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Sammanfattning 

En stor del av all energi som globalt konsumeras går till byggnation, drift, uppvärmning och 
kylning av bostäder och fastigheter. En kontinuerlig utveckling pågår för att minska 
byggnadssektorns energibehov.  

Syftet med rapporten är att analysera ett antal vägstationer, undersöka förekommande 
samband samt ta fram förslag på innovativa förbättringar, konkreta förslag och arbetsmodeller 
som Svevia fastighet AB kan använda sig av i framtiden vid underhåll eller ombyggnad av 
sina vägstationer. 

Inledningsvis har en utförlig handlings- och litteraturstudie gjorts, där relevant data om de 
valda vägstationerna har samlats in och analyserats. Därefter har en protokollmall upprättats 
som stöd för okulärbesiktning och vidare fältstudier av vägstationerna. Kartläggningen har 
utmynnat i en övergripande bild av Svevia fastighet ABs vägstationer i region mitt, deras 
verksamhetsinriktning, energianvändning och uppvärmningssystem – och fungerar därmed 
även som stöd för vidare studier i ämnet.  

Denna rapport ger en övergripande beskrivning av Svevia fastighet ABs bestånd av 
vägstationer i region mitt, deras skick och energianvändning. Vidare redovisas en analys av 
beståndet i dagsläget samt en diskussion med förslag till energieffektiviserande lösningar för 
befintliga vägstationer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

A large proportion of all energy consumed worldwide is used during construction, operation, 
heating and cooling of homes and properties. A continuous development is in progress to 
reduce the building sector energy consumption.  

The report aims to analyze a number of road maintenance stations, examine existing 
relationships and develop proposals on innovative improvements, specific propositions and 
working models which Svevia Fastighet AB may use in the future for maintenance or to 
upgrade their road maintenance stations. 

Initially, a detailed study of relevant literature and documents was made, where as much 
relevant data as possible, on the selected road maintenance stations, have been collected and 
analyzed. A protocol was established for visual inspection and further studies of the road 
maintenance stations were made. This survey resulted in an overall picture of the property of 
Svevia Fastighet AB's road maintenance stations in the Region mitt, where we have examined 
their business focus, energy and heating systems - and this also functions as a support for 
further studies and research on the subject.  

This report provides a comprehensive description of Svevia Fastighet AB's road maintenance 
stations in the Region mitt, their condition and energy-consumption. Furthermore, an analysis 
of Svevia Fastighet AB’s property is presented, and a discussion including proposals for 
energy-efficiency solutions for the existing road maintenance stations. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Detta examensarbete är skrivet inom högskoleingenjörs utbildningen Byggteknik & Design på 
Kungliga tekniska högskolan i Haninge. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och är det 
avslutande momenten på utbildningen. 

Ett stort tack riktas till Caroline Kungberg, vår handledare från Svevia Fastighet AB och Olof 
Mundt-Petersen, vår handledare från Självständiga Hus AB och Kungliga tekniska högskolan 
för all hjälp och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka alla dem som har ställt upp 
på intervjuer eller på annat sätt deltagit i arbetet för den tid och kunskap som ni har bidragit 
med. 
 
 
Alexander Tchibaline & Kristijan Peric 
 
Stockholm den 10 juni 2016  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Omvärldsanalys 
Sedan flera år tillbaka pågår en klimatdebatt med fokus på hållbar utveckling och idéer för att 
försöka hindra eller åtminstone bromsa den globala uppvärmningen. En av anledningarna till 
den globala uppvärmningen kan tillskrivas den ständigt ökande energianvändningen. 
Majoriteten av världens energi genereras av fossila bränslekällor, som när de förbränns ger 
upphov till utsläpp av koldioxid i atmosfären. Den ökande mängden koldioxid i atmosfären 
verkar isolerande och ger upphov till den s.k. växthuseffekten, vilken innebär att 
värmeenergin från solen i högre grad stannar kvar i atmosfären med följd att den globala 
temperaturnivån sakta höjs. En högre global temperaturnivå innebär flera förändringar för 
klimatet. Det globala klimatet är dock ett oerhört komplext system, och effekterna som denna 
förändring innebär är svåröverskådliga och oförutsägbara. Bland några av effekterna som 
redan observerats kan bl.a. räknas ökad extrem nederbörd, torka, långvariga och mer extrema 
värmeböljor och kraftiga stormar (WWF, 2015).  

De flesta av FN:s medlemsländer är eniga om att den globala uppvärmningen är ett 
vetenskapligt fastställt och reellt hot; som i framtiden kommer ge upphov till omfattande 
ekonomiska kostnader, såväl som mänskligt lidande, oersättliga miljöförluster i form av 
utdöda djur- och växtarter samt stigande havsnivåer. Att hindra eller åtminstone bromsa denna 
utveckling är ett högprioriterat mål, som tillerkänns allt mer vikt ju fler negativa 
klimateffekter som observeras. FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) forskar och arbetar kontinuerligt med att kartlägga och ge ut vetenskapliga rapporter 
kring den globala uppvärmningen. Detta arbete utgör ett viktigt stödunderlag för stater och 
organisationer i arbetet med att ta fram och implementera en klimatmässigt hållbar 
utvecklingsstrategi (IPCC, 2013). 

En stor del av all energi som globalt konsumeras går till byggnation, drift, uppvärmning och 
nedkylning av bostäder och fastigheter. En kontinuerlig utveckling pågår för att minska 
byggnadssektorns energibehov. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, och de 
byggtekniska kraven för energikonsumtion blir allt hårdare. Detta har lett till en situation där 
det idag finns många äldre byggnader med ett förhållandevis högt energibehov långt över 
dagens krav. Många äldre byggnader är i behov av renovering och uppgradering för att 
uppfylla dessa krav och konsumera mindre energi. 

1.1.2 Från Vägverket till Svevia AB 
Vägverket var en statlig myndighet som var ansvariga för att förverkliga riksdagens 
vägtransportspolitik, som bland annat underhåll av det statliga vägnätet. Till stöd för att sköta 
underhållet av vägarna så uppförde vägverket vägstationer runt om i landet, oftast i nära 
anslutning till viktiga huvudvägar. År 2009 får vägverket en årlig budget tilldelad från staten 
som ligger på cirka 23,8 miljarder kronor för att underhålla och bygga ut det svenska 
vägnätet.  

Vägverket hade tre affärsenheter: Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket 
Färjerederiet, där vardera affärsenhet ansvarade för respektive del. År 2009 blev det som en 
gång kallades för Vägverket Produktion ett fristående statligt ägt bolag, Svevia AB, som idag 
ansvarar för drift och underhåll av vägarna. Ett statligt ägt bolag har samma förutsättningar på 
marknaden som en privat entreprenör. År 2010 lade Vägverket ner sin verksamhet. 
Planeringsverksamheten togs över av Trafikverket. Denna omvandling har lett till att Svevia 
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AB har strukturerat om organisationen, som tidigare inte fokuserat nämnvärt på faktorer som 
till exempel konkurrens eller budgetramar. Organisationen gick från att själva beställa sina 
arbeten till att konkurrera med andra etablerade aktörer på marknaden om jobb med priser, 
tider och kvalitet. I förlängningen innebär detta bland annat att Svevia AB har gjort sig av 
med dyra maskiner och verktyg för att kunna sänka kostnader och bli mer konkurrenskraftiga. 
Svevia Fastighet AB är ett dotterbolag till Svevia AB och ansvarar bland annat för de 
befintliga vägstationerna, vilka är ett arv från gamla Vägverket. 

1.1.3 Vägstationer 
På dagens vägstationer finns vanligtvis: verkstad, kontor, lager, garage, sand- och salthall 
samt uppställningsytor. När vägstationerna uppfördes byggdes de efter behov och med andra 
krav än vad som gäller idag. De flesta vägstationerna runt om i landet är gamla och slitna och 
har ett högt energibehov. Många av vägstationerna används idag också för andra ändamål än 
vad de ursprungligen var ämnade för. Svevia Fastighet AB har valt att hyra ut vissa 
vägstationer, som inte nyttjas till bolagets egen verksamhet, till andra företag för att öka 
intäkterna. 
 

 
Figur 1 - Schematiskt exempel på vägstation. 

När verksamheten hos ett objekt ändras från vad den initialt var byggt för, kan problem 
uppkomma. Svevia Fastighet AB är därför intresserade av att studera och utreda olika 
lösningar till problem som förekommit på deras vägstationer. Bolaget vill sänka sin 
energianvändning  och ge hyresgästerna bättre och mer energieffektiva lokaler som kan leda 
till en högre intäkter samt bidra till en mer hållbar utveckling. 
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1.2 Syfte 
Detta arbete syftar till att analysera ett urval av Svevia Fastighet ABs vägstationer och med 
detta undersöka förekommande samband beträffande energianvändning, ta fram förslag på 
innovativa förbättringar och arbetsmodeller som Svevia Fastighet AB kan använda sig av i 
framtiden vid underhåll och ombyggnad av vägstationer. Intentionen är att förslaget ska ha 
rimlig investeringsstorlek för Svevia Fastighet AB. Vidare är intentionen att förslagen skall 
vara ekonomiskt hållbara med en rimlig återbetalningstid, bidra till en hållbar utveckling och 
skapa ytterligare ekonomisk lönsamhet för Svevia Fastighet AB genom att minska 
energianvändningen och energikostnaderna. Föreslagna åtgärdernas implementering får om 
möjligt inte hindra pågående verksamhet. 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vad finns det i dagsläget för problemområden hos de befintliga vägstationerna gällande 
energianvändning? 

 
2. Vilka potentiella åtgärder kan ge en rimlig energibesparing i förhållande till eventuella 

kostnader för åtgärderna?  
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1.4 Avgränsningar 
Studien innefattade endast ett urval av Svevia Fastighet ABs vägstationer i region mitt. 
Arbetet är avgränsat till en kvantitativ studie som ska ge en övergripande bild av 
vägstationerna, deras underhåll och energianvändning. Eftersom informationen för respektive 
vägstation varierar och i vissa fall kan vara begränsad finns det inte alltid möjlighet till en helt 
komplett studie för vardera. 

Då vägstationerna saknar uppdaterad dokumentation förutsetts att den byggnadstekniska 
beskrivningen är densamma som den sist dokumenterade. Finns det ingen information 
dokumenterad pointeras det. Vidare genomförs inga beräkningar av transmissions- eller 
ventilationsförluster, då förutsättningar för detta saknas i form av uppdaterad dokumentation. 
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2. Metod 

Arbetet har planerats och delats upp i flera steg. Inledningsvis har en utförlig handlings- och 
litteraturstudie gjorts, där så mycket relevant data om de valda vägstationerna som möjligt har 
samlats in och analyserats. Särskild vikt har lagts vid underhållsplaner, uppvärmningssystem 
och de olika byggtekniska lösningarna som finns för respektive vägstation. Data för 
energianvändning, underhållsplaner och vägstationernas historia har studerats och 
sammanställs. Detta gäller befintlig data från respektive studerad vägstation.  

Därefter har en protokollmall upprättats för okulärbesiktning och vidare fältstudier av 
vägstationerna. I detta har bland annat vägstationernas skick, verksamhetsinriktning och val 
av tekniska lösningar dokumenterats, samt frågor ställts till personalen för att senare i studien 
kunna göra kvantitativa  jämförelser mellan de olika vägstationerna.  

Insamlad data från de olika vägstationerna har sedan sammanställts, analyserats, diskuterats 
och jämförts i syfte att finna avvikelser och korrelation mellan de olika vägstationernas 
verksamhet, energianvändning och uppvärmningssystem. I analysen har vi sökt efter samband 
och lösningar som visar på vilken typ av vägstations-modell som fungerar bäst efter givna 
förutsättningar.  

Slutsatser och förslag på åtgärder har arbetats fram utifrån vår analys av insamlad 
protokolldata, intervjuer med sakkunniga och driftpersonal, studier av relevant litteratur och 
forskning på området samt studier av moderna tekniska lösningar och energisystem. 
Kartläggningen har resulterat i en övergripande bild av Svevia Fastighets ABs vägstationer i 
Region mitt, deras verksamhetsinriktning, energianvändning och uppvärmningssystem – och 
fungerar därmed även som stöd för vidare studier och forskning i ämnet. Våra slutsatser och 
förslag på åtgärder har analyserats och framarbetats utifrån lönsamhet, energianvändning, 
klimatmässig hållbarhet och rimlighet i genomförande. 
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3. Material 

3.1 Energieffektivisering 
Värmeförlusterna i hus sker generellt genom: golv, väggar, tak, fönster och dörrar samt 
ventilation och luftläckage. Fördelningen av vart värmeförlusterna sker skiljer sig mellan 
olika byggnader. Om tilläggsisolering sker av en del av byggnaden släpps ändå en del av 
värmen ut genom en annan del som inte är lika välisolerad eller tät. Det går alltså inte att 
beräkna minskningen av värmeläckaget till en viss procent av det totala energibehovet 
eftersom läckaget över andra delar ökar. Alltså är det en kombination av alla delar som har 
den effektivaste effekten, dvs byggnaden är lika stark som sin svagaste länk 
(Energimyndigheten, 2015). 

 

Figur 2 - Illustration av värmeförluster i ett hus (Energimyndigheten, 2015). 

Det är så gott som aldrig lönsamt att tilläggsisolera ytterväggar eller att byta ut fungerande 
fönster om motivet enbart är att spara energi. När det däremot finns behov av att t.ex. 
renovera fasaderna har man ett bättre tillfälle att samtidigt tilläggsisolera med god lönsamhet. 
En välisolerad yttervägg och framförallt bra fönster ger dessutom förutsättningar för ett bättre 
inomhusklimat.  

3.2 Installationer  
Nedan beskrivs olika installationssystem. 

3.2.1 Uppvärmningssystem 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme är en metod för att producera och distribuera värme i större skala. Produktionen av 
värme sker centralt i en produktionsanläggning och fördelas sedan ut till konsumenterna 
genom ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet leds till en fjärrvärmecentral i 
varje ansluten fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta fjärrvärmevattnet för 
att värma upp husets radiatorer och tappvatten. Fjärrvärmen bygger på ett system som 
levererar värme till många användare och som leder till att det blir mer effektivt och använder 
mindre mängd bränsle vilket i sin tur innebär att det kan vara både miljövänligt och 
ekonomiskt lönsamt. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan kostnaderna 
variera från 2 000 till 12 000 kronor per meter vid anslutning. Systemet kan ha en livslängd på 
upp till 100 år (Svensk Fjärrvärme, 2015). 
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Bergvärme 
Bergvärme är ett värmesystem som utvinner värmen ur berggrunden. Ett eller flera hål borras 
på cirka 60 - 200 meter ner i berget. Man kan ta ut mellan 10 och 30 Watt per meter borrhål.  
En ledning med vatten passerar genom berget i ett slutet system och värms upp till bergets 
temperatur. Det uppvärmda vattnet växlar om sin värme till ett köldmedie. Då köldmediet har 
en låg kokpunkt så förångas det av vattnets avgivna värme och stiger till en kompressor där 
det förångade mediet komprimeras och pga. trycket blir ännu varmare. Kompressorn är 
anslutet till en värmecentral med värmeväxlare som använder värmen i det komprimerade 
mediet för att värma upp byggnadens tappvatten och radiatorer (Bergvärme, 2016). 

Oljepanna 
Oljan förvaras i regel i cisterner. Oljepanna är en komponent som i anslutning till 
värmepannan används för att producera hetvatten till bland annat tappvatten och radiatorer. 
Detta görs genom att elda olja som bränsle för att värma upp vatten som sedan distribueras för 
uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten. För att distribuera värme i byggnaden eller 
lokalen med en oljepanna som värmekälla så föredras ett vattenburet system (Boverket, 
2013). 

Elpanna 
I en byggnad med vattenburen elvärme värmer en elpanna eller elpatron  upp vatten i en 
behållare, till exempel en ackumulatortank. Det varma vattnet cirkulerar sedan i ett rörsystem 
med hjälp av en cirkulationspump till t.ex. radiatorer eller golvvärme. Direktverkande 
elvärme innebär att byggnaden värms av el-radiatorer, elslingor i golv alternativt  elslingor i 
tak. Elen transporteras till byggnaden genom det lokala elnätet och omvandlas till värme i 
radiatorerna. Det finns två typer av radiatorer, dels oljefyllda och dels de som har de elslingor 
i sig. Oljefyllda radiatorer är att föredra, eftersom de ger en jämnare temperatur samtidigt som 
de inte blir lika varma på ytan som radiatorerna med elslingor blir. Det är ingen skillnad i 
energianvändning mellan radiatortyperna (Boverket, 2013). 

Luft-luft värmepump 
Luft-luftvärmepumpen består av  två delar. En utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen 
absorberar värme från uteluften med hjälp av ett köldmedium med låg kokpunkt, 
verkningsgraden varierar därför med utetemperaturen. När temperaturen sjunker utvinner 
värmepumpen mindre värme. Köldmediet som utvunnit energin ur utomhusluften 
komprimeras och avger värmen till en komponent inomhus som värmer lokalen. För 
exempelvis byggnader med en slutet planlösning kan luft-luftvärmepumpen ge ett lågt 
värmetillskott och därmed inte vara en lönsam investering. Installationskostnaden är 15 000 - 
35 000 kronor. Besparingens storlek beror på geografiskt läge, husets uppvärmningsbehov 
och planlösning samt hur stor temperaturskillnad som accepteras mellan de olika rummen. På 
sommaren kan värmepumpen användas för luftkonditionering och avfuktning. 
Luftvärmepumpen är bara ett komplement och kan inte tillgodose hela byggnadens 
energibehov. Tappvatten till exempel måste värmas med hjälp av en annan källa (Svenska 
Kyl&Värmepump föreningen). 
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3.2.2 Ventilationssystem 
Nedan beskrivs olika typer av ventilationssystem. 

Självdrag 
Principen för självdrag är enkel varm luft stiger och ersätts med 
kall luft underifrån. Den kalla luften kommer in via otätheter 
vid skarvar mellan golv, väggar, fönster, dörrar, tak, ventiler 
etc. Förutsättningen är att det är varmare inomhus än utomhus 
och funktionen blir bättre av stora luftvolymer dvs lokaler med 
högt i tak. Någon egentlig kontroll av luftmängd och 
luftkvalitet är inte möjlig och heller inte värmeåtervinning 

(REC Idovent AB, 2015).  

 

Frånluftssystem 
Fläktstyrd frånluft, som också brukar kallas frånluftssystem, 
liknar ett självdragssystem; varm frånluft stiger och ersätts med 
kall tilluft underifrån. Tilluften förs in genom ventiler i väggen. 
Skillnaden från ett självdragssystem är att frånluften sugs ut 
från byggnaden med hjälp av fläktar. Den gamla luften 
inomhus ersätts med kall utomhusluft utan egentlig möjlighet 
till kontroll eller rening (REC Idovent AB, 2015). 

 

 

Från- och tilluftssystem 
Fläktar styr både till- och frånluften vilket innebär att 
man har full kontroll över mängden luft som omsätts 
i byggnaden. I någorlunda täta hus kan man därför 
säga att praktiskt taget all tilluft kommer in i 
byggnaden via tilluftsdonen i väggen eftersom 
systemen inte bygger på ett undertryck i byggnaden. 
Det innebär också att det är lätt att rena luften i 
byggnaden, genom filter vid luftintaget (REC Idovent 
AB, 2015). 

FTX 
Ett FTX-system, Från- och Tilluft med 
värmeåtervinning, är ett system som tar varar på 
värmen från frånluften och värmer den kalla tilluften 
innan den kommer in i byggnaden. Det kan antingen 
vara med hjälp av en roterandevärmeväxlare eller en 
korsströmsvärmeväxlare. Detta betyder alltså att man 
får en bättre komfort och minde energi går åt att 
värma den kalla luften (REC Idovent AB, 2015). 

 

Figur 4 - Illustration av ett 
frånluftssystem. (Svensk Ventilation, 

2016) 

Figur 3 – Illustration av ett självdragssystem. 
(Svensk Ventilation, 2016) 
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3.3 Variationer i utomhusklimatet 
En karta framtagen med data  från SMHI. Kartan visar medeltemperaturen per månad i region 
mitt som är belägen i Svealand. Data har tagits fram från 2013 framåt som stöd för att kunna 
analysera och jämföra energianvändningen under olika månader vid de studerade 

vägstationerna (SMHI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 - Medeltemperatur över år 2013-2015 i region mitt, givet i grader Celsius (°C). 

Figur 5 - Illustration av FTX-
system. (Svensk Ventilation, 2016) 
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4. Objektbeskrivningar 
En sammanfattning av objektbeskrivningarna med redovisade aspekter inför analys finns i 
resultatdelen under rubriken ”Stationsmatris”. Nedan följer detaljerade objektbeskrivning av 
de studerade vägstationerna. 

4.1 Vägstation i Björklinge 

4.1.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp         -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning     -    Ramsjö 3:8 

Adress             -    Ramsjövägen 108 

Kommun          -    Uppsala kommun  

Byggnadsår         -    1957 

Ventilation          -    FT 

Uppvärmningssystem     -    Oljepanna (2000) 

Hyresgäster         -    Externa 

4.1.2 Verksamhet och area 
Vägstationen hyrs ut till externa hyresgäster. Dessa är ett lokalt åkeriföretag, en smed och en 
skomakare. Vägstationen har tre uppvärmda byggnader och fem ouppvärmda byggnader. De 
uppvärmda ytornas area uppskattas till 299 m2 kontor, 169 m2 verkstad, 202 m2 tvätt- och 
smörjhall, 115 m2 förråd och 334 m2 
garage (Vägverket produktion, 2003). 

4.1.3 Fastighetens uppvärmda 
byggnader 

Hus A: En byggnad i tre delar; med en 
verkstadsdel med tillhörande 
redskapsförråd, en förrådsdel med ett 
källarplan där fler förrådsutrymmen och 
pannrum finns samt en garagedel, som 
byggdes till 1985, med fem garagefack 
samt en smörjhall och en tvätthall.  
Hus B: En villa i ett plan.                     
Hus C: Ett uppvärmt förråd vilket byggdes 
till 1990.  

4.1.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A 
Saknas byggnadstekniska beskrivningar. 
Är en byggnad i tre delar. Den första delen 
är en verkstadsdel med två portar. Intill 
verkstadsdelen ligger ett redskapsförråd, 

Figur 6 - Flygbild över vägstationen i Björklinge. 
(Google Inc, 2015) 
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därefter följer en passage till en kontorsdel med tillhörande källarplan där pannrummet är 
beläget. I direkt anslutning till kontorsdelen följer garaget med en tvätthall, en smörjhall och 
fem garagefack. 

Hus B 
Är en friliggande villa i ett plan, som skomakaren hyr för verksamhet. Den inrymmer, en 
matplats med kök, kontorsrum, rum för förvaring samt en verkstadsdel där skomakaren utför 
sitt arbete. 

Hus C 
Ett före detta kallförråd som i dagsläget är uppvärmt. Förrådet byggdes till på vägstationen 
1990. Byggnaden används för smidesverksamhet.  

4.1.5 Ventilation och uppvärmning 
Vägstationen har primärt olja som uppvärmningssystem, detta system försörjer hus A och B. 
Detta kompletteras med direktverkande el som också är det primära systemet för hus C. 
Ventilationssystemet är ett FT-system för hus A och B. Hus C dokumentation av 
ventilationssystem saknas men självdrag antas då det byggdes som ett kallförråd 
ursprungligen. 
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4.2 Vägstation i Ekerö 

4.2.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp         -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning     -    Tappsund 1:32  

Adress             -    Fredrikstrandsvägen 4 

Kommun          -    Ekerö kommun  

Byggnadsår         -    1984 

Ventilation          -    FT/FTX 

Uppvärmningssystem     -    Elpanna (2001) 

Hyresgäster         -    Externa 

4.2.2 Verksamhet och area 
Vägstationen är i dagsläget helt  uthyrd till externa hyresgäster, Svevia AB är således ej 
inhyrda på vägstationen. Sedan år 1996 har ett åkeriföretag hyrt större delen av gårdsytorna 
samt salthall och skärmtak för lagring av styckegods och för uppställning av egna fordon. År 
2004 utökade företaget sin inhyrning på vägstationen till att omfatta ytterligare 2500 m2 
belagd markyta för parkering och laddningsstationer för lokalbussar, företaget hyr ut denna 
yta i andrahand. Även flera parkeringsplatser längs salthallen hyrs ut i andrahand till olika 
företag. Sedan 1996 har även ett maskinservice företag hyrt in sig på vägstationen. Företaget 
hyr en större del av garage- och verkstadsbyggnaden samt en del utav skärmtaket och en 
markyta på cirka 300 m2. I dessa lokaler bedrivs främst verkstadsrörelse (Svevia Fastighet 
AB, 2014). Kontorsbyggnaden på 122 m2 samt garaget på 177 m2 har sedan början på 2012 
hyrts av ett företag som arbetar med varandemiljö och för närvarande har uppdrag av Ekerös 
kommun. Företaget hyr även 350 m2 markyta utanför kontoret. Motsvarande ytor har under en 
lång tid innan varit uthyrda till tekniska kontoret i Ekerö kommun. Vägstationen består av två 
uppvärmda byggnader och deras area uppskattas till 122 m2 kontor, 130 m2 verkstad med 
förråd, 95 m2 tvätt- och smörjhall och 176 m2 garage (Vägverket produktion, 2003). 

4.2.3 Fasighetens uppvärmda 
byggnader 

Hus A: Byggnaden består av en garagesdel, 
ett kallförråd samt en huvudcentral för 
ventilation och värme. På den sydöstra delen 
finns ett skärmtak som används som 
väderskydd vid förvaring av verktyg och 
maskiner. 
Hus B: Ett fristående kontor på den västra 
dela av vägstationen.     
Yta D: Parkeringsyta samt laddningsstation 
för bussar. 

Figur 7 - Flygbild över vägstationen i Ekerö. 
(Google Inc, 2015) 
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4.2.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A 
Byggnaden är fristående relativt centralt på tomten. Byggnaden är indelad i fyra 
huvudsektioner; ett garage, en tvätt - och smörjhall, en reparationshall/verkstad och en 
förrådsdel. Sektionen är ett oisolerat kallförråd, men i sektionen inryms även ett skyddsrum, 
ett varmförråd och ett el-rum. I sistnämnda delen finns även en entresolplan som man når från 
en trappa i kallförråden. Här är apparatrummet för värme och ventilation beläget. Byggnaden 
är genomgående både utvändigt och invändigt i normalt skick. Grunden till byggnaden är en 
förstyvad bottenplatta i betong och stommen är av betong och stål i en balk-och 
pelarkonstruktion. Fasad och yttertak är av trappetsprofilerad plåt (samt dubbelsidig papp på 
taket), även den invändiga väggytan är i plåt. Invändigt golvytskikt består av betong; och i 
tvätthallen finns även en spolplatta i betongen. Invändig rumshöjd är cirka 4,8 meter i 
garagedelen och cirka 4,4 meter i övriga byggnaden. Byggnaden har totalt sex stycken större 
portar varav en slagport med dubbeldörrar och fem rullportar. Tre av de sistnämnda tillhör 
garagedelen, en är till tvätthallen och en går in till reparationshallen. Tvådörrsporten är in till 
kallförrådet. Det finns även två vanliga ytterdörrar in i byggnaden på samma sida, en till 
tvätthallen och en till reparationshallen. El-rum och skyddsrum nås från motsatta långsidan 
och går inte att komma åt inifrån byggnaden. På samma sida finns även en dörr in i 
reparationshallen under skärmtaket. 
 
Tak:                Plåt som ytskikt, pulpettak         
Vindsbjälklag:         Okänt, sannolikt tilläggsisolerat        
Ytterväggar:             120 mm mineralull, träfasad, ej tilläggsisolerat 
Fönsterpartier:         2-glas fönster 
Dörrar:             5 portar 
 

Figur 8 - Planlösning för hus A. 
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Hus B 
Byggnaden är placerad i tomtens nordvästra hörn. Byggnaden är uppförd på 80-talet. Den 
inrymmer tre kontorsrum, ett matrum samt ett omklädningsrum med tillhörande duschar och 
bastu som inte är i bruk. Byggnaden är uppförd på en betongplatta och har en stomme i trä. 
Taket består av fribärande fackverkstakstolar som är upplagda på ytterväggarna samt en 
bärande mellanvägg. Byggnaden har en fasad av träpanel och takets yttersta skick är en 
trappetsprofilerad plåt. Standarden inomhus är något slitet, men normal sett till åldern på 
byggnaden. Standarden utomhus är normal till bra.  

4.2.5 Ventilation och uppvärmningssystem 
Byggnaden värms upp genom elpanna. Det finns till och frånluftsventilation, el, vatten, 
avlopp och en oljeavskiljare i byggnaden. Ventilationssystemet i garagedelen består av två 
tilluftsaggregat som är placerade i apparatrummet på entrésolplan. Från dessa går luft ut till 
samtliga lokaler i byggnaden, luften värms upp med en varmluftspump. Det finns 
frånluftsutsug i lokalerna samt en frånluftsfläkt i aparatrummet som hjälper till att få ut luften 
igen. I tvätthallen, garaget och i reparationshallen finns även avgasfläktar. Det framgår inte av 
hyreskontrakten vilken temperatur de olika lokalerna ska ha. Däremot står det på ritningarna 
att garaget ska vara 5 °C och tvätthall och verkstad 16 °C. Ventilationen i kontorsbyggnaden 
är ett enklare FTX-system. Systemet har två luftbehandlingsaggregat. Filterbyte och service 
sker varje år. Både garagebyggnaden och kontoret värms upp med hjälp av direktverkande el. 
Elpannan i garaget byttes år 2001 (Svevia Fastighet AB, 2014). 
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4.3 Vägstation i Enköping 

4.3.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -   Skälby 6:7 

Adress  -   Grusgatan 6 

Kommun   -   Enköpings kommun  

Byggnadsår  -   1947 

Ventilation   -   FTX 

Uppvärmningssystem -   Oljepanna (2002) 

Hyresgäster  -   Svevia AB m.fl. 

4.3.2 Verksamhet och area 
Vägstationen nyttjas i dagsläget som en traditionell vägstation men har vissa delar uthyrda 
externt.  Ett energiföretag hyr hus C i syfte för kontorsverksamhet samt ett utrymme som 
lager i hus D. Ett lokalt maskinföretag hyr verkstaden tillsammans med smörj- och tvätthallen. 
På vägstationen finns det fyra uppvärmda byggnader. En huvudbyggnad med garage, 
verkstad, smörj- och tvätthall samt en kontorsbyggnad i två plan. Två friliggande kontorshus 
samt en del av hus D. Hyresgästerna i hus B och C bekostar själva uppvärmningen av sina 
lokaler. De uppvärmda ytornas area uppskattas till 220 m2 kontor, 128 m2 verkstad, 138 m2 
tvätt-och smörjhall och 281 m2 garage (Vägverket produktion, 2003). 

4.3.3 Fastighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Byggnaden kan delas in i  tre delar. I den västra delen en verkstad. Centralt i 
byggnaden finns ett kontor, matplats, omklädningsrum samt en bastu. I den östra delen finns 
ett garage. 
Hus B och C: Två äldre stugor med kontor och matplats.  
Hus D: Större delen av byggnaden  består av kallförråd men centralt finns det ett mindre 
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uppvärmt utrymme.  

4.3.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A - Kontorsbyggnad 
Kontoret har byggts till i flera etapper, den senaste tillbyggnaden skedde 1999. Kontorsdelen 
ligger vägg i vägg med ett varmgarage på ena gaveln och en verkstadsbyggnad i motsatt 
gavel. Benämns på kartan som hus A. Kontoret är uppfört i två plan där det undreplanet är 
beläget under mark. Där är oljepannan belägen samt ett skyddsrum. På övre planet finns 
kontorsrum, matplats och omklädningsrum med tillhörande duschar (Per Sundin, 2006). 

Tak:  Tjärpapp  
Vindsbjälklag: 120 mm mineralull   
Ytterväggar: 120 mm mineralull  
Fönsterpartier: 3-glas fönster   

Hus A – Garagebyggnad 
Garaget upptar den östra delen av byggnaden. Där finns även FTX-aggregatet som betjänar 
hus A. Garaget är för tillfället inte uthyrt och används inte av de befintliga hyresgästerna. 
 
Tak:  Plåt   
Vindsbjälklag: Lättbetong    
Ytterväggar: Lättbetong, tegel  
Fönsterpartier: 3-glas fönster 
Dörrar:   5 portar 

Hus A - Verkstad 
I den västra delen av byggnaden är verkstaden belägen. Utöver verkstaden ingår en tvätt- och 
smörjhall med tillhörande redskapsförråd. Den primära verksamheten som utövas är 
maskinunderhåll. 
 
Tak:  Plåt 
Vindsbjälklag: 70 mm mineralull  
Ytterväggar: Tegel 
Fönsterpartier: 3-glas fönster  
Dörrar:   3 portar 

Hus B,C och D 
Hus B: En fristående stuga som idag inte används. Träfasad med tegelpannor på taket och 
fönster av typ 2-glas. 
Hus C: En fristående stuga. Träfasad med tak i plåt samt fönster av typ 2-glas. Agerar idag 
som ett kontor för ett energiföretag.  
Hus D: Placerad centralt på vägstationen med träfasad och tak i tjärpapp samt fönster av typ 
2-glas. Byggnadens klimatskal, såväl väggar som tak, är i väldigt dåligt skick. 
 
Tak:  Tegel  (B) 
                     Plåt  (C) 
                     Tjärpapp  (D) 
Ytterväggar: Träfasad (B,C och D) 
Fönsterpartier: 2-glas fönster 

Figur 9 - Situationsplan över vägstation i Enköping. 
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4.3.5 Ventilations- och uppvärmningssystem 
Den huvudsakliga uppvärmningsformen för vägstationen är olja, med el som komplement 
samt som spets till varmvattnet. Hus A värms upp av en oljepanna från Viessmann som 
installerades år 2002. Kontoret värms delvis med luft/luft värmepumpar. Ventilationen i hus 
A är ett modernt FTX-aggregat som står i varmgaraget. Detta system har en drift timer med 
drifttiderna från måndag – fredag kl. 06:00 - 16:00, med möjlighet att förlänga drifttiden. 
I hus B,C och D så är uppvärmningssystemet direktverkande el. Lokala varmvattenberedare 
står för tappvärmebehovet. Hus B har en liten frånluftsfläkt som styrs via tyristor, medan hus 
C har självdrag. I hus D återfanns ingen ventilation. Stolpbelysningen ute på vägstationen 
styrs med ljusrelä, tidsstyrning på belysning under skärmtak. Belysningen i byggnaderna har 
manuella reglage, alltså ingen närvarostyrning (Per Sundin, 2006). 
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4.4 Vägstation i Jakobsberg 

4.4.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -  Jakobsberg 18:14 

Adress  -   Unionsvägen 2 

Kommun   -   Järfälla kommun  

Byggnadsår  -   1973 

Ventilation   -   FT/FTX 

Uppvärmningssystem -   Oljepanna (2002) 

Hyresgäster  -   Svevia AB  

4.4.2 Verksamhet och area 
I dagsläget hyrs hela vägstationen av Svevia AB. Verksamheten är därav traditionell, dvs 
underhåll av vägnätet. Vägstationen består av två uppvärmda byggnader varav en av dess har 
två olika verksamhetsdelar. De uppvärmda ytornas area uppskattas till 523 m2 kontor, 128 m2 
verkstad, 155 m2 smörj-och tvätthall, 46 m2 skyddsrum och 360 m2 garage (Vägverket 
produktion, 2003). 

4.4.3 Fastighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Kan delas upp i flertal delar; kontor i den södra delen tillsammans med matplats och 
omklädningsrum samt bastu. I den nordvästra delen finns ett kallförråd där de förvarar bland 
annat skyltar och redskap, näst intill den finns en central för ventilations- och värmesystemet. 
I den östra delen av byggnaden finns en verkstad, garage och i den mest östra delen finns ett 
kallgarage. 
Hus B: Fristående kontor med matplats, omklädningsrum samt bastu. En till byggnad har 
uppförts på den västra sidan. 

Figur 10 - Situationsplan över vägstationen i Jakobsberg. (Fredrik Kahr, Andreas Rinnström, 2006) 
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4.4.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A - Kontorsdelen 
Kontorsdelen är placerad vägg i vägg med ett förråd för skyltar som inte är uppvärmt. Den 
inrymmer en matsal och kök, ett antal kontorsrum, omklädningsrum och en bastu som 
används regelbundet. Byggnaden är uppförd på en betongplatta på mark och har en fasad av 
trappetsprofilerad plåt med trästomme. På taket finns det brunnar för avrinning samt stuprör. 
Tilläggsisolering, med 150 mm mineralull, av vindsbjälklag har skett 1987. En tillbyggnad av 
kontorsdelen har skett, år 2010 – 2011. Byggnadens inomhus- och utomhus standard bedöms 
vara normalt sett till åldern på byggnaden.  

Tak:  Asfaltspapp  
Vindsbjälklag:  70+150 mm mineralull  
                                            300 mm mineralull   (Tillbyggd kontorsdel) 
Ytterväggar: 100+120 mm mineralull, plåtfasad 
Fönsterpartier: 3-glas fönster 
Dörrar:  2st 

Hus A - Garagedelen 
Byggnaden är placerad i direktanslutning med redskapsförrådet och pannrummet. Byggnaden 
är indelad i fyra huvudsektioner med garage, tvätthall, smörjhall och reparationshall/verkstad 
med förrådsdel. Närmast kallförrådet ligger verkstadsdelen med ett mindre kontor, pannrum 
och redskapsförråd, en smörjhall och en tvätthall.  Efter dessa, i direkt anslutning, följer en 
uppvärmd garagebyggnad med sju portar. I direktanslutning till garaget ligger ett kallgarage 
med två portar. Grunden till byggnaden är en förstyvad bottenplatta i betong och stommen är 
av betong och stål i en balk-och pelarkonstruktion. Invändigt golvytskikt består av betong; 
och i tvätthallen finns även en spolplatta i betongen. Det vilar på stålbalkar som löper genom 
helabyggnaden. På taket finns det brunnar samt stuprännor för att ta hand om dagvattnet.  
Standarden utvändigt ser bra ut, mindre skador förekommer längst ner vid portarna och 
fasaden.  Standarden inomhus är normalt sett till verksamhet och ålder på byggnaden.  

Tak:  Asfaltspapp   
Vindsbjälklag: 120  mm mineralull   (Garage)  
  70 mm mineralull   (Verkstad) 
Ytterväggar: 100 mm mineralull, plåtfasad  
Fönsterpartier: 2-glas fönster  
Dörrar:  10 portar 

Hus B - Friliggande kontor 
Byggnaden är placerad fristående på vägstationen. Byggnaden består av en äldre del och en 
tillbyggnadsdel. Byggnaden användes ursprungligen som ett labb, men har efter tillbyggnad 
ändrat användning till kontor. Den tidigare byggnaden används idag som reception/matsal 
men innehåller även toalett och omklädningsrum. Tillbyggnaden inrymmer två 
omklädningsrum med tillhörande duschar, en bastu som används regelbundet, reception med 
matsal, ett antal kontorsrum, konferensrum, installationsrum där FT-aggregatet är beläget och 
ett kallförråd längst ut i byggnaden. Byggnaden är uppförd på en betongplatta med fasad i plåt 
och i trä på den äldre delen. Stommen är i trä. Standarden är normal utvändigt och bra 
invändigt.  

Tak:  Plåt    (Äldre del) 
  Asfaltspapp    (Tillbyggnad) 
Vindsbjälklag: 100+50 mm mineralull 
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Ytterväggar: 100 mm mineralull, plåtfasad  
Fönsterpartier: 3-glas fönster 

4.4.5 Ventilations- och uppvärmningssystem 
Den huvudsakliga uppvärmningsformen för vägstationen är olja, med el som komplement i 
hus B samt till spets för varmvatten. Oljepannan är av märket Viessmann Vittoplex 300 och 
installerades 2002. Den står för uppvärmningen av hus A, dvs kontor, verkstad, tvätthall, 
smörjhall och garage. Värmen i verkstad, tvätthall och garage distribueras via ventilationen. 
Regleringen för respektive luftvärmare sker via termostat monterad på vägg vilken styr 
fläkten on-off. Uppvärmningssystemet för hus B är en elpanna av märket Värmebaronen typ 
EP 26, som installerades år 2000. Värmen produceras i en elpanna och distribueras via 
radiatorer.  
Ventilationen i hus A är av typen FTX och installerades år 2015. Den förser den ursprungliga 
delen av hus A. Drifttiden är måndag – fredag kl. 06:00 – 18:00. Och måndag – söndag kl. 
06:00 – 19:00 i den tillbyggda kontorsdelen som har sitt egna FTX aggregat. Anläggningarna 
är i bra skick. Ventilationen i hus B är av typen FTX och installerades 2000. Drifttiden är 
dygnet runt. Anläggningen standard bedöms som bra. Ljusrelä styr belysningsmasterna på 
vägstationen. Rörelsedetektorer styr utomhusbelysningen runt skärmtak. Manuella tillslag i 
tälten med inställd timer på 15 min. Ingen närvarostyrd belysning i garaget (Fredrik Kahr, 
Andreas Rinnström, 2006). 
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4.5 Vägstation i Knivsta 

4.5.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -    Knivsta-Tarv 5:1, Ängby 2:7 

Adress  -    Förrådsvägen 3 

Kommun  -    Knivsta kommun  

Byggnadsår  -    1956 

Ventilation  -    FTX 

Uppvärmningssystem -    Fjärrvärme (1983) 

Hyresgäster  -    Externa 

4.5.2 Verksamhet och area 
Vägstationen har flera hyresgäster. Verksamheten varierar beroende på byggnad. Det utförs 
bland annat kontorsverksamhet, lagerverksamhet, maskinservice, verkstadsverksamhet samt 
kommunal underhållsverksamhet i vägstationens olika byggnader. Vägstationen består av sju 
uppvärmda byggnader och åtta kallförråd. Vägstationen har under sin livstid byggts till vid 
flera tillfällen. De uppvärmda delarnas area uppskattas till 1241 m2 kontor, 1020 m2 verkstad, 
smörj- och tvätthall, 420 m2 garage och 2377 m2 förråd (Vägverket produktion, 2003). Denna 
area är fördelad på de sju uppvärmda byggnaderna. 
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Figur 11 - Situationsplan över vägstation i Kista. 
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med lokaler på nedre och övre våningen på den nordöstra delen. Den sydöstra delen är ett 
centralförråd. 
Hus B: Garage och verkstadsdel, med ett mindre kontor och matplats. Traditionell vägstations 
byggnad. 
Hus C: Friliggande villa som används för kontorsverksamhet. Byggnad har en matplats, 
omklädningsrum med duschar och kontorsrum.  
Hus D: En garagebyggnad med verkstadsdel. 
Hus N: Ett garage med förrådsdel. 
Hus M: En kontorsbyggnad. 
Hus K: Garagebyggnad som används som en verkstad. 

4.5.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A - Kontor och centralförråd 
Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen. Intrycket av helheten är bra. I byggnaden utförs 
framför allt kontorsverksamhet. Det utförs även lagerverksamhet. Byggnaden hyrs ut externt. 
Det är tre olika hyresgäster i byggnaden. De utövar kontorsverksamhet och lagerhållning. 
 
Tak:  Plåttak samt takpapp på del av taket 
Vindsbjälklag: Förråd (1956) 100 mm mineralull, tilläggsisolerat 1965 
   Kontor (1956) 170 mm lättbetong 
             Förråd (1971) 130 mm mineralull 

Kontor (1996) 240 mm mineralull 
Yttervägg:         Förråd (1956) 50 mm mineralull, plåtfasad, tilläggsisolerat 1965 
              Kontor (1956) 250 mm lättbetong, plåtfasad 
             Förråd (1971) 120 mm mineralull, plåtfasad, tilläggsisolerat 
              Kontor (1996) 190 mm mineralull, plåtfasad 
Fönster:         3-glas fönster 
Dörrar:  Flertal, portar och dörrar relativt nya. 
 
Hus B - Verkstad-/garagebyggnad 
Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen. Byggnaden är utformad som en traditionell 
vägstation. I byggnaden ingår en kontorsdel med matplats och omklädningsrum, en 
verkstadsdel med smörj- och tvätthall samt garage. 
 
Tak:  Kontor - Plåttak 
              Verkstad - Plåttak             
Vindsbjälklag:     Verkstad (1955) 150 mm lättbetong 
             Verkstad (1969) 180 mm mineralull 
             Kontor (1996) 240 mm mineralull             
Yttervägg:         Verkstad (1955) 250 mm lättbetong +100 mm mineralull, plåtfasad 
              Verkstad (1971) 170 mineralull, plåtfasad 
              Kontor (1996) 240 mineralull, plåtfasad             
Fönster:         3-glas fönster 
 
 
 
 
Hus C - Friliggande kontor 
Friliggande personalbyggnad som används som kontor. I den finns det omklädningsrum, 
kontorsrum och matplats. Intill byggnaden finns en elcentral. Byggnaden uppfördes 1955 och 
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har sannolikt inte renoverats sedan dess. Byggnaden brukas av Knivsta kommun i sitt 
underhållsarbete. De hyr även delar av garaget i Hus D.  
 
Tak:             Huvudbyggnad taktegel 
Vindsbjälklag:     Okänt  
Yttervägg:         120 tegel med 200 lättbetong             
Fönster:         2-glas fönster 
Dörrar:          4 portar  
 
Hus D - Garage- och verkstadsbyggnad 
Byggnaden uppfördes 1955 och har tilläggsisolerats vid senare tillfälle. Byggnaden har fyra 
fack och tre hyresgäster. Lokalerna brukas för verkstadsverksamhet samt som förvarings 
utrymmen. 
 
Tak:              Plåttak             
Vindsbjälklag:     Okänt, sannolikt tilläggsisolerat         
Yttervägg:         Lättbetong, tilläggsisolerat, plåtfasad      
Fönsterparti:         3-glas fönster 
Dörrar:          4 portar, bra skick på portarna. 
 
Hus N - Förråd/garage 
Byggnadens klimatskal ger ett mediokert intryck. 
 
Tak:              Plåttak 
Vindsbjälklag:     Svårt att inspektera, antagit 70 mm mineralulls isolering 
Yttervägg:         cirka 200 tjock, 120 mm mineralull, plåtfasad  
Fönsterparti:         2-glas fönster 
Dörrar:          2 portar, slitet skick 
 
Hus M - Kontor 
Byggnaden är troligen från 70-talet och består av flertalet sammanbyggda baracker, som har 
ett gemensamt sadeltak. 
 
Tak:           Plåttak         
Vindsbjälklag:     Okänt 
Yttervägg:         150 mm tjock, troligen 100 mm mineralull, plåtfasad 
Fönsterparti:         2-glas fönster 
Dörrar:          Trädörr 
 
Hus K - Verkstad 
Byggnaden är troligen från 70-talet och troligen avsett mer som garage än uppvärmd verkstad. 
Klimatskalet ger ett mindre bra intryck då det är väldigt slitet.  
 
Tak:              Plåttak             
Vindsbjälklag:     Okänt, troligen dåligt isolerat             
Yttervägg:         cirka 150 tjock             
Fönsterparti:         2-glas fönster 
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4.5.5 Ventilations- och uppvärmningssystem 
Den primära värmekällan för vägstationen är fjärrvärme. Hus A värms primärt via luftvärmare 
och radiatorer. Ventilationen är ett FTX-system som betjänar hela byggnaden, drifttiden är 
måndag – fredag kl. 07:00 – 17:00.  
Hus B värms primärt via luftvärme från ventilation samt via radiatorer och golvvärme. 
Ventilationen är ett FTX-system med en korsströmsvärmeväxlare. Drifttiden är måndag – 
fredag kl. 06:00 – 17:00.  
Hus C värms primärt via radiatorer. Aggregaten saknar värmeåtervinning och samkörs med 
frånluftsfläkt på tak. Efterbehandling av tilluften med elbatteri. Drifttiden är måndag – fredag 
kl. 07:00 – 16:00.  
Hus D värms primärt via äldre kamflänsrör, dock med nyare termostatventiler monterade. 
Aggregaten saknar värmeåtervinning och samkörs med frånluftsfläkt på tak. Efterbehandling 
med värmebatteri. 
Hus N värms primärt via luftvärmare.  Byggnaden har en väggfläkt på cirka 200 l/s 
(uppskattat). Uteluft tas igenom otätheter. Fläkten sitter i den del av byggnaden som används 
för biltvätt. Fläkten går kontinuerligt.  
Hus M värms primärt via elradiatorer av uppskattad 70-tals modell. Ventilationen sker med 
hjälp av ett självdrag-system. 
Hus K värms primärt via luftvärmare, men även via varmluftspanna som hyresgästen själv 
ansvarar för. Byggnaden har ett mekaniskt ventilationssystem men detta är taget ur drift av 
någon anledning för väldigt många år sedan. Direktverkande elvärme i samtliga av de tre 
sistnämnda byggnaderna.  
Belysningen av vägstationen sker manuellt inomhus och automatiskt utomhus, dvs inte 
närvarostyrd (Andreas Rinnström, 2006). 
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4.6 Vägstation i Länna 

4.6.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation /Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -   Traversen 2 

Adress  -   Speditionsvägen 39 

Kommun   -   Huddinge kommun 

Byggnadsår  -   1978 

Ventilation   -   FT/FTX 

Uppvärmningssystem -   Fjärrvärme (2001) 

Hyresgäster  -   Svevia AB 

4.6.2 Verksamhet och area 
Vägstation hyrs av Svevia AB, som är den enda hyresgästen på vägstationen. Deras primära 
verksamhet är underhåll av vägnätet. Vägstationen har varit utan hyresgäster under perioden 
juli 2013 – juni 2014 och detta speglar sig i energianvändningen under den perioden. 
Vägstationen består av två uppvärmda byggnader samt ett kall förråd. De uppvärmda ytorna 
area uppskattas till 228 m2 kontor, 132 m2 verkstad, 97 m2 tvätt- och smörjhall, 140 m2 
varmförråd och 352 m2 garage. (Vägverket produktion, 2003) Vägstationen har schemalagd 
nattverksamhet. 

4.6.3 Fasighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: I den sydvästra delen av byggnaden finns kontor, matrum, omklädningsrum samt 
elcentral. Den centrala delen av byggnaden innefattar verkstad, tvätt- och smörjhall, garage. 
Och den östra delen av byggnaden består av förråd i två plan samt ett kallförråd. 
Hus B: 
Ett 

friliggande kontorshus som befinner sig på den södra delen av vägstationen. 
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Figur 13 - Planlösning huvudbyggnad i Länna. 

 

 

4.6.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A 
Byggnaden uppfördes 1978 och innehåller kontor, verkstad, varmgarage och kallförråd. 
Tillbyggnad av kontorsdel har skett år 1989. Kontorsdelen av byggnaden har två entréer 
utifrån. Den består av fem kontorsrum, ett konferensrum, kök och matsal, omklädningsrum 
och duschar. Det finns ett förråd längst ut på gaveln som är tillgängligt från verkstadsdelen. 
Samt ett skyddsrum beläget under mark som nås från utsidan på byggnaden. Ur kontoret leder 
en sluss till delen av byggnaden med tvätthallen, verkstaden och garaget med en förrådsdel. 
Därefter följer ett kallförråd som ligger vägg i vägg med det varma garaget. Kallgaraget och 
den uppvärmda förrådsdelen är i två plan (Heinefeldt, 2006). 

Tak:  Asfaltspapp 
Vindsbjälklag: 150-200 mm mineralull 

Ytterväggar:  120 mm tegel, 150 mm mineralull (Plan 1) 
    100 mm mineralull  (Plan 2) 
Fönsterpartier:  2-glas fönster 
Dörrar:  8 portar 

Hus B  
Byggnaden är uppförd under 2000-talet och är en kontorsbarack uppförda i två etapper. Taket 
är beklätt i asfaltspapp. Fönster av typ 2-glas. 

4.6.5 Ventilations- och 
uppvärmningssystem 

Den huvudsakliga uppvärmningsformen 
för vägstationen är fjärrvärme. Hus A 
värms med aerotemprar som är en 
fläktluftvärmare och uppvärmd tilluft i 
verkstadsdelarna och radiatorer med 
radiatortermostater i kontorsdelen. 
Primära uppvärmningssystemet för 
kontorsmodulerna i hus B är 
direktverkande el. Hus A har ett FT-
system från 1978. Aggregatet för 
personal-och verkstadsdelarna har 
frånluftsventilation med reglering, dock 
utan värmeåtervinning. Drifttiden är 
måndag – fredag kl. 04:00 – 19:00. 
Ventilationsaggregatet till kontorsdelen 
är ett litet kompakt aggregat. Detta 
aggregat har korsströmsväxlare för 

Figur  12 - Situationsplan över vägstationen i Länna. 
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värmeåtervinning. Drifttiden för kontoret är 04:00 – 18:00 (Heinefeldt, 2006). 

 

 

4.7 Vägstation i Tierp 

4.7.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp         -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning     -    Tierp 3:112 

Adress             -    Industrigatan 6 

Kommun          -    Tierp kommun  

Byggnadsår         -    1988 

Ventilation          -    FTX 

Uppvärmningssystem     -    Fjärrvärme (2015) 

Hyresgäster         -    Externa 

 

4.7.2 Verksamhet och area 
Vägstationen hyrs ut till externa hyresgäster i syfte för kommunal underhållsverksamhet och 
ett av garagefacken hyrs ut till ett lokalt åkeriföretag. Endast en byggnad som är uppvärmd på 
vägstationen, och två kalla förråd. De uppvärmda ytornas area uppskattas till 202 m2 kontor, 
203 m2 verkstad, 96 m2 tvätt-och smörjhall och 510 m2 garage. (Vägverket produktion, 2003) 
 

4.7.3  Fasighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Kan delas in i två delar, en 
kontorsdel i den nordöstra delen av 
byggnaden som innehåller kontor, 
matplats, och omklädningsrum.                 
I den södra delen av byggnaden ligger 
verkstad, smörj- och tvätthall samt 
central för värmesystemet och 
ventilation. Intill den sydöstra delen 
av byggnaden ligger en  barack som 
används som omklädningsrum för 
damer. 
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4.7.4 Byggnadstekniska 
beskrivningar 

Hus A - Kontorsdel 
Stommen på kontorsdelen, såväl 
väggar och takstolar, är i trä. Byggnaden innehåller matrum, ett antal kontorsrum, 
omklädningsrum och tvättrum. Byggnaden angränsar ett kallförråd vägg i vägg. 
 
Tak:                 Plåt, pulpettak         
Vindsbjälklag:         50+195 mm mineralull         
Ytterväggar:             120+45 mm mineralull 
Fönsterpartier:         3-glas glas 
Dörrar:             3 dörrar  
 
Hus A - Verkstads-/garagedelen 
Verkstadsbyggnaden innefattar fem delar; redskapsförråd med ingång till ventilations-och 
pannrummet, verkstad med kontor, smörjhall, tvätthall och garage. Garaget har sex portar och 
verkstaden, smörj och tvätthallen har en port vardera. Mellanväggarna mellan delarna är i 
tegel. Byggnaden är genomgående med portar på  vardera långsida. Två av facken i garaget 
används av ett snickeri företag.  
 
Tak:                Plåt som ytskikt, pulpettak         
Vindsbjälklag:         145 mm mineralull, ej tilläggsisolerat  (Verkstad) 
Ytterväggar:             120+45 mm mineralull, träfasad, ej tilläggsisolerat 
Fönsterpartier:         3-glas fönster 
Dörrar:             8 portar 
 

4.7.5 Ventilation och uppvärmningssystem 
Det primära uppvärmningssystem för vägstationen är fjärrvärme som installerades år 2015. 
Detta uppvärmningssystem betjänar hus A. Kontorsdelen och matsalen värms upp med hjälp 
av radiatorer och tilluft. Hus A:s ventilation betjänas med hjälp av ett FTX-system. Drifttiden 
för systemet är måndag – söndag kl. 06:00 – 18:00. Och kontinuerlig drift i verkstads och 
garagedelen. Verkstadsdelen, garaget och förrådet värms upp av aerotemprar och uppvärmd 
tilluft som regleras med termostat. Damernas omklädningsrum värms upp med direktverkande 
el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 - Flygbild över vägstationen i Tierp (Google 
Inc, 2015). 
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4.8 Vägstation i Tumba 

4.8.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -    Tuna äng 1 

Adress             -    Tuna gårdsväg 8 

Kommun          -    Botkyrka kommun  

Byggnadsår         -    1974 

Ventilation          -    FT/FTX 

Uppvärmningssystem     -    Fjärrvärme (2013) 

Hyresgäster         -    Svevia AB m.fl. 

4.8.2 Verksamhet och area 
Vägstationen hyrs i dagsläget utav Svevia AB men har även en extern hyresgäst. Den externa 
hyresgästens sysselsättning är kontorsverksamhet och utövar den i kontorsbarackerna. 
Verksamheten som Svevia AB utövar är drift och underhåll av vägar samt maskiner. De 
uppvärmda ytornas area består av byggnaden A och dem tillfälliga kontorsbarackerna D. 
Uppvärmda ytors area uppskattas till 324 m2 kontor, 112 m2 verkstad, 146 m2 smörj- och 
tvätthall, 204 m2 förråd och 253 m2 garage (Vägverket produktion, 2003). Vägstationen har 
schemalagd nattverksamhet. 

4.8.3 Fastighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Är uppdelad i tre delar. Kontorsdelen som är belägen i den sydvästra delen av 
huvudbyggnaden. Där finns en reception, konferensrum, matrum, ett antal kontorsrum, 
omklädningsrum, duschar och bastu. I anslutning med kontorsdelen är garagedelen belägen. 
Garagedelen utgör den östra delen av byggnaden  och består av en reparationshall med ett 
minder kontor och tillhörande förrådsdel, en tvätt- och smörjhall, ett garage med fem portar 
och ett större förråd. Samt ett kall förråd som ligger i den nordvästra delen av byggnaden och 
angränsar till både garage och kontor. 
Hus D: 8 st. kontorsbaracker, 4 st. i 2 etapper. 

Figur 15 - Situationsplan över vägstation i Tumba. (Heinefeldt, 2006) 
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4.8.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
HUS A - Kontorsdelen 
Kontorsdelen är placerad vägg i vägg med ett förråd för skyltar som inte är uppvärmt. I direkt 
anslutning till kontorsbyggnaden och skyllt förrådet ligger ventilations- och pannrummet och 
ett redskapsförråd, båda dessa är uppvärmda. I anslutning till pannrummet och 
redskapsförrådet följer verkstadsbyggnaden därefter garaget. Byggnaden är uppförd på en 
betongplatta på mark och har en fasad av trappetsprofilerad plåt med trästomme. På taket 
finns det brunnar för avrinning samt stuprännor. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget utfördes 
1987 med 150 mm mineralull. Väggarna har också blivit tilläggsisolerade med 120 mm 
mineralull.  Skicket inomhus är bra, normalt, sett till åldern på byggnaden. Det yttre skicket är 
normalt till bra. (Heinefeldt, 2006). 
 
Tak:  Asfaltspapp 
Vindsbjälklag: 70+150 mm mineralull 
Ytterväggar: 100+120 mm mineralull, plåtfasad 
Fönsterpartier: 3-glas fönster 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 - Planlösning för kontorsdel och kallförråd på huvudbyggnad. 
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Hus A - Garagedelen 
Byggnadsdelen är placerad i direktanslutning med redskapsförrådet och pannrummet. 
Byggnadsdelen är indelad i fyra uppvärmda huvudsektioner; en reparationshall med ett 
mindre kontor med tillhörande förrådsdel, tvätt- och smörjhall, garage och ett förråd längst 
bort i garagebyggnaden. Det uppvärmda förrådet ligger i direktanslutning till garaget. 
Verkstaden, smörjhallen och tvätthallen har en port vardera, garaget har fem portar och 
förrådet har tre. Grunden till byggnaden är en förstyvad bottenplatta i betong och stommen är 
av betong och stål i en balk-och pelarkonstruktion. Invändigt golvytskikt består av betong; 
och i tvätthallen finns även en spolplatta i betongen. Taket vilar på stålbalkar som löper 
genom helabyggnaden. På taket finns det brunnar samt stuprännor för att ta hand om 
dagvattnet. Standarden utomhus ser bra ut, mindre skador längst ner vid portarna och fasaden. 

Standarden invändigt är normal sett till byggnadens verksamhet och ålder. 

 
 
 
Tak:  Asfaltspapp         
Vindsbjälklag: 120  mm mineralull   (Garage) 

70 mm mineralull  (Verkstad) 
Ytterväggar: 100 mm mineralull, plåtfasad     
Fönsterpartier: 2-glas fönster 
Dörrar:  11 portar 
 
HUS D - Kontorsbaracker 
Hus D är uppfört under 2014 och består av totalt 8 baracker, 4 baracker i 2 etapper.  

4.8.5 Ventilations- och installationssystem 
Det primära uppvärmningssystemet för vägstationen är fjärrvärme, som installerades 2013. 
Detta uppvärmningssystem betjänar hus A. Kontorsdelen värms upp med hjälp av radiatorer. 
Verkstadsdelen, garaget och förrådet värms upp av aerotemprar som regleras med termostat. 
Hus B värms upp med direktverkande el och ventilationssystemet är av typen självdrag. Hus 
A betjänas av ett FTX-system som är installerades 1987 (Lars Heinefeldt, 2006). 
 

Figur 17 - Planlösning över huvudbyggnad i Tumba. 
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4.9 Vägstation i Täby 

4.9.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp         -    Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning     -    Löttinge 10:2 

Adress             -    Löttingevägen 21 

Kommun          -    Täby kommun  

Byggnadsår         -    1971 

Ventilation          -    FTX 

Uppvärmningssystem     -    Bergvärmepump (2007), Oljepanna (2007)  

Hyresgäster         -    Svevia AB m.fl. 

4.9.2 Verksamhet och area 
Vägstationen består av en uppvärmd byggnad samt fyra kall förråd. Svevia AB är de primära 
hyresgästerna på vägstationen och ägnar sig åt drift och underhåll av vägnätet. Det finns en 
extern hyresgäst på vägstationen, ett trädgårdsföretag, som hyr en kontorsdel samt delar av 
garagebyggnaden. Resterade kontorsdel hyrs av Svevia AB. De uppvärmda ytornas area 
uppskattas till; 300 m2 kontor,  124 m2 verkstad med kontor och redskapsförråd, 73 m2 
smörjhall, 78 m2 tvätthall, 32 m2 varmförråd och 360 m2 garage (Vägverket produktion, 
2003). 

4.9.3 Fasighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Byggnaden kan delas in i två delar; kontorsdel som är en del av huvudbyggnaden. Där 
ligger ett antal kontorsrum, matplats, omklädningsrum, bastu och tvättrum. Därefter följer 
verkstadsdelen som består av ett kallförråd, sedan följer ett varmförråd med arbetskontor och 
därefter det uppvärmda garaget och en tvätthall. 

Figur 18 - Situationsplan  över vägstation i Täby. 
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4.9.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Kontorsdelen 
Stommen på kontorsdelen är i trä. Balkarna i taket är också i trä. Byggnaden innehåller 
matrum, ett antal kontor, omklädningsrum och tvättrum. Byggnaden angränsar ett kallförråd 
vägg i vägg i norr. Tillbyggnad av två kontorsrum har uppförts 1985, i den södra delen av 
byggnaden. Tilläggsisoleringen av taket gjordes 2001. 
 
Tak:   Plåt, sadeltak, nytt tak på kontorsdelen av byggnaden 
Vindsbjälklag:     300 mm mineralull, delar av taket har inte 300 mm isolering 
Ytterväggar:         120+70 mm mineralull, plåtfasad, tilläggsisolerat 1985 
Fönsterpartier:    2-och 3-glas 
Dörrar:          2 dörrar, relativt nya dörrar med glaspartier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 19 - Planlösning över kontorsdel i huvudbyggnad. 
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Verkstads- och garagedelen: 
Verkstadsbyggnaden innefattar fem delar; ett redskapsförråd med ingång till ventilations-och 
pannrummet, en verkstad med kontor, en smörjhall, en tvätthall och ett garage. Garaget har 
sex portar och verkstaden, smörj och tvätthallen har en port vardera. Mellanväggarna mellan 
delarna är i betong. Uppvärmningen sker genom aerotemprar som är upphängda i taket och på 
vägg. 
 
 
Tak:              Asfaltspapp 
Vindsbjälklag:     70 mm mineralull 
Ytterväggar:         100 mm mineralull, plåtfasad 
Fönsterpartier:     2-glas fönster  (Verkstaden) 
Dörrar:          9 portar 

 

4.9.5 Ventilations och uppvärmningssystem 
Det primära uppvärmningssystemet för vägstationen är bergvärme, som installerades 2007. 
Systemet kompletteras med en oljepanna av märket Viessmann som också installerades 2007. 
Uppvärmningen av garaget och verkstaden sker med hjälp av aerotemprar som styrs med en 
förinställd termostat. Byggnadens ventilation betjänas av ett FTX-system. Drifttiden för 
systemet är måndag – fredag kl. 06:00 – 17:00 (Andreas Rinnström, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20 - Planlösning över garage- och verkstadsdel i huvudbyggnad. 
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4.10 Vägstation i Upplands Väsby 

4.10.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -  Skälby 3:1 

Adress  -   Skälbyvägen 20 

Kommun   -   Upplands Väsby kommun  

Byggnadsår  -   1962 

Ventilation   -   FTX 

Uppvärmningssystem -   Oljepanna (1997), Luftvärmepump (1998) 

Hyresgäster  -   Externa  

4.10.2 Verksamhet och area 
Lokalerna och även omgivande gårdsytor på den norra delen av tomten är i dagsläget till 
största del uthyrda till ett maskinföretag. Företaget har hyrt vägstationen sedan 2007. 
Kontraktet med Svevia Fastighet AB täcker kallhyran, dvs att de betalar sin elanvändning och 
värme själva. I dagsläget hyr maskinföretaget ut större delar av ytorna i andra hand, men har 
kvar viss uppställningsyta för eget bruk. Verkstaden och den under delen av verkstaden hyrs 
ut externt för verkstadsverksamhet. Kontorsdelen och garaget hyr ut för logistikverksamhet 
till ett åkeriföretag. Vägstationen har tre uppvärmda byggnader och fyra kallförråd. De 
uppvärmda ytornas area uppskattas till 200 m2 kontor,  153 m2 verkstad och 530 m2 garage 
(Vägverket produktion, 2003). 

4.10.3 Fastighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Kontorsdelen innehåller en matsal, 
ett större och ett mindre kontorsrum, 
omklädningsrum, bastu, tvättrum och 
förrådsutrymme. 
Hus B: En byggnad i två plan. Det övre 
planet är verkstaden och har två vikportar. 
Det är en verkstads del, med en mindre 
kontorsdel och omklädningsrum med dusch. 
Under detta utrymme finns ett plan i 
suterrängsluttning med flera 
förrådsutrymmen, apparatrum och pannrum 
för oljepannan. Källarplan nås från en ingång 
på byggnadens kortsida. 
Hus E:  En öppen yta som består av 10 
garageplatser med vardera vikport. 
Apparatrummet befinner sig i den nordvästra 
delen av byggnaden. Ett löpband för 
paket/varor har tillkommit för verksamheten som utför. 

 Figur 21 - Situationsplan över vägstation i Upplands 
Väsby. 
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4.10.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus 1 och 2 
Kontorsbyggnaden och verkstaden ligger vägg i vägg och utgör byggnaden som är placerad 
vid infarten på den norra delen utav vägstationen. Byggnaden är uppförd i en 
betongkonstruktion med lättbetongsskivor i väggarna. Ursprungligen hade byggnadens 
verkstadssektion tegelväggar; men under åttiotalet kläddes hela byggnaden in i 
trappetsprofilerad plåt. Vid denna upprustning ändrades planlösningen och vissa fönster sattes 
igen med lättbetongplattor. År 1986 tilläggsisolerades även byggnaden i både väggar och tak. 
Bygganden värms upp av olja genom oljepannan (Svevia Fastighet AB, 2014). 

Hus 5 
Garaget  är fristående på den västra delen av vägstationen och är uppförd för 10 garageplatser. 
Konstruktionen är uppförd på en betongplatta och består av betongpelare och 
strängbetongbalkar, vilka är omklädda i lättbetongskivor. Vid de åtta mittersta garagefacken 
finns det infästa glasbetongpartier på bakre långsidan för ljusinsläpp. Taket består av 
armerade lättbetongplattor täckta med asfaltspapp. Konstruktionen i utbyggnaden består av 
stålbalkar och stålpelare. Utbyggnaden är inklädd i trappetsprofilerad plåt och har 10 
vikportar, en till varje garagefack. I tre av portarna finns gångdörrar. Byggnaden värms upp 
med hjälp av luftvärmepumpar som är placerade på den bakre långsidan (Svevia Fastighet 
AB, 2014). 

4.10.5 Ventilations och uppvärmningssystem  
Kontors- och verkstadsbyggnaden är uppvärmt av olja genom oljepannan. Oljepannan är av 
märket Viessmann och installerades 1997. Det primära uppvärmningssystemet för 
garagebyggnaden är flera stycken luft/luft-värmepumpar. Belysningen på vägstationen 
regleras manuellt och är inte närvarostyrd. 
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4.11 Vägstation i Uppsala 

4.11.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -   Danmarks-Kumla 1:15 

Adress  -   Almungevägen 35 

Kommun   -   Uppsala kommun  

Byggnadsår  -   1975 

Ventilation   -   FTX 

Uppvärmningssystem -   Fjärrvärme (1975) 

Hyresgäster  -   Svevia AB m.fl. 

4.11.2 Verksamhet och area 
På vägstationen finns det tre hyresgäster. Verksamheten som bedrivs är primärt fordon- och 
maskinunderhåll. Vägstationen består av tre uppvärmda byggnader och fem kall förråd. De 
uppvärmda byggnaderna är ett arbetsledningskontor, en verkstads och garagebyggnad med 
kontorsdel samt ett friliggande kontor för de externa hyresgästerna. De uppvärmda ytornas 
area uppskattas till 353 m2 kontor, 99 m2 verkstad, 154 m2 tvätt-och smörjhall, 266 m2 
förrådsutrymmen och 395 m2 garage (Vägverket produktion, 2003). 

4.11.3 Fasighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Kontor i den nordöstra delen med en tillbyggd kontorsdel samt omklädningsrum och 
matrum. i den nordvästradelen finns ett öppet kallförråd tillsammans med huvudcentralen för 
värme och ventilation. Södra delen består av tvätt- och smörjhall samt garage och verkstad. 
Hus B: Kontor för arbetsledning.                    
Hus D: 

Kontor i den norra delen samt kallförråd i södra. 

 

 

Figur 22 - Situationsplan över vägstationen i Uppsala. (Andreas Rinnström, 2006) 
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4.11.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A – Verkstads- och kontorsbyggnad 
Kontoren är placerade direkt på vänster sida av entrén och framför finner vi matrum med dörr 
till omklädningsrummen, denna del kan ses som en separat del av byggnaden. vägg i vägg 
med matrum och omklädningsrummet ligger kallförrådet med undercentralen för 
ventilationssystemet samt värmepumpen. Resterande delen av byggnaden består av en 
verkstad, garage, tvätt- och smörjhall. 2005 tilläggsisolerades kontorsdelen och försågs med 
träfasad. För att öka kontorsytan har en byggbarack anslutits till kontorsdelen.  

Tak:   Asfaltspapp 
Vindsbjälklag: 100 mm mineralull  (Kontorsdel) 
   70 mm mineralull  (Garage-/verkstadsdel) 
Ytterväggar:  100+50 mm mineralull, träfasad (Kontorsdel) 
   100 mm mineralull, plåtfasad (Garage-/verkstadsdel) 
Fönsterpartier: 2-glas fönster 
Dörrar:  3 st.    (Kontorsdel) 
   11 portar    (Garage-/verkstadsdel) 

 

Hus B  
Ett kontorshus avsätt för arbetsledningen. Flera kontorsmoduler som är sammansatta till en 
mindre kontorsbyggnad i ett plan. 

Tak:  Plåt 
Vindsbjälklag: 145+90 mm mineralull 
Ytterväggar: 145+45 mm mineralull, träfasad 
Fönsterpartier: 3-glas fönster 

Hus D - Kontor och kallförråd 
Byggnaden har en uppvärmd del och en kall del. Den uppvärmda delen innehåller en 
reception, konferens- och kontorsrum. Den kalla delen är ett förråd. 

Figur 23 - Planlösning hus A i Uppsala. 
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4.11.5 Ventilation och uppvärmningssystem 
Hus As ventilation betjänas av ett FTX-system. Primärt uppvärmningssystem för vägstationen 
är fjärrvärme som installerades 1975. Detta uppvärmningssystem betjänar hus A. 
Kontorsdelen och matsalen värms upp med hjälp av radiatorer. Verkstadsdelen, garaget och 
förrådet värms upp av aerotemprar som regleras med termostat. Hus B och D värms upp med 
el och luftvärmepumpar. Belysningen på vägstationen är inte närvarostyrd. Stolpbelysning är 
försedd med tidur i elcentral, med möjlighet till manuellt tillslag. I kallgarage och förråd styrs 
belysningen med tid relä (Andreas Rinnström, 2006). 
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4.12 Vägstation i Västerås 

4.12.1 Fastighetsinformation 
Objekttyp  -   Vägstation/Industrifastighet med verkstads- och lagerlokaler  

Fastighetsbeteckning -   Hubbo-Näs 1:2  

Adress  -   Hubbo Näs 7 

Kommun   -   Västerås kommun  

Byggnadsår  -   1989 

Ventilation   -   FTX 

Uppvärmningssystem -   Bergvärmepump (2007), Elpanna (1990 

Hyresgäster  -   Svevia AB m.fl. 

4.12.2 Verksamhet och area 
Fasigheten hyrs i dagsläget av Svevia AB som i sin tur hyr ut två av garagefacken till ett 
lokalt snickeri. Vägstationen består av två uppvärmda byggnader samt tre kalla förråd. De 
uppvärmda ytornas area uppskattas till 417 k m2 kontor, 162 m2 verkstad och smörjhall, 88 m2 
tvätthall, 42 m2 varmförråd och 510 m2 garage (Vägverket produktion, 2003). 

4.12.3 Fasighetens uppvärmda byggnader 
Hus A: Består av 2 uppvärmda delar. Kontor i den norra delen av byggnaden. Resterande del 
innehåller, verkstad, smörj- och tvätthall samt garage.                 
Hus E: En friliggande byggnad i 2 etapper som innehåller kontor, matplats och konferensrum. 
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4.12.4 Byggnadstekniska beskrivningar 
Hus A - Kontorsdel 
Stommen på kontorsdelen är i trä. Balkarna i taket är också i trä. Kontorsdelen innefattar 
matrum, ett antal kontorsrum, omklädningsrum och tvättrum. Kontorsdelen angränsas vägg i 
vägg med ett kallförråd, där förvaras bla skyltar, näst intill förrådet ligger centralen för 
ventilationen och värmesystemet.  

Tak:  Pulpettak, plåt 
Vindsbjälklag: 50+195 mm mineralull  
Ytterväggar: 120+45 mm mineralull  
Fönsterpartier: 3-glas fönster 
Dörrar:  3 st.  

Hus A - Verkstads-/garagedelen 
Verkstadsbyggnaden består av fem delar; ett redskapsförråd med entré till ventilations- och 
pannrummet, en verkstad med kontor, en smörjhall, en tvätthall och ett garage. Garaget har 
sex portar och verkstaden, smörj och tvätthallen har en port vardera. Mellanväggarna mellan 
delarna är i tegel. Byggnaden är genomgående med portar på  vardera långsida av garaget. 
Två av facken i garaget hyrs av ett lokalt snickeri företag.  

Tak:  Plåt, pulpettak 
Vindsbjälklag: 145 mm mineralull, ej tilläggsisolerat (Verkstad) 
Ytterväggar: 120+45 mm mineralull, träfasad, ej tilläggsisolerat 

Figur 24 - Situationsplan över vägstationen i Västerås. 
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Fönsterpartier: 3-glas fönster 
Dörrar:  8 portar 

Hus E - Friliggande arbetsledningskontor 
Det friliggande kontoret är uppfört i två etapper. Där finns kontorsrum, konferensrum och 
matplats. Kontoret har byggdes till med ett övre plan, år 2016. I samband med tillbyggnaden 
installerades också ett nytt ventilationssystem och taket försågs med solceller.  

4.12.5 Ventilation och uppvärmningssystem 
Det primära värmesystemet för vägstationen är bergvärme, som installerades 2007. 
Värmesystemet betjänar hus A. Kontorsdelen betjänas med radiatorer och verkstaden med 
aerotemprar. Garaget värms upp med tilluft. Hus As ventilation är ett FTX-system, som är i 
bra skick. Hus E betjänas med direktverkande el. Solceller har installerats på taket i samband 
med tillbyggnad av den övre våningen, 2016. Ventilationssystemet är ett FTX-system  som 
försörjer hela byggnaden. Utebelysningen på vägstationen styrs av skymningsrelä och tidur. 
Belysningsmasterna på gården, totalt fyra stycken, har manuellt till- och frånslag (Andreas 
Rinnström, 2006). 

 

 

 

5. Resultat 

5.1 Omräkning till kWh 

5.1.1 Olja 
1 m3 motsvarar 1000 liter. 1 m3 olja motsvarar cirka 10 000kWh. (Oxelö Energi, u.d.) Detta 
betyder alltså att det går åt 1 liter på 10 kWh. Vägstationen i Björklinge förbrukade, år 2015, 
10 000 liter olja - vilket motsvara 100 000 kWh med ovanstående beräkningar. För att göra 
vägstationens energianvändning jämförbar delas antalet kWh på vägstationens totala 
uppvärmda area och få ut kWh/ m2,år. Vägstationens totala uppvärmda area är 1119 m2. Detta 
ger oss ekvationen: 

1 m3 motsvarar 1 000 [liter] 
1 m3 olja motsvarar cirka 10 000 [kWh] 
10 000 kWh / 1 000 liter = 10 [kWh/liter] 

10 000 [liter per år] * 10 [kWh/liter] / Totalt uppvärmdarea = 90 [kWh/m2 per 
år] 

Oljeförbrukningen antas vara konstant över året. Efter omräkning av oljans energitillskott 
adderas det till elanvändningen och utfördelades jämt mellan årskvartalen samt natt och dag. 
Eftersom att oljestatistiken för vägstationerna i Jakobsberg och Enköping saknas har ett 
antagande gjorts  där statistiken från Björklinge används som underlag för dessa vägstationer.  

5.1.2 Fjärrvärme 
Vägstationen i Länna var den enda vägstationen som hade tillgång till fjärrvärmestatistik. 
Dennas årsförbrukning summerades och delades upp på års kvartal. Därefter delades den 
totala mängden kWh med vägstationens uppvärmda area. Sedan delades förbrukning upp jämt 
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mellan dag och natt – och för att därefter adderades till på vägstationens elanvändning. Detta 
för att få ut ett värde för den totala energianvändningen på vägstationen och göra den 
jämförbar. Värdet användes sedan som underlag för vägstationer med samma 
uppvärmningssystem utan tillgång till fjärrvärmestatistik, Tierp och Tumba, för att även göra 
dessa vägstationer jämförbara med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Energidata 
Energidata för vägstationer exklusive vägstationerna Upplands Väsby, Knivsta och Uppsala 
(TelgeKraft, 2016). 
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5.3 Stationsmatris 
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5.4 Aspekter för analys 

5.4.1 Uppvärmningssystem 
Denna parameter jämför vägstationernas primära uppvärmningssystem. Eftersom 
uppvärmningssystemen skiljer sig åt hos vägstationer med i övrigt jämförbara parametrar och 
disposition så är det av intresse att undersöka skillnaderna i energianvändning mellan 
uppvärmningssystemen. 

5.4.2 Ventilationssystem 
Denna parameter jämför de primära ventilationssystemen hos vägstationerna. Då 
ventilationen generellt är en av de stora källorna till energiförluster i byggnader så är det av 
intresse att jämföra denna parameter emellan vägstationerna med avseende på deras 
energianvändning.  

5.4.3 Byggnadsår 
Denna parameter analyserar vägstationernas energianvändning med avseende på byggnadsår. 
Då vägstationerna inte är byggda vid samma tillfälle så skiljer sig förutsättningarna för 
respektive vägstation.  

5.4.4 Verksamhet 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på typ av 
verksamhet. Eftersom vissa vägstationer, samt vissa delar av vägstationerna, hyrs ut till 
externa hyresgäster så varierar verksamheten. Det kan vara allt från att hyra delar av kontor 
för kontorsverksamhet eller verkstaden för verkstadsverksamhet, till att hyra förråd eller 
uppställningsytor för lager.  

5.4.5 Nattverksamhet 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning under arbetstimmarna kl. 06:00 – 
22:00 kontra nattetid kl. 22:00 – 06:00. Vissa vägstationer har schemalagd nattverksamhet. 
Kända sådana vägstationer finns i Tumba och Länna. Det har visat sig i energistatistiken att 
flera av vägstationerna har en högre energianvändning nattetid än de har under 
arbetstimmarna då vägstationen ska vara i drift. 

5.4.6 Hyresgäster 
Denna parameter undersöker vägstationens energianvändning med avseende på typ av 
hyresgäst. Vägstationerna är ursprungligt ämnade som vägstationer för drift och underhåll av 
det svenska vägnätet. Vissa av vägstationerna används som traditionella vägstationer än idag. 
Det finns också vägstationer eller delar av dem som hyrs ut i andrahand till företag som 
sysselsätter sig med annan verksamhet än traditionella drift- och underhållsarbeten. 

5.4.7 Uppvärmda byggnader 
Parametern undersöker vägstationernas energianvändning med avseende på antal uppvärmda 
byggnader på vägstationerna. Eftersom antalet uppvärmda byggnader varierar mellan 
vägstationerna är det av intresse att undersöka om denna faktor har märkbar påverkan på 
vägstationens energianvändning.  

5.4.8 Portar 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på antal portar för 
respektive vägstation. Portar och dörrar har oftast högre värmeövergångskoefficient än vad en 
normal väggkonstruktion har. Då dessa även är öppningsbara spelar det en stor roll för 



51 
 

byggnadens totala energibehov, på grund av att stora mängder kall luft riskerar att komma in i 
byggnaden genom portarna. 

5.4.9 Fönster 
Denna parameter jämför vägstationerna energianvändning med avseende på val av fönster på 
vägstationens olika byggnader. Fönster har vanligtvis en högre värmeövergångskoefficient än 
vad dörrar, tak och ytterväggar har. För att erhålla ett gott inomhusklimat och en låg 
energianvändning bör fönster med låga U-värden väljas. 

5.4.10 Luftridåer 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på om vägstationen 
har aerotemprar eller inte. Dessa är placerade i verkstads- och garagebyggnader. Oftast 
placerade högt i tak eller på vägg och alltid vid någon av portarna. De värmer upp luften med 
hjälp av uppvärmningssystemet eller med direktverkande el.  

5.4.11 Husvagnar 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på antal påkopplade 
husvagnar på vägstationens elnät.  Det som måste beaktas vid analys av husvagnar är att dessa 
går på direktverkande el, dvs att tillskottet för energianvändningen av fjärrvärme och olja inte 
räknas in. Vid den okulärbesiktningen påträffades, på flera ställen, husvagnar som var 
påkopplade på elnätet. En husvagn använder cirka 12 kWh/dygn vilket resulterar i 4380 
kWh/år per husvagn (Gävle Dala Energikontor, 2008). Dessa värden kan variera nämnvärt 
beroende på förutsättningarna, dvs temperatur i husvagnarna och antal elektronikprodukter 
som är anslutna till nätet.  

5.4.12 Platschefer 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på om det finns 
någon platschef från Svevia AB på vägstationen.  

5.4.13 Underhåll 
Denna parameter jämför vägstationernas energianvändning med avseende på om 
tilläggsisolering av tak eller vägg har skett. Många av vägstationerna är utdaterade i 
förhållande till tiden. Det medför att byggnadsdelar bör uppdateras genom underhåll. Löpande 
underhåll av vägstationerna sker av hyresgästen och ingår i kontraktet. De två 
energibesparande åtgärderna vi undersöker är:  

1. Tilläggsisolering av tak 
2. Tilläggsisolering av vägg 
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6. Analys 
Vid sammanställning av energidata framgick det tydligt vilka vägstationer som hade högst 
respektive lägst energianvändning (TelgeKraft, 2016). Ekerö med elpanna som primärt 
uppvärmningssystem var den vägstation som hade högst energianvändning under åren 2013 – 
2015, på cirka 481 kWh/m2 per år. Därefter följde vägstationerna i Tumba på cirka 429 
kWh/m2 per år, Tierp på cirka 416 kWh/m2 per år och Länna på cirka 351 kWh/m2 per år, 
under samma år. Det de tre sistnämnda vägstationer har gemensamt är att de använder 
fjärrvärme som primärt uppvärmningssystem. Vägstationerna med bergvärme eller oljepanna 
som primär värmekälla hade den lägsta energianvändningen av de undersökta vägstationerna. 
Ingen signifikant variation i energianvändning mellan dessa uppvärmningssystem 
observerades.  

Tabell 2- Vägstationernas totala energianvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Uppvärmningssystem 
Vägstationen med elpanna som uppvärmningssystem var den som hade högst 
energianvändning. Därefter följde vägstationer med fjärrvärme som primärt 
uppvärmningssystem. Vägstationerna som använde olja eller bergvärme som sitt primära 
uppvärmningssystem hade lägst energianvändning och hade lägst skillnad i energianvändning 

sinsemellan. 

 

 

Tabell 3- Vägstationernas energianvändning sorterat efter uppvärmningssystem.  
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6.2 Ventilationssystem 
Det observerades att vägstationer som enbart har ett FTX-system som ventilation, generellt 
hade en lägre energianvändning med undantag av vägstationen i Tierp. De vägstationerna med 
ventilationstypen FT/FTX har en något högre energianvändning än de vägstationerna som 
enbart har ett FTX-system. De vägstationerna med ventilationstypen FT var det svårt att säga 
någonting om då de vägstationerna hade såväl högst respektive lägst energianvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Byggnadsår 
Vid analys framgick inget tydligt samband mellan energianvändning och byggnadsår. Det vi 
kunde se var att vägstationerna byggda under perioden 1974 – 1988 hade en högre 
energianvändning än resterande vägstationerna som inte byggdes under den perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 - Vägstationernas energianvändning sorterat efter ventilationssystem. 

Tabell 5- Vägstationernas energianvändning sorterat efter byggnadsår. 
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6.4 Verksamhet 
Det som går att se är att vägstationer där verksamheten är fördelad på underhållsarbeten och 
extern verksamhet har generellt en lägre energianvändning än de vägstationer där 
verksamheten enbart är  fördelad på underhållsarbeten eller extern verksamhet. Utöver detta 
observerades inga fler samband mellan verksamhet och energianvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Nattverksamhet 
Vi har observerat att flera vägstationer har nattverksamhet, dvs att vägstationer har en högre 
energianvändning nattetid jämfört med dagtid. På vägstationen i Björklinge, där de inte utövar 
någon nattverksamhet, skiljer det sig cirka 10 000 kWh/m2 per år i energianvändning mellan 
dag och natt. Detta är ett idealt värde för en vägstation utan nattverksamhet. Använder vi detta 
som ett riktningsvärde observerar vi att många vägstationer, utan schemalagd nattverksamhet, 
inte följer den trenden. 

Tabell 7- Vägstationer där det observerades nattverksamhet.  

 

Tabell 6- Vägstationernas energianvändning sorterat efter verksamhet. 
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6.6 Hyresgäster 
Det som framgår är att vägstationerna där hyresgästerna är Svevia AB samt externa 
hyresgäster har en generellt lägre energianvändning än de vägstationer där det enbart är 
Svevia AB som är hyresgästen eller där det endast är externa hyresgäster. Denna aspekt följer 
samma trend som aspekten ”verksamhet”. Utöver detta observerades inga tydliga samband 
mellan typ av hyresgäster och energianvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Uppvärmda byggnader 
Inga samband gällande energianvändning observerades vid jämförelse av antal uppvärmda 
byggnader. Variationen i antal uppvärmda byggnader skiljer sig för lite åt mellan 
vägstationerna för att kunna understryka ett samband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8- Vägstationernas energianvändning sorterat efter typ av hyresgäst. 

Tabell 9- Vägstationernas energianvändning sorterat antal uppvärmda byggnader. 
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6.8 Portar 
Det har inte observerats några samband vid jämförelse av antal portar mellan vägstationerna. 
Det är inte några större skillnader i port antal mellan stationerna. De flesta vägstationer har 
åtta portar men visar ändå på stor variation i energianvändning sinsemellan varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Fönster 
Vid analys av energianvändning mellan vägstationer med 3-och 2-glas fönster observerades 
inga samband. 

 

 

 

 

 

Tabell 10- Vägstationernas energianvändning sorterat efter antal portar. 

Tabell 11- Vägstationernas energianvändning sorterat fönstertyp hos de olika byggnaderna 
och byggnadsdelarna. 
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6.10 Luftridåer 
Det som observerades vid analys av luftridåer var att vägstationer med samma 
uppvärmningssystem och som inte hade luftridåer har en lägre energianvändning än de 
vägstationer som hade likadana uppvärmningssystem men även luftridåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Husvagnar 
Vid analys av antal husvagnar på vägstationerna observerades det att de vägstationerna med 
fler än tre husvagnar också generellt har en högre energianvändning, detta kunde iakttas under 
perioden 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12- Vägstationernas energianvändning med avseende på befintliga luftridåer. 

Tabell 13- Vägstationernas energianvändning sorterat efter antal uppkopplade husvagnar. 
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6.12 Platschefer 
Inga samband i energianvändning observerades vid analys av vägstationer med platschef 
kontra vägstationer utan platschef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Underhåll 
Vid jämförelse mellan vägstationerna med och utan tilläggsisolering observerades inga 
samband mellan tilläggsisolering och energianvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14- Vägstationernas energianvändning med avseende på stationerad platschef. 

Tabell 15- Vägstationernas energianvändning sorterat efter tilläggsisolering utav tak och 
vägg. 
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7. Diskussion 
Då det i analysen var svårt att upptäcka signifikanta skillnader i energianvändning hos 
vägstationer med 2- eller 3-glas fönster samt vägstationer med tilläggsisolering misstänker vi 
att det att det finns andra faktorer som har större påverkan på energianvändningen för att 
dessa parametrar ska ge ett positivt utfall. De allra tydligaste skillnaderna observerades vid 
jämförelse av vägstationernas verksamheter och hyresgäster, uppkopplade husvagnar, 
nattverksamhet, underhållsarbeten samt då tillbyggnader på vägstationen genomförts. Med 
stor sannolikhet var det en eller flera av de sistnämnda faktorerna som var anledningen till att 
det i analysen var svårt att se signifikanta skillnader i energianvändning hos vägstationerna i 
jämförelsen av 2-och 3-glas fönster samt vägstationer med tilläggsisolering. 

Vägstationen i Ekerö hade högst energianvändning av alla undersökta vägstationer. Denna 
vägstations primära uppvärmning är direktverkande el, vilket den även är helt ensam om i 
denna studie. Under okulärbesiktningen den 1 april 2016 påträffades ett flertal 
laddningsstationer för bussar. Det har observerats i sammanställningen av elanvändningen för 
vägstationerna att vägstationen använder 30% mer el under nattetid året 2015. Detta beror 
sannolikt på att bussar är parkerade och anslutna till laddningsstationerna nattetid och är 
förmodligen en stor bidragande faktor till den stora elanvändningen under natten.  

Det har observerats nattverksamhet på ytterligare ett antal vägstationer, vilket visat sig i en 
högre energianvändning mellan kl. 22:00 – 06:00 än vad det har under arbetsdagen mellan kl. 
06:00 – 22:00. Flera av vägstationerna har drifttider inställda med timer för respektive 
ventilationssystem. Dessa sträcker sig i snitt måndag – fredag mellan kl. 06:00 – 18:00. Det 
har observerats att vägstationer med tidstyrd ventilation i de flesta av fallen har någon form av 
nattverksamhet. Detta kan vara ett resultat av att den faktiska drifttiden inte följer den 
inställda.  

En trend som observerades vid okulärbesiktningen av vägstationerna var att ett flertal 
husvagnar var uppkopplade på vägstationens elnät. Energianvändningen hos dessa varierar 
beroende på bland annat önskad temperatur och uppkopplad elektronik. En husvagn använder 
i snitt 4380 kWh per år, för en arbetare som veckopendlar till arbetsplatsen och endast 
använder husvagnen kvällstid. Detta är med störst sannolikhet en bidragande faktor till den 
höga elanvändningen under natten. På vägstationen i Västerås, som också var stationen där 
det fanns flest antal husvagnar, observerades en lösning där brukarna debiterades individuellt 
med elmätare för vardera husvagn. Denna lösning skulle med fördel kunna implementeras på 
resterande vägstationer i undersökningen för att minska kostnaderna för energianvändningen. 
Denna lösning skulle även kunna bidra till att ett ansvarsfullare tankesätt hos de individer som 
brukar husvagnarna och således hålls ekonomiskt ansvariga för den höga energianvändningen, 
då individen själv betalar för sin elförbrukning. 
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Utöver detta skulle individuella elmätare för varje enskild byggnad på vägstationen kunna 
installeras. Att endast ha en centralmätare på varje vägstation gör det svårt att föra statistisk 
över vilket resultat olika åtgärder ger. Diagrammet nedan visar hur åtgärden att tilläggsisolera 
ett kontor har sänkt energianvändningen i kontorsdelen men att det inte framkommer i den 
statistiken över den totala energianvändningen. Detta är med sannolikhet anledningen till att 
det inte framgick några tydliga skillnader i vägstationernas energianvändning i analysen av 
tilläggsisolering samt 2-och 3-glas fönster. Mätarna ska avläsas minst en gång i månaden för 
att snabbt upptäcka avvikelser. Syftet är att få en bättre överblick över elanvändningen hos de 
olika byggnadsdelarna. Detta kommer att underlätta i underhållsarbetet då det blir möjligt att 
följa upp energibesparingen av den implementerade åtgärden. Utifrån denna information kan 

samma åtgärd implementeras på andra vägstationer om åtgärden visar sig ge ett gott resultat.  

Utöver detta kan Svevia Fastighets AB göra en inventering av sina vägstationer och 
dokumentera materialval och livslängd i förebyggande syfte för att åtgärda potentiella 
problem innan de uppkommer. En löpande underhållsplan skulle kunna upprättas för 
respektive vägstation. Detta skulle resultera i en bättre överblick över vägstationerna samt 
göra det lättare att identifiera svagheter och problem. Denna kartläggning skulle även kunna 
ligga till grund för framtida investeringar och underlätta för fördelningen av resurser till 
vägstationerna. Att till exempel göra åtgärder för att förhindra fuktskador i badrum blir 
därmed möjligt och mer lönsamt, då livslängden för materialet är känt och tiden för när det 
implementerades blir dokumenterat. Då fukt ökar värmeledningsförmågan hos materialet 
resulterar det en köldbrygga.  

Ett annat vanligt förekommande problem som observerades vid okulärbesiktningen var otäta 
lister vid garageportarna. Dessutom både observerades samt bekräftades av arbetare på 
vägstationerna att garage- och verkstadsportar kunde stå öppna under längre perioder. Detta 
leder till att stora mängder värme läcker ut ur byggnaden. Vid okulärbesiktning observerades 
att ett flertal av aerotemprarna var inställda på en högre temperatur än vad de initialt var 
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menade för. Detta resulterar i att de är igång även när den önskade temperaturen i lokalen 
uppnåtts. En lösning skulle kunna vara att låta värmeregleringen ske centralt från 
huvudkontoret eller installera en säkring på aerotemprarna så att de stängs av efter att porten 
har varit öppen en viss tid.  

I analysen av vägstationernas verksamhet framkom att det i de fallen då en del av 
vägstationen var uthyrd till en extern hyresgäst, generellt hade lägre energianvändning än de 
vägstationer där enbart Svevia AB huserade eller endast externa hyresgäster. Detta beror 
förmodligen på att de externa hyresgästerna ofta hyr större delar av garagen och förråden. 
Detta betyder att Svevia AB utför mindre arbeten med maskiner som kräver att portar står 
öppna under en längre tid. Det kan också vara så att när både Svevia AB och externa 
hyresgäster delar på vägstationen blir det strängare kontroll från Svevia ABs sida mot den 
externa hyresgästen. Det skulle också kunna visa sig att Svevia AB känner sig manade att 
föregå med gott exempel då de har utomstående ögon på sig.  

Efter samtal med arbetare på vägstationerna angående ansvar för underhåll framgick att det 
skulle ske av personalen som jobbar på vägstationen, men att så sällan sker. Det har av 
erfarenhet visat sig att delat ansvar inte funkar då ansvaret inte är riktat mot någon enskild 
part och således helt enkelt inte utförs. Svevia Fastighet AB skulle därmed, utöver 
underhållsplaner och inventering av material, kunna utse en fastighetsskötare som finns på 
plats och ansvarar för löpande underhåll av vägstationen. Arbetsuppgifter för denne skulle 
bland annat kunna vara att rensa takbrunnar, följa upp elmätare och termostater, upptäcka 
skaderisker, se till att underhåll utförs och se till att verksamheten utövas ansvarsfullt. 

Det har inte varit möjligt att få tillgång till energidata för alla undersökta vägstationer. Detta 
är på grund av att hyresgästerna inte har velat  dela med sig av den eller för att hyresgästerna 
inte har dokumenterat den. De vägstationer som saknade energidata var Upplands Väsby, 
Knivsta och Uppsala. Vägstationen i Upplands Väsby är uthyrda externt och betalar bara 
kallhyra, alltså betalar för sin egen energianvändning. Detsamma gäller för vissa byggnader 
på vägstationen i Knivsta. Detta förklarar bristen på energidata för en analys av dessa 
vägstationer. Vägstationen i Uppsala har inte dokumenterat sin energianvändning på Svevia 
ABs elstatistikkonto hos TelgeKraft. 

7.1 Övriga iakttagelser 
På frågan om vad personalen anser om omstruktureringen från att själva vara beställare för 
sina jobb till att tävla med andra entreprenörer på marknaden var svaren olika. Vid intervjuer 
utförda med tjänstemän vid vägstationen i Västerås och Tumba framkom en generell 
uppfattning att det har resulterat i en mer effektiv verksamhet, då företaget fortfarande måste 
utföra samma arbete men idag även tänka mer på ekonomin. 

Under intervjuer med yrkesarbetare i Uppsala framkom istället uppfattningen att 
organisationen har blivit mer sårbar och ineffektiv. Tidigare hade vägstationerna alla de 
maskiner som behövdes för olika uppdrag. Idag väljer man ofta att inte hyra eller köpa in dem 
för att spara pengar. Organisationen vill att yrkesarbetarna skriver produktionstid, alltså 
arbetstimmar, för användningen av en given maskinen, t.ex. traktor. Detta påstod 
yrkesarbetarna var orimligt då arbetsledningen på vägstationen vill maximera arbetstimmar 
per enhet för att investeringen i maskinerna ska ses som lönsam. Det är enligt yrkesarbetaren 
omöjligt att nå vissa timmar per enhet och det resulterar i att man drar tillbaka investeringen 
och väljer att inte köpa eller hyra maskiner. Detta har resulterat i att de jobb Vägverket själva 
stod för tidigare köper Svevia AB i dagsläget av underentreprenörer istället.  
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Att köra en maskin från Uppsala till Tierp för att åtgärda ett mindre problem resulterade i en 
ökad tid per enhet för Uppsala men är väldigt ineffektivt då Tierp själva skulle kunnat åtgärda 
det om de hade tillgång till maskinen, och kanske även kommit upp i önskad tid per enhet för 
att själva få ha maskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

8. Slutsats och rekommendationer 
 
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga och undersöka förekommande samband 
gällande energianvändning hos Svevia Fastighet ABs vägstationer samt ge förslag på åtgärder 
till förbättring för att sänka energianvändningen och öka lönsamheten i verksamheten. För att 
göra detta var vi tvungna att ställa två centrala frågor: 

1. Vad finns det i dagsläget för problemområden hos de befintliga vägstationerna 
gällande energianvändning? 

 
2. Vilka potentiella åtgärder kan ge en rimlig energibesparing i förhållande till 

eventuella kostnader för åtgärderna? 

Efter omfattande observationer och analyser har vi kunnat peka ut följande faktorer som de i 
dagsläget största problemområdena gällande energianvändningen hos Svevia Fastighet ABs 
vägstationer: 

• Bristfällig kontroll av energi- och elförbrukning. 
• Dåliga rutiner som att t.ex. garageportar står öppna under en längre tid och släpper ut 

stora volymer varmluft. 
• Otydliga roller gällande underhållsansvar och fastighetsskötsel. 
• Bristfällig eller ickeexisterande information och statistik generellt kring vägstationerna 

i region mitt. 

Utifrån insamlad data och analys föreslås följande åtgärder för existerande problem:  

• Installationer av elmätare för varje enskild byggnad, byggnadsdel och 
husvagnsuppställningsplatser på vägstationen skulle göra det möjligt att följa upp 
energianvändningen för varje enskild del av vägstationen, samt debitera individuella 
husvagnar och externa hyresgäster för sin elförbrukning. 

• Installationer av aerotemp-säkringar vid alla garageportar som gör att aerotemprarna 
stängs av efter att garageporten har varit öppen för länge. 

• För att bli kvitt problemet med det otydliga underhållsansvaret på vägstationerna kan 
Svevia Fastighet AB anställa en fastighetsskötare som ansvarar för underhåll och 
kontroll av en eller flera vägstationer i en region.  Arbetsuppgifter för denne skulle 
bland annat kunna vara att rensa takbrunnar, följa upp elmätare och termostater, 
upptäcka skaderisker, se till att underhåll utförs samt se till att verksamheten i övrigt 
utövas ansvarsfullt. 

Slutligen kan konstateras att eftersom såpass mycket information och statistik kring 
vägstationerna saknas, bör Svevia Fastighet AB överväga att utföra en omfattande och 
grundlig kartläggning av alla vägstationer i region mitt. Denna kartläggning skulle även kunna 
ligga till grund för framtida investeringar och underlätta för fördelningen av resurser till 
vägstationerna. 
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Bilaga 1 - Okulärbesiktningar 
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Bilaga 2 - Underhållsplaner 
Pris givet för nedanstående åtgärder i tusentals kronor(kkr.) (Svevia Fastighet AB, 2016). 
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