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Sammanfattning 
Med rådande klimatsituation är ett kontinuerligt arbete med hur man använder energi och hur den 
produceras viktigt. Berendsen Textil Service AB (BTS) är ett företag som kontinuerligt arbetar med 
förbättring för att uppnå sina satta verksamhets- och miljömål. Som ett led i detta förbättringsarbete 
genomfördes arbetet som ligger till grund för denna rapport.  
BTS Umeå var i startgroparna på ett projekt för installation av reningsverk och ville passa på att 
genomföra ytterligare förbättringsarbete. De önskade hjälp med att fastställa möjligheten till 
energiåtervinning ur deras processvatten. 
 
Arbetet har genomförts genom analys av BTS Umeås förbrukningsdata som används för intern 
rapportering och statistik. Temperaturer hos processvattnet vid olika punkter i flödet har uppmätts vid 
liknande anläggningar som redan använder sig av det tilltänkta reningsverket. Med hjälp av beräkningar 
baserat på dessa värden har energiåtervinningspotentialen fastställts. Dessa beräkningar visar att 860 
kWh per dag finns att tillgå en energiåtervinningsåtgärd. Tre alternativa lösningar har analyserats - 
återvinning av processvatten efter rening, energiåtervinning av värme från processvatten innan rening 
med värmeväxlare, samt en kombination av dessa två. 
 
Resultatet av dessa analyser visar att en energibesparing upp mot 21 % av den i anläggningen 
konsumerade eldningsoljan är möjlig med alternativ som finns beskrivet i denna rapport vilket 
motsvarar ca. 61 l eldningsolja E10 per dag. Denna besparing fås genom återvinning av renat varmt 
processvatten bland annat med hjälp av rörvärmeväxlare. Rörvärmeväxlaren valdes på grund av att den 
har tillräcklig god effektivitet samtidigt som underhållet av värmeväxlaren skulle vara enkelt och billigt. 
 
  



 
 

Abstract   
With the current climate situation, it is important to constantly improve and optimize how we use 
energy and from what source we generate it. Berendsen Textile Service AB (BTS) is a company that 
continuously strives to improve their ways of working whilst keeping a watchful eye on how they affect 
the environment. In connection to this continues improvement process a project at BTS Umeå was 
initialized for the installation of a wastewater treatment plant and they wished to take the opportunity 
to some further improvement work. They requested assistance in the analyzing process required to 
determine the possibility to recover thermal energy from their process water. 
 
The work has been performed through an analysis of statistical data for the plant in Umeå. The 
temperatures of the process water have been measured at similar plants with the purification plant 
already installed to determine the thermal conditions at hand. With the help of calculations based on 
these values, the energy recovery potential has been determined for the plant in Umeå. Three 
alternative solutions were established and analyzed - recycling of process water after waste water 
treatment, energy recovery through heat exchangers before waste water treatment and a combination 
of these two. 
 
The result of these analyzes show that there is a large amount of thermal energy in the process water 
and savings up towards 21 % is possible to achieve which adds up to about 61 liters of oil. This saving is 
achieved with the help of a pipe heat exchanger Ekoflow and the recycling of cleaned process water. 
They choice to use the Ekoflow heat exchanger were made due to a beneficial construction and great 
advantages when it comes to maintenance. The potential savings in this report shows that there is 
plenty of thermal energy available for recovery in the process water and some different ways to recover 
thermal energy is covered in the report. 
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Nomenklatur 
 
Storhet Beskrivning Enhet 

Tvarm Det varma mediets temperatur °C 
Tkall Det kalla mediets temperatur °C 
Tv1 Temperatur varma mediet in i värmeväxlaren °C 
Tv2 Temperatur varma mediet ut ur värmeväxlaren °C 
Tk1 Temperatur kalla mediet in i värmeväxlaren °C 
Tk2 Temperatur kalla mediet ut ur värmeväxlaren °C 
∆T Temperaturskillnaden mellan det varma och det kalla 

mediet 
°C 

P Värmeeffekt W 
Q Värmeenergi J 
Cp Specifik värmekapacitet vid konstant tryck J/(kg*K) 
ρ Densitet kg/m3 ̇ 𝑣  Massflöde varma mediet Kg/s ̇  Massflöde kalla mediet Kg/s 
k Värmegenomgångskoefficient W/(m2*K) 

LMDT Logaritmiska medeltemperaturdifferensen °C 𝜂 Värmeeffektivitet % 𝐴 Värmeväxlararea m2 

h Entalpi kJ/Kg 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av en undersökning gällande möjligheten till energiåtervinning ur 
processvatten i anslutning till reningsverk vid Berendsen Textil Service AB i Umeå. Energiåtervinning i 
form av värmeupptag med hjälp av värmeväxlare har analyserats och även till viss del de ekonomiska 
aspekterna med denna återvinning har beaktats.  
 
Att introducera en lösning för energiåtervinning är ett av många sätt att arbeta med 
energieffektivisering. Ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering i vårt samhälle och inom företag 
är viktigt och medför i många fall ekonomisk vinning förutom de miljömässiga fördelar som erhålls 
genom minskad energiåtgång. Till exempel kan en energioptimerad produktion innebära ökad 
ekonomisk vinst för företaget vid försäljning av den produkt man tillverkar. Detta på grund av att 
tillverkningskostnaden för den produkt man producerar minskat som ett resultat av minskad 
energiåtgång i tillverkningsprocessen. Förutom ekonomisk vinning finns en miljömässigt positiv effekt av 
denna energieffektivisering. En minskad energiåtgång innebär ofta en minskad miljöpåverkan och kan 
även ge fördelar inom fler områden så som marknadsföring och profilering för ett företag, där man ges 
möjlighet att marknadsföra sig som ett miljömedvetet företag om man så önskar. Utöver detta är den 
rådande klimatsituationen oroande och den globala uppvärmningen som pågår och påskyndas av våra 
utsläpp och sätt att konsumera (Naturvårdsverket, 2016) en nog så god anledning att granska hur man 
förbrukar energi och se över vilken energikälla man använder.  
  
Berendsen Textil Service AB där arbetet är utfört är ett företag som erbjuder tvätt och textilservice. 
Tvättverksamheten förbrukar en stor mängd värme och vatten i sin dagliga verksamhet, därför är 
energieffektivisering i form av värmeåtervinning intressant ur både miljö- och ekonomisk aspekt. Det 
processvatten som finns att tillgå är tvättverksamhetens avloppsvatten.  
Att undersöka möjligheten att återvinna energi från avloppsvatten är inget nytt utan har undersökts i 
tidigare studier bland annat (Bjurling & Ngo, 2011) (HSB RIKSFÖRBUND, 2015). I dessa undersöks 
möjligheten till återvinning i bostadshus och flerbostadshus, specifikt återvinning av den värme energi 
som finns i avloppsvattnet, då framför allt med fokus på den spillvärme som finns i duschvatten. Dock 
har de ett forcerat system med värmepump dvs en ej spontan värmetransport. I grunden är principen 
den samma i dessa situationer som återvinning vid en tvättservice men förutsättningarna ser 
annorlunda ut samt att denna rapport och i arbetet vid tvättanläggningen eftersträvas spontan 
värmetransport med hjälp av värmeväxlare för att minimera underhåll och driftskostnader. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Berendsen Textil Service AB i Umeå (Berendsen) levererar komplett hyr- och tvättservice av textilier till 
alla olika typer av verksamheter. De erbjuder alltifrån varselkläder till kockkläder, torkdukar, 
entrémattor, moppar, bädd- och badlinnen samt hygienutrustning till offentliga toaletter. Med deras 
service har kunden alltid hela och rena textilier och slipper lagerhållning samtidigt som kunden frigör tid 
och pengar, vilket ger kunden möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.  
 
Berendsen är uppdelat i sex olika affärsområden. Totalt är de cirka 1 300 anställda, fördelade på kontor 
och anläggningar lokaliserade från Limhamn i söder till Luleå i norr. Berendsen svenska huvudkontor 
beläget i Malmö (Berendsen Textil Service AB, 2017). 
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Berendsen Textil Service AB i Umeå skall installera ett reningsverk för att uppfylla lagkrav. I samband 
med det finns möjlighet att göra investering för att återvinna energi/processvatten från reningen för att 
nå internt uppsatta miljömål genom minskning av användning av fossila bränslen. 
 

1.2 Problem 
Berendsen Textil Service AB i Umeå tvättar stora mängder gods av olika slag. Den tvättprocess som 
godset genomgår förbrukar stor mängd varmt vatten. Vattnet som används i tvättprocessen värms med 
hjälp av ånga och ångpannan drivs av olja. Den värme som tillsätts vattnet följer sedan till stor del med 
processvattnet ner i avloppet. Detta vatten bär även med sig smutsen och de olika kemikalier som 
används i tvättprocessen. Detta gör att vattnet måste renas innan det leds ut i avloppet. 
 

2 Frågeställning 
Kan man på ett bra sätt ta till vara på den värme som finns att tillgå i vattnet i anslutning till 
reningsprocessen med till exempel en värmeväxlare och därigenom öka energieffektiviteten vid 
anläggningen? 
 

2.1 Syfte 
Det primära syftet med detta arbete är att skapa ett beslutsunderlag om hur mycket energi/vatten som 
går att återvinna ur tvättvattnet från en specifik industriell tvättningsprocess, samt hur stor en sådan 
kostnadsbesparing skulle innebära.  
Det sekundära syftet är att skapa beslutsunderlag och en mall för beräkning av kommande 
installationsprojekt med liknande frågeställningar.  
 

2.2 Mål  
För att komma till rätta med hur mycket värmeenergi och vatten som går att utvinna ur tvättvattnet från 
det industriella tvätteriet kommer ett antal förslag för sådan återvinning att jämföras.  
 

2.3 Avgränsningar 
Denna rapport begränsar sig till reningsverkets direkta närhet och de förutsättningar som råder eller 
kommer att råda i anslutning till detta. Inga detaljerade beräkningar för ledningsförluster kommer 
genomföras för återcirkulerat vatten eller annan ledning. Eventuella termiska förluster som resultat av 
rening försummas även de. Övriga delar av verksamheten så som tvättprocessen, uppvärmning, 
ventilation och ångbildningssystem med mera beaktas ej i detta arbete. Då detta reningsverk inte är 
installerat vid genomförandet av detta arbete kommer ingen analys av vatten och energiflöden och 
förluster under drift av reningsverket att inkluderas, utan denna rapport bör ses som en förstudie. 
Samtliga ekonomiska värden i denna rapport är exklusive moms.  
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3 Teori 
Långt innan termodynamikens grundsatser fastställdes hade man redan praktisk erfarenhet av 
värmemotorer, särskilt ångmaskiner. Ur det tekniska problemet att från värme utvinna arbete uppstod 
termodynamiken som en ny del av fysiken. Den nya vetenskapen ställde upp lagar och samband mellan 
olika storheter (värme, arbete, temperatur, tryck, volym etc.) vilket möjliggjorde en vidare utveckling av 
termiska maskiner och processer i vilka dessa deltog. Senare har termodynamiken mer och mer 
utvecklats i riktning mot allmän energilära, en grundvetenskap av stor betydelse för fysiken i övrigt, 
kemi, materialvetenskap mm (Alvarez, 1990,2006). 
 
Värmeöverföring är den värmeenergi som, på grund av temperaturskillnad, äger rum mellan två kroppar 
eller inom en och samma kropps olika delar (Alvarez, 1990,2006). 
En förutsättning för att denna värmeöverföring ska ske är att en temperaturskillnad finns, det vill säga 
delta T får ej vara lika med noll, se formel 1. 
 𝑣𝑎𝑟 − 𝑎 = ∆ ≠  (1) 
 
I fallet som detta arbete berör ger värmeöverföring en stor möjlighet till energiåtervinning genom 
spontan värmetransport från varmt till kallt vatten. En vanlig lösning för värmeöverföring mellan som i 
detta fall flytande medier är någon form av värmeväxlare.  
Det finns olika typer av värmeväxlare som används för att uppnå denna värmeöverföring. Beroende av 
hur flödeskanalerna är utformade och förhåller sig till varandra så namnges värmeväxlare lite olika. 
Vanligast är rörvärmeväxlare som utgår från en rörkonstruktion där t.ex. ett varmt medium strömmar 
genom rören och utbyter värme med ett kallare som omsluter rören (eller tvärtom) se Figur 1.  
 

 

Figur 1. iNEX Power-Pipe rörvärmeväxlare, en illustration av flöden 
(iNEX Internationell Exergi AB, 2017). 
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I en spiralvärmeväxlare är också medierna avskilda från varandra och förflyttar sig i spiralformade 
kanaler i värmeväxlaren i likt illustrationen i Figur 2. 
 

 

Figur 2 Sondex spiralvärmeväxlare, en illustration av flöden. 
(Processor AB, 2017) 

 
 
 Även i en plattvärmeväxlare är medierna avskilda från varandra. Men i en plattvärmeväxlare strömmar 
medierna i kanaler på varsin sida om korrugerade plåtar för att utbyta värmeenergi. Dessa plåtar 
monteras tillsammans till en enhet där antalet plåtar och värmeväxlarens kapacitet därmed enkelt kan 
påverkas med hjälp av de korrugerade plåtarnas utformning och antal. 
 

 
Figur 3 Flödes principer för plattvärmeväxlare 

(Processor AB, 2017). 

Beroende på flödesriktning så delar man även in värmeväxlare i tre grupper - medströms-, motströms 
och tvärströmsvärmeväxlare. Som namnet antyder strömmar det varma och det kalla mediet i samma 
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riktning genom enheten i en medströmsvärmeväxlare. I en motströmsvärmeväxlare så strömmar det 
varma mediet genom enheten i motsatt riktning till det kalla mediet. I typen tvärströmsvärmeväxlare är 
det varma och det kalla mediets riktning genom enheten vinkelrät mot varandra (Alvarez, 1990,2006). 
 
Vilken typ man använder beror mycket på de egenskaper som mediet som skall flöda genom 
värmeväxlaren har. Vissa medier så som processvatten som denna rapport berör innehåller stora och 
små partiklar. Dessa riskerar att täppa igen en värmeväxlare med allt för små flödeskanaler vilket kan 
göra en plattvärmeväxlare med dess ofta fina kanalstruktur olämplig trots att de ofta har relativt hög 
effektivitet. Dimensioneringen av en värmeväxlare beror av flera faktorer så som effektivitet och dess 
storlek och hur mycket värme man önskar uppta med hjälp av den. Om man bortser från förlusterna till 
omgivningen kan en värmeväxlares upptagna värmeeffekt skrivas som formel 2, 3 och 4. 
 = =  (2) 
 = ̇ 𝑣 ∗ 𝑝 ∗ 𝑣 − 𝑣  (3) 

 = ̇ ∗ 𝑝 ∗ −  (4) 

 
Ett av de vanligaste problemen vid dimensionering av värmeväxlare är att, utgående från kända 
massflöden   ̇ v,  ̇ k och kända inloppstemperaturer Tk1, Tk2 samt antagna värmekapaciteten Cp och 
värmeövergångstalet k beräkna den erforderliga värmeväxlarytan A (Alvarez, 1990,2006). 
Lösningsgången för detta är att utgå från formel 3 och sätta kalla sidan lika med varma sidan se formel 
5. ̇ 𝑣 ∗ 𝑝 ∗ 𝑣 − 𝑣 = ̇ ∗ 𝑝 ∗ −  (5) 

 
Där Tv1 är det varma mediets inloppstemperatur i värmeväxlaren och Tv2 är det varma mediets 
utloppstemperatur ur värmeväxlaren efter avgiven värme. Tk1 är det kalla mediets inloppstemperatur 
och Tk2 är det kalla mediets utloppstemperatur efter upptagen värme i värmeväxlaren. 
I en värmeväxlare förändras oftast temperaturen hos åtminstone ena mediet under sin passage genom 
värmeväxlaren (Alvarez, 1990,2006). För att beakta denna förändring av temperatur och fastställa 
överförd värmemängd mellan två medier per tidsenhet kan man använda sig av formel 6, där LMDT är 
den logaritmiska medeltemperaturdifferensen och A är överföringsytans area. 
 = 𝐴 ∗ ∗  (6) 
 
LMDT kan även fastställas med formel 7 då Tv1, Tv2, Tk1, och Tk2 är kända. 
 = ∆ 𝑣 − ∆ 𝑣ln ∆ 𝑣∆ 𝑣  

 

(7) 

∆Tv1k2 är temperaturskillnaden mellan det varma mediets inlopp och det kalla mediets utlopp i 
värmeväxlaren, medan ∆Tv2k1 är skillnaden i temperatur mellan varma mediets utlopp och kalla mediets 
inlopp. För att bestämma temperatur för den kalla sidans utloppstemperatur (Tk2) och den varma sidans 
utloppstemperatur (Tv2) gör man följande förutsatt att A, ̇ 𝑣 , ̇ , Tv1, Tk1, Cv, Ck och k är kända.  
Se formel 8, 9 och 10. ∆ 𝑣∆ 𝑣 = ∗𝐴̇ 𝑘∗𝐶𝑣∗ − 𝑣̇ ∗𝐶𝑣̇ 𝑘∗𝐶𝑘  

(8) 
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För att fastställa hur mycket värme per tidsenhet (P) som potentiellt kan återvinnas ur ett medium med 
hjälp av en värmeväxlare kan man använda sig av ekvation 11.  

 
Vid kännedom om värmeväxlarens teoretiska effektivitet (𝜂) så kan man direkt beräkna mängden 
upptagen värme per tidsenhet (P) genom att beakta effektiviteten i kombination med ekvation 10 vilket 
resulterar i ekvation 12. 

 
För beräkning av tillgänglig energimängd (Q) i den dagligt använda massan vatten kan formel 10 
användas men man ersätter massflödet för vatten ̇ 𝑣 med massan för vatten 𝑣 vilket ger formel 13. 

 
På liknande sätt kan även formel 12 anpassas till rådande situation och ser då ut som följer och ger 
formel 14. 

 
Ytterligare en metod för att fastställa tillgänglig värmeenergi är att beräkna entalpierna på de olika 
medierna (h) och fastställa entalpiskillnaden mellan dessa (∆h). Se formel 15, 16 och 17. 

 

 

 
Men hjälp av ∆h kan man sedan fastställa den maximala mängden värmeenergi som en värmeväxlare 
med effektiviteten 𝜂 kan ta till vara på. Vid offertbegäran anges ofta i leverantörernas svar i form av 
offert med angiven energieffekt i form av kW. Detta kan omvandlas till värmeenergi räknat i kWh genom 
formel 18. 

 

𝑣 = − 𝑣̇ ∗ 𝑣̇ ∗∆ 𝑣∆ 𝑣 − 𝑣̇ ∗ 𝑣̇ ∗ ∗ 𝑣 − +  

(9) 

= 𝑣 − ∆ 𝑣∆ 𝑣 ∗ 𝑣 −  
(10) 

= ̇ 𝑣 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣 −  (11) 

= ̇ 𝑣 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣 − ∗ 𝜂 (12) 

= 𝑣 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣 −  (13) 

= 𝑣 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣 − ∗ 𝜂 (14) 

ℎ = ∗ ∗  (15) 

ℎ𝑣 = 𝑣 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣  (16) 

∆ℎ = ℎ𝑣 − ℎ  (17) 

𝑎   𝑊 ∗ 𝑎 𝑎  𝑎  ℎ = 𝑎   𝑊ℎ  (18) 
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Värmeväxlarens effektivitet 𝜂 kan då beräknas med hjälp av formel 19. 

 
Med beaktning av tvättprogrammens karaktär vid mattvätt fastställdes att 30.4 % (Berendsen Textil 
Service AB, 2017) av ett tvättprograms vattenförbrukning är tvättvatten, resterande är sköljvatten där 
sköljvattnet är färskt tappvatten. Det är endast tvättvattnets andel som kan återcirkuleras då det råder 
högre krav på sköljvattnets renhet, formel 20. 

 
De ekonomiska värdena kan fastställas med formel 21 där Q är förbrukad energimängd. 

 
  

𝜂 = 𝑎   𝑊ℎä   𝑊ℎ  
(19) 

ä 𝑎  = .  % ∗ 𝑎  𝑎   (20) 

 ä   =   𝑊ℎ𝑊ℎ   𝑎 ∗    𝑎 
(21) 
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4 Metod 
Genom insamling av data och dataanalys av ett antal besparingsförslag har de termodynamiska och 
ekonomiska förutsättningarna för installation av utrustning avsedd för återvinning av värmeenergi 
undersökts.  
 

4.1 Temperaturer 
Temperaturmätningar har gjorts vid enstaka tillfällen och inte under en viss tidsperiod. Med hjälp av en 
FLIR TG167, visuell IR-termometer, har temperaturer uppmätts vid en existerande installation i BTS 
lokaler i Luleå där samma modell av reningsverk redan installerats. På liknande sätt har 
temperaturmätning även skett i BTS lokaler i Umeå där reningsverket skall installeras, där det kalla 
vattnets temperatur har uppmätts vid huvudledning till tvätteriet. 
 

4.2 Data 
Ekonomiska- såväl som förbrukningsdata för vatten och olja har hämtats från Berendsen Umeås 
underlag för förbrukning och nyckeltalsrapportering. Ur denna dokumentation där dagliga 
förbrukningsdata registrerats har genomsnittlig förbrukning av vatten, bränsle och medelvärden för 
2016 års förbrukning fastställts och använts. Även kostnader för vatten (kr/m3) och bränsle (kr/liter) har 
brutits ut från denna rapportering och presenteras i rapporten. Bränslets energimängd per liter har 
beräknats utifrån av leverantören angivna värden för bränslets egenskaper. 
 

4.3 Beräkningar 
Efter sammanställning och analys av data har beräkningar för att fastställa tillgänglig värmeenergi, 
formel 17. Den upptagna värmeenergin beräknades med omskrivning av formel 19 när effektiviteten (𝜂) 
är känd. Behov av tvättvatten för mattvätt beräknades med hjälp av formel 20, samt beräkning av det 
ekonomiska värdet för den upptagna värmeenergin i form av en jämförelse mot oljekostnad med formel 
21.  Dessa beräkningar har genomförts medhjälp av Microsoft Excel, där skapandet av ett 
Exceldokument underlättat beräkningarna och som med hjälp av sin flexibilitet snabbt kan utföra nya 
beräkningar vid ändrade förutsättningar för till exempel flödes-, temperatur, pris eller 
förbrukningsförändringar. Då reningsverket ej är installerat vid genomförandet av detta arbete har 
genomsnittliga värden använts vid beräkning. Genomsnittsvärden för daglig förbrukning har fastställts 
med hjälp av underlag för rapportering av nyckeltal. 
 

4.4 Förslag 
Efterforskning för att fastställa tillgängliga lösningar har genomförts med hjälp av leverantörers 
hemsidor och deras produktdokumentation. Leverantörer, tillverkare och dess säljare har kontaktats för 
insamling av prisuppgifter. Tre olika förslag har tagits fram, dessa förslag har tagit form baserat på 
förutsättningar i anläggningens utformning och de begränsningar i utrymme som finns.  
 

Alternativ 1 - Återvinning av renat tvättvatten 

Återvinningen av tvättvatten utformades så att vattnet samlas i en uppsamlingstank efter 
reningsverket som sedan pumpas till den avdelning där mattor tvättas. Detta renade vatten 
håller tillräckligt hög reningsgrad för att kunna användas vid mattvätt men är ej tillräckligt rent 
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för tvätt av plagg.  I detta alternativ tillgodoräknas den värme som vattnet innehåller som 
återvunnen värmeenergi direkt i påföljande tvättar. Den återvunna värmeenergin och vattnet i 
alternativ -1 används endast av mattvättarna i anläggningen och en del avgår som avlopp där 
varken vattnet eller dess värme utnyttjas. Se flödesschema i Figur 4. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Figur 4 Flödesprinciper för processvatten vid rening och återanvändning av varmt processvatten (Alt 1). 

  

Alternativ 2 – Energiåtervinning med enbart värmeväxlare 

För att försöka minska värmeförluster som kan förekomma i senare delar av processen kopplas 
värmeåtervinning in på processvattnets flödesväg mellan tvättmaskinspark och avlopp. 
Beroende på vilken värmeväxlare man väljer finns olika förutsättningar att ta tillvara på värmet. 
Gemensamt för samtliga är att någon form av uppsamlingstank måste användas för att 
kompensera för fluktuationer i processvattnets flöde. En sådan fanns ej på plats vid 
genomförandet av detta arbete. De värmeväxlare som berörs i denna rapport har lite olika 
förutsättningar beroende på hur och var de bäst ansluts i vattenflödet. En rörvärmeväxlare kan 
till exempel utnyttja värme i processvatten som lagras i den uppsamlingstank som konstrueras 
vid installation av reningsverket. Denna placering möjliggörs av rörvärmeväxlarens konstruktion 
som medför lågt behov av rening av processvattnet innan det leds in i växlaren. Används en 
spiralvärmeväxlare eller en plattvärmeväxlare bör en separat uppsamlingstank byggas på plats 
samt extra utrustning för rening oavsett var i flödet man ansluter dem. Allra störst behov av 
rening av processvattnet finns vid användandet av plattvärmeväxlare då de har väldigt smala 
kanaler i de storlekar som är lämpliga för en anläggning av BTS Umeås storlek. Den återvunna 
värmeenergin i detta fall när endast en värmeväxlare används går till att förvärma inkommande 
färskvatten som distribueras till samtliga tvättmaskiner i anläggningen och används vid tvätt och 
skölj. Se flödesschema i Figur 5. 
 

Tvättvatten Rening Återanvändning 

Avlopp 
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Figur 5 Flödesprinciper vid rening och återvinning av värmeenergi ur det varma processvattnet (Alt 2). 

 
 

Alternativ 3 – Återvinning av vatten samt energi med värmeväxlare 

Detta alternativ är utformat under förutsättningen att den andel vatten som används för 
återvinning leds förbi värmeväxlaren. Av detta följer att mängden vatten som antas bidra med 
värmeenergi till värmeväxlaren utgörs av totala tillgången värme minus värmen i återvunnen 
volym vatten. Det vatten som renas och återanvänds i detta alternativ nyttjas precis som i 
alternativ - 1 endast till mattvättarna. Värmeenergi i resterande processvatten återvinns som i 
alternativ – 2 med värmeväxlare och används till att värma inkommande färskvatten till 
tvättanläggningens maskinpark. Se flödesschema i Figur 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Figur 6 Flödesprinciper för processvatten vid återanvändning av renat varmt processvatten och återvinning av värmeenergi 
ur resterande varma tvättvattnet (avlopp) (Alt 3). 

 
  

Tvättvatten 

Avlopp 

Tvättvatten Återanvändning 

Uppsamling 

Värmeväxlare 

Rening 

Uppsamling 

Värmeväxlare 

Rening 

Avlopp 
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5 Resultat 
Vid undersökning av förutsättningar vid anläggningen och de besparingsmöjligheter som föreligger så är 
återanvändning av renat tvättvatten ett alternativ till att som idag bara släppa ut vattnet i avloppet. 
Dock är återanvändning av det renade tvättvattnet endast möjligt till tvätt av mattor. Behovet av vatten 
för mattvätt har fastställts med formel 20 (se avsnitt 3) till 4175,7 liter/dag och grundar sig på en 
genomsnittlig karaktär hos de tvättprogram som tvättmaskinerna använder. Olika typer av värmeväxlare 
har funnits med i undersökningen och deras effektivitet (𝜂) har beaktats i beräkningarna. Uppgifter om 
olika värmeväxlares effektivitet i tabellerna grundar sig i tidigare offertförfrågan som utförts av 
Berendsen Textil Service AB. Inom bolaget fanns sedan tidigare kännedom om tre olika typer av 
värmeväxlare varav vissa fanns installerade, samtliga på annan ort. Dessa tre typer av värmeväxlare och 
skillnader i deras effektivitet ger en bra bild av hur olika effektivitetsnivåer hos värmeväxlare avspeglar 
sig i mängden värmeenergi som återvinns ur tvättvattnet (se nedan). 
 

5.1 Förutsättningar 
Först fastställdes förutsättningar för återvinning. Detta gjordes för att kunna bedöma om det är 
ekonomiskt lönsamt att investera i utrustning avsedd att ta vara på värmen i avloppsvattnet. De värden 
som erhålls genom analys av existerande förbrukningsdata och beräkningar med hjälp av formel 15, 16, 
17 & 21 används även vid offertförfrågan till leverantörer av värmeväxlare. Analys av data från BTS 
Umeå och temperaturmätningar vid existerande reningsverks installationer, samt beräkning av andel 
tvättvatten för återvinning (se ekvation 20) presenteras i Error! Reference source not found.. Där 
förutsätts att återanvändningen av vatten representerar 30.4% av totala dagliga vattenförbrukningen i 
tvättanläggningen.   
 

Tabell 1. Rådande förutsättningar för återvinning av värme från tvättvatten. 

Månadsförbrukning olja 5 840 l/månad 
Processvatten mattor 13 687 l/dag 
Processvatten plagg 12 163 l/dag 
Återanvändning av vatten 4 175,7 l/dag 
Temperatur processvatten 35°C 
Temperatur tappvatten 6°C 
Pris vatten 17,07 kr/m3 * 
Pris Eldningsolja E10 9,46 kr/l (OKQ8 AB, 2017)* 
Energiinnehåll Preem E10 9,987 kWh/l (OKQ8 AB, 2017)* 
Antal arbetsdagar per månad 20 dagar 

*priser exklusive moms 

 

5.2 Resultat av beräkningar av olika besparingsalternativ 
Den totala värmeenergi som fanns tillgänglig, det vill säga i processvattnet från både plagg- och mattvätt 
beräknades med hjälp av förutsättningarna listade i kapitel 5.1 och formlerna 17 & 21. Resultatet av 
dessa beräkningar visade att det totalt fanns 860 kWh per dag som blir 206 501 kWh värmeenergi per år 
att återvinna från det tvättvatten som producerades. 

 

 Alternativ 1 - Återvinning av renat tvättvatten 
Energiåtervinning av tvättvatten förutsätter renat tvättvatten då detta alternativ ej innehåller 
energiåtervinning i annan form. Vattnet kan användas till mattvätt och den värmeenergin som behövs 
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vid mattvättningen tillgodogörs således delvis med det återvunna och renade vattnet. Utöver 
energiåtervinningen detta innebär så skulle det medföra en minskad vattenåtgång på 4 175 liter om 
dagen vilket blir ca 1 000 000 liter om året. Det renade vattnet är ej rent nog att användas till annat än 
tvätt av mattor varvid en del av det totala renade vattnet tappas ut som avlopp (se Figur 4). Sköljdelen 
av tvättprogrammet måste dock ha rent färskvatten. 
Den värme-energi som finns i detta vatten har beräknats till 139 kWh per dag vilket blir 33 357 kWh per 
år med formlerna 17 respektive 21. Detta under förutsättning att inga värmeförluster sker vid reningen.  
 

 Alternativ 2 - Energiåtervinning med enbart värmeväxlare 
Om det saknas möjlighet eller om beslut fattas att alternativ 1, återvinning av renat varmt vatten, ej är 
önskvärt kan en värmeväxlare vara ett tänkbart alternativ för återvinning av värmeenergi. Om 
värmeväxlaren placeras så den kan tillgodogöras hela processvattnets volym och om hela 
processvattnets energiinnehåll står till värmeväxlarens förfogande (se Figur 5) blir resulterande 
energibesparing som följer, se tabell 2. Beroende på val av växlare och den valda värmeväxlarens 
effektivitet, varierar den mängd värmeenergi som återvinns med hjälp av värmeväxlaren. 
 
Tabell 2. Energibespari g vid a vä da det av e dast vär eväxlare ed effektivitete  η. 

 Energibesparing (kWh) 

Effektivitet (%) Dag År  

 860 206 501 

 559 134 226 

 430 103 250 

 215 51 625 

 

 Alternativ 3 - Återvinning av vatten samt energi med värmeväxlare 
Kombinerar man återvinning av tvättvatten och installation av värmeväxlare skulle man kunna öka 
möjligheten till energiåtervinning (se Figur 6). En viss del av resterande värmeenergin återvinns med det 
återvunna vattnet som leds tillbaka till mattvätt som i alternativ 1. För att fastställa resulterande 
återvinning av värmeenergi, används som tidigare formlerna 14, 15, 16. 
Med hjälp av sambandet som visas i formel 21 kan energivärden omvandlas och presenteras i kWh. Den 
värmeenergi som finns att tillgå i processvatten under givna förutsättningar och vilken energibesparing 
värmeväxlare vid olika effektivitet medför kan ses i Error! Reference source not found.. Dessa värden 
visar den sammanlagda energibesparingen vid olika effektivitet hos värmeväxlaren.  
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Tabell 3. Total energiåtervinning som resultat av kombinationen av återvinning av renat vatten (vid 35°C), samt 
energiåtervinning med hjälp av värmeväxlare. 

 Återvinningsmetod och effektivitet Återvunnen värmeenergi (kWh) 

Dag År 

Återanvändning av tvättvatten - - 

Värmeväxlare med 𝜂 = 65% 607 145 901 

Värmeväxlare med 𝜂 = 50% 499 119 929 

Värmeväxlare med 𝜂 = 25% 319 76 643 

 

 

5.3 Resulterande besparingar motsvarande mängd eldningsolja 
Eftersom eldningsolja används som primär energikälla vid arbetets genomförande är återvinningen av 
värmeenergins relation till volym konsumerad olja intressant för att ytterligare få ett värdemått att 
relatera till. Eftersom anläggningseffektiviteten inte är känd och ej fastställdes under detta arbete har 
återvunnen energi i kWh omvandlats direkt till den volym i liter eldningsolja E10 som den konsumerade 
energimängden motsvarar. Egenskaperna för eldningsoljan återfinns i tabell 4. 
 
Tabell 4. Egenskaper hos Preems Eldningsolja E10 (Preem AB, 2014) 

Egenskaper hos eldningsolja E10 

MJ/kg kWh/kg kg/m3 (15°C) kg/l (15°C) 

42.8 11,88984 840 0.84 

 

 Alternativ 1 - Energiåtervinning omvandlat till liter eldningsolja 
Den värmeenergi som tillvaratagits med hjälp av återvinningen av renat processvatten motsvarar 
energiinnehållet följande volym olja, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Den återvunna värmeenergin som resultat av återvinning av renat vatten omvandlat till det antal liter olja vars 
energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd. 

Återvunnen värmeenergi omräknat i mängd eldningsolja E10 

  Dag (L) År (L) 

Återanvändning av renat vatten 13 3 339 

 

 Alternativ 2 - Energiåtervinning omvandlat till olja 
Vid omvandling av den återvunna värmeenergin vid användandet av endast värmeväxlare erhålls 
följande. Se tabell 6. 
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Tabell 6. Den återvunna värmeenergin som resultat av energiåtervinning med endast värmeväxlare omvandlat till det antal liter 
olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd. 

Återvunnen värmeenergi omräknat i mängd eldningsolja E10 

Effektivitet för värmeväxlare Dag (L) År (L) 𝜂 = 65% 56 13 439 𝜂 = 50% 43 10 338 𝜂 = 25% 21 5 169 

 

 Alternativ 3 - Energiåtervinning omvandlad till liter eldningsolja  
Om man väljer att kombinera återvinning av renat processvatten och installation av värmeväxlare 
motsvarar den återvunna energin energiinnehållet i antal liter olja som följer, se tabell 7. 
 
Tabell 7. Den återvunna värmeenergin som resultat av energiåtervinning genom kombination av återvinning av vatten och 
värmeväxlare. Summerat och omvandlat till det antal liter olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd. 

 Återvinningsmetod och 
effektivitet 

Energiåtervinning omvandlat till mängd eldningsolja E10 

Dag (L) År (L) 

Återanvändning av tvättvatten - - 

Värmeväxlare med 𝜂 = 65% 60 14 608 

Värmeväxlare med 𝜂 = 50% 36 12 008 

Värmeväxlare med 𝜂 = 25% 18 7 673 

 
 

5.4 Resulterande besparingar (SEK) 
Den mängd olja som energiåtervinningen motsvarar skulle innebära en motsvarande minskning av den 
mängd olja som köps in till anläggningen. Baserat på detta och de i kapitel 5.3 fastställda volymerna kan 
energimängden omsättas till ett ekonomiskt värde. 
 
Att sätta ekonomiskt värde på energiåtervinningen är inte helt överföringsbart i praktiken eftersom där 
bör man ta hänsyn till bland annat anläggningseffektiviteten. Energiöverföringen av värme vid 
förbränning av olja till system för ångbildning och sedan upphettning av tvättvatten med denna bildade 
ånga kan inte i praktiken ske helt förlustfritt. Det förekommer alltid förluster i överföring av värmeenergi 
mellan de olika leden i en sådan process. Prisuppgifterna som användes vid beräkning av det 
ekonomiska värdet hämtades från OKQ8 AB och återfinns i tabell 1.  
 

 Alternativ 1 - Återvunnen energimängd omvandlat till SEK 
Det ekonomiska värdet på återvunnen energi vid användandet av alternativ 1 - återvinning av 
tvättvatten för mattvätt, kan ses nedan i tabell 8. 
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Tabell 8. Ekonomiskt värde på återvunnen energimängd med kostnad för eldningsolja som utgångspunkt. 

Oljekostnader och besparing Ekonomisk besparing sett till genomsnittlig års 
förbrukning av olja 

Pengavärde (kr) Besparing (%) 
Årlig kostnad olja 662 956 - 
Motsvarande årlig återanvändning 31 595 4 
 

 Alternativ 2 - Återvunnen energimängd omvandlat till SEK 
Det ekonomiska värdet som den återvunna energin med hjälp av endast värmeväxlare vid användande 
av alternativ 2 återfinns nedan i tabell 9. 
 
Tabell 9. Den återvunna värmeenergin som resultat av energiåtervinning med endast värmeväxlare, omvandlat till vad det antal 
liter olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd kostar. 

Kostnad och 
återvinningsgrad i 
värmeväxlare 

Total oljekostnad och besparing sett till genomsnittlig års 
förbrukning av olja 

Total oljekostnad och besparing (SEK) Besparing i % 
Kostnad olja 662 956 - 
Besparing 𝜂 = 65 % 127 137 19 
Besparing 𝜂 = 50 % 97 797 14 
Besparing 𝜂 = 25 % 48 898 7 
 

 Alternativ 3 - Återvunnen energimängd omvandlat till SEK 
När Alternativ 1 och 2 kombineras uppnås högsta besparingen vilket också kan ses i tabell 10. 
 
Tabell 10. Total ekonomisk besparing. 

Kostnad och 
återvinningsgrad i 
värmeväxlare 

Total oljekostnad och besparing sett till genomsnittlig års 
förbrukning av olja 
Total oljekostnad och besparing (SEK) Besparing i % 

Kostnad olja 662 956 - 
Besparing återanvändning - - 
Besparing 𝜂 = 65 % 138 195 21 
Besparing 𝜂 = 50 % 113 595 17  
Besparing 𝜂 = 25 % 72 595 11 
 

 Översikt ekonomisk besparing 
En samlad bild av de olika alternativens ekonomiska besparing har sammanställts i tabell 11. Beaktas 
även anläggningseffektiviteten kommer de ekonomiska besparingarna att öka, men på grund av 
begränsningarna i detta arbete beaktas den ej. 
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Tabell 11. Den procentuella minskningen av bränslekostnader som följd av de olika energiåtervinningsalternativen. 

Återanvändning och 
återvinningsgrad i 
värmeväxlare 

Procentuell minskning av kostnader för bränsle sett till 
genomsnittlig årsförbrukning 

Alternativ 1 (%) Alternativ 2 (%) Alternativ 3 (%) 
Återanvändning av vatten 4 - - 

Värmeväxlare med 𝜂 = 65 % - 19 21 

Värmeväxlare med 𝜂 = 50 % - 14 17 Värmeväxlare med 𝜂 = 25 % - 7 11 
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5.5 Värmeväxlare 
Med hjälp av fastställda förutsättningar har offerter begärts in från flertalet leverantörer. Detta har givit 
flera potentiella värmeväxlare som skulle vara aktuella vid en investering. Det finns olika typer av 
värmeväxlare som löser överföringen av värmeenergin på lite olika sätt. Samtliga värmeväxlare i denna 
rapport löser det med hjälp av motströms konvektion utan blandning av det kalla och varma mediet som 
ska växla värme. Generellt är de olika varianterna av värmeväxlare olika lämpade beroende på 
verksamhetens storlek och flöden där även mängden dispergerat fast material i dessa flöden har 
betydelse. Om flödena under eller överstiger en värmeväxlares designområde medför det en försämrad 
effektivitet. 
 

 Alfa Laval ALSHE LTL 
ALSHE LTL Figur 7, är en spiralvärmeväxlare som under rådande förhållande har en effektivitet på 𝜂= 49 
% från leverantören Alfa Laval Nordic AB (se Figur 4).  Spiralvärmeväxlarens flödesprincip illustreras i 
Figur 2. För ytterligare produktdetaljer, se Bilaga 9.1. 
 

 

Figur 7. Alfa Laval ALSHE LTL. 
 (Alfa Laval Nordic AB, 2017) 
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 Sondex SONSPV 250 
Än annan variant av spiralvärmeväxlare är Sondex SONSPV 250 från Processor AB. Effektiviteten för 
denna under rådande förhållanden uppgår till 𝜂= 49 %. Produktbild ses i Figur 8 och illustration av flöden 
för denna typ av värmeväxlare ses i Figur 2. För ytterligare produktinformation, se Bilaga 9.2. 
 

 

Figur 8 Sondex spiralvärmeväxlare 
 (Processor AB, 2017) 

 

 iNEX Power-Pipe 
En rörvärmeväxlare som på grund av sin konstruktion är fördelaktig när det gäller processvatten med 
hög partikelnärvaro i det varma processvattnet är iNEX Power-Pipe rörvärmeväxlare. Effektiviteten för 
denna värmeväxlare är 𝜂= 25 % (Berendsen Textil Service AB, 2017). I Figur 9 visas hur en installation 
kan se ut, medan flödet i värmeväxlaren illustreras i Figur 1.  
 

 

Figur 9. iNEX Power-Pipe rörvärmeväxlare för avloppsvatten  (iNEX Internationell Exergi AB, 2017). 
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 Ekoflow 
Ekoflow är en rörvärmeväxlare som fungerar genom att det varma processvattnet leds genom 
rörledningen, medan det kalla vattnet leds på rörmantelns utsida efter samma princip som med iNEX 
Power-Pipe (se avsnitt 5.5.3). Se Figur 1 för flödesillustration, samt Figur 10 för produktbild. För 
ytterligare produktinformation, se Bilaga 9.3.  
 

 

Figur 10. EKOFLOW Rörvärmeväxlare 
 (Isakssons Rostfria AB, 2017) 

 

5.6 Val av värmeväxlare  
Efter analys av de olika värmeväxlarnas för-och nackdelar är rörvärmeväxlare som motsvarar prestanda 
som värmeväxlare EKOFLOW uppvisar (se avsnitt 5.5.4) det rekommenderade alternativet för 
värmeväxling av processvatten hos BTS Umeå. Ekoflow har en effektivitet på 𝜂 = 67 % och har 
fördelaktigt ej tidskrävande underhåll. Därför lämpar sig en sådan i en miljö med gott om partiklar i 
processvattnet utan att det är nödvändigt att installera ytterligare åtgärder för att undvika ansamlingar 
som riskerar minska eller stoppa flödet genom värmeväxlaren. 
 

 Ekoflow - Resulterande data 
Om man använder värmeväxlare som motsvarar prestanda hos Ekoflow med effektiviteten 𝜂 = 67 % 
resulterar det i följande besparingar för de olika lösningarna som använder sig av värmeväxlare, det vill 
säga alternativ 2 och alternativ 3. 
 

5.6.1.1 Alternativ 2 - Energiåtervinning med värmeväxlare Ekoflow 
Om man använder sig av Ekoflow som lösning för energiåtervinning resulterar det i följande mängd 
återvunnen värmeenergi, se tabell 12. 
 
Tabell 12. Återvunnen energi vid användning av Ekoflow i alternativ 2, energiåtervinning med värmeväxlare. 

Tillgänglig värme och återvinningsgrad 
i värmeväxlare 

Tillgänglig och återvunnen värmeenergi 

Värme per dag (kWh) Värme per år (kWh) 

Värme att tillgå för värmeväxlare  860 206 501 

Återvunnen energi 𝜂 = 67 % 576 138 356 

 
Det energiupptag som utförs med hjälp av Ekoflow motsvarar energiinnehållet i följande mängd 
eldningsolja E10, se tabell 13. 
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Tabell 13.  Den återvunna värmeenergin som resultat av energiåtervinning med endast värmeväxlare Ekoflow, omvandlat till det 
antal liter olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd. 

Återvinningsgrad i värmeväxlare 
  

Energiåtervinning omvandlat till mängd 
eldningsolja E10 
Dag (L) År (L) 𝜂 = 67 % 57 13 520 

 
De ekonomiska besparingarna till följd av användandet av Ekoflow ses i tabell 14. 
 
Tabell 14. Den återvunna värmeenergin som resultat av energiåtervinning med endast värmeväxlare Ekoflow, omvandlat till vad 
det antal liter olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd kostar. 

Kostnad och besparing vid 
återvinningsgrad i värmeväxlare 

Ekonomisk och procentuell besparing sett till 
genomsnittlig års förbrukning av olja 

 Pengavärde (SEK) Besparing i % 
Kostnad olja 662 956 - 
Besparing vid 𝜂 = 67 % 131 049 20 
 

5.6.1.2 Alternativ 3 - Återvinning av vatten samt energi med värmeväxlare Ekoflow 
Kombinerar man alternativ 1, återvinning av renat tvättvatten och värmeväxlare Ekoflow för 
energiåtervinning erhålls alternativ 3 och följande resultat, se tabell 15. 
 
Tabell 15. Total energiåtervinning som resultat av återcirkulering av vatten vid 35°C och energiåtervinning med hjälp av 
värmeväxlare. 

Metod och återvinningsgrad i 
värmeväxlare   

Återvunnen värmeenergi 

Dag (kWh)  År (kWh) 

Återanvändning av tvättvatten - - 𝜂 = 67 % 621 149 363 

 
Vad detta energiupptag motsvarar i eldningsolja E10 återfinns i tabell 16. 
 
Tabell 16. Total återvunnen värmeenergi som resultat av energiåtervinning med återvinning av vatten och värmeväxlare 
omvandlat till det antal liter olja vars energiinnehåll motsvarar återvunnen energimängd. 

Metod och återvinningsgrad i 
värmeväxlare  

Energiåtervinning omvandlat till mängd 
eldningsolja E10 
Dag (L) År (L) 

 Återanvändning av tvättvatten - - 𝜂 = 67 % 61 14 954 
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Det ekonomiska värdet på denna energiåtervinning, se tabell 17. 
 
Tabell 17. Energiåtervinningens ekonomiska besparing. 

Kostnad och besparing vid 
återvinningsgrad i värmeväxlare 

Ekonomisk besparing sett till genomsnittlig års 
förbrukning av olja 

Pengavärde (SEK) Besparing i % 
Kostnad olja 662 956 - 
Besparing återanvändning av tvättvatten - - 
Besparing vid 𝜂 = 67 % 141 475 21 
 
 

5.6.1.3 Översikt besparingar värmeväxlare Ekoflow 
Översikt av återvinning enligt de tre olika alternativen då värmeväxlare av typen Ekoflow används, se 
tabell 18. 
 
Tabell 18. Översikt besparingar vid användning av Ekoflow. 

 Återanvändning och 
återvinningsgrad i 
värmeväxlare 

Procentuell minskning av kostnader för bränsle sett till 
genomsnittlig årsförbrukning 
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Återanvändning av tvättvatten 4 % - - 

Besparing vid 𝜂 = 67 % - 20 % 21 % 

 
 
Med de resulterande besparingarna kan man enkelt avgöra utrymmet för investering. Detta då en 
investering i de allra flesta fall förväntas bära sin egen kostnad. Kalkylperiodernas längd varierar inom 
olika företag, men om man väljer att använda en kalkylperiod på 10 år kan man beräkna att 
besparingarna över samma period kan bära en investerings- och driftkostnad upp mot 1 414 756 SEK 
(141 475 SEK*10 år ≈ 1 414 750 SEK). Med detta enkla resonemang kan man snabbt avgöra lönsamheten 
för investeringen när investeringskostnaderna för energiåtervinningslösningen fastställts. Kostnaden för 
Ekoflow när detta arbete utfördes uppgavs av leverantör vara 380 000 kr inklusive frakt till Umeå 
(exklusive moms). Vid installation av en värmeväxlare tillkommer kostnader för det arbete och det 
materiel som krävs för att utföra installationen. Denna kostnad varierar givetvis från anläggning till 
anläggning då den beror av verksamhetens utformning och förutsättningar i lokaler. Tar man höjd och 
antar en total investeringskostnad på 650 000 SEK så finns 270 000 SEK att använda till materiel och 
arbete. Använder man sig sedan av denna kostnad på 650 000 SEK och besparingen ifrån tabell 17 på 
141 475 kan man beräkna återbetalningstid på sin investering. Man bör även beakta 
underhållskostnaden låt oss säga 5 000 kr/år i detta exempel då det är en tacksam konstruktion att 
underhålla. Detta kan beräknas genom att dividera investeringskostnaden med besparingen som 
energiåtervinningen medför, då betalar sig anläggningen på ca 4,8 år. Se nedanstående beräkning. 
 

  
 − /å  ≈  ,  år   

 
 
.  
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6 Analys, diskussion och slutsatser 
Resultatet av detta arbete visar att det finns klara möjligheter till energiåtervinning i tvättanläggningar 
av typen som Berendsen har. Energiåtervinning och minskad energianvändning är alltmer aktuellt och 
viktigt för olika verksamheter, dels på grund av den globala uppvärmningen men även sett till eget 
ekonomiskt intresse. Självklart finns det även i detta arbete saker som kunde genomföras på ett bättre 
sätt. Till exempel så användes en värmekamera för temperaturanalyser av varma detaljer vid BTS 
anläggning i Luleå men endast ett fåtal mätningar utfördes. Det var dock gott nog för syftet med detta 
arbete men önskas en noggrannare mätning och bättre analys av variationer i data bör någon form av 
logger användas med dränkbart termoelement för längre mätserier. Förutom en momentan mätning vid 
anläggningen i Luleå så har antagandet gjorts att temperaturen vid BTS Umeås anläggning kommer vara 
lika som vid BTS Luleås anläggning. Detta antagande kan visa sig vara felaktigt i samband med 
rördragning och installation av reningsverket i anläggningen i Umeå. Detta då skillnader i rörlängd kan 
medföra både högre och lägre temperatur på det processvatten som ankommer reningsverket och 
värmeväxlare. Processvattnets temperaturförlust till följd av rening, det vill säga temperatur före och 
efter reningsverk kommer dock inte skilja mer än någon enstaka °C vilket även de enklare 
temperaturmätningarna vid anläggningen i Luleå också visade. Även om denna temperaturförlust är 
liten är det nog för att påverka besparingens storlek. Denna förlust påverkar dock endast de alternativ 
som innefattar återanvändning av renat vatten. 
 
Det finns flera andra sätt att försöka minska anläggningens energianvändning genom optimering av 
verksamhet och man kan även se över hur anläggningen förbrukar energi och vilken energikälla man 
använder. Utmaningen för BTS Umeå ligger i att hitta lämpligaste lösningen för just deras 
förutsättningar. I en tvättverksamhet finns en betydande andel textilfibrer i processvattnet som enkelt 
kan smita igenom filtreringen för att sedan trassla ihop sig och hindra flödet i alltför trånga 
flödeskanaler. Flödeskanalerna i en värmeväxlare varierar beroende på vilken typ av värmeväxlare det 
är, samt vilket ändamål värmeväxlaren har konstruerats för. Textilfibrer och andra föroreningar i 
processvatten begränsar valmöjligheten av värmeväxlare och påverkar kostnader för installationen då 
extra kringutrustning krävs. Plattvärmeväxlare till exempel, har som regel den bästa effektiviteten och är 
relativt billiga i inköp men medför ökade kostnader för filtrering och underhåll. Svårigheten i filtreringen 
och tidigare erfarenheter inom Berendsen Textil Service AB gällande användandet av plattvärmeväxlare, 
medförde att den typen av växlare inte var aktuell i detta fall. Där kommer de stora fördelarna med 
Ekoflow. Dess effektivitet är inte lika hög som hos en korrekt dimensionerad plattvärmeväxlare men den 
vinner favör med de fördelaktiga drift- och underhållskostnaderna. Underhållet är snabbt och enkelt och 
ingen specialutrustning krävs för att genomföra det. Rening av processvattnet innan Ekoflow är knappt 
nödvändig annat än grov filtrering för uppsamling av mejslar och andra stora objekt som kan tänkas följa 
med i en ficka vid tvätt av plagg och genom sin storlek riskerar kila fast och orsaka stopp i rören. 
 

6.1 Ekonomiska aspekter 
En energiåtervinning medför energibesparingar och allt som oftast en ekonomisk besparing. Den långa 
tekniska livslängden för värmeväxlare som uppgår mot 30 år uppväger ofta de initiala investeringar som 
görs.  Den ekonomiska vinsten av en sådan energibesparande investering beror dock ofta av storleken 
på investeringen.  I denna rapport har valet fallit på att endast fokusera på energibesparingarna och de 
ekonomiska vinster som de föreslagna åtgärderna motsvarar. Kostnader för installationer är i stor 
utsträckning anläggningsspecifikt anpassade lösningar och varierar i kostnad och redovisas ej i 
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rapporten. Kostnaden kan variera med placering och val av utrustning såväl som nödvändiga 
rördragningar. Detta är något som behöver analyseras för den anläggning som en investering i 
energiåtervinning är aktuellt för. Även om en investering i en värmeväxlare kan medföra stora kostnader 
så kan man med hjälp av de metoder som använts i denna rapport fastställa dess ekonomiska 
lönsamhet. Ser man till de ekonomiska besparingar värmeväxlare ”Ekoflow” i alternativ 3 ger per år, som 
är drygt 141 000 SEK, och beaktar en vanligt förekommande kalkylperiod på 10 år, så kan 
investeringskostnaden uppgå till ungefär 1.4 miljoner SEK. Det visar tydligt att en värmeväxlare i de allra 
flesta fall är en lönsam investering. Beaktar man dessutom en anläggningens effektivitet så ökar de 
ekonomiska besparingarna som fås genom de föreslagna värmeåtervinningsåtgärderna. Detta då ingen 
värmeproducerande anläggning är 100 % effektiv. Skulle 100 % effektivitet vara möjlig så innebär det att 
all energi i den eldade oljan skulle omvandlas till värmeenergi. Men så är det inte, det förekommer alltid 
förluster i samband med produktion och överföring av värmeenergi i värmeproducerande anläggning 
och dess komponenter. I BTS anläggning i Umeå används eldningsolja som energikälla för att bilda ånga 
som värmer det vatten som ska användas vid tvätt till önskat temperatur. Om oljepannan har en 
effektivitet på 80 % medför detta en förlust på 20 %. Man kan alltså tillgodogöra sig 80 % av oljans 
energiinnehåll i detta fall. Vilket i sin tur leder till att det krävs mer eldningsolja vid förbränningen för att 
uppnå önskad temperatur i ångan. Som exempel, om det skulle krävas 100 liter olja i en anläggning med 
100 % effektivitet för att uppnå en viss önskad temperatur. Då krävs det 125 liter olja för att uppnå 
samma temperatur vid en identisk anläggning men där en anläggningseffektivitet på 80 % råder.  Detta 
innebär att det har kostat företaget 20 % mer att tillföra den värmeenergi som finns i systemet och som 
senare kan återvinnas. Det i sin tur höjer det ekonomiska värdet på den värmeenergi som återvinns. 
Man bör också vara medveten om och att val av värmeväxlare kan medföra tilläggskostnader för 
kringutrustning eller ytterligare anpassning av anläggning. Det är därför viktigt att man undersöker 
förutsättningarna innan valet av värmeväxlare ska göras. 
 

6.2 Miljöaspekter 
Miljövinsterna är stora. En minskad oljeförbrukning på upp mot 14 955 liter per år som alternativ 3 med 
värmeväxlare Ekoflow skulle medföra en stor minskning av miljöbelastningen utöver den ekonomiska 
besparingen. För att sätta det i perspektiv, en genomsnittlig svensk villa förbrukar 25 000 kWh per år 
(E.ON, 2017) detta motsvarar 2 503 liter eldningsolja E10. Det innebär att den minskade 
oljeförbrukningen som kan fås med alternativ 3 på 14 955 liter motsvarar totala energiförbrukningen 
hos 5 villor. Eldningsolja av denna typ har en emissionsfaktor på 267 kg CO2 per MWh 
(Naturvårdsverket, 2017). Med alternativ 3 och rörvärmeväxlare Ekoflow beräknas 149 363 kWh, 
ungefär 149 MWh återvinnas (Tabell 15). Det medför ett minskat årligt utsläpp på 39 ton CO2 (267 * 149 
= 39 783 kg CO2). Detta är en stor vinst både för miljön såväl som för företaget i sin strävan efter att bli 
bättre och effektivare i sin energianvändning. Att minska användningen av fossilbränslen är något som i 
allra högsta grad är aktuell i den klimatsituation som råder oavsett verksamhet. Självklart kan dessa 
värden se både bättre och sämre ut beroende på hur effektiv anläggningens rökgasrening är. 

7 Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 
Arbetet på BTS Umeå anläggning är på intet sätt avslutat i och med denna rapport. Det finns en utryckt 
önskan från företaget att ta emot ytterligare examensarbetare och att fortsatta analysera och förbättra 
verksamheten och dess processer. I detta arbete har begränsningarna medfört att 
ångbildningsprocessen och värmeöverföringen mellan ånga och vatten har försummats. I en 
tvättanläggning som BTS Umeå eldas olja för att bilda ånga som i sin tur värmer inkommande 
färskvatten i tvättmaskinerna vid tvätt. Det finns god anledning att arbeta vidare med analys av dessa 
delar i processen. Vidare bör plattvärmeväxlare utredas ordentligt för att fastställa vad som krävs för att 
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kunna använda sig av denna typ av värmeväxlare, detta då plattvärmeväxlare har en mycket hög 
effektivitet och är förhållandevis billiga. Därav bör ytterligare forskning genomföras för att analysera 
vilken kanaldimension i värmeväxlaren, samt vilken rening som krävs innan användning av denna typ av 
växlare.  
 
Mina rekommendationer är att Berendsen Textil Service AB använder sig av värmeväxlare Ekoflow 
(Isakssons Rostfria AB, 2017) vid installation i Umeå, då fördelaktigt underhåll och litet behov av 
kompletterande utrustning gör den enkel att hålla i drift. Man undviker även onödig extrakonstruktion 
av till exempel uppsamlingstank för att kompensera för fluktuationer i flödet. Med Ekoflow kan man 
utnyttja tanken avsedd för uppsamling av processvatten till reningsverket och har dessutom en relativt 
hög effektivitet i värmeväxlaren. Önskar man installera värmeväxlare i andra anläggningar än den i 
Umeå bör en individuell analys av förhållanden på de tilltänkta anläggningarna genomföras. Det är 
nämligen inte säkert att Ekoflow är det bästa lösningen för samtliga anläggningar eftersom lokaler och 
förbrukning och behov kan se annorlunda ut. Detta innebär att stora skillnader i vattenflödet jämfört 
med anläggningen betydligt högre vattenflöden kan förekomma och att en större värmeväxlare 
alternativt flera värmeväxlare skulle behövas. 
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Bilaga 9.1 
Spiralvärmeväxlare ALSHE LTL 13S 



 

 

Spiral Heat Exchanger 

Specification 
 
Customer :  Berendsen Textil Service AB  
Model :  ALSHE LTL 13S  
Project :  2038106 
Item :  Alfa Laval Spiral värmeväxlare Date :  3.5.2017 

 
___________________________________________________________________________________ 
  Hot side  Cold side 
Fluid  Water Water 
Density kg/m³ 996.6  999.4 
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.19  4.20 
Thermal conductivity W/(m*K) 0.607  0.591 
Viscosity  inlet cP 0.721  1.47 
Viscosity  outlet cP 1.29  1.04 
 
Mass flow rate kg/h 3177  6005 
Inlet temperature °C 35.0  6.0 
Outlet temperature °C 10.7  18.8 
Pressure drop kPa 2.93  9.35 
 
Heat transfer 
Heat Exchanged kW  90.00 
Relative directions of fluids   Counter current 
L.M.T.D. K  9.2 
Duty margin %  12.2 
 
 
Construction 
Cylindrical width mm  500 
Outer diameter mm  645 
Plate material   316/316L Dual certif 
Plate thickness mm 2.0  2.0 
Spacing  mm 6.0  6.0 
Stud arrangement  57.0 x 53.0  57.0 x 53.0 
Connection size  ND 80->ND 80  ND 80->ND 80 
Channel closure  Open-Roll  Open-Roll 
 
Pressure vessel code   ASME - PED, CE mark cat 0 
Flange standard  EN  EN 
Design overpressure bar 3.0  3.0 
Design temperature °C 35  35 
Fluid danger  No Danger  No Danger 
 
Weight empty/operating  kg  680 / 800 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment and products in conformity 
therewith. 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this document and submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectual proprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive 
property of Alfa Laval and shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Laval's quotation. The Proprietary Information may not, 
without the written consent of Alfa Laval, be used or copied, reproduced, transmitted or communicated or disclosed in any other way 
to a third party. 
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REMARKS

PLATE MATERIAL

GASKET (A) :

GASKET (B) :

EMPTY WEIGHT-

FULL OF WATER WEIGHT-

DATE REV

NO.
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ALSHE LTL

ALSHE LTL

Standard spiral heat exchangers for liquid/liquid applications

Applications 

The Alfa Laval ALSHE LTL spiral heat exchangers are a series 

of standardised Spiral heat exchangers for liquid to liquid 

applications available in various sizes. They are used essen-

tially for heating, cooling and liquid/liquid heat recovery when 

there is a risk of fouling.

Advantages

– Drastically reduced fouling thanks to its single channel  

 design 

– Very easy in depth hydro blasting or mechanical cleaning by  

 removing the covers  

– Reduced down time operation (very easy and fast to put  

 back into operation) 

– True counter current, ideal for heat recovery 

– Vertical or horizontal mounting because of built in supports

Operating principles

The ALSHE LTL spiral is made of two concentric spiral flow 

channels in which the media are in full counter current flow. 

The hot medium generally enters at the centre of the unit and 

flows from the inside outwards to exit at the periphery. The 

cold fluid enters normally at the periphery and flows towards 

the centre, thereby achieving counter flow. This permits tem-

perature crosses and close temperature approach.

Self-cleaning 

The single channel design reduces drastically fouling and 

eliminates bypassing. Unlike multi pass heat exchangers  

in which partial clogging redirects the flow through the  

remaining open channels, the velocity in the single channel 

spiral increases until deposits are scrubbed away.  

Chemical cleaning is also very efficient since the cleaning  

solution cannot bypass into open tubes.

Process Efficiency

Counter current flow combined with optimal flow conditions 

in both channels obtains higher heat transfer coefficients than 

in many other types of heat exchangers. Close temperature 

approaches and temperature crosses are easily achieved.

Small space requirement 

The wrapped cylindrical arrangement of a minimized heat 

transfer area results in an extremely compact unit, which 

can be installed horizontally or vertically. This really compact 

design ensures lower capital and installation costs.

Easy access and maintenance 

The entire heat transfer surface is accessible for inspection, 

hydro blasting or mechanical cleaning simply by removing the 

covers. The covers hook bolt fixation allows a very fast and 

independent covers disassembly and re-assembly.

Deliveries from stock

The ALSHE LTL series are available in various sizes and are deliv-

ered directly off the shelf. They are suitable for fast track replace-

ment of existing heat exchangers or for new installations.

Their high heat transfer efficiency often make them suitable for 

replacing shell & tube or other types of heat exchangers where 

fouling risk or down time operation for cleaning are important.

 
MAWP / Maximum Working Pressure barg (PSI)

 

 -40 to 100 200 300 400 °C (°F)

 2S 12 (174) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

 2L 12 (174) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

 4S 10,5 (152) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

 4L 10,5 (152) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

 8S 10,5 (152) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

 8L 10,5 (152) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

13S 10,5 (152) 10,5 (152) 9 (130) 6 (87) 

30L 10,5 (152) 10 (145) 8,5 (123) 6 (87) 

 
* With full vacuum

* Minimum design temperature -40ºC

* For higher pressure or temperature please contact Alfa Laval

* Design according to ASME VIII Div. 1

* Available for PED, U stamp, and many other regulations

* Material: SS 316L except covers in Carbon steel lined with 316L
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How to contact Alfa Laval 

Up-to-date Alfa Laval contact details for  

all countries are always available on our  

website at www.alfalaval.com

Dimensions

All rights reserved for changes in specifications

* Nozzles are in line

ALSHE C F H I J Radius Weight empty Volume l (gallon) 

LTL          N kg (lb) VA /VB

2S  775  60  500  725 100 360 185 (408) 10/12 (2.6/3.2)

2L  775 110  600  725 100 360 195 (430) 13/22 (3.4/5.8)

4S  835 110  600  785 100 385 285 (628) 16/24 (4.2/6.3)

4L  835 140  700  785 100 385 290 (639) 23/37 (6.1/9.8)

8S  900 160  700  850 100 415 420 (926)  27/43 (7.1/11.4)

8L  900 253  925  850 100 415  460 (1014)  43/72 (11.4/19)

13S 1010 190  800  960 100 465  680 (1499)   50/70 (13.2/18.5)

30L  1180    0* 1400 1130 100 630 1380 (3042) 205/230 (54.2/60.8)

B1 Cold inlet

A1 Hot inlet

A2 Hot outlet

B2 Cold outlet

 

Flange specification

Flange  EN 1092-1 01A PN16 / ANSI B16.5 SO 150 LBS /  

JIS SO 10K

Material  SS 316L

J
 + - 

5

ALSHE Eff. HTA  Ø body  Nozzles    

LTL m² (ft²) Dy mm (inch) A1/A2 mm (inch)  B1/B2 mm (inch)

2S   2 (21.5) 425 (16.7)  50 (1.97)  50 (1.97)

2L  2.1 (22.6) 425 (16.7)  50 (1.97)  50 (1.97)

4S 4.3 (46.3) 480 (18.9)   50 (1.97)  50 (1.97)

4L    4 (43.1) 480 (18.9)  80 (3.15)  80 (3.15)

8S   8 (86.1) 540 (21.3)  50 (1.97)  50 (1.97)

8L 8.8 (94.7) 540 (21.3)  80 (3.15)  80 (3.15)

13S 13.5 (145.3) 645 (25.4)  80 (3.15)  80 (3.15)

30L  29.3 (315.4) 825 (32.5) 100 (3.94) 100 (3.94)

Operating principle



 

 

 

 

Bilaga 9.2 
Spiralvärmeväxlare Sondex 





 

 

 

 

Bilaga 9.2.1 
Spiralvärmeväxlare Sondex 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiral Heat Exchanger  
Sondex spiral heat exchanger is specially designed for dirty duties where normal plate heat exchangers and tubular heat exchangers 

are not suitable for the duty.  

Sondex many years of experience within heat exchangers is put into the design of the Sondex spiral heat exchanger. 

 
The spiral heat exchanger is designed with the focus on the 

following market segments:  

• Pulp and paper  

• Waste water  

• Vegetable oil  

• Refineries  

• Petrochemical  

• Biogas  

 

Within these market segments the following can run in the 

heat exchanger: fluids and gases 

 

• Fouling liquids containing solids and fibres  

• Wastewater slurries mixtures with inert gases  

• Cooling and heat recovery  

• Vapour/liquid condenser  

• Vacuum condenser with inert gasses  

 

 

Standard Materials:  

Technical Information  

Spiral and connections in stainless steel or carbon 

steel. The frames in carbon steel  

Surface Area:  

The surface area at the spiral can be from 1-400m2  

 

 

 

Working Pressure:  

The unit is constructed for a max. working/ 
pressure temperature of 10-16-25 Bar/max. 
350°C  

Construction Standard:  

According to pressure equipment PED 97/23/EC  

 

 

 

Connections:  

Flange connection according to all known 
standards. The flange size is depending on the size 

of the unit and the flow rate.  

Additional Equipment:  

Insulation cover  

 

 

 



 
 
Design Principles: 
 
The design of the spiral heat exchanger is unique with two closed spirals, 

one for each medium. 

The flow of the two products is countercurrent, making it possible to have 
a close temperature approach between the two medias which are treated 

in the heat exchanger.  

As the two spirals are each in one closed chamber you can be sure that all 

that comes in also comes out in the other end. 

 

No applications and duties are the same for a spiral heat exchanger, 

meaning that all spiral heat exchangers are tailor made according to the 

specifications from the customer. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Easy Service  

The design of the Sondex spiral heat exchanger makes service an easy 
task, as each side of the closed spirals can be accessed by opening the 

side frame of the heat exchanger.  

When opening the side frame there is full access to the heat 

transmission area on one side. This side can then be cleaned without 

getting in contact with the other side of the heat exchanger. The side 

frame is designed with henges so that there is no need for crane.  

The opening and closing of the unit is done without use of special tools. 

  

 

 

Processor AB, Box 8011, 163 08 SPÅNGA Tel. 08-564 722 60 Fax 08-564 722 66 www.processor.se 



 

 

 

 

Bilaga 9.3 
Rörvärmeväxlare Ekoflow 



 

 

 
 

 

 

 

Välkommen till Isakssons. 
 
I början av 1900 talet vandrade bröderna Erik och Arvid Isaksson till Dalarna för att under år 1922 grunda 
sitt eget plåtslageri vid namn Isakssons. Sedan dess har vi samlat på oss en gedigen kunskap om rostfritt 
stål, då vi som en av de första i landet började tillverka avloppsväxlare.  
 
Våra värmeväxlare för spillvatten heter Ekoflow. En Ekoflow tar tillvara på värmeenergin på ett enkelt 

och effektivt sätt. 

Principen  påminner om hur vår kropp fungerar för att ta upp energi: Vi leder in det varma, använda 
duschvatt et i e  ”tar ” av rostfria rör so  är o giv a av kallt färskvatte . Det re a vatt et vär s upp 
av spillvattnet och värmeenergin tas till vara. Verkningsgraden är upp till 85% vilket innebär att en 
anläggning som har 40 duschar har beräknad årlig besparing på 560.000 kWh. Omräknat i pengar 
handlar det om ca en årlig kostnadsbesparing på ca 280.000 kronor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vår värdegrund 
För att kunna arbeta tillsammans behöver vi en gemensam grund. Våra värderingar är 
utgångspunkten både för vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill att värderingarna ska leda oss, 
både i stort och smått, varje dag. 
 
Vi vill uppfattas som jordnära och enkla att ha och göra med. 
 

• Vi krånglar inte till något. 
• Vi är, tydliga och enkla att förstå. 
• Vi är trygga i vår egen förmåga, kunskap och kompetens. 

 
Vi vill vara nyfikna och intresserade. 
 

• Vi vill förstå sammanhang och nytta för kunden. 

• Vi ifrågasätter varandra för att utvecklas och utveckla. 
• Vi vill lära oss mer. 

 

        Vi vill vara lagspelare och bry oss om. 
 

• Vi lyckas tillsammans och hjälps åt. 
• Vi kommunicerar tydligt och tycker det är viktigt att dela med oss av information och 

kompetens. 
• Vi sprider positiv energi och bryr oss om varandra och våra kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Isakssons ekoflow       

       

Kund: Student Johan Bäckström          

       

Objekt: Berendsen tvätteri Umeå          

       

Indata            
Avlopp      Kallvatten     
Flöde 0,84 l/s  Flöde 0,84 l/s 
Temp in 35 ˚C  Temp in 6 ˚C 
Temp ut 15,5 ˚C  Temp ut 25,4 ˚C 

       

Dimension inv rör      

Dimension 
utv rör     

diameter 70 mm  diameter 103 mm 
tjocklek 2 mm  tjocklek 1,5 mm 
       längd 6 m 

       

Resultat       

Värmeyta 19,3 m2     

Värmelängd 90,2 m     

rörpassager 16 st     

H-mått 0,745 m     

Q 68,2 kW     

Verkningsgrad utv 67,24138 %     

Verkningsgrad inv 66,9019 %     

Tryckfall genom vvx 0,20519 m OK    

       

Besparing       

Drifttimmar/dag 8 h/dag     

Driftdagar/år 240 dagar/år     

Drifttimmar/år 1920 h/år     

Uppvärmningskostnad/kWh 1,05 SEK/kWh     

Årlig energibesparing 130971 kWh     

Årligbesparing 137519 SEK/år     

 

 

 

 



 

 

Budget Offert  

Företag: Berendsen Tvätteri/Umeå  

Mottagare: Student Johan Bäckström 

Dagens datum: 2017-04-20  

 

 

  

Budget Offert 
 
Härmed erbjuder vi oss att leverera 1st ekoflow 6:16 gällande objektet 
Berendsen Tvätteri Umeå för 380 000 kronor exklusive moms. 
Inkl. frakt till Umeå. 
Garantitid: 5år 
Leveranstid: 6 veckor 
 
Vår offert lämnas i enlighet med uppgifter lämnat av Johan/ telefon 
  
Förfrågningar rörande detta anbud kan besvaras av undertecknad. 
Anbudet är giltigt 90 dagar. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Patrik Fäldt 
 


