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Abstract 

Sweden has adopted a number of climate goals. The whole society should be involved in 

trying to achieve the goals. The construction sector accounts for about a third of the 

country's emissions and it is therefore highly relevant for the industry to strive for 

change. In contributing to achieving the goals, Sh-bygg has chosen to use a solution 

where they use geothermal heat demand during the construction phase.  

 

The purpose of this thesis is to study this solution. What is to be studied is whether the 

solution works energy-efficiently and how the use of temporary geothermal heat during 

construction production can be improved and standardized. The method in the study has 

been interviews with involved parties, document analysis and calculations. The 

documents consisted, among other things, of energy measurements carried out during 

the production. Calculations performed are on energy losses and their costs as well as 

emissions. 

 

The results from the study show most areas for improvement to take into account in 

future projects where geothermal heat is to be used for construction heat. A 

delimitation list, a list of things to think about and an example of climate workplace 

outline plan (climate-APD) have been produced to contribute to standardization and 

improvement. The study also proves that it is possible to use the heating method during 

production. Electricity consumption is significantly reduced to make large cost savings 

and minimize CO2 emissions. The study also concerns a simpler analysis of the 

importance of covering doorholes with oriented stranded boards. This contributes to 

large energy losses.  
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  I 

SAMMANFATTNING 

Sverige har antagit ett antal klimatmål som ska gynna de globala målen 

som satts. Hela samhället bör vara delaktiga i att försöka nå målen. 

Byggsektorn står för ungefär en tredje del av landets utsläpp och det är 

därför högst aktuellt för branschen att sträva mot förändring. Sh-bygg 

har i bidrag till att nå målen valt att använda en lösning där de under 

produktion använder bergvärme för byggvärme. Vanligt är att el är den 

centrala energikällan för uppvärmning under byggskedet. Lösningen är 

ett initiativ som är tänkt att verka energieffektivt.  

 

Syftet med detta examensarbete är att studera denna lösning. Det som 

ska studeras är om lösningen verkar energieffektivt samt hur 

användning av provisorisk bergvärme under byggproduktion kan 

förbättras och standardiseras. Metoden i studien har varit intervjuer med 

involverade parter, dokumentanalys och beräkningar. Dokumenten har 

bland annat bestått av energimätningar som utförts under 

produktionens gång. Beräkningar som utförts är på energiförluster och 

dess kostnader samt utsläpp.  

 

Resultatet från studien visar på flertalet förbättringsområden att ta 

hänsyn till i nästkommande projekt där man ska använda bergvärme för 

byggvärme. En gränsdragningslista, en lista med saker att tänka på samt 

ett exempel på en arbetsdispositionsplan anpassad för klimatet, klimat-

APD, har tagits fram för att bidra till en standardisering och förbättring. 

Studien bevisar även att det är möjligt att använda 

uppvärmningsmetoden under produktion. Elförbrukningen minskar 

betydande för att göra stora kostnadsbesparingar samt minimera CO2-

utsläpp. Studien berör även en enklare analys av betydelsen av att täcka 

dörrhål med OSB-skivor. Det är något som bidrar till stora 

energiförluster och förslag på förbättringsidéer samt på vidare studier 

kring ämnet tas upp.   

 

Nyckelord: Bergvärme, Elvärme, Gränsdragningslista, Energiförluster, 

Kostnader, CO2-utsläpp  
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ORDLISTA 

APD-plan   Arbetsplatsdispositionsplan, en övergripande 

karta för byggarbetsplatsen. 

BasP  Byggarbetsmiljösamordnade under 

projektering 

BasU  Byggarbetsmiljösamordnade under utförandet  

Byggherre   Är den som för egen räkning utför eller låter 

utföra projekterings-, byggnads-, rivnings, eller 

markarbeten.  

COP-värde Coefficient of performance, värmefaktor 

Entreprenör  Vid utförandeentreprenad står entreprenören 

för utförande. Vid totalentreprenad står 

entreprenören för projektering, utförande, 

anlitande av konsulter och utser aktörer som 

projekteringsledare och building information 

model-samordnare. 

Klimatskal   De ytor på byggnaden som gränsar mot den 

yttre omgivningen.  

OSB - skiva   Oriented strandboard, en typ av träfiberskiva 

som består av riktade stora spån i tre skikt.  

Platschef  Ansvarar för att det aktuella projektet utförs 

enligt de givna handlingarna. Platschefen har 

ansvaret för produktionsgenomförandet. 

Projektledare Ansvarsroll för planering, styrning, ledning och 

koordination av aktiviteter och funktioner inom 

ett projekt. 

Projektör   Specifik konsult. Besitter kompetens inom sitt 

område och bistår till projektet med detaljerade 

kunskaper.  

SCOP-värde Seasonal coefficient of performance, 

genomsnittsvärde på värmefaktorn för ett helt 

år.  

Triboron  Patenterad teknologi, blandad med bränsle 

resulterar i en minskad bränsleförbrukning, 

minskad CO2.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning  

Sverige har sedan en tid till baka antagit klimatmål som ska gynna de 

globala målen som satts. Ett av målen är att begränsa människans 

negativa klimatpåverkan. Målet innebär att halten växthusgaser ska 

stabiliseras till en nivå där påverkan på jordens klimat inte är farlig [1]. 

En förutsättning för att Sverige ska nå sitt mål är en effektivisering av 

energianvändningen. Utsläpp av koldioxid, kväveoxider och andra 

växthusgaser minskar när mindre energi behöver tillföras samhället [2]. 

 

År 2018 uppgick landets energianvändning till 314 TWh varav 109 TWh 

av användningen gjordes av byggsektorn. 105 TWh av 109 TWh 

producerades i Sverige [3]. Delen motsvarar ungefär 33% av den totala 

användningen och fördelningen mellan energislag kan ses i figur 1–1. 

Det som går att utläsa är att den största delen, 61%, av energin kommer 

från en förnybar energikälla, men också en stor ifrån en fossil energikälla. 

Figur 1–2 visar fördelningen av energianvändning inom sektorn. Den 

största delen, cirka 72%, av energin användes till uppvärmning av 

fastigheter medan byggverksamheten gjorde av med ungefär 19% [3].  

 
Figur  1-1: Fördelning över Sveriges energikällor [3]. 

Förnybar energi 61% Fossil energi 30% Kärnkraft 9%
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Figur 1- 2: Fördelning över energianvändning i byggsektorn [3]. 

 

Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör den byggda 

miljön och förvaltningen av den [4]. I myndighetens uppdrag ingår 

arbete mot de mål som regeringen satt upp. Boverkets byggregler, BBR, 

är en samling av föreskrifter och allmänna råd som gäller svenska 

byggnader. De byggregler som anges av Boverket är det minimikrav en 

byggnad måste uppfylla efter nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad 

[5]. En del av boverkets byggregler innehåller sedan några år tillbaka 

regler om energihushållning. Det finns en övre gräns för hur mycket 

energi eller eleffekt som är tillåten per kvadratmeter och år för 

uppvärmning. Kraven styr byggnader till en lägre energianvändning då 

projektörerna måste skapa ett mindre energikrävande hus när det står 

färdigt [6].  

 

Det boverket inte kravställt ännu är energianvändningen och de utsläpp 

som sker vid produktionen av en byggnad. Under byggskedet har 

entreprenörer och byggherrar möjlighet att påverka den totala 

klimatpåverkan en byggnad gör under en livscykel. En obefintlig 

kravställning medför att det krävs spontana initiativ av företag att 

energieffektivisera byggarbetsplatserna. Utöver att bidra till att 

säkerhetsställa planetens framtid finns möjligheten att en 

energieffektiviserad byggfas kan spara pengar samt öka värdet hos de 

intressenter som finns. I en kartläggning av kunskapsläget inom detta 

område framgår det att spridningen av kunskap är stor och att det råder 

brist på underlag. För att resurseffektivisera energianvändningen på en 

Fastighetsförvaltning -
Uppvärmning 72%

Fastighetsförvaltning - Övrigt
9%

Byggverksamhet 19%
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byggarbetsplats behövs ytterligare kunskap och mätdata på vilka 

aktiviteter som har stor energianvändning och besparingspotential [7].  

 

Tidigare studier på minskad energianvändning i byggproduktion har 

främst fokuserat på bodar och etablering, dessa kräver mycket energi och 

har därför hög besparingspotential. Det finns även studier som påvisar 

att åtgärder för belysning, energieffektivare maskiner och verktyg kan ge 

en märkbar skillnad för energianvändningen. Att använda sig av 

fjärrvärme istället för direktel för uppvärmning men främst under 

uttorkning anses också ha en energibesparingspotential [7]. 

 

En studie tog fram en kartläggning för vilka moment och delar som är 

mest energikrävande. Det framkom att det var under torkningsprocessen 

där det behövs värme även var när det förbrukades mest energi [8].   

 

Studie om energianvändningen kan minska med hjälp av energieffektiv 

etablering. Studien kom fram till att även små åtgärder för etableringen 

kan ge en betydelsefull minskning i energianvändningen. En etablering 

med energibodar har en besparingspotential på 40-50% jämfört med en 

standardbod förutsatt att de används korrekt [9]. 

 

En studie kring vilka förbättringsåtgärder som kan tillämpas för att nå 

en mer miljövänlig och hållbar produktion. Studien kom bland annat 

fram till att LED-lampor ska användas för samtlig belysning och att det 

även borde finnas krav med att belysningen ska vara rörelsestyrd. Vid 

ett utbyte från 10 glödlampor till 10 LED-lampor finns en 

besparingspotential på 4380 kWh/år [10].  

 

En studie som undersökt alternativ som kan användas under 

torkningsprocessen. Studien jämför pellets, diesel och diesel med 

triboron. Det framgår att fjärrvärme egentligen är det bästa energislaget 

men att det inte tas med då uttorkningsprocessen skiljer sig.  Utav de 

energislag som jämförts visar det sig att pellets är det energislag som har 

minst påverkan på miljön, endast 3 676 kg CO2e-utsläpp. Diesel har 
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169 097 kg CO2e-utsläpp och diesel med triboron har 160 656 kg, samtliga 

utsläpp är baserade för en energiförbrukning på 638 200 kWh [11].  

 

Sh-bygg har i produktionen av ett nytt huvudkontor valt att använda en 

lösning med innebörden att redan i ett tidigt byggskede använda sig utav 

den bergvärme som ska hålla färdigställd byggnad uppvärmd. Vanligast 

är användning av direktverkande el för att hålla de önskade 

temperaturerna fram till dess att fastigheten tas i bruk. Lösningen är ett 

initiativ som är tänkt att verka energieffektivt. På arbetsplatsen finns 

också ett antal mätstationer placerade under mark för att mäta 

energianvändningen ifrån olika delar på arbetsplatsen.  

 

Studien undersöker om lösningen verkat energieffektivt. För att kunna 

använda lösningen på ett smidigt sätt igen kommer fungerandet 

analyseras och standardiseringsförslag tas fram. Ytterligare 

besparingsmöjligheter kopplad till byggvärme som yppas kommer 

också att behandlas.   

 

1.2 Syfte och mål  

Syftet med detta arbete är att utföra en analys av Sh-byggs valda 

värmesystem under produktion. Målet med analysen är att undersöka 

om lösningen är energieffektivare än uppvärmning med direktverkande 

el.  

 

Arbetet ska även reda ut hur ett provisoriskt bergvärmesystem skulle 

kunna gå mot en mer standardiserad form inom företaget. Innebörden 

av en standardisering är framtagning av en gränsdragningslista samt en 

lista med vad som kan vara bra att tänka på. Listorna tas fram för att 

kunna användas framtida projekt där provisoriskt bergvärmesystem ska 

användas under byggskedet. Målet är att de tydligt ska visa vad som kan 

behöva tänkas på i avtal, projektering, produktion och driftsättning vid 

användandet av lösningen.  

 

Under genomförandet av studien är målet också att undersöka om det 

finns ytterligare åtgärder att göra för att göra byggproduktionen mindre 

energikrävande.  
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1.3 Frågeställningar  

I detta arbete kommer följande tre frågor att besvaras:  

F1. Är uppvärmning med bergvärme under byggproduktion mer 

gynnsamt än uppvärmning med direktverkande el utifrån 

perspektiven elförbrukning och kostnader?  

 

F2.  Hur ser en standardisering för användandet av provisoriska 

bergvärmeledningar ut i form av en checklista samt 

gränsdragningslista?  

 

F3. Finns det några tydliga besparingsåtgärder? 

 

1.4 Avgränsningar  

Energieffektivisering i byggskedet har stor potential och flera faktorer 

som påverkar. Detta examensarbete har avgränsats till att endast 

analysera huruvida bergvärme som uppvärmningsmetod i byggskedet 

kan förbättra energiförbrukningen. Beräkningar och jämförelse kommer 

endast behandla den energi som går till byggvärme och därmed inte för 

maskiner, belysning eller liknande.  

Arbetet avgränsas till att endast analysera ett objekt. De allmänna 

slutsatserna som dras är därav endast baserat på byggnaden i detta 

projekt. Medförandet gör att utsläppen är baserade på den blandning av 

energikällor som används i de nordiska länderna. Frågeställning F3 

kommer att besvaras med avgränsningen att det är åtgärder endast för 

en besparing av värmeenergi som ska ses över.  
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2. BAKGRUND 

Kapitlet redogör för relevant teori för studien. Det som först behandlas 

är energienheter som används under arbetets gång i 2.1. Vidare i kapitlet 

återfinns 2.2 med teori om bergvärme och direktverkande el. I avsnitt 2.3 

finns information om varför det är viktigt med ett visst inomhusklimat 

under byggproduktion och vad det finns för faktorer som har en 

påverkan. I de senare delarna 2.4 och 2.5 behandlas fakta om vad en 

gränsdragningslista är till för och vad en arbetsplatsdispositionsplan, 

APD-plan, är.  

 

2.1 Energienheter  

Effekt är ett mått på hur snabbt energi omvandlas eller utnyttjas och 

måttenheten är W. Mängden energi som går åt på en timme kallas av den 

anledningen för wattimme och förkortas Wh. All energi, oavsett form går 

att mäta i enheten wattimme. Kilowattimmar består av 1000 wattimmar 

och är den enhet som oftast används vid mätning av energi [12].   

 

Seasonal coefficient of preformance, (SCOP-värde) är ett medelvärde på 

uppmätta coefficient of preformance, (COP-värden) vid olika 

temperaturer. COP-värde är ett mått på prestanda, ett förhållande på hur 

mycket effekt som den ger gentemot vad som förbrukas. Ett COP-värde 

på 4 betyder att uppvärmningsenergin är 4 gånger energin som används 

[13]. 

 

2.2 Värme  

2.2.1 Direkt-el  

Direktverkande el som uppvärmningsmetod kräver endast byggström 

som värmefläktarna kan kopplas till [14]. Strömmen dras in från en 

befintlig uttagspunkt i det kommunala elnätet, exempelvis ett elskåp. 

Därifrån dras det till ett tillfälligt byggskåp och sedan in till byggnaden 

[15]. Direktverkande el har SCOP-värdet 1. 

Sveriges elproduktion består till den största delen av vatten- och 

kärnkraft, 2018 stod de för 80% av den totala energianvändningen. Sol- 

och vindkraft är två andra energikällor som producerar el, 10,2% av 

elproduktionen 2018 bestod av dessa förnybara energikällor [16]. Sverige 
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är indelat i fyra el-områden, där SE1 är det nordligaste och SE4 är det 

sydligaste, se figur 2–1. I norra Sverige ligger de flesta av landets 

vattenkraftverk, varav det där produceras mer el än vad som förbrukas. 

De finns därför ett elöverskott i norra delarna, medan de i södra Sverige 

är tvärtom. Gränserna mellan områdena är placerade där mängden el 

som kan passera är begränsad. Elpriserna skiljer sig av den anledningen 

mellan el-områdena [17]. De fyra områdena infördes under november 

2011 för att gynna EU:s mål om en gemensam elmarknad i Europa [18]. 

Syftet med en gemensam elmarknad är att skapa lösningar som är 

miljöanpassande, driftsäkra och konkurrenskraftiga för elförsörjningen i 

hela unionen [19]. 

 

Det svenska elnätet är sammankopplad till kringliggande länder via 

utlandsförbindelsen. Förutom att vara kopplat till Norge, Finland och 

Danmark som tillsammans med Sverige bildar det nordiska 

synkronområdet, är Sverige även kopplat till Tysklands, Polens och 

Litauens elnätverk. Utlandsförbindelserna består till de nordiska 

länderna av växelströmsförbindelser och till de andra tre av 

likströmsförbindelser, Danmark och Finland har förbindelser med 

Sverige av båda sorter [20].  
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Figur 2–1: Ungefärliga el-områden i Sverige [18]  

Elområde Luleå SE1 

Elområde Sundsvall SE2 

Elområde Stockholm SE3 

Elområde Malmö SE4 
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2.2.2 Bergvärme  
Bergvärme är solvärme eller solenergi som lagrats i marken. Genom att 

borra djupa hål i marken och installera en bergvärmepump kan den 

lagrade energin utvinnas till att värma upp byggnader [21]. Bergvärme 

går att tillämpa i samtliga delar av Sverige. Idag utgör borrhålssystem 

tre fjärdedelar av all geoenergisystem i Sverige [22]. Borrhålet är 

vanligtvis 90–200 m djupt. I hålet sänks en kollektorslang med vätska 

ned, där vätskan värms upp av berget och sedan pumpas vidare till 

bergvärmepumpen i byggnaden [21]. Livslängden hos en 

bergvärmepump är ungefär 15 år och för borrhålet är det upp till 50 år 

[23]. 

 

Kollektorer består av en plastslang som är format likt ett u-rör, i Sverige 

består den värmebärande vätskan i dem av en etanol och 

vattenblandning. Värmeöverföringen från berget till kollektorslangarna 

sker vanligtvis genom termisk överföring då borrhålen vanligtvis är 

fyllda med grundvatten [22].  

 

Djupet på borrhålet ska vara anpassat efter byggnadens energibehov, 

detta för att inte ta ut mer energi än vad som behövs. Skulle det ske finns 

det en risk att värmepumpens effektivitet påverkas negativt. 

Anledningen är att berget kan ha svårt att behålla temperaturen när 

värme avges till vätskan och att temperaturen därför sjunker [24]. 

 

Eftersom bergvärmepumpar är eldrivna kommer de att stanna vid 

strömavbrott. [25]. Samtliga bergvärmepumpar markeras med en 

energiklass där varje energiklass har ett motsvarade SCOP-värde enligt 

tabell 2–1 [26].  

 

Tabell 2–1: Energiklass med motsvarade SCOP-värde 

Energiklass SCOP-värde 

A+++ Från 5,1 

A++ 4,6–5,1 

A+ 4,0–4,6 

A 3,4–4,0 



Kap. 2 Bakgrund 
 

  11 

B 3,1–3,4  

 

Bergvärmepumpen kan även kyla ned en byggnad under de varmare 

perioderna eller vid behov. Genom speciella fläktkonvektorer kan 

värmen i luften utnyttjas till att värma upp vätskan i radiatorerna. 

Resultatet blir en svalkande inomhusmiljö där värmen går tillbaka till 

berget och gör processen baklänges. Genom att göra det kan värmeenergi 

lagras i berget som sedan kan användas under de kallare årstiderna, 

detta kallas för passiv kyla [27]. 

 

2.3 Värme under produktion  

2.3.1 Torkning  

Den värme som tillsätts i byggproduktion är dels till för att ge ett 

behagligt arbetsklimat men främst för att torka ut det överskott av vatten 

som kan finnas i byggmaterial. Vatten kan vara kvar från tillverkning, 

vid leverans eller tillsatts under produktionen. Under produktionen kan 

den tillkomma vid exempelvis gjutning av betong eller av yttre 

påfrestningar [28]. Processen ser ut så att man försöker skapa 

ånghaltskillnader mellan material och dess omgivande miljö. Vid 

korrekta beräkningar ska vattnet avdunsta och bli fukttillskott inomhus 

som tvingas ut från huset. Styrandet av torkningsprocessen sker alltså 

genom reglering av ånghalten i inomhusluften [28]. 

 

Material ter sig olika vid tillförandet av fukt. Uttorkning är därför en 

viktig del även i den fortsatta byggprocessen, när det mesta av stommens 

byggfukt avdunstat och ytterligare skikt ska monteras. För att skikten 

sinsemellan inte ska påverkas negativt bör dem vid montering 

tillskillnad från uttorkningsprocessen vara i jämvikt med varandra samt 

med omgivande miljö. Sker felaktig montering av ett tätare skikt finns 

också risk att för stor mängd fukt blir kvar inuti konstruktionen. Hur 

lång tid det tar för vattnet att avges är beroende på material, 

konstruktion och närmiljö, där miljön går att styra med värmesystemen. 

Byggtorkningskostnaderna beror i sin tur av torkningstiden och val av 

energisystem [29].  
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2.3.2 Klimatskal  

Mängden energin som behöver tillföras en byggnad beror på klimatet 

utanför väggar och tak. Värmeöverföringen genom en konstruktion sker 

via ledning eller konvektion. Liksom allt i naturen strävar värmeenergi 

efter jämvikt och varm luft kommer därför att naturligt flöda mot luft 

med lägre temperatur [30]. Antalet watt som strömmar genom en 

kvadratmeter i konstruktionen när temperaturskillnaden är en grad 

mellan dess sidor samlas i ett U-värde. Värmeförlusten, som också kallas 

transmissionsförlust, minskar desto lägre U-värdet är [30]. 

 

Innebörden av fenomenet för byggnader på jordens svalare delar blir 

tydligast när temperaturskillnaderna ute och inomhus är som störst, det 

vill säga under vintermånaderna. För att kunna ta hänsyn till företeelsen 

vid beräkning av värmeförbrukningen i ett hus används måttet 

gradtimmar, som också kallas värmeförbrukningstalet [30]. Antalet 

timmar på en uppvärmningssäsong multiplicerat med den 

genomsnittliga temperaturskillnaden inne och ute definierar antalet 

gradtimmar som uppvärmningssäsongen är [30]. 

 

2.3.3 Hål  

Vid val av tidpunkt att starta ett värmesystem för att avlägsna byggfukt 

är det lämpligt att ta hänsyn till att det kan finnas temporära hål i 

klimatskalet. Dessa hål ökar risk för att lösningen som valts för 

uttorkning inte fungerar. Fallet kan också vara sådant att det behöver 

tillföras en extra mängd energi då värme sipprar ut genom öppningen. 

Hålen kan vara sådana som beror på att skalet inte färdigställts eller att 

det är planerade ventilationshål som ska fyllas vid senare skede. 

Temporära hål i ett ofärdigt klimatskal kan vara exempelvis fönster- eller 

schaktöppningar. Ventilationshål kan vara planerade för exempelvis 

kanaler till ventilationsaggregat eller luftintag via element [28]. Ett 

klimatskal kan också anses vara ofärdigt trots att det inte finns några 

synliga hål. Fram tills att en konvektionsspärr monteras kan luft ta sig 

igenom, exempelvis genom de springor som uppstår i 

materialskarvarna. Klimatskalet bör vara tillräckligt tätt för att 

torkningsmetoden ska fundera optimalt [28]. 
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2.4 Gränsdragningslista  

En gränsdragningslista är en handling som preciserar vem som har 

ansvar för vad i ett projekt. Ansvarsfördelningens omfattning kan 

variera och beröra såväl hela projekt som olika skeden eller delar av det. 

I bygghandlingen ska det också framgå vilket sorts ansvar som besitts, 

där tekniskt, ekonomiskt, drift, reparation och underhåll är exempel på 

olika typer. 

 

Gränsdragningslistan som ska tas fram i denna studie berör skedet då 

bergvärmepumpar används som värmekälla under byggproduktion 

med hjälp av en provisorisk lösning. 

  

2.5 Arbetsplatsdispositionsplan  

En arbetsplatsdispositionsplan är en övergripande karta för 

byggarbetsplatsen som finns för att skapa en god arbetsmiljö och ge ut 

information som är viktig för de som arbetar på bygget. Eftersom olika 

byggarbetsplatser ser olika ut med olika förutsättningar finns det inte 

regler på vad en APD-plan ska innehålla. Det finns däremot riktlinjer för 

vad som bör återfinnas på dem. Exempel på ting är personalbodar, 

toaletter, första hjälpen-stationer, kranuppställningar, transportvägar, 

inhägnader och grindar [31]. 

Det finns inget krav på att det måste upprättas en APD-plan. Däremot 

finns det krav på att samtliga arbeten ska kunna utföras i en säker miljö, 

varav det kan vara lämpligt att upprätta en APD–plan. Ett krav är att 

gångvägar ska vara separerade från transportvägar [32, 33]. 

Byggarbetsmiljösamordnare under utförande och 

byggarbetsmiljösamordnare under projektering som utses av 

byggherren är de som ansvarar för att kraven om arbetsmiljön på 

byggarbetsplatsen uppfylls [33]. 
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3. METOD  

Undersökningsstrategin för arbetet har varit utförandet av en fallstudie. 

Kapitlets avsnitt 3.1 och 3.2 redogör för metoder som valt att användas 

för datainsamling till studien. I avslutande del 3.3 beskrivs kopplingen 

mellan metoder och frågeställningar.  

 

3.1 Intervju 

Intervju som metod till datainsamling ger potential till flexibilitet. Som 

intervjuare ges möjligheten att ställa följdfrågor och som respondent att 

fördjupa svaren. Det finns respons som inte avslöjas i ett skriftligt svar, 

varav tonfall, mimik och pauser är tre typer. En intervju kan vara 

strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad där strukturgraden 

beskriver hur stort utrymme som lämnas till respondent att svara på 

frågorna. Strukturerade interjuver ger en mycket liten möjlighet till 

svarspersonen att gå utanför de frågor som förberetts. Semistrukturerade 

intervjuer ger chans för följdfrågor medan ostrukturerade intervjuer 

öppnar för mer breda svar. I de två förstnämnda typerna är svaren 

förhållandevis enkla att resumera och analysera i jämförelse med det 

sistnämnda [34]. 

 

3.2 Dokumentanalys  

Ett dokument är en samling av information en människa framställt och 

kan vara till stor tillgång för ett projekt. Källmaterialet i ett dokument 

kan vara olika till sin art. Det finns skriftliga och icke skriftliga som i sin 

tur kan vara kvantitativa eller statistiska. Denna typ av 

datainsamlingsmetod kräver att ett källkritiskt förhållningssätt till 

materialet tilltas [34]. 
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3.3 Arbetsgång  

För att besvara frågeställningar F1, F2 och F3 har olika metoder tilltagits 

för datainsamling samt analys. Figur 3–1 redogör för sambandet mellan 

dem. I underliggande avsnitt redogörs genomförandet.    

 

 
Figur 3–1: Samband mellan frågeställningar och metoder. 
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4. Genomförande  

Kapitlet inleds med 4.1 där den dokumentanalys som genomförts 

redovisas. Fortsättningsvis återfinns avsnitt 4.2 där det framgår hur 

intervjuer genomförts samt redogörs den data som framkommit ur 

dem.   

  

4.1 Dokumentanalys 

Genom dokumentanalys har det framkommit information om objektet 

vilket redovisas under 4.1.1. I avsnitt 4.1.2 redogörs den data som 

loggats och hur det gått till.  

 

4.1.1 Objektbeskrivning  

Fastigheten som berörs i denna rapport är Sh bygg HK vilket är en 

nyproduktion bestående av två huskroppar. Hus 1 är en kontorsbyggnad 

och hus 2 en verkstadsbyggnad. Hus 1 har projekterats i tre plan med en 

källare som tillsammans har en bruttoarea på 4717 kvm kontor. Hus 2 

har projekterats i ett plan med en bruttoarea på 551 kvm verkstad. 

Byggnaderna är belägna i Uppsalas stadsdel Östra Fyrislund och 

samverkansformen som projektet genomförs i är partnering. 

Grundenläggningsmetoden är gjuten platta som underförstärkts med 

pålfundament eller singelpålar av betong som är slagna i berget. 

Huvudbyggnadens ytterväggar på plan 1 och 2 består av prefabricerade 

sandwichväggar av betong.   

 

4.1.2 Data  

Vid besvarandet av F1 samlades dokument för loggade data in. Loggad 

information är statistiska data över objektets elförbrukning samt 

fördelningen av den över tid. Det är mätverktyg kopplade till 

huvudcentralen som mäter siffrorna. Huvudcentralen är det elskåp där 

elen fördelas ut till byggplatsens olika delar. Byggarbetsplatsen är 

uppdelad i fyra mätområden för att kunna analysera specifikt område. 

Uppdelning är gjord enligt följande: Huvudbyggnad, Etablering, 

Verkstad och Containrar. Huvudbyggnaden är det område som 
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behandlas i analysen. Dokumentationen sker i Eze Control, vilket är ett 

program som tagits fram anpassat för mätverktygen som används.  

 

Ytterligare data som loggas under projektets gång är temperaturen samt 

den relativa fuktigheten inomhus. Detta sker med hjälp av digitala 

termometrar. Andra statistiska och kvantitativa dokument som används 

under arbetets gång är olika bygghandlingarna tillhörande objektet samt 

internetbaserade dokument med innehållet av bland annat 

medeltemperaturer utomhus. Tabell 4–1 innehåller data som är hämtad 

från termometrarna och programmet Eze Control. Tabellen innehåller 

också information om klimatet utomhus samt antal och vilka typer av 

fläktar som var på plats under de olika perioderna. Perioderna är valda 

efter de förändringar som sker i antal eller typer av fläktar. Denna 

information är hämtad från leverantörsfakturor. Det finns ingen 

dokumentation om vilka som varit i drift, varav det antas att de alla har 

varit det under dessa perioder. I avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 analyseras tabell 

4–1 teoretiskt respektive grafiskt för att kunna dra slutsatser om 

eventuella samband att ta med vid besvarandet av frågeställning F1.  

 

I Eze Control har en energianvändning i januari uppmätts till 14 738 

kWh. Den totala energianvändningen fram till den 25 maj uppmättes till 

95 770 kWh. Under avsnitt 4.1.3 genomförs jämförelseberäkningar 

mellan elvärme och bergvärme. Det som jämförs är skillnader i pris och 

CO2-utsläpp om respektive värmekälla hade försett byggnaden med 

värme under de två perioderna. Jämförelsen utförs för att kunna besvara 

frågeställning F1.  
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Tabell 4–1: Sammanställning av insamlade loggade data.  

Period 1 dec - 15 dec 16 dec - 21 dec 22 dec - 31 dec 1 jan - 31 jan 1 feb - 14 feb 15 feb - 18 feb 19 feb - 25 mar 

Energiförbrukni

ngkWh/dag 

320,4 250,3 361,0 475,2 508,4 442,0 444,6 

Energiförbrukni

ng omvandlat 

till CO2 utsläpp 

[35] kg/dag 

29 23 32 43 46 40 40 

Medeltemperatu

r ute °C 

3,1 5,0 1,7 -1,9 -8,4 -5,5 2,5 

Medeltemperatu

r inne °C 

17,5 17,8 18,5 16,5 13,4 15,6 18,9 

Elfläkt 18kW st 9 8 8 7 2 2 1 

Elfläkt 9kW st  1 1 1 1 1 1 

Hetvattenfläkt 

15 kW st 

  2 2 2   

Hetvattenfläkt 

30kW st 

  4 4 4 4 4 
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4.2 Genomförda intervjuer 

Urval av respondenter samt hur de ställda frågorna är kopplade till 

frågeställningarna framkommer i del 4.2.1. Under den semistrukturerade 

intervjun med byggentreprenörens projektledare, BE, framkom det hur 

lösningen med ett provisoriskt värmesystem ser ut för objektet, vilket 

presenteras under avsnitt 4.2.2. Diskussion om vad som eventuellt skulle 

kunna vara en åtgärd att se över för besparingar behandlas i avsnitt 4.2.3. 

Under de fem andra intervjuerna framkom flertalet saker. En 

sammanställning av den information som anses vara mest relevant till 

gränsdragningslista återfinns under avsnitt 4.2.4.  

 

4.2.1 Urval av respondenter  

För datainsamling till F1 och F2 har sex semistrukturerade intervjuer 

genomförts. I figur 8 redovisas organisationsplanen för inblandade 

parter i det provisoriska bergvärmesystemet. Inventering av parter har 

gjorts tillsammans med projektledare. Den andel som intervjuades är i 

figur 4–3 markerad med en svart ram. Beskrivning av parterna samt dess 

involveringsgrad redovisas i tabell 4–2.  

 

Intervjuerna har skett genom personliga möten samt online. Alla 

intervjuer har haft samma utgångspunkter. Dessa frågor återfinns i 

bilaga 1. Frågorna som ställts har varit till för att förstå systemet, hur hela 

arbetsprocessen sett ut samt åsikter angående hur den fungerat. Den 

största delen av informationen som framkommer är därav tänkt att 

användas till besvarandet av frågeställning F2, men bidra med delar till 

i F1 och F3. Under genomförandet av intervjuerna var responsen 

varierande vilket fick följden att olika följdfrågor ställdes. Efter 

respektive intervju skrevs en sammanfattning av svar som mejlades ut 

till respondent för verifiering att korrekt tolkning av svaren gjorts. 

Sammanfattningarna återfinns i bilagor 2–7.  
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Figur 4–3: Organisationsplan tillhörande provisoriskt bergvärmesystem och intervjuade parter 

(i svart ram), fullständig beskrivning av förkortningar finns i tabell 4–2.   
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Tabell 4–2: Yrkesroll, sakkunnighet och involveringsgrad från parter i 

organisationsplan.  

Yrkesroll Involveringsgrad 

BE, Byggentreprenör Projektledare Medverkat under idéskede och utfört 

projekteringsarbete. 

BE, Byggentreprenör  

Platschef 

Medverkat under hela produktion och utfört 

samordningsarbete. 

RE, Rörentreprenör (VS) 

 

Medverkat under idéskede, tagit in 

underentreprenörer som behövts till VS-arbete 

och utfört VS-arbete under produktionen. 

UK RE, Underkonsult till 

rörentreprenör (VS) 

 

Medverkat under projekteringsfas med VS-

arbete. 

EBE, Energiborrningsentreprenör 

 

Medverkat i delar av projektering, samt utfört 

arbete i produktion tillhörande energiborrning. 

LEV Maskin, Leverantör maskin 

 

Medverkat under idéskede, tagit in 

underentreprenörer som behövts och utfört 

markarbete under produktionen. 

LVF KLIMAT, Leverantör 

värmefläktar (byggvärme) 

 

Medverkat under idéskede, men senare utgått 

från projektet.  

LBC MÄT, Leverantör byggcentraler 

(byggel) 

Medverkat under idéskede och utfört 

energimätningar under produktionen. 

SÖE, Styr och 

övervakningsentreprenör  

Medverkat med utförande under 

produktionsskedet. 

SÖ Projektör, Styr och 

övervakningsprojektör 

Medverkat under idéskede, men senare utgått 

från projektet. 

EE, Elentreprenör Medverkat med utförande under 

produktionsskedet. 
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4.2.2 Provisorisk bergvärme  

Uppvärmningsmetoden som ska användas för att hålla 

innertemperaturerna i Sh byggs nya huvudkontor är bergvärme 

ihopkopplat med ett vattenburet fläktsystem. Det har borrats 11 

bergvärmehål varav ett är reservhål. Energin från hålen fördelas och 

samlas i 2 samlingsbrunnar och en tillfällig brunn. Värmen i berget tar 

sig upp genom två pumpar där ett av dem ska förse huvudbyggnaden 

med värme och den andra pumpen verkstaden. Hålen har borrats tidigt 

i byggfasen för att redan under produktionen kunna använda bergvärme 

istället för direkt-el som värmekälla. Metoden är en typ som företaget 

aldrig testat förut och målet med prövningen är att minska 

elförbrukningen under byggskedet och verka för en miljövänligare 

produktion.  

 

För att det ska fungera att använda värmen från berggrunden som 

byggvärme har det projekterats ett tillfälligt system anpassat för 

produktion. Lösningen i detta projekt är att det från undercentralen fram 

till trapphuset förlagts en värmekulvert under bottenplattan. 

Ledningarna går upp från golvet bakom trappan och är planerade att 

endast användas provisoriskt, men vid avkoppling vara kvar. De 

tillfälliga fasta ledningarna har under byggtiden slangar påkopplade 

som dem i sin tur är kopplade i hetvattenfläktar som ska fördela den 

värme berggrunden avger till vattnet i systemet, se figur 4–3. 
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Figur 4–3: De provisoriska fasta rören som levererar varmvatten till hetvattenfläktarna. 

 

Flertalet hetvattenfläktar är fördelade i huset och ska under byggskedet 

verka istället för radiatorer där värmen kommer från direktverkande el, 

se figur 4–4. Produkttypen som används i projektet fungerar på så sätt 

att den suger in luft från dess luftintag, leder den genom ett filter och 

sedan förbi ett vattenbatteri som värmer luften innan den pressas ut 

genom luftfördelaren. Fläkten och värmepumpen drivs på el.  

Bergvärmepumpen som används har energiklass A++. Det innebär att 

den enligt tabell 1–1 har ett SCOP-värde på minst 4,6. När effektiviteten 

från bergvärmeanläggningen inte räcker till sätts en installerad elpanna 

igång för att verka som spetsvärme.  
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Figur 4–4: En hetvattenfläkt som används i projektet. 
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4.2.3 Besparingsåtgärd  

Vad som framkommit från intervjuer är att det inför igångsättning av 

byggvärme i produktion färdigställs ett klimatskal bestående av grund, 

väggar, tak och fönster. Vanligt är att dörrarna sätts på plats i ett senare 

skede. En anledning till det är att det finns risk för dörrarna att ta skada 

när material och maskiner under produktion tas ut och in ur huset. 

Ytterligare en orsak är att öppningshålen blir större utan dörrar och dess 

karmar. Det ger mer utrymme för byggarbetet. Normalt är att 

provisoriskt ersätta dörrar med OSB-skivor. Skivorna anses vara 

tillräckliga för att hålla vatten utanför huset. Dörrar som inte används för 

in- och utfraktning förses också med träskivor. Det anses ofta inte vara 

lönsamt för en dörrmontör att ta sig till arbetsplatsen för att endast 

installera ett fåtal dörrar. Istället är det vanligt att alla dörrar monteras 

under samma skede. En OSB-skiva har ett lägre U-värde i jämförelse med 

en dörr varav den tros vara en källa till energiförluster under 

byggproduktion och att det finns skäl till att se över en eventuell 

besparingspotential.   

I avsnitt 5.3.1 redovisas beräkningar på eventuella skillnader i 

energiåtgång för uppvärmning av en och samma byggnad, men i två 

olika skeden under byggprocessen. För att prognostisera hur mycket 

energi som borde krävas till uppvärmning av en byggnad beräknas dess 

värmeförlust E [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] som 

 

𝐸 =
𝐾𝑡× 𝐼 

1000
 ,     (4.1) 

 

Kt är klimatskalets värmekonduktans för transmission [𝑊/𝐾] och I är 

antalet gradtimmar [𝐾ℎ/å𝑟]. I arbetet antar vi att 𝐼 = 124 000 [𝐾ℎ/å𝑟] 

[36]. 

 

Värmekonduktansen Kt [𝑊/𝐾] beräknas som  

 

𝐾𝑡 = 𝐴𝑒 × 𝑈 ,                                 (4.2) 

 

där Ae är area på klimatskalets olika delar [m2] och U materialens U-

värde [W/m2·K].  
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Indata har hämtats från dokumentanalys samt behövs flertalet 

antaganden göras. Viktigt för att kunna få fram trovärdiga slutsatser är 

att energiberäkningar efterliknar verkligheten. Indata som använts samt 

antaganden som gjorts redovisas nedan och resultatets trovärdighet 

diskuteras i kapitel 6. För att undersöka trovärdigheten i beräkningarna 

kommer de att jämföras med energisimuleringar utförda av 

underentreprenörer i projektet, UKRE. En energisimulering genomfördes 

under projekteringsskedet och visar att fastigheten kräver 151 000 kWh 

per år för uppvärmning. Energisimuleringen utfördes i programmet IDA 

ICE. Den ska visualisera byggnaden under förvaltningsskedet och har 

tagit hänsyn till alla areor, värden, internlaster samt byggnadens 

luftbehandling. Simulering som utförts under arbetets gång redovisas i 

kapitel 5.  

Genom att utföra analysen med båda metoderna och jämföra dem med 

varandra blir grunden till eventuella samband starkare.   

 

För att se hur stora värmeförlusterna är när OSB-skivor ersätter dörrar 

utförs två energiberäkningar. I den första beräkningen antas byggnadens 

dörrar ha U-värdet likt de som ska sitta på plats under 

förvaltningsskedet. I den andra beräkningen antas dörrarna ha U-värdet 

en OSB-skiva har. Den andra i ordningen ska visualisera byggnaden 

under produktionsskedet. Handberäkningar som utförs kräver att 

antaganden görs. Följande är dessa antaganden: 

• Att taket är platt. Fläktrummet på översta plan har 

försummats.   

• Att klimatskalet är tätt. Det som beräknas är 

transmissionsförlusterna som går genom klimatskalet.  

• Källarväggen väter mot luft och inte mot mark.  

• Internlaster och byggnadens luftbehandling har inte tagits 

med i handberäkningarna. 

• Tabell 4–2 innehåller de värden konstruktionsdelarna antas 

ha. Värdena har hämtats från konstruktionsritningar 

tillhörande objektet.  
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Tabell 4–2: Area och U-värde på konstruktionsdelar 

Byggnadsdel  Area (kvm) U-värde 

Yttervägg  1053 0,15 

Källarvägg 576 0,28 

Fönster  432 1,10 

Tak 1402 0,09 

Grund 1402 0,11 

Tillkommande byggnadsdelar 

vid beräkning dörrar 

  

Glasdörrar  58 1,50 

Ståldörr 4 1,80 

Tillkommande byggnadsdelar 

vid beräkning OSB-skivor 

  

OSB-skivor  62 6,00 

 

 

4.2.4 Data till gränsdragningslista  

Under de semistrukturerade intervjuerna med platschef och de olika 

underentreprenörerna i projektet framkom det: 

• Att det är fördelaktigt att man vid användning av bergvärmehål i 

tidigt skede bör påvisa dess placering på APD-planen.  

• Att det vid driftsättning av värmepumparna och 

hetvattenfläktarna bör finnas ett tätt hus och kraft att mata 

systemet med.  

• Att det är fördelaktigt att upprätta en enskild APD-plan för 

värmeklimat där bland annat placering på fläktar, dragningar och 

hål redovisas. Detta för att under arbetets gång minimera skador 

på systemet som beror på andra utförda arbeten.  

• Att ansvarsfördelning för installering av digitala komponenter 

saknades. Kompetensbrist om hur installation av värmepump 

genomförs fanns hos VS-montör. Montören tog sig ann uppgiften 

men ansåg att en arbetare med erfarenhet från SÖE hade varit 

bättre lämpad. Detta gjorde att processen innan driftsättning tog 

längre tid. Vid hjälp av SÖE bör kontakt i god tid innan tas.  
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• Att RE utförde sitt arbete i ett moment och att EE tog vid när det 

momentet färdigställts. Driftsättning skedde efter att EE i sin tur 

utfört sitt arbete. Det hade varit möjligt för EE och RE att utföra 

sina arbeten parallellt med varandra och på så sätt 

tidseffektivisera driftsättningen av det provisoriska 

bergvärmesystemet.   

• Att en först planerad fläktleverantör utfört energiberäkningar och 

redogjort för behovet av antal fläktar och dess placering men att 

en billigare leverantör i senare skede valdes. Den valda 

leverantören har inte genomfört några beräkningar för 

byggnaden.  

• Att det är viktigt att det på returledning från byggvärmefläktar i 

flödesschemat placeras en sil. Detta för att maskiner inte ska ta 

skada av att eventuell smuts tar sig in i systemet.  

• Att det för en rörentreprenör underlättar arbetet om 

energiborrningsentreprenör märkt ut sina indragningar i huset 

med vart de leder och är för typ.    

• Att det kan vara bra att kontrollera att energibrunnarnas effekt är 

tillräcklig för att använda under produktion samt att inte mer 

effekt än nödvändigt tas upp från dem. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 

Kapitlet är uppdelat i tre delar med flertalet underavsnitt. Avsnitt 5.1 

redogör för analys som genomförts för att besvara frågeställning F1. 

Först behandlas data från genomförd dokumentanalys i en teoretisk 

analys, där energi, temperaturer och koldioxidutsläpp är tre saker som 

jämförs. Fortsättningsvis redovisas en grafisk analys av 

energianvändningen, medeltemperaturer och antalet fläktar av olika 

typer. Vidare i kapitlet följer avsnitt 5.2 och 5.3 som redogör för analys 

och besvarandet av frågeställning F2 respektive F3.  

 

5.1 Bergvärme kontra elvärme 

I detta avsnitt utförs en analys som ska besvara frågeställning F1: 

Är uppvärmning med bergvärme under byggproduktion mer gynnsamt 

än uppvärmning med direktverkande el utifrån perspektiven 

elförbrukning och kostnader? 

 

5.1.1 Teoretisk analys   

Period 1, är den första perioden och därmed startpunkt för mätningen 

som tittats på för att stärka teorin om att det är ett bättre alternativ med 

bergvärme under produktion. Det finns alltså inget tidigare resultat att 

jämföra med, det som uppmättes i loggade data var en 

energianvändning på ungefär 329,4 kWh/dag. De följande perioderna 

kommer utifrån den loggade data bedömas kring vad som borde ske 

med energianvändningen jämfört med perioden innan.  

Under period 2 borde energianvändningen teoretiskt minska. Detta som 

konsekvens till den ökade utomhustemperaturen men även att en 18 kW 

eldriven fläkt tas bort från bygget, det tillkommer istället en 9 kW 

eldriven fläkt. Enligt den loggade data uppmättes energianvändningen 

till 250,3 kWh/dag, alltså en minskad energianvändning. 

 

Under period 3 bör energianvändningen öka som konsekvens till den 

minskade utomhustemperaturen och igångsättning av bergvärmepump 

med sex hetvattenfläktar, där två var 15 kW och de resterande fyra 30 

kW. Den uppmätta energianvändningen var 361,0 kWh/dag, alltså en 

ökad energianvändning.  
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Under period 4 minskade både utomhus- och inomhustemperaturen. 

Eftersom inomhustemperaturen sänks så innebär det att fläktarna inte 

orkar kompensera för de ökade värmeförlusterna i samband med den 

sänkta utomhustemperaturen. Detta borde i sin tur teoretiskt sänka 

energianvändningen. Hade inomhustemperaturen inte påverkats borde 

energianvändningen ökat. Den uppmätta energianvändningen under 

perioden var 475,2 kWh/dag, alltså en ökad energianvändning.  

Under period 5 försvinner fem eldrivna fläktar med 18 kW, 

inomhustemperaturen sänks något medan utomhustemperaturen sänks 

med nästan dubbelt så mycket. Utifrån detta bör energianvändningen 

sänkas, bortkopplingen av fläktarna borde ha en stor påverkan om de 

har varit i drift och med full effekt. Den uppmätta energianvändningen 

är under perioden 508,4 kWh/dag och innebär en ökad 

energianvändning.  

Under period 6 kopplas två hetvattenfläktar 15 kW bort och 

utomhustemperaturen ökar. Detta borde leda till en minskad 

energianvändning. Det uppmätta värdet på energianvändningen vad 

442,0 kWh/dag, en minskad energianvändning.  

Under period 7, den sista perioden, tas en eldriven fläkt på 18 kW bort 

samt att temperaturen utomhus ökar. Likt period 6 borde 

energianvändningen minska även under denna period. Enligt den 

uppmätta energianvändningen så har den ökat, från 442,0 kWh/dag till 

444,6 kWh/dag. Alltså en ökning på endast 2,6 kWh/dag.  
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5.1.2 Grafisk analys av tabell 2. 

För att tydligare kunna se samband mellan olika händelser har loggad 

data från tabell 2 sammanställts i två kombinerade graf-stapeldiagram 

som redovisas i figur 5–1 och 5–2.  

 

 
Figur 5–1: Tillgänglig effekt från fläktar samt medeltemperaturer inom- och utomhus.      

 

Figur 5–2: Energianvändning på byggplatsen under de olika perioderna.  
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Det som går att avläsa i figur 5–1 är att temperaturen inomhus följer 

samma mönster som temperaturen utomhus. Förändringarna inomhus 

sker däremot inte lika drastiskt som utomhus. Mellan period 4 och 5 

sjönk medeltemperaturen utomhus med 6,5 grader. Medeltemperaturen 

inomhus mellan samma perioder sjönk med 3,1 grader. Antalet elfläktar 

minskade vilket medförde att effekten som tillfördes från elfläktar sjönk 

från 135kW till 45kW. Hetvattenfläktarnas tillförande förändrades inte 

mellan perioderna. Elförbrukningen följer enligt figur 5–2 inte samma 

mönster. Den ökar istället mellan period 4 och 5. Exakt hur mycket av 

totala elen som används till uppvärmning går inte att se från denna data. 

Produktionstidplan visar att det under den tiden pågick arbete med 

bland annat el, kablage, installationer av ventilation samt bygge av 

lättväggar. Enligt intervjuer delade två av fläktarna ut kall istället för 

varm luft fram till och med period 5 där de plockades bort. Den 

informationen speglar figur 5–2 där elförbrukningen sjönk efter period 

5. Under samma period strulade även elpannan i omgångar. Elpannan 

ska fungera som ett komplement till bergvärme. 

 

Något att ta med i resultatet är att hetvattenvärmarna under period 5, 

enligt figur 5–1, klarade av att hålla relativt höga temperaturer när 

antalet elfläktar minskade under samma tid som temperaturen utomhus 

sjönk. Det antas ha skett trots att två fläktar delade ut kall luft.  

 

Enligt figur 5–2 ökar elförbrukningen märkvärt under period 3. Det är 

tiden då hetvattenfläktarna sattes i drift och inga elfläktar plockades bort. 

Under samma tid gick temperaturen från plus till minusgrader. 

Slutsatsen som går att dra från denna data är att det är rimligt att 

elförbrukningen ökar då det endast tillsätts fläktar och att de fläktarna 

tillsammans behöver ge desto mer värme än tidigare period. Något som 

stärker denna slutsats är skillnaden mellan lägsta och högsta temperatur 

inomhus. Lägsta uppmätta temperaturgrad inomhus under 

mätperioden är 13,4 och högst 21,9. Det är en differens på 8,5. Vid en 

jämförelse ligger detsamma värde utomhus på 14 grader.  

 

Genom denna analys går det inte att besvara frågeställning F1. Data över 

elförbrukning är för oprecis då den redogör för totala energianvändning 
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och inte endast för den som förbrukas vid uppvärmning. Det har 

däremot framkommit att det är möjligt att använda bergvärme under 

byggskedet.  

 

5.1.3 Jämförelser av uppmätt elförbrukning januari 

I januari uppmättes enligt figur 6 en total energianvändning på 14 738 

kWh. Enligt figur 1–2 går ungefär 72% av den energi som används inom 

sektorn till uppvärmning, vilket motsvarar 10 611 kWh av den uppmätta 

elförbrukningen. Enligt avsnitt 2.2.1 framgår att det 10 611 kWh behöver 

tillföras för att kunna ge 10 611 kWh elvärme till byggnaden. Det 

ungefärliga priset på elen under projektets gång är 1,7 kr/kWh. Det 

medför att elvärme som uppvärmningsmetod i januari hade kostat 18 

038 kr. CO2-utsläppen hade varit 0,96 ton [35]. Hade bergvärme varit 

uppvärmningsmetoden under januari hade det enligt avsnitt 2.2.2 gått åt 

2307 kWh för att ge 10 611 kWh värme till huset. Denna mängd energi 

resulterar i en kostnad på 3922 kr. Det medför ett utsläpp av CO2 på 0,21 

ton enligt [35]. 

 

Det resulterar i en prisskillnad på 14 116 kr om elvärme kontra 

bergvärme använts som enda uppvärmningsmetod under januari. 

Skillnaden i CO2 utsläpp mellan el och bergvärme för uppvärmning av 

10 611 kWh är 0,75 ton. 

 

5.1.4 Jämförelser av uppmätt elförbrukning hela projektet 

Enligt figur 7 är den totala elförbrukningen fram till 25 maj 95 770 kWh. 

Enligt figur 1–2 har ungefär 68 954 kWh använts till uppvärmning. Med 

elvärme som uppvärmningsmetod under hela projektets gång hade det 

enligt avsnitt 2.2.1 behövts tillföras 68 954 kWh för att ge 68 954 kWh 

värme till byggnaden. Denna mängd energi resulterar i en kostnad på 

177 222 kr. Det medför ett utsläpp av CO2 på 6,2 ton [35]. Bergvärme som 

enda uppvärmningsmetod hade enligt avsnitt 2.2.2 medfört att 14 990 

kWh hade behövts tillföras ge byggnaden 68 954 kWh värme. Denna 

mängd energi resulterar i en kostnad på 25 483 kr. Det medför ett utsläpp 

av CO2 på 1,3 ton [35]. 

Det resulterar i en prisskillnad på 91 739,48 kr om elvärme kontra 

bergvärme används som enda uppvärmningsmetod under projektets 
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gång. Skillnaden i CO2 utsläpp hade vid användning utav elvärme varit 

4,9 ton mer. 

 

5.2 Standardisering av lösningen 

I detta avsnitt redogörs den analys som utförts för att besvara 

frågeställning F2: Hur ser en standardisering av förberedelser för 

användandet av provisoriska bergvärmeledningar ut i form av en 

checklista samt gränsdragningslista? 

 

5.2.1 Gränsdragningslista  

I intervjuerna framkommer erfarenhetsåterföring från inblandade parter 

angående användning av bergvärme under byggskedet. Genom svaren 

på frågorna som ställdes framkom det hur processen sett ut, samt vad 

som fungerat bra eller mindre bra under dess gång. Allt som framförts 

har använts på olika sätt för resultat. De delar som berörde processens 

gång har delats upp och placerats under lämpliga rubriker i 

gränsdragningslistan som återfinns i tabell 5–1. Rubrikerna som valts är 

avtal, projektering, produktion och driftsättning. Dessa har valts för att i 

framtida projekt tydligt se vad det är som behöver göras och i vilken 

ordning. Punkterna som placerats under projektering är de som bör 

genomföras innan bygget startar och som behövs för att arbetet under 

produktionen ska flyta på. Under produktionen ligger punkter som 

behöver förberedas inför driftsättning och under driftsättningen vad 

som behöver finnas dagen det ska ske. Under rubriken avtal ligger de 

avtal som kan behöva anpassas när energi tas från marken i ett tidigare 

skede än i vanliga fall.  

 

Tabell 5–1: Gränsdragningslista för provisorisk bergvärme 

Arbeten  BH  BE  RE  EE  SÖE  EBE  LVF  LBC  

AVTAL                  

Förlängd garantitid, ska 

inkludera produktionsskedet   

    X    X  X      

Energiborrning utförs innan 

husbyggnation, 

indragning/förläggning 

kollektorslangar anpassas för 

det  

    BA      ULMF      
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Samlingsbrunnar med 

teleskopfunktion för rörelser i 

marknivå  

          X      

PROJEKTERING                  

Energiberäkning 

(värmeförluster och 

uttorkning av byggfukt)  

  U  X            

Energidimensionering: 

bergvärme och spetsvärme 

(antal komponenter och vilka 

typer)  

  U  XH      U      

Permanent provisorisk 

kanalisation till 

hetvattenvärme (ingjuten 

i/under platta)  

    XH            

Tidsanpassat flödesschema. 

Prioritet är det provisoriska 

värmesystemet  

    XH            

Provisorisk el till 

värmesystem  

  U  U  XH    U      

Klimat-APD    H  U  U      U  U  

Komponent ”Sil” på retur från 

provisoriskt system  

    X            

Komponent ”Elpanna som 

spets” för byggvärme  

    X            

PRODUKTION                  

Energiborrning    B        X      

Markera ut energibrunnarna    X        U      

Indragning från 

energibrunnar  

          X      

Dragning av el      U  X          

DRIFTSÄTTNING                   

Vattentätt hus  X                

Lufttätt hus  X                

Installering av systemets 

komponenter  

    X            

Kraftmatning        A          

Provisoriska SÖE-

komponenter/givare för start  

    X    L        

Injustering för optimering 

efter 2 veckors drift  

  B  X    X    X    
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Informationen som kan vara bra att tänka på vid användandet av det 

provisoriska värmesystemet i framtida projekt har samlats i en lista som 

ett komplement till gränsdragningslistan. Denna lista återfinns i bilaga 8. 

En klimat-APD anses vara fördelaktig för att minimera risk för 

komponenter att ta skada under produktion. Den kan också fungera som 

en samordningsritning och ett hjälpverktyg för de arbetande ute i 

produktion. Det som kan framgå på en Klimat-APD är: 

 

1.  Placering av energibrunnar 

2. Antal fläktar på de olika planen och vart de bör placeras för 

effektivaste byggvärme. 

3. Vart anslutningar till fast provisorisk kanalisation under platta är 

placerade.  

 

I detta projekt har undermätningar gjorts på energianvändningen. 

Skulle det utföras i annat projekt bör även komponenterna 

tillhörande mätningarna placeras ut på en klimat-APD. I figur 5–

3 ses ett exempel på en arbetsplatsdisposition anpassat för det 

provisoriska värmesystemet som använts i detta projekt. 

Exemplet har tagit fram för att tyda på hur en klimat-APD skulle 

kunna se ut i framtida projekt. Cirklarna i orange illustrerar 

energibrunnarna medan de blåa cirklarna visar var de 

provisoriska ledningarna under plattan mynnar ut. Kvadraterna 

representerar hetvattenfläktarna där de olika färgerna beskriver 

effekten de har.  
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Figur 5–3: Exempel på en klimat-APD 

 

5.3 Besparingsåtgärd  

I detta avsnitt utförs en analys som ska besvara frågeställning F3: 

Finns det någon tydlig besparingsåtgärd? 

 

5.3.1 Dörrar kontra OSB-skivor 

Från genomförda intervjuer framkom det att det eventuellt finns en 

besparingsåtgärd att göra i tanke på att OSB-skivor brukar ersätta dörrar 

under produktionen. Om det finns en besparingspotential undersöks 

genom nedanstående energiberäkningar.  

 

Genom att använda ekvation 4.2 blir konduktansen för transmissionen i 

de olika byggnadsdelarna enligt värdena i tabell 5–2. 
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Tabell 5–2: Beräknat K-värde för respektive byggnadsdel enligt ekv 4.2 

Byggnadsdel  Beräknat K-värde  

(konduktans för transmission) 

Yttervägg 158 W/K 

Källarvägg  161 W/K 

Fönster 475 W/K 

Tak 126 W/K 

Grund 154 W/K 

Dörrar 94 W/K 

OSB-skivor 372 W/K 

 

Genom att använda ekvation 4.2 blir den totala konduktansen för 

byggnaden med dörrar på plats 1169 𝑊/𝐾. Beräknade värmeförlusten 

är då 144908 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 enligt ekvation 4.1. 

Enligt ekvation 4.2 blir den totala konduktansen för byggnaden med 

OSB-skivor istället för dörrar  1446 𝑊/𝐾. Beräknade värmeförlusten är 

då enligt ekvation 4.1 179 319𝑘𝑊ℎ/å𝑟. Det är en ökad värmeförlust på 

ungefär 23,7%. 

 

För att verifiera om beräkningarna kan antas vara trovärdiga samt för att 

stärka analysen bads underentreprenör som genomfört energisimulering 

under projekteringstiden att genomföra samma simulering igen med den 

enda skillnaden att dörrarna ersätts mot OSB-skivor. Energibehovet för 

uppvärmning enligt simulering med OSB-skivor istället för dörrar 

uppkom till 176 000 kWh. Det är en ökning med 25 000 kWh från 

simuleringen som genomfördes av samma underentreprenör under 

projekteringsskedet. Ökningen av energiförluster motsvarar 14,3%. 
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6. DISKUSSION  

Kapitlet redogör för diskussion kring delar som väckt tankar eller bidrar 

till dragning av slutsatser. Huvuddelarna som berörs är 

frågeställningarna där F1 diskuteras i 5.1, F2 i 5.2 och F3 i 5.3.   

 

6.1 Frågeställning F1 

6.1.1 Felkällor  

Mätningarna innehåller ett antal faktorer som borde tas i hänsyn vid 

dragning av slutsatser. Elförbrukningen som uppmätts i mätverktygen 

mäter den totala användningen för områdena. Under produktionens 

gång används olika maskiner drivna på el. Huvudbyggnaden är stället 

där det pågår mest arbete och under längst tid, varav arbetsplatsens 

största elförbrukning från maskiner bör hamna på mätområde 1 

huvudbyggnaden. Vid analys av energianvändningen har det därför i 

analysen antagits att 72% av den uppmätta elförbrukningen går till 

uppvärmning. Andelen kommer från figur 1–2 som i sin tur innehåller 

data hämtad från boverket. Det boverket inte klargör i sina siffror är om 

delen som anses gå till uppvärmning i byggsektorn inkluderar 

byggproduktion. Möjligheten finns att de endast berör uppvärmning 

under förvaltningskedet, vilket medför en felkälla.  Däremot borde 

andelen i sådant fall vara större under byggskedet då det går åt mer 

energi till att hålla temperaturer i en otät byggnad. 

 

En annan felkälla kan vara att perioderna som analyserats är uppdelade 

efter projektets fakturor. När det tas bort eller tillkommer en fläkt 

påbörjas en ny period. Detta är utfört för att kunna se vad de tillför 

elförbrukningen och dess påverkan på temperaturen inomhus. Det som 

kan bli missvisande är att perioderna är olika långa och att medelvärdena 

påverkas utav det. Att jämföra ett medelvärde beräknat på 30 dagar kan 

vara inkorrekt att jämföra med ett medelvärde som är beräknat på 15 

dagar. Främst kan det påverka medeltemperaturerna. Däremot beräknas 

medelvärdet av temperaturerna inne och ute under samma tidsspann 

vilket gör det tillräckligt tillförlitliga att jämföra.  
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6.1.2 Grafisk analys  

Det är svårt att besvara frågeställning F1 med hjälp av den data som 

dokumenterats. Diskussion om detta återfinns under felkällor i avsnittet 

5.1.1. Det som går att se från analysen är att hetvattenvärmare är fullt 

möjliga att använda under produktionen. Enligt intervjuer delade två 

hetvattenfläktar ut kall luft. Detta kopplades till okunskap om systemets 

funktion och anses kunna lösas. Om man i framtida projekt vill använda 

samma leverantör bör styrventiler monteras för att lösa problemet. Vid 

annan leverantör kan det vara möjligt att försumma bekymret. Skulle de 

två fläktarna liksom de fyra andra fullt fungerande fläktarna, dela ut 

varm luft skulle temperaturerna inomhus ökat ytterligare. Under 

projektets gång har de två kalla fläktarna tagit del av den totala energin 

då själva fläkten drivs av ström, men inte levererat den vidare i form av 

värme.  

 

Temperaturen inomhus har hållits relativt jämn under hela mättiden. En 

jämn medeltemperatur i grader mellan 15–20 är att föredra. Lägre eller 

högre värme kan missgynna torkningsprocessen samt vara besvärligt för 

de arbetande. Det var under period 5 graderna sjönk till 13,4. Värdet är 

för lågt då byggtorkningsprocessen kräver flera grader högre 

temperatur. Skeendet är däremot en förståeligt följd till att el-fläktar 

plockades bort under samma tid som utomhustemperaturen sjönk och 

elpannan krånglade. Vid mycket låga grader utomhus är det känt att 

bergvärme behöver en energispets för att klara av att hålla temperaturer. 

Elpannan som strulade ska i detta projekt egentligen hjälpa till med det. 

I samband med detta nämns återigen att två fläktar inte fungerade som 

det var tänkt.  

 

Med fler utplacerade fläktar och dess luftfördelare skulle varm luft få en 

bättre cirkulation. Varav det kan vara nödvändigt med någon som 

räknar på det provisoriska systemet samt någon som tar fram en klimat-

APD. Detta diskuteras i avsnitt 4.2.  

 

6.1.3 Teoretisk analys  

Tanken var först att med bergvärme kunna sänka energianvändningen, 

men det kan tydas enligt tabell 2 att när den sätts i drift den 22a 
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december, under period 3, ökar energianvändningen med ungefär 110 

kWh/dag. För att sätta det i förhållande kan en elbil transportera sig 55 

mil på 110 kWh [37]. Enligt resultat och analys är det rimligt att 

energianvändningen ökar eftersom temperaturen sänks med ungefär 3 

grader samt att ingen fläkt tas bort. Samtliga fläktar använder samma 

mängd energi som innan bergvärmen men nu behöver även de 6 

hetvattenfläktarna som kopplas in el. Detta utan att temperaturen 

inomhus sänks. Vid ett kallare klimat behöver fläktarna mer energi för 

att kompensera för den ökade värmeförlusten. De samtliga faktorerna 

gör det rimligt att energianvändningen ökar även om tanken var att den 

skulle minska.  

 

Under period 4 stämmer det som praktiskt hände överens med det som 

teoretiskt borde hänt. Det fanns en tanke kring om energianvändningen 

skulle vara relativt jämn mellan period 3 och 4 eftersom en elfläkt 

kopplas bort vilket borde resultera i en minskad energianvändning. 

Samtidigt blir temperaturen både ute och inne kallare vilket gör att 

fläktarna behöver arbeta mer och drar mer el, alltså borde 

energianvändningen öka. Summan av de tre faktorerna skulle kunna ge 

ett resultat i plus minus noll och alltså ingen större förändring. Men 

energianvändningen höjs ytterligare med 115 kWh/dag, vilket tyder på 

att elfläktens teoretiska minskning inte kan kompenserar för den 

minskande temperaturen.  

 

Från period 4 till 5 stämmer inte den teoretiska delen överens med den 

praktiska. Under perioden ökade energianvändningen med ungefär 30 

kWh/dag vilket är mycket mindre än de tidigare perioderna. Det tyder 

på att temperaturskillnaderna ger en större påverkan än fläktarna. De 

fem 18 kW elfläktarna som tagits ur drift under perioden påverkade inte 

lika mycket som trotts, men är antagligen anledningen till att 

energianvändningen ökning ändå minskat i jämförelse med de tidigare 

ökningarna. Även inomhustemperaturen sänks med nästan 3 grader, det 

är troligtvis en konsekvens till bortkopplandet av de fem fläktarna. De 

kvarstående fläktarna klarade inte att värma upp byggnaden som innan 

med bortkoppling av fläktar och den stora temperaturminskningen.  

 



MINSKAD ENERGIANVÄNDNING FÖR UPPVÄRMNING UNDER BYGGSKEDET   

 42 

Mellan period 5 och 6 stämmer det praktiska och det teoretiska överens. 

Den ökande utomhustemperaturen på 3 grader och bortkopplingen av 2 

hetvattenfläktar på 18 kW resulterade i en minskning på nästan 65 

kWh/dag. Utifrån att bergdriven värme har ett högre SCOP-värde ger 

dessa hetvattenfläktar inte samma minskning som en eldriven fläkt med 

samma effekt. Hade en elfläkt tagits ur drift istället för en hetvattenfläkt 

borde minskningen blivit större, detta är något som kanske borde setts 

över på bygget. En förklaring och instruktion till vilka fläktar som ska 

prioriteras att behållas under byggtiden kan vara en förbättring i 

kommande projekt. Att temperaturen höjs anses vara i samband med att 

utomhustemperaturen höjs, samt fläktarna klarar av att kompensera för 

byggnadens värmeförluster.  

 

Från Period 6 till 7 förändras energianvändningen knappt, endast med 2 

kWh/dag. Det stärker teorin kring att temperaturen har en större 

påverkan än fläktarna. Under perioden höjs även inom- och 

utomhustemperaturen med 3 grader. I teorin borde 

temperaturhöjningen tillsammans med bortkopplingen av fläktar leda 

till en minskning på energianvändningen. Under perioden tas en 18 kW 

elfläkt med luftfördelare bort.   

 

 

6.1.4 El kontra bergvärme 

Den mest relevanta skillnaden mellan elvärme och bergvärme är dess 

SCOP-värde. På grund av det höga SCOP-värdet bergvärmepumpen har 

är den uppvärmningsmetoden både ur kostnads- och utsläppsynpunkt 

betydligt bättre. Om värmeenergin som förbrukades under januari i 

detta projekt kommit från bergvärme kontra elvärme är prisskillnaden 

enligt beräkningar över 14 000 kronor. CO2-utsläppen i samma 

jämförelse beräknades vara ungefär 0,75 ton. Med 14 000 kr hade 

projektet kunnat få över 8 000 kWh mer tillfört till sig. Denna mängd 

energi hade under samma väderförhållanden och med samma 

uppvärmningsmetod kunnat hålla byggnaden varm i ungefär 16 dagar 

till. Januari är en typisk vintermånad i Sverige. Under de andra 

vintermånaderna borde därför ungefär samma resultat ges. Det betyder 

att det efter två vintermånader går att värma upp en hel månad till om 

bergvärme används.  
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Sett till hela projektets gång har det hittills förbrukats 68 954,4 kWh för 

uppvärmning. Enligt beräkningarna hade elen kostat ungefär 92 000 

kronor mindre om bergvärme istället för elvärme använts under hela 

mätperioden. CO2 -utsläppen i samma jämförelse beräknades vara 

ungefär 4,9 ton. Med 4,9 ton CO2 kan man flyga tur och retur Stockholm-

Rom mer än fem gånger. 

 

6.2 Frågeställning F2  

6.2.1 Metod 

Intervjuer har i detta examensarbete varit en effektiv metod för 

besvarandet av frågeställning F2. Att ge respondenterna stort utrymme 

till att besvara frågorna har varit informativt. Det är tydligt att det finns 

utvecklingspotential att ta vid i framtida projekt när värmekällan under 

byggskedet beslutas bli bergvärme.  

 

6.2.2 Värmesystemet 

Under projektets projekteringsfas genomfördes planering och 

beslutstagande för det provisoriska bergvärmesystemet. Enligt intervju 

6 hade en leverantör räknat samt givit ett förlag på antal fläktar, vilka 

typer och vart de bör placeras på de olika våningsplanen i huset för bästa 

torkeffekt. Det framgick däremot att denna leverantör valdes bort för ett 

billigare alternativ. Denna leverantör har inte kunnat visa några 

energiberäkningar samt levererat fläktar där endast ett effektläge finns. 

Efter intervju 1 och 3 är det tydligt att planerna med det provisoriska 

systemet inte fungerat som tänkt och att detta val kan vara den största 

anledningen. De två hetvattenfläktarna på översta plan delade ut kall 

istället för varm luft. Anledningen tros vara att de totalt fyra andra 

hetvattenfläktarna på de två första våningsplanen tog åt sig all 

värmeenergi. Vid diskussion förmodas det problemet gå att lösa med 

styrventiler. Det som behövs i sådana fall är beräkningar på vilka värden 

respektive ventil ska ställas in på.  

 

Förslaget från bortvald leverantör visades upp under intervju 6. Vad som 

gick att se var att den innehöll fyra hetvattenfläktar på understa plan. Det 
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skulle för effektiv byggvärme enligt dem stå en hetvattenfläkt med effekt 

30 kW och tre med effekt 15 kW på specifika ställen. Det som stått där i 

praktiken är två hetvattenfläktar med effekten 30 kW. Värmen och dess 

fördelning har enligt intervju med 1 inte ansetts räcka till, varav el-drivna 

fläktar fått kompensera. Att systemet inte använts på rätt sätt gör att 

grundidén som skulle testas i projektet inte fått en uppriktig chans. 

Oavsett val av leverantör krävs det att någon utför tillförlitliga 

beräkningar och att alla komponenter i systemet dimensioneras utefter 

dem. Av den anledningen återfinns punkter om energiberäkning och 

dimensionering under rubriken projektering i gränsdragningslistan. Det 

är moment som utförs i alla projekt för att kunna projektera byggnaders 

fasta värmesystem. I projekt som detta behöver momenten däremot 

utföras även för ett provisoriskt värmesystem som är anpassat för 

byggskedet.  

 

6.2.3 Tidplan 

Tidpunkt för driftsättande hade genom en mer framhållen 

kommunikation kunnat tidigareläggas. Det framgick att rätt människor 

inte var på plats vid rätt tillfälle, varav utförandena fick vänta till dess 

att behövlig arbetsroll hade tid. En del av arbetena som kunde 

genomföras parallellt påbörjades istället efter varandras färdigställande. 

En annan orsak till att det tog längre tid än vad som behövts var att 

arbeten som tillhör det provisoriska systemet inte prioriterades. Det var 

svårt för rörentreprenör att avgöra vad som kunde utföras före andra 

arbeten för att så snabbt som möjligt starta det provisoriska 

värmesystemet. Detta medförde att tid lades på arbete som tillhörde det 

fasta värmesystemet och inte det provisoriska. Jobbet med det fasta 

systemet hade istället kunnat pågå medan det provisoriska var i drift. 

Flera punkter har av dessa anledningar införts i gränsdragningslistan 

samt i informationen som kan vara bra att tänka på. Ett exempel är punkt 

fyra där det under projekteringen bör tas fram ett prioritetsanpassat 

flödesschema. Prioritet att färdigställa är delarna som tillhör det 

provisoriska värmesystemet.  

 

6.2.4 Klimat-APD 
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Idén om att upprätta en klimat-APD kom från byggets projektledare. 

Tankarna kring idén har under examensarbetets gång utvecklats i takt 

med att fler intervjuer genomförts. Att ta fram en arbetsdispositionsplan 

är vanligt för att uppfylla kravet med en säker arbetsplats. Där ingår inte 

system invändigt och under mark. Det har framgått att det under 

produktionstiden inte fungerat exakt som planerat. Sannolikheten för att 

ett projekt utförs precis som planerat är antagligen mycket liten, men 

förbättringar bör genomföras om möjligheten finns. Anledningen är att 

mindre komplikationer medför mindre extra kostnader och ett 

tidseffektivare projekt. Hade en utförlig klimat-APD använts i detta 

projekt är det möjligt att energibrunnarnas sönderslitning hade kunnat 

förebyggas. En klimat-APD borde användas tillsammans med en vanlig 

APD-plan för att se att de synkroniserar. Värmefläktarna hade med hjälp 

av en klimat-APD kunnat placerats på ställe för effektivaste byggvärme.  

 

6.2.5 Lufttäthet 

Det framgår från intervju med rörentreprenör att huset måste vara tätt 

från vatten vid driftsättning av värmesystem. Byggentreprenörerna har 

ansvaret för att göra huset tätt. Ansvarsrollen innehåller också att bygga 

huset lufttätt enligt konstruktionsritningar. I dagsläget är det inte högsta 

prioritet inför driftsättning av ett provisoriskt värmesystem. Det är 

däremot något som borde prioriteras högre. Finns det öppningar där luft 

kan ta sig ut medför det värmeförluster och att tillförd energi går till 

spillo. Oavsett uppvärmningsmetod skulle det vara möjligt att till 

lämplig roll ge en ut ett ansvar för byggets lufttäthet under 

produktionstiden. Energiförlusterna skulle i ett tätare bygge minska och 

på så sätt också kostnader. Av den anledningen återfinns det i 

gränsdragningslistan två olika punkter angående byggnadens täthet. En 

om vattentäthet och en om lufttäthet.   

 

6.3 Frågeställning F3  

6.3.1 Trovärdighet 

I de två handberäkningar och de två simuleringar som genomförts är det 

endast U-värdet på dörrarna som har skiljt respektive genomförande åt. 

Mer riktigt med verkligheten hade varit om andra faktorer också 

anpassats. I båda simuleringarna inkluderades internlaster och 
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luftbehandling. Det är två saker som i simulering av en byggnad under 

dess produktionstid bör exkluderas för ett mer trovärdigt resultat. Under 

byggskedet är inte luftbehandlingssystemet i drift och det finns inget 

värmebidrag från hushållsmaskiner eller dylikt. Det kan däremot finnas 

maskiner på plats för byggarbete eller installationer, men de förmodas 

att vara på plats under kortare stunder eller perioder. På arbetsplatsen 

vistas det i olika tidsspann diverse entreprenörer. Antalet människor 

under produktionstiden bör inte vara i samma antal som personvärmen 

är beräknad att komma ifrån under förvaltningsskedet. Det kan 

förekomma samma antal under en del stunder, men det är inkorrekt att 

beräkna att de är på plats lika mycket som människor planeras vara när 

byggnaden står klar.  

 

Att prefabricerade sandwichväggar använts till klimatskalet i detta 

projekt har ökat trovärdigheten av beräkningsresultatet. Prefabricerade 

element kan också behöva avge byggfukt, men troligtvis i en mindre 

utsträckning än platsbyggda väggar. Fukt i ett material påverkar dess U-

värde. Sker stora förändringar av fukthalt förändras också U-värdet med 

tiden. Det hade medfört att validiteten hos dessa beräkningar minskat.   

 

6.3.2 Hål 

Det är tydligt att ersättning av dörrar till OSB-skivor ger större 

värmeförluster. Enligt beräkningar och simulering ökar energibehovet 

med ca 23 respektive 14%. Enligt simuleringen ökade förlusterna med 

25 000 kWh. Det är en normal energianvändning per år för en villa med 

elvärme.  

Värdet i verkligheten förväntas däremot bli större än det. Dels beroende 

på felkällorna under trovärdighet, men också för att det vid utbyte till 

OSB-skiva i analysen antas vara tätt mellan skiva och vägg. Sannolikt är 

att skivan skruvas fast men att det finns öppningar i olika storlekar där 

luft och så också värme kan ta sig ut. Vid täckning med OSB-skiva har 

det framgått att det är vatten som är i fokus att stänga ute. Det framgår 

inte att tillfällig isolering används för att stänga värmen inne.  

 

En annan orsak till att värmeförlusten i praktiken bör vara större är att 

de ute i byggproduktion täcker dörrhålen som används frekvent endast 
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på nattetid. På dagtid kan flertalet dörrhål alltså vara helt öppna, vilket 

hade vid inkluderande ökat förlusterna. Andra typer av hål har inte 

heller inkluderats, exempelvis ventilationshål eller otätheter i 

klimatskalet. Det är värt att se över utvecklingspotentialen. Förslagsvis 

skulle man kunna isolera OSB-skivorna så att U-värdet minskar. Vid det 

utförandet krävs det dock att även glipor mellan skiva och karm isoleras. 

Ytterligare ett förslag är att som byggentreprenör investera i dörrar som 

endast används under byggskedet. Byggdörrar skulle kunna fungera 

som tillfälliga dörrar och användas i flera projekt. Storleken hade 

sannolikt behövt vara större än standard för att frakterna in och ut ska 

kunna ske utan problem. Idén skulle kunna utvecklas genom att dessa 

dörrar byggs in i en isolerad ”sluss” och att den istället för dörrarna 

återanvänds. Denna ”sluss” skulle kunna monteras in- eller utvändigt 

om en entréerna. Dörrhålen hade då kunnat vara ständigt öppna medan 

byggdörrarna hålls stängda. Genom användandet av en ”sluss” med 

byggdörr spelar det ingen roll hur stora öppningarna i huset är. Det gör 

att slussarna och dess dörrar kan användas i en större utsträckning. För 

att förtydliga idén har en enkel ritning tagits fram, se figur 14.  Denna idé 

kräver däremot att det ska fungera med det in- eller utvändiga arbetet 
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som ska utföras. Exempelvis kan det stå byggställningar, pågå 

markarbete eller dylikt som krockar med denna tillfälliga tillbyggnad. 

 

 
Figur 14: Förtydligande på förslag med sluss in- eller utvändigt.  
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7. SLUTSATS  

Oavsett om intresset för hållbarhet finns hos ett företag eller inte är alltid 

den ekonomiska biten av vikt. I framtiden tros priset på ett ton CO2 öka. 

Sverige och övriga världen vill och behöver nå klimatmålen, vilket gör 

sannolikheten att ökningen kommer att ske inom en nära framtid större. 

Att göra förändringar tar tid och kan bli dyrare ju längre påbörjandet 

skjuts fram. Slutsatser som går att dra från studien är att det är fullt 

möjligt att använda bergvärme för uppvärmning redan under 

byggskedet. Förbättringar finns att göra för bättre effektivitet. Ett 

hjälpverktyg är gränsdragningslistan samt det som listas upp med saker 

att tänka på. Dessa handlingar bidrar till en standardisering för 

användning utav bergvärme under byggskedet. Tydligt är även att 

elförbrukningen vid rätt användning av systemet minskar och så också 

kostnader och CO2-usläpp. Hållbarhetsfrågan är idag central i samhället 

och att som bolag arbeta mot att bli mer klimatsmarta bör därmed även 

öka värdet hos dess intressenter. Ytterligare en slutsats som går att dra 

är att användandet av OSB-skivor istället för dörrar under byggskedet 

går att utveckla. Det finns en stor besparingspotential som borde 

studeras med djupgående.  
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8. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER  

Mätningarna som genomförts under projektets gång har flertalet 

felkällor. En mer detaljerad mätning på ett ytterligare ett byggprojekt 

skulle kunna ge bidra till en mer specifik data att analysera. Förslag på 

vad som kan analyseras vid en ny mätning under vidare studier:  

 

• Undersöka idén om tillfälliga slussar vid entréer under 

byggskedet.  

• Undersöka lufttäthetens påverkan under byggproduktion mer 

grundligt.   

• Undersöka om framtagen gränslista och tillhörande dokument 

verkar positivt under ett liknande byggprojekt.  

• Undersöka om de provisoriska kulvertarna behöver isolering 

eller om det kan undvikas för att underlätta hanteringen av 

dem.
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BILAGOR  
 

Bilaga 1  
Intervjufrågor som använts som utgångspunkt under alla 

semistrukturerade intervjuer.  

 

• Vad för uppgifter ingår i din roll med det provisoriska 

bergvärmesystemet? 

 

• Hur har arbetsprocessen sett ut under projektets gång?  

 

• Vilka har utmaningarna varit och vart finns det 

förbättringspotential?  

 

• Vad har fungerat bra? 

 

• Vilka bär olika ansvar och för vad enligt dig? 

 

• Vilka handlingar behöver du för att utföra ditt arbete och vilka 

förväntas du lämna ifrån dig?  
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Bilaga 2 

Sammanfattning av intervju 1 med BE, platschef  

Under intervjun framgick det att platschefen främsta ansvarsområdena 

är inköp, framdrift, personal och tidsplanering. 

 

Det var planerat att koppla in den provisoriska bergvärmen i början av 

november 2020 men enligt BE blev det försenat till årsskiftet 2020/2021. 

BE berättade att orsaken var att tung last arbetat över marken där 

brunnarna var placerade vilket orsakade sättningar av dem. 

Konsekvensen blev sådan att kopplingar till ledningarna brast och 

marken behövdes schaktas undan för att kunna byta ut dessa. BE anser 

att det utförts bristfälligt markarbete och att man i kommande projekt 

bör se över en annan lösning.  

 

Klimatskalet var inte helt färdigställt när bergvärmen driftsattes. Det var 

exempelvis inte fullt isolerat på vinden och mindre hål existerade. BE 

berättar att de väntade med att driftsätta systemet till dess att de större 

hålen var fyllda, exempelvis att alla fönster var på plats. BE tillägger att 

dörrar öppnas frekvent på byggarbetsplatser vilket gör att delar av 

värmen släpps ut. 

 

En utmaning med det provisoriska värmesystemet som enligt BE 

uppstod under produktionen var att den inte hade tillräcklig kapacitet. 

Värmefläktar på översta plan förblev kalla trots att systemet var igång. 

BE berättar att för att uttorkningen av byggfukt behöver 

inomhustemperaturen vara minst 18 grader dygnet runt, vilket 

värmefläktarna inte kunde förse byggnaden med. För 

värmekompensation använde de sig utav eldrivna fläktar. Det framgick 

att de eldrivna fläktarna kopplades bort succesivt efter det att värmen 

utomhus ökade. I slutet av mars var det endast bergvärmen som enligt 

BE levererade all värme till huvudbyggnaden. Idag är det totalt fyra 

fläktar som drivs av bergvärme på plats för byggtorkning.  

 

Att de provisoriska rören för bergvärmen mynnar ut i trapphuset och att 

kanalisationen ligger i bottenplattan har lett till en liten mängd slangar 
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inne i byggnaden vilket enligt BE har underlättat deras arbete. BE 

berättade att de valde att placera en del av slangarna till fläktarna i tak 

vilket har gjort att de tar upp mindre arbetsyta. Enligt BE har de i samråd 

med LBCMÄT tagit ställning till antal och placering av fläktarna.  

 

Svaret på fråga om driftsäkerheten blev att den är mycket bra. BE berättar 

att det inte har uppstått något avbrott eller liknande under 

produktionstiden.  

 

De ute i produktion har inte behövt planera inför lösningen, utan det har 

utförts under projekteringstiden. På plats har de enligt BE haft utförande 

ansvar.   
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Bilaga 3 

Sammanfattning av intervju 2 med BE, projektledare  

BE, projektledare berättade att denne besuttit rollen från 

planeringsskedet.  

 

BE förklarar att den provisoriska uppvärmningsmetoden med 

bergvärme är ihopkopplat med ett vattenburet fläktsystem som ska förse 

byggnaden med värme under produktionstiden. Borrhålen och 

samlingsbrunnarna som samlar ihop energin har projekterats in och har 

i tidigt skede utförts för att det ska gå att använda bergvärme redan 

under produktion. BE berättar vidare att det inte är en lösning som 

företaget provat innan men att målet är att se en minskning på 

energiförbrukningen under byggskedet, därför har det även installerats 

undermätningar för att det ska gå att se hur mycket energi som faktiskt 

förbrukas. Det förklaras vidare att den provisoriska värmen består av ett 

tillfälligt eget system som är anpassat för produktionen. Deras lösning 

har varit att dra rören i bottenplattan, från undercentralen till trapphusen 

där ledningarna går upp ur golvet bakom trappan. Dessa planeras sedan 

att täppas för när det permanenta värmesystemet med radiatorer och 

golvvärme sätts i drift.  

 

BE berättar att gränsdragningslista med en form av checklista är något 

som kan utvecklas och förbättras. Att göra det tydligare för hur man ska 

få processen att fungera på ett smidigt sätt. En identifikation på vad som 

behövs samt när och om det är rätt personer som är ansvariga för varje 

part är något som bör överses enligt BE.  Eftersom det är första gången 

företaget gör detta förklarar BE att det kan vara uppgifter som saknas i 

projekteringen och under processens gång. Det framgår att det är viktigt 

att lyfta de sakerna som fungerat mindre bra så man kan förbättra det 

inför nästa projekt men även viktigt att lyfta fram och ta med sig det som 

fungerat bra. Exempelvis tar BE upp att isolering på de tillfälliga rören 

inte är nödvändigt. Detta eftersom de endast brukas under en kort period 

samt att kostnaden och otympligheten med isolering inte kompenserar 

upp för värmeförlusterna som skulle ske utan isolering.  
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Det framlyftes till BE under 2019 att det var viktigt att inte få in smuts i 

det provisoriska systemet. Den största risken med att få in smuts är att 

det eventuellt skulle användas äldre rör för den provisoriska lösningen. 

Det skulle inte bara ett problem eftersom de skulle bara vara tillfälligt 

och då kanske onödigt att ’använda helt nya rör. Det viktiga om 

användning av äldre rör görs är att se till att de inte har smuts i form av 

grus eller liknande i sig. En lösning som BE föreslår är att antingen skölja 

ur dem eller att installera som filter så att partiklar inte kan ta sig in i 

värmesystemet. Skulle detta ske skulle systemet kunna kollapsa.  

 

Vidare fortsätter BE att det uppstått problem med sättningar i 

samlingsbrunnarna och att det antagligen orsakats att tung trafik 

passerat ovan dem. Förslag till att tydligt markera in på en bygghandling 

eller APD plan att man inte får köra där de är placerade tas upp. En 

vidareutveckling av idéen är att skapa en form av APD-plan som är 

anpassat för att energieffektivisera arbetet, en klimat-APD eller liknande. 

I detta projekt fortsätter BE att man skulle kunna markera ut 

hetvattenfläktarna, vart man ska koppla på dem, samlingsbrunnarna 

samt att tydligt markera ut att det inte får passera trafik över dem. Det 

förklaras vidare varför det borde utvecklas en egen APD där detta ska 

markeras istället för att placera ut det på den ordinarie APD-planen. Dels 

för att det skulle bli plottrigt med många saker på ritningen men det står 

även i deras rutiner att ta fram klimatsmarta lösningar och 

energieffektivitet vilket antas kan förenklas med en klimat-APD. Vid 

markering av hetvattenfläktarnas placering föreslår BE att leverantören 

för fläktarna ska lämna underlag för det, dem har projekterat för antal 

och bör därför även ha planerat hur de ska vara placerade över hur de 

ska vara placerade över byggnaden.  

 

BE, projektledare förklarar att det antagligen inte valts att använda 

fjärrvärme som spets till bergvärmen då det är dyrt. Uppfattningen är 

sådan att man betalar likt ett abonnemang för fjärrvärme oavsett hur 

mycket som används och att då betala för 12 månader men att sedan 

endast behöva det under fyra inte är ekonomiskt försvarbart.  
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BE berättar att de under projektet har använt sig av OSB - skivor som 

täckningsmaterial för de större hålen som dörrhål. Det framgår att det 

inte är en effektiv täckningsmetod då skivorna inte är isolerade eller är 

täta gentemot fasaden och därmed förloras mycket värme. Det 

spekuleras kring om det skulle kunna vara lönsamt att installera 

tillfälliga dörrar i exempelvis trä där värmen inte kan transporteras 

igenom på samma sätt och där det skulle vara tätt gentemot fasaden. 

Dessa hypotetiska dörrar skulle sedan kunna användas i kommande 

projekt. Vidare klargörs det att installering av de framtida permanenta 

utvändiga metallpartierna inte är ett alternativ, delvis för att de är för 

små att transportera material genom samt att risken att de kommer till 

skada är hög. BE fortsätter med att det inte är lönsamt att endast 

installera enstaka dörrar utan att alla installeras samtidigt.  
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Bilaga 4 

Sammanfattning av intervju 3 med RE  

Under intervju med rörentreprenör RE framkom det att ansvaret de 

besitter i projektet är leverans av flertalet delar samt montering av dem 

och de olika rörsystemen. Större komponenter har i förväg levererats till 

arbetsplatsen, medan mindre komponenter så som ventiler medtages av 

RE. För att kunna påbörja arbetet måste ett flödesschema lämnats över 

från UKRE och energiborrning utförd av RE bör vara färdigställd. Enligt 

RE går ansvarsgränsen i fasadvägg där EBE ska se till att det är rörbelagt 

in i byggnaden där RE tar vid.  

 

Vid driftsättning av systemet krävs det enligt RE att EE utfört jobb 

tillhörande bergvärmesystemet och att SÖE är på plats. Fördelaktigt 

hade enligt RE varit om arbetet EE utför tillhörande det provisoriska 

bergvärmesystemet hade utförts tidigare. Det nämndes att det är möjligt 

för båda parter att arbeta under samma tidsspann. I detta projekt blev 

arbetet av RE färdigställt varav det var tidpunkten då EE tog vid. När EE 

utfört deras arbete kopplades SÖE in.  

 

Ytterligare ett ting som hade snabbat på processen är om det enligt RE 

funnits ett flödesschema som varit anpassat för det provisoriska 

systemet. Det hade visat RE vad som ska prioriteras och vad som inte 

behöver vara klart vid driftsättning av det provisoriska värmesystemet.  

 

Under projektets gång har det enligt RE fattats en ansvarsfördelning till 

inställning av bergvärmepumparna samt el-kassetten. RE har ansvaret 

att koppla in systemets delar samt för provtryck av det. Utöver det 

behöver inställningar utföras för att de rätta effektuttagen ska vara 

inställda i de olika komponenterna. Det har varit RE som tagit på sig 

uppgiften att sätta sig in i programvarorna för att få igång systemet. 

Delen ingår inte i arbetsuppgifterna RE ska ha i projektet och RE ser det 

mer rimligt att uppgiften skulle ligga hos SÖE då de anses ha mer 

kompetens inom området. Alternativt nämns det att RE och SÖE 

tillsammans bör ha funktionsansvar för systemet. De båda borde delta 

vid provningar och vid driftsättning då det är el inblandat.  
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I intervju med BE diskuterades det om att värmefläktarna på övre plan 

inte fungerade korrekt då de delade ut kall istället för varm luft. 

Detsamma diskuterades med RE som tog upp hypotesen att problemet 

skulle kunna lösas med hjälp av att byta ut de ventiler som används idag 

mot injusteringventiler. Alla värmefläktar är kopplade i samma 

rörsystem där det varma vattnet passerar fläktarna på lägsta våningen 

först. Problemet skulle kunna ligga i att det varma vattnet inte räcker till 

alla fläktar om de första i ordningen tar ut maximal effekt. Med 

injusteringventiler kan man begränsa värmen som tilldelas en fläkt och 

möjligheten finns att fördelningen då blivit mer jämn och räckt till alla 

plan. Det som krävs enligt RE är att någon räknar på det provisoriska 

systemet och för att kunna delge RE de värden ventilerna bör ställas in 

på.  

 

Övriga nämnda saker som bör poängteras enligt RE: 

• Det är fördelaktigt att EBE märkt ut vad som är vad på 

indragningar i byggnaden.  

• Det är viktigt att en sil placeras i systemet redan i projekteringen. 

Smuts kan ligga kvar i slangar från föregående projekt eller 

komma in via exempel fläktar. Med cirkulerande smuts finns det 

risk för komponenter att ta skada.  

• Att i projektet ha placerat de provisoriska fasta rören under 

plattan vid markarbetsskedet har gjort att det fungerat smidigt 

vid montage av övergångar från dem till de tillfälliga slangarna.  
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Bilaga 5 

Sammanfattning av intervju 4 med UKRE  

UKRE har i projektet varit en underentreprenör till RE. UKRE har haft 

ansvar för framtagning av handlingar för VVS. För att kunna utföra 

beräkningar och projektering behöver UKRE konstruktionsritningar och 

värden på temperaturer som vill uppnås. Det har inte räknats på den 

provisoriska bergvärmelösningen, men placering av de provisoriska 

rören har projekterats i samråd med BE. Vid diskussion om vem som 

eventuellt skulle kunna räkna på det tillfälliga systemet nämner UKRE att 

ansvaret skulle kunna tilldelas RE. De behöver vid kompetensbrist anlita 

en konsult att utföra arbetet. UKRE berättar att ansvarstilldelningen kan 

skilja sig beroende på entreprenadform.  

 

Under projektets gång har UKRE arbetat i samråd med en SÖEprojektör för 

projektering. Det berättades att SÖEprojektör för produktionen och 

projektering inte är detsamma. Ansvaret att anlita SÖEprojektör under 

byggtiden ligger hos RE om det skulle behövas.   
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Bilaga 6 

Sammanfattning av intervju 5 med EBE  
Intervjupersonen från EBE har haft rollen som projektledare över 

energiborrningen.  EBE har i projektet varit underentreprenörer till RE 

och har haft ansvaret för energiborrning. Enligt EBE utförs hela arbetet 

utanför klimatskalet, men i ansvaret ingår indragningar av ledningar in 

i byggnaden.  

 

När man borrar för bergvärme skiljer sig tiden för påbörjandet mellan 

projekt. Enligt EBE är det möjligt att borra under alla byggprocessens 

skeden, men att desto tidigare är att föredra. EBE var i detta projekt på 

plats innan byggnation av överbyggnad startat, vilket gör att risken för 

att andra delar tar skada minskar. EBE berättade att det däremot inte kan 

färdigställa deras arbete i ett steg utan behöver under produktionens 

gång komma tillbaka för vidare arbete. Under detta projekt har de 

behövt dela upp det i tre ordinarie steg och sedan ett tillkommande då 

deras komponenter tog skada och behövde reparation.  

 

Garantitiden som råder över borrhålen påbörjas vid driftsättning av 

energiuttaget, oavsett om det är under produktionstid eller inte. 

Eftersom EBE är en underentreprenör till RE råder garantitiden dem 

sinsemellan. 

 

Information om att bergvärmen skulle användas under 

produktionstiden hade inte tilldelats EBE. Vid diskussion framkom det 

däremot att det hade varit bra att den tilldelats EBE. Det berättades att 

risken för att effektiviteten i borrhålen skulle påverkas negativt av att 

användas redan under byggtiden är mycket liten. Skulle 

produktionstiden varit längre skulle risken vara större.  

 

Det som enligt EBE kan hända om man skulle ta ut mer effekt än vad 

hålen är dimensionerade för och att det skulle ske under en längre period 

är att man kyler ner berggrunden. En nedkyld berggrund går inte att 

använda för uppvärmning.  
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På frågan om bergvärme går att tillämpa överallt meddelar EBE att det 

går, men att lönsamheten skiljer sig. Djupet på berggrunden samt 

marktypen skiljer sig geografiskt och generellt ökar borrdjupet desto 

längre söderut i Sverige man borrar. I mittersta Sverige berättar EBE att 

återbetalningstiden är ungefär 4-6år. Större byggnader har en kortare 

återbetalningstid.  

Vid en jämförelse mellan Fjärrvärme och Bergvärme anser EBE att de inte 

bör jämföras, utan komplettera varandra. Att spetsa bergvärme med 

fjärrvärme skulle enligt EBE vara att föredra om möjligheten finns. Det 

berättades att effekten bergvärme vanligtvis kan ge är 70–80% av det 

totala värmebehovet som behövs under ett år. Resterande 20–30% 

behöver tillsättas från en annan energikälla.  

 

Under projekteringsfasen var EBE med i diskussioner om placering och 

dimensionering av borrhålen. Besluten togs i samråd med andra 

projektörer för att inte krockar skulle ske. Att EBE fick vara med tidigt i 

processen anses vara en fördel då schaktentreprenader som ska utföras 

av LEVMaskin åt EBE kan synka med andra arbeten LEVMaskin ska utföra. 

 

De handlingar som EBE förväntas lämna ifrån sig är slutdokumentation 

i form av relationshandling och egenkontroller.   
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Bilaga 7 

Sammanfattning av intervju 6 med LVFKLIMAT  
LVFKLIMAT var i projektets början involverad. Enligt respondenten äger 

LVFKLIMAT flera typer av komponenter tillhörande värmesystem som de 

projektet används sig utav. LVFKLIMAT har under projekteringsfasen visat 

upp ett förslag som enligt LVFKLIMAT valdes bort på grund av 

ekonomiska frågor. Istället valdes en leverantör som tillhandahåller 

äldre modeller av de komponenter somLVFKLIMAT hyrt ut förut. I 

förslaget som LVFKLIMAT hade tagit fram fanns förslag på vilka typer av 

fläktar samt antalet som borde användas i produktionen för effektiv 

byggvärme med hjälp av bergvärme.  Enligt LVFKLIMAT var detta förslag 

baserad på energiberäkningar. Under intervju visades planförslaget över 

fläktarnas placering upp. 
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Bilaga 8 

Att tänka på  

• Om kompetensbrist råder för 

driftsättning av bergvärmeanläggning bör styr kontaktas i god 

tid för att finnas på plats dagen igångsättningen ska ske.    

  

• Arbete EL och VS utför i produktion tillhörande provisorisk 

bergvärme bör samordnas så att de färdigställs samtidigt och i ett 

så tidigt skede som möjligt.   

  

• Det är viktigt att det på lämpligt ställe i flödesschemat placeras en 

sil. Detta för att maskiner inte ska ta skada av att eventuell 

smuts tar sig in i systemet.   

  

• Det är av vikt att poängtera att det för VS är viktigt att BORR 

märker ut vilka indragningar som kommer från vad i marken.   

  

• Kontrollera att energihålens effekt är tillräcklig för att 

använda under produktion samt att inte mer effekt än nödvändigt 

tas upp från dem.   

  

• Styrventil för fläktluftsvärmare och radiatorer. 
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Bilaga 9 

Kostnad per kWh 

Elen antogs kosta 1,7 kr/kWh. Det var den genomsnittliga kostnaden för 

el hämtad från en el faktura.  

 

 

Bergvärme kontra elvärme för uppmätt energianvändning  

Den totala uppmätta energin var under januari 14 738 kWh, enligt figur 

1-2 går 72% av det totala till uppvärmning. Mängden energi som går till 

uppvärmning för den uppmätta förbrukningen under januari blir därför  

14 738 𝑘𝑊ℎ × 0,72 ≈ 𝟏𝟎 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑾𝒉. 

För el med SCOP-värde 1 resulterar det i en kostnad som är 

10 611 × 1,7 ≈ 𝟏𝟖 𝟎𝟑𝟖 𝒌𝒓. 

Om bergvärme med SCOP-värde 4,6 istället skulle användas resulterar 

det i en elförbrukning som är  

10 611

4,6
≈ 𝟐𝟑𝟎𝟕 𝒌𝑾𝒉. 

Detta är ett grovt antagande och i praktiken blir det inte exakt samma 

förhållande som SCOP-värdet anger eftersom det finns faktorer 

exempelvis utomhustemperaturen som påverkar prestandan. Denna 

mängd energi ger en kostnad som är  

2307 × 1,7 ≈ 𝟑𝟗𝟐𝟐 𝒌𝒓. 

Detta resulterar i en prisskillnad som är  

18 038 − 3922 = 𝟏𝟒 𝟏𝟏𝟔 𝒌𝒓 

och en skillnad i CO2 utsläpp som är  

0,96 − 0,21 = 𝟎, 𝟕𝟓 𝒕𝒐𝒏. 

 

 

Bergvärme kontra elvärme för uppmätt energianvändning för hela 

projektet 

Uppmätt energianvändning för garage fram till 26 april då det kopplades 

om var 82 042 kWh. 

Uppmätt energianvändning från 26 april (efter omkoppling) fram till 25 

maj, det uppmätta värdet var 13 728 kWh. 
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Den totala energianvändningen för projektet blir då  

82 042 + 13 728 = 𝟗𝟓 𝟕𝟕𝟎 𝒌𝑾𝒉 

Mängden energi som går till uppvärmning enligt figur 1-2 för den 

uppmätta förbrukningen under projektet är därför 

95 770 𝑘𝑊ℎ × 0,72 = 𝟔𝟖 𝟗𝟓𝟒, 𝟒 𝒌𝑾𝒉. 

För el med SCOP-värde 1 resulterar det i en kostnad som är 

68 954,4 × 1,7 = 𝟏𝟏𝟕  𝟐𝟐𝟐, 𝟒𝟖 𝒌𝒓. 

Om bergvärme med SCOP-värde 4,6 istället skulle användas resulterar 

det i en elförbrukning som är  

68 954,4

4,6
≈ 𝟏𝟒 𝟗𝟗𝟎, 𝟎𝟗 𝒌𝑾𝒉. 

Likt beräkningen för januari är det ett grovt antagande att prestandan 

håller förhållandet 4,6. Denna mängd energi ger en kostnad som är  

14 990,09 × 1,7 ≈ 𝟐𝟓 𝟒𝟖𝟑, 𝟏𝟓𝒌𝒓. 

Detta resulterar i en prisskillnad som är  

117 222,48 − 25 483 = 𝟗𝟏 𝟕𝟑𝟗, 𝟒𝟖 𝒌𝒓 

och en skillnad i CO2 utsläpp som är  

6,2 − 1,3 = 𝟒, 𝟗 𝒕𝒐𝒏. 

 

 

Bergvärme kontra elvärme för dörrar och OSB-skivor 

Beräknat K-värde för samtliga byggnadsdelar enligt ekvation 4.2 blir 

𝐾𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 1053,02 × 0,15 ≈ 𝟏𝟓𝟕, 𝟗𝟓𝟑 𝑾/𝑲 

𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 575,51 × 0,28 ≈ 𝟏𝟔𝟏, 𝟏𝟒𝟑 𝑾/𝑲 

𝐾𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 431,75 × 1,1 ≈ 𝟒𝟕𝟒, 𝟗𝟐𝟓 𝑾/𝑲 

𝐾𝑇𝑎𝑘 = 1402 × 0,09 ≈ 𝟏𝟐𝟔, 𝟏𝟖𝟎 𝑾/𝑲 

𝐾𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑 = 1402 × 0,11 ≈ 𝟏𝟓𝟒, 𝟐𝟐𝟎 𝑾/𝑲 

𝐾𝐷ö𝑟𝑟𝑎𝑟 = 57,73 × 1,5 + 4,22 × 1,8 ≈ 𝟗𝟒, 𝟏𝟗𝟏 𝑾/𝑲. 

Detta ger ett totalt K-värde för hela byggnaden som är  

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 157,953 + 161,143 + 474,925 + 126,180 + 154,220 + 94,191

= 𝟏𝟏𝟔𝟖, 𝟔𝟏𝟐 𝑾/𝑲. 
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Beräknad värmeförlust E enligt ekvation 4.1 när de permanenta dörrarna 

används är   

𝐸 =
1168,612 × 124 000

1000
= 𝟏𝟒𝟒 𝟗𝟎𝟕, 𝟖𝟖𝟖 𝒌𝑾𝒉/å𝒓. 

 

Samma beräkning med OSB-skivor  

𝐴𝑂𝑆𝐵−𝑠𝑘𝑖𝑣𝑜𝑟 = 57,73 + 4,22 = 61,95 𝑘𝑣𝑚 

𝑈𝑂𝑆𝐵−𝑠𝑘𝑖𝑣𝑜𝑟 = 6  

U-värde har valts utifrån att det inte gick att få ett sämre värde i 

simuleringsprogrammet som använts för verifiering.  

Beräknat K-värde enligt ekvation 4.2 blir därför 

𝐾𝑂𝑆𝐵−𝑠𝑘𝑖𝑣𝑜𝑟 = 61,95 × 6 = 𝟑𝟕𝟏, 𝟕 𝑾/𝑲. 

Detta ger ett totalt K-värde för hela byggnaden som är  

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑂𝑆𝐵−𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 = 157,953 + 161,143 + 474,925 + 126,180 + 154,220

+ 371,7 = 𝟏𝟒𝟒𝟔, 𝟏𝟐𝟏 𝑾/𝑲. 

Beräknad värmeförlust E enligt ekvation 4.1 när OSB-skivor används 

som täckningsmaterial blir då 

𝐸 =
1446,121 × 124 000

1000
= 𝟏𝟕𝟗 𝟑𝟏𝟗, 𝟎𝟎𝟒 𝒌𝑾𝒉/å𝒓. 

Det resulterar i en skillnad och därmed en besparingspotential i 

värmeförlust som är  

179 319,004 − 144 907,888 = 34 411,116 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. 

Vilket motsvarar i en ökning som är  

34 411,116

144 907,888
≈ 23,7%. 

För el med SCOP-värde 1 resulterar det i en kostnad som är 

34 411,116 × 1,7 ≈ 𝟓𝟖 𝟒𝟗𝟗 𝒌𝒓. 

Om bergvärme med SCOP-värde 4,6 istället hade använts hade 

elförbrukningen för blivit  

34 411,116

4,6
≈ 𝟕𝟒𝟖𝟎, 𝟕 𝒌𝑾𝒉. 

Denna mängd energi ger en kostnad som är  

7480,7 × 1,7 ≈ 𝟏𝟐 𝟕𝟏𝟕 𝒌𝒓. 

Detta resulterar i en prisskillnad som är  
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58 499 − 12 717 = 𝟒𝟓 𝟕𝟖𝟐 𝒌𝒓 

och en skillnad i CO2 utsläpp som är  

3,1 − 0,7 = 𝟐, 𝟒 𝒕𝒐𝒏. 
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