0,33 kWh/kg) då mätdata saknas. Tvättmängden för tvättmaski-

nerna beräknas vara 387 årston och för tvättrör 539 årston (Berendsen bokslut, 2015). 

Utan att byta befintligt tvättmedel och uppnå en godkänd hygienisering kan tvätt-

temperaturen sänkas till 60°C. Om ytterligare sänkningar skulle genomföras krävs ett 

utbyte av kemikalier med en förbättrad blekning- och desinfektionseffekt. Dermosil 

Emulsion och Ozonit, som är Svanen-godkända kemikalier, med en hög hygiensiering-

seffekt skulle vara ett alternativ. Med dessa kemikalier kan tvättemperaturen sänkas till 

40°C (T, Bengt., personligkontakt 2015-05-12) Tabell 8 visar besparingar för de olika 

temperatursänkningarna där endast procentuella beräkningar har skett för att beräkna 

energibesparingarna utifrån de olika temperaturerna. 
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Tabell 8, Besparing vid temperatursänkning 

°C 

Besparing 

[MWh] 

Besparing 

[kr/år] 

60 320 190 000 

40 860 510 000 

 

5.5 Effektivisering av tvättproduktionen 
Att producera effektivare, d.v.s. producera mer ren tvätt per timme, minskar inte den 

totala ångförbrukningen, men däremot minskar den specifika energianvändningen 

(kWh/kg tvätt). Det ger även ett större utfall i Svanen enligt formel [1], då kategorin 

vård/sjukhustvätt har högt faktortal i Svanens kriterier. I dagsläget produceras 126 st /h 

(snittvärde år 2015, jan-maj) och målet är att producera 138 st /h under år 2015. I tabell 

9 visas besparingen med en produktionsökning på 12 st./h.  

 
Tabell 9, Fler producerade enligt mål för 2015 

Maskiner Energianvädning 

[MWh/år] 

Besparing 

[MWh/år] 

Besparing 

[kr/år] 

Poäng i 

Svanen 

Manglar     500   50   

Finish    250   25   

Tumlare    2 800 280   

Summa 1 030 355 210 000 1 

 

Beräkningarna har skett genom att multiplicera energianvändningen för respektive ma-

skin med den procentuella förändringen vid en ökad produktion. Som exempel: 12 st./h 

fler ger: 12/126 = 10 % förbättrad energianvändning. Manglarna sparar därmed 10 % av 

500 MWh/år = 50 MWh/år.  

 

I tabell 10 visas en sammanställning för besparingar vid en produktion på 300 st / h. 

Vårdanläggningen i Eskilstuna producerar i dagsläget c:a 300 st / h vilket skulle kunna 

vara ett framtida scenario för anläggningen i Ockelbo. 
 

Tabell 10, En produktion på 300st/timme 

Maskiner Energianvädning 

 

[MWh] 

Besparing  

 

[MWh/år] 

Ekonomisk  

Besparing  

[Kr] 

Poäng i 

Svanen 

Manglar 500 360   

Finish 250 180   

Tumlare 2 800 2 000   

Summa 1030 2 540 1 500 000 4 
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5.6 Sammanställning av åtgärdsförslag 
 
Tabell 11, visar en sammanställning över åtgärdsförslagen 

  Besparing 

[MWh/år] 

Besparing 

[kWh/kg] 

Besparing 

[kr] 

Payoff 

[år] 

Poäng i 

Svanen 

Torktumlare 1 040 0,28 600 000 4 2 

Tvättrör    300 0,08 180 000 15 1 

Värmeväxlare    160 0,04 96 000 0 0 

Kem. hygien.    860 0,23 520 000 0 2 

Produktionseff. 2 580 0,69 1 500 000 0 4 

Summa 4 940 1,32 2 900 000 19 9 

 

Tabell 11 visar en sammanställning av de olika åtgärdsförslagen. De totala besparingar-

na efter åtgärdsförslagen summeras till 2,9 Miljoner kronor vilket inte är möjligt då den 

totala kostnaden för ånganvändningen är totalt 2,5 Miljoner kronor. Detta kan förklaras 

med att produktionseffektivisering är summerad med den totala minskningen av ångan-

vändningen som är inte är en åtgärd med egenskapen att minska den totala användning-

en utan utnyttjar den nuvarande ånganvändningen mer effektivt genom att producerar 

fler st./h. Den totala beräknade besparingen för alla åtgärder (exklusive produktionseff.) 

blir då 1,4 miljoner kr per år. Enligt pay-off tiden bör torktumlarna vara den åtgärd som 

skall prioriteras att genomföra. För flest poäng i Svanen har en effektivare produktion 

störst effekt. 
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6. Diskussion 
Det finns flera åtgärder som skulle minska ånganvändningen på Berendsen. Studien 

visar på att den finns potential att spara upp till 1,4 miljoner kronor/år (exklusive pro-

duktionseffektivisering). Att byta ut torktumlarna skulle leda till en minskning på 

600 000 kr/år, med en pay-off-tid på ungefär 4 år, vilket är en lönsam investering. Där-

efter bör åtgärder för en effektivare produktion stå i fokus som har en positiv inverkan 

både på ekonomin och störst utfall i Svanen. Innan andra åtgärder genomförs som tas 

upp under denna studie bör verksamheten fokusera på att installera mätare på varje ma-

skin för att få en bättre bild över vilken process som förbrukar mest. Utbyte av tvättrör 

har en lång pay-off-tid på 15 år, men skulle även kunna ge en bättre produktivitet vilket 

medför att kunder kan få sin tvätt levererad snabbare.  

 

Studien fokuserar inte på detaljer kring implementering av tekniska lösningar utan utgår 

från ett helhetsperspektiv vilket kan ge felkällor i resultatet som sedan inte stämmer 

överens i praktiken. Alla beräkningar ses utifrån en teoretisk bild av produktionen utan 

hänsyn till mänskliga faktorer såsom oordning eller att driftstopp av maskiner före-

kommer. Vid beräkningar för utbyte av maskiner har vissa aspekter uteslutits, såsom att 

effektivare maskiner kommer bidra till en produktion som skulle kunna producera ef-

fektivare och i sin tur bidra med en bättre ekonomisk sits för verksamheten.  

 

En effektivare produktion är möjlig för Berendsen i Ockelbo. Kunden Region Jämtland 

Härjedalen är en nyvunnen kund under slutet av år 2014 och har gett Berendsen i Ock-

elbo möjligheter till att växa ute på marknaden. Med det stora behovet av textilier måste 

produktionen öka med fler st./h. vilket ger effekter som ökade arbetstillfällen och att 

lokaler kan behöva byggas ut. Eskilstuna som har en liknande tvättmix som Ockelbos 

anläggning producerar 300 st./h. Men har även större ytor och mer och effektivare ut-

rustning. Om ett byte av tvättrör och torktumlare sker kan även Ockelbos anläggning få 

bättre möjlighet till en effektivare produktion, då nya torktumlare torkar snabbare men 

även ger en torrare tvätt vilket minskar tiden för mangling. Tvätten blir även lätthanter-

ligare då vikten minimeras när tvätten inte är lika blöt.  

 

Beräkningarna för kemisk hygienisering måste undersökas ytterligare för att få en klara-

re bild av besparingarna. Beräkningarna visade att 520 000 kr skulle kunna sparas om 

ett kemikaliebyte skulle ske, men i dessa beräkningar har endast antagande om en pro-

centuell minskning av processånga genomförts och inga mätningar är gjorda. Däremot 

ger beräkningarna en inblick i att det finns en potential för besparingar. Svensk Stan-

dard bör se över om lagstiftning kan förändras, då tidigare litteraturstudie visar att andra 

länder såsom Tyskland och Danmark redan använder sig av denna metod med goda 

utfall för energiförbrukningen.  

 

Svanenmärkningen har många fördelar men efter denna analys framkommer det att det 

finns brister. Det positiva är att certifieringen får företaget att arbeta aktivt med miljö-

frågor och att se vikten av att minska energianvändningen. Men trots åtgärdsförslagen 

som analyseras i studien ger det inte några markanta skillnader på poäng enligt Svanens 

kriterier. Tvätteriet måste tvätta otroliga mängder tvätt för samma energianvändning för 

att få poäng. För en hög poäng krävs det att tvätterier byter kunder från vårdkunder till 

hotellkunder som har ett lägre faktortal, vilket inte är hållbart ekonomiskt. I denna rap-

port fokuseras endast på energiförbrukningskategorin i Svanen, men även om full poäng 

skulle erhållas i denna kategori så finns det mycket kvar att arbeta med. Hela 40 poäng 
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finns kvar att hämta även om Berendsen skulle uppnå 10 poäng inom energianvänd-

ningskategorin, vilket visar att det inte är hållbart att endast fokusera på en del i Svanen.  
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7. Slutsats 
Det finns potential att spara upp till 1,4 miljoner kronor om alla åtgärder skulle genom-

föras, vilket motsvarar nästintill energikostnaden för att driva endast torktumlarna idag. 

Pay-off-tiden varierar då vissa åtgärdsförslag såsom uttnyttjande av spillvattenvärme-

växlare, kemisk hygiensiering och produktionsstyrning inte har någon utredd invester-

ingskostnad. Den mest ekonomiska åtgärden är ett utbyte av torktumlarna, i dagsläget 

kostar dessa verksamheten 1,5 miljoner kronor och ett utbyte av sex stycken torktumlare 

skulle kunna bespara verksamheten 600 000 kr/år, med en tillhörande pay-off-tid på 4 

år. Det lokala målet för Berendsen är att minska energiförbrukningen med 0,06 kWh/Kg 

tvätt och om alla åtgärdsförslag genomförs resulterar det i en minskning av 

0,63kWh/kg, tvätt.  

 

För att få fler poäng i Svanen krävs det att verksamheten tvättar samma mängd men inte 

förbrukar mer energi. Eller att arbeta effektivare och producera fler styck/timme. En 

kombination av detta skulle kunna ge goda möjligheter till högre poäng i Svanen. Enligt 

Svanens kriterier och åtgärdsförslagen ger ett utbyte av torktumlarna 2 poäng och en 

effektivare produktion 4 poäng, vilket bidrar med 6 extra poäng i svanen och 2 100 000 

kr sammanlagt i besparing. 

 

Sammanfattningsvis är ett utbyte av torktumlare den mest hållbara åtgärden ur ett eko-

nomisktperspektiv.  
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8. Framtida studier 
Trots att fjärrvärrmeanvändningen endast står för 400 000 kr/år så finns det potential att 

minska denna del. Denna studie fokuserar på processångan och har därför inte analyse-

rat åtgärder som minskar denna del. En framtida studie skulle kunna undersöka om det 

finns möjligheter att ta tillvara på spillvärmen från varma ytor eller från kondensatet 

som i dagsläget förs ut via tak. Om energimätare skulle installeras vid varje maskin, 

skulle beräkningar för att utnyttja spillvärmen från kondensatet kunna göras. Genom att 

installera en värmepump innan kondensatet går till matarvattentanken skulle mindre 

värme gå till spillo. Värmen skulle därefter kunna användas till att värma upp duschvat-

ten och lokaler. Andra beräkningar som skulle kunna finnas med i en framtida studie är 

hur mycket en temperatursänkning i lokalerna skulle kunna sänka energianvändningen. 

I dagsläget kan temperaturer i lokalerna under sommartid vara uppåt 35-40°C. Det finns 

även outnyttjad värme i avloppsbrunnen som skulle via en avloppspump kunna pumpas 

upp och användas genom att maximalt utnyttja kapaciteten i värmeväxlaren. Invester-

ingen för en avloppspump skulle kosta c:a 17 000 kr (Ahlsell, 2015).  

 

Kemisk hygienisering skulle behöva utredas grundligare, framtida studier kan fokuseras 

vid vad som krävs för en förändring i den svenska standarden för hantering av vård tex-

tilier. Studien skulle även undersöka de föreslagna kemikalier som tas upp i studien 

(Dermosil Emulsion och Ozonit), vilken miljöpåverkan kemikalierna har. I Svanen 

finns fler kategorier att undersöka varav miljömärkta tvättkemikalier är en kategori som 

ger 9 poäng i svanen. I dagsläget har Berendsen av Svanen godkända tvättkemikalier, 

men kommer trots det inte upp i några poäng i denna kategori. Det finns potential att 

undersöka ett utbyte av kemikalierna och en djupare analys för påverkan från dagens 

kemikalier som används på tvätteriet. 
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27Kg/  

Säck Besparing Besparing Besparing Besparing Förbrukning

Kg/ 

Kammare Tvättrör s/kammare poster/h kg/h

kg/  

kammare

/h Differens kg/dag kg/År kWh/år Kr/år Kwh/Kg Inv Payoff

27 36 16 Kammare 130 se 27,7 996,9 747,7 0,33 2746720 15

54 50 13 Kammare  180 se 19,5 973,0 1050,8 303,1 3637,4 909355,5 300087,3 181372,8

Bilaga A  
 
 

Beräkning energianvändning och besparing för tvättrör 

 


