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Förord 
 
Projektet har utförts av Sweco och JS Innova på uppdrag av Trafikverket. Jan Sundberg, 
JS Innova (tidigare vid Sweco) och Peter Lidén, Sweco har författat rapporten. Björn 
Modin, EAJ Energianalys Jämtland har utfört beräkningarna i avsnitt 6. Projektledning 
har utgjorts av Jan Sundberg och Olof Stenlund, Trafikverket. Till projektet har en 
referensgrupp varit knuten bestående av: Karin Mehlberg, Carl-Gösta Enocksson, 
Martin Vinberg, Åsa Lindgren (alla Trafikverket) samt Johan Granlund (Sweco). 
Referensgruppen har lämnat värdefulla synpunkter på projektets genomförande och 
har även granskat rapporten tillsammans med projektledarna.  
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Sammanfattning 
 
Nordiskt klimat medför att halkbekämpning vintertid är ett viktigt moment för att 
bibehålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att värma väg vet man att det går 
att uppnå goda resultat avseende förbättrad framkomlighet vintertid (exempel 
Göteborgsbacken på RV40 i Jönköping). Internationella erfarenheter visar att man kan 
nå avsedd effekt även på andra speciellt utsatta anläggningsdelar såsom bro, trottoar, 
perrong, järnvägsväxel etc.  
 
Olika energislag kan användas för att värma väg, speciellt i stadens närhet, där t.ex. 
också fjärrvärme kan nyttjas. Det är inte tekniskt svårt att värma väg utan utmaningen 
ligger i att göra det på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, och till en rimlig 
kostnad.  I denna studie har lagrad solenergi i berg studerats närmare eftersom det är 
det mest generella systemet, är miljövänligt och har låg känslighet för framtida 
energiprisökningar.  
 
Det finns en rad tillämpningar för vägvärme inom infrastrukturen och nedan ges 
exempel på några utsatta anläggningsdelar och vad nyttan kan vara.  

  Framkom-
lighet 

Olycks-
reducerande 

Snöfritt Frostfritt Typisk skala 

Backe  X (X) X  1 km 

Bro  X  X 0.2 km 

Cykel-
bana 

X X X X Flera km 

Perrong  X X  200 m 

 
Med frostfritt avses att vägvärmen skall hindra fukt som kondenserar att frysa medan 
snöfritt syftar till att hålla vägen halkfri även om det snöar. Det är stor skillnad i 
energiåtgång mellan frostfri och snöfri tillämpning.  
 
Beräkningar av energi och effekt har utförts för ett tillämpningsexempel, Halvors länk i 
Göteborg, som är en ny planerad förbindelse till Göteborgs hamn. För detta exempel 
har sedan en systemstudie utförts, värmesystem har dimensionerats och 
kostnadsberäknats. De samhällsekonomiska vinsterna har analyserats och ställts i 
relation till kostnaderna för systemet.   
 
Resultaten visar att det åtgår ca 15 kWh/år för att 
hålla ett körfält på länken frostfritt och ca 5 
gånger mer för att hålla det snöfritt. Det är det 
senare som är intressant för Halvors länk 
eftersom det är framkomligheten som prioriteras. 
Kostnaden för att hålla den snöfri har beräknats 
till ca 100 kr/(m2∙år) för ett kollektorsystem i 
vägen och energiförsörjning via ett direktkopplat 
värmelager i berg. Kostnaden inkluderar 
kapitalkostnad för den tillkommande 
investeringen och driftkostnad. Energin utgörs av 
solenergi och en liten andel elenergi för 
försörjning av pumpar mm. Sommartid kyls vägen 
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och värmen lagras i berget. Vintertid reverseras systemet så att vägen värms. I studien 
har även andra system som kombination med värmepump och fjärrvärme studerats.  
 
 
Slutsatserna visar att uppvärmning av väg med lagrad solenergi: 

 Är effektiv för att motverka halka för speciellt utsatta partier, reducerar 
därmed också olyckor och förbättrar framkomligheten vintertid 

 Är energieffektiv, med upp till över 90 % av energiåtgången från gratis 
solenergi, och har låg känslighet för energiprisförändringar 

 Bedöms vara samhällsekonomisk lönsam om systemet används rätt 

 Möjliggör ”smarta vägar”, t.ex. beläggning med hög friktion som kan vara 
känslig för frosthalka. Minskar också spårbildning eftersom kylning av vägen 
utförs sommartid 

 Energiåtgång för uppvärmning av väg är av samma storleksordning som för 
traditionell vinterväghållning medan klimatpåverkan är betydligt mindre, ca 
1/10.  

 
Behov av forskning och innovation finns beträffande: 

 Teknisk utformning och materialval för olika tillämpningar 

 Beräkningssamband samhällsekonomiska konsekvenser 

 Optimering av systemfunktionen för väg tillsammans med värmekälla är viktig 
eftersom känslighet finns för små variationer i alla ingående parametrar 

 Styr- och reglerfunktionen, som tillsammans med klimatprognosen är av 
fundamental betydelse för systemets funktion, måluppfyllelse och 
energieffektivitet 

 
Det rekommenderas att Trafikverket går vidare med en pilotstudie i liten skala. Denna 
kan utföras inom ramen för nordiskt eller internationellt samarbete och i samarbete 
med universitet och högskolor. 
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Summary 
 
Nordic climate means that de-icing in the winter is an important step to maintain 
accessibility and traffic safety. By warming the road it is possible to achieve good 
results in improved accessibility in winter (eg Gothenburg hill on RV40 in Jönköping). 
International experience shows it possible to achieve the desired effect also on other 
exposed plant parts such as bridge, pavement, platform, railroad switch, etc. 
 
Different types of energy can be used to heat the road, especially in the city's vicinity, 
where eg also district heating can be used. It is not technically difficult to heat the road 
but the challenge is to do it in an energy efficient and environmentally friendly manner 
and at a reasonable cost. In this study, stored solar energy in rock is studied in detail 
because it is the most universal system, is environmentally friendly and has low 
sensitivity to future energy price increases. 
 
It is possible to heat the road to “frost-free” or “snow-free” conditions. By frost-free it 
is meant that the road heat shall prevent condensation of moisture on the road during 
icy conditions. Snow-free aims to keep the road non-slip even when it snows. There is a 
big difference in energy consumption between frost-free and snow-free application. 
 
Calculations of energy demands have been performed for an application example, 
Halvors link in Gothenburg, which is a new scheduled connection to the Gothenburg 
harbour. For this example, a system study has been performed, heating systems have 
been designed and the cost calculated. The economic gains have been analysed and 
put in relation to the costs of the system. 
 
The results show that consumption of energy is 
about 15 kWh / year to keep one lane on the link 
above freezing, and about 5 times more to keep it 
free of snow. It is the latter that is of interest for 
Halvors link because it's accessibility as a priority. 
The cost to keep it free of snow has been 
estimated at about 100 SEK/(m2∙year) for a 
collector system in road and a directly connected 
heat storage in rock. The cost includes the capital 
cost of the additional investment and operating 
cost. The energy consists of solar power and a 
small percentage of electricity for supply of 
pumps etc. Also other systems combined with 
heat pump and district heating have been studied. 
 
The conclusions show that heating of the road with stored solar energy: 

 Is effective in de-icing exposed parts of the road and reduces accidents and 
improve traffic flow (accessibility) in winter 

 Is energy-efficient, with up to 90% of the energy consumed by free solar 
energy, and has low sensitivity to energy price changes 

 Is considered to be socioeconomic profitable if used correctly 

 Enables "smart roads", eg high-friction coating that can be sensitive to frosty 
conditions. Also reduces rutting because cooling of the road is performed in 
summer 
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 Energy consumption for heating the road is of the same order of magnitude as 
the traditional winter maintenance while carbon footprint is much smaller, 
about 1/10. 

 
 
There is need for research and innovation regarding: 

 Technical design and material for various applications 

 Calculating socioeconomic impacts 

 Optimization of system performance for the road together with heat source is 
important because there is sensitivity to small variations in all input 
parameters 

 The control and regulation of the energy demand, which along with climate 
forecast is of fundamental importance for the functioning, effectiveness and 
efficiency 

 
It is recommended that the Swedish Transport Administration proceed with a pilot 
study on a small scale. This can be carried out within the framework of Nordic or 
international cooperation and in collaboration with universities. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund och upplägg 
Projektet är en del av en process med syfte att utveckla innovativa metoder för 
halkbekämpning. Tanken är att värma speciellt utsatta partier på ett miljövänligt sätt så 
att halka elimineras. En förstudie (1) är genomförd (Sundberg & Reinholdsson, 2012). 
Föreliggande energi- och systemstudie (2) genomförs under 2013-2014. Målet är att 
rapporten skall ge underlag avseende val av objekt, trafiksäkerhetsvinster, 
dimensionering, kostnader samt miljökonsekvenser inför en demonstration av tekniken 
i pilotskala (3) tidigast under 2015. Upphandlingen av tekniken är tänkbar att göra 
genom innovationsupphandling av ett konkret objekt. 
 
Nordiskt klimat medför att halkbekämpning vintertid är viktig för framkomlighet och 
trafiksäkerhet. En förstudie har genomförts med syfte att identifiera lämpliga 
anläggningstyper där uppvärmning med solenergi beskrivs som ett alternativ till 
traditionell halkbekämpning. Projektet har inriktats mot speciellt utsatta typer av 
anläggningsdelar där betydande trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinster kan 
erhållas.  
 
Det finns en rad internationella exempel inom området. Uppvärmning av speciellt 
utsatta vägavsnitt (t.ex. backar) bedöms påtagligt kunna öka framkomligheten 
vintertid. Som en konsekvens bör även olycksfrekvensen minska. Ett exempel på ett 
lyckat svenskt projekt är Göteborgsbacken i Jönköping på RV40.  
 
Uppvärmning av broar bedöms kunna minska risken för frosthalka och därtill 
relaterade olyckor. Uppvärmningen av cykelleder och gångbanor främjar året-runt 
cykling och gångtrafik och minskar därigenom belastningen på trafiksystemet 
framförallt i de centrala delarna av våra större städer.  
 
Den samhällsekonomiska kalkylen är svår att genomföra. Det finns dock relativt 
omfattande generella kostnadsbedömningar av stopp i trafik, halkolyckor för gående 
etc. Bilden är att dessa summor tycks vara tillräckligt stora för att motivera insatser på 
särskilt utsatta avsnitt. Man bör hålla i minnet att även i ett konkret fall kommer det att 
vara problematiskt att ställa kostnaden i relation till nyttan i rent ekonomiska termer.  
 
Det är inte tekniskt svårt att värma väg. Uppvärmning av gator har skett i Sverige sedan 
1960-talet, företrädesvis i städer med kraft- och fjärrvärmesystem med syfte att öka 
kraftproduktionen genom att sänka returtemperaturen. Utmaningen ligger i att utföra 
uppvärmning, även utanför våra stora städer, på ett energieffektivt och miljövänligt 
sätt.   
 

1.2 Syfte och avgränsning 
Projektmålen är att undersöka trafiksäkerhetsvinster, investerings- och driftkostnader 
samt vissa miljökonsekvenser för uppvärmning av väg som underlag för beslut om 
fortsatta insatser. En förutsättning är att uppvärmningen skall utföras på ett 
energieffektivt och miljövänligt sätt.  
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2 Frost- eller snöfri tillämpning 

2.1 Inledning 
 
Vårt klimat medför att halkbekämpning vintertid är ett viktigt moment för att bibehålla 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Halka orsakas vanligen av snöfall. Om snöfallet är 
häftigt minskar framkomligheten ytterligare.   
 
En annan typ av halka är frosthalka. Frosthalka är vanlig under hösten och uppkommer 
när vägbanan är så kall att fukten i luften fälls ut (kondenserar) och fryser.  Den relativa 
fuktigheten i luft är temperaturberoende och där 100 % relativ fuktighet uppnås, fälls 
fukt ut. Frosthalka kan således uppkomma vid plusgrader i luften om vägytan är 
tillräckligt kall för att vattenångans daggpunkt skall överskridas och den utfällda fukten 
frysa.   
 
Ett typfall är klara nätter på hösten när utstrålningen är hög och sänker vägbanans 
yttemperatur. Om vägens värmeledning inte är tillräckligt stor hinner inte värme 
transporteras upp från underliggande mark, och kompensera för utstrålningen, utan 
vägbanan fryser.  Ett annat exempel är att fuktig varm luft transporteras in från havet. 
Om vägbanan är så kall att fukt kan kondensera och frysa (sublimation), uppstår, på 
liknade sätt som ovan, frosthalka.  
 
Genom att öka temperaturen i vägen förändras förhållandet mellan förångning och 
kondensation och frosthalka kan således undvikas. Energimängden som krävs för att 
värma en yta tillräckligt för att undvika frosthalka, är betydligt mindre än vad som krävs 
för att hålla motsvarande yta snö och isfri.  
 
Mark- eller vägytans temperatur och friktion är resultatet av ett komplicerat 
värmeutbyte och en funktion av en rad kopplade förlopp såsom mark- och 
lufttemperatur, in- och utstrålning, avdunstning och kondensation, relativ fuktighet 
samt värmeflödet från marken.  
 

2.2 Utsatta konstruktioner för frosthalka 
 
Broar är speciellt utsatta för frosthalka på grund av att konstruktionen inte har kontakt 
med marken och får värmetillskott underifrån. Tvärtom kan den vara kallare än marken 
och även kylas snabbare eftersom även undersidan är exponerad mot väder och vind. 
Broar är också av naturliga skäl lokaliserade till vatten och har därmed ett fuktigare 
klimat.  
 
Även vissa vägar kan vara mer utsatta för frosthalka. En typ är där vägkroppen byggts 
upp av vissa typer av slagger, som har en värmeisolerande funktion, eller där lättfyllnad 
använts för nära vägytan (t.ex. cellplast). I båda fallen begränsas värmetransporten från 
djupare lager till vägytan så att den blir kallare än övrig väg. En annan typ är där vägen 
försetts med en beläggning som har en avvikande värmeledningsförmåga gentemot 
normal väg. Den kan därmed få en kallare yta än annan väg vid hög utstrålning. Hur en 
enskild vägprofil reagerar är emellertid resultatet av en dynamisk process som är svårt 
att beskriva i generella termer.   
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2.3 Översikt över tillämpningar 
 
Tillämpningar för uppvärmning har exemplifierats i Tabell 1 och har grupperats efter 
typ av fordon/trafikant. I tabellen beaktas inte om det är kommun eller stat som är 
huvudman och ansvarig för driften.  
 
Tabell 1 Exempel på tillämpningar grupperade efter typ av fordon eller trafikant.  

Mål-

grupp  

Tillämpning Kommentar/effekt/konsekvens av värmesystem 

Hjul-

fordon 

Bro Eliminerar risken för frosthalka. Bro blir kallare än omgivande väg 

på grund av flersidig avkylning vilket innebär större risk för tidig 

halka. Saltinträngning påverkar intervallen för större periodiskt 

underhåll.  

 Skarp utsatt kurva  Minskar konsekvensen av frosthalka. Kurva innebär ökad risk 

jämfört med raksträcka. 

 Brant backe Ökar framkomligheten och stopp undviks. Medför påtagligt 

minskade driftkostnader för saltning och snöröjning. Eftersom 

backar också är mer olycksdrabbade bör det även finnas 

trafiksäkerhetsvinster.  

 Motorvägsmot, 3-fältsväg, 

ramp etc 

Förenklar snöröjningen där svårigheter att snöröja finns. Vid snö blir 

körytan mindre och snö kan behöva transporteras bort. Närliggande 

snövallar ökar risken för att smältvatten återfuktar vägbanan och 

fryser under t.ex. vårperioden.  

 Väg på permafrost i övre 

Norrland och i andra 

arktiska områden.  

Kylning/frysning av vägen eliminerar svåra sättningar när den 

mörka vägytan fångar värme som får torv och andra lösjordar under 

vägkroppen att tina och därmed försvagas dramatiskt. 

 Korsning/rondell Halka i korsningar och rondeller medför förutom 

framkomlighetsproblem även ökad olycksrisk 

 Hållplats Se nedan   

Tåg Spårväxel Kan minska driftkostnad och effektbehov jämfört med direkt-

verkande elektisk uppvärmning, samt öka tillgängligheten, för 

grupper av växlar. 

 Plattform Förenklar snöröjningen där svårigheter att röja och borttransportera 

snö finns. Närkontakt fotgängare och tung trafik medför ökad risk 

vid halka. 

Flyg Speciellt utsatta delar av 

flygplats 

Smälter snö som alternativ till annan snöröjning. Minskad 

driftkostnad och miljöpåverkan. Ökad tillgänglighet.   
Gång/-

cykel 

Gång- och cykelbana Främja gång- och cykeltrafik efter vissa leder som är garanterat 

framkomliga året runt. Eliminera negativa effekter som grusning 

har, i form av rullgrus, när banan är snöfri under speciellt höst och 

vår.    
 Trottoar/övergångställen Öka framkomligheten och trivselfaktorn samt minska olycksrisken 

vid förutsättningar för ishalka.  

 Hållplats,  

både köryta och hållplats 

 

Öka framkomligheten och minska olycksrisken. Snövallar 

förekommer ofta som minskar framkomlighet och snö behöver 

vidare transporteras bort. Närkontakt mellan fotgängare och tung 

trafik medför ökad risk vid halka. Kylning sommartid minskar 

vågbildning av asfalt vid tunga fordons inbromsning och start från 

stillastående. 

Natur, 

grund-

vatten 

Skydd av känslig miljö Minskad miljöpåverkan genom att saltning undviks. Flora, fauna 

och yt- och grundvatten kan alla vara skyddsobjekt. Undvikande av 

saltning medför förutom minskad miljöpåverkan även ökad 

möjlighet för byggande i en känslig miljö. Samvarierar med övriga 

punkter ovan.  
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2.4 Karaktäristika för några utvalda tillämpningar 
 
En översikt över möjliga tillämpningar finns i Tabell 1. Nedan beskrivs ett urval av dessa 
närmare.  

2.4.1 Backe 
I backar är det främst framkomligheten som är i fokus. Halka i backar kan skapa stopp i 
trafiken, speciellt i långa och branta backar eller backar där man av andra skäl inte kan 
hålla farten uppe (t.ex. rondell eller hastighetsnedsättning i backens inledning). Om 
vägen är försedd med vajerräcken kan framkomligheten minska ytterligare eftersom 
det blir svårare att snöröja. Som en konsekvens av stopp i trafiken kan det också ske 
olyckor, men risken bör inte vara markant högre än andra jämförbara delar av 
vägnätet.  
 
Värmesystemet dimensioneras för att hålla markytan snöfri men med normal 
snöröjning för att undvika extra energiåtgång för snösmältning. Värmesystemets 
tillgänglighet måste inte med nödvändighet vara 100 % eftersom konsekvenserna av 
att backen inte är uppvärmd är att backen får halkbekämpas på normalt sätt. 
   

2.4.2 Bro 
Det är sedan länge känt att broar risker att drabbas av halkolyckor i större omfattning 
än omkringliggande väg. Orsaken är att avkylningen av en bro är större och att broar 
ofta ligger nära vattendrag och därmed i en fuktigare miljö. Halka inträffar t.ex. när 
luftens fuktighet kondenserar på brons yta och fryser. Eftersom bron höst, vinter och 
vår kan vara kallare en anslutande väg på grund av dubbelsidig avkylning så fälls fukt ut 
tidigare än vägen i övrigt. I och med att broar också ofta är lokaliserad till områden 
med högre luftfuktighet så accentueras kondensationen. Figur 1 illustrerar luftens 
maximala innehåll av vattenånga vid varierande temperatur.  
 

 
Figur 1. Luftens maximala innehåll av vattenånga vid olika temperaturer.  

 
Värmesystemet dimensioneras så att risken för halka på bron inte är större än för 
omgivande väg. Detta innebär att uppvärmningen skall dimensioneras så att risken för 
frosthalka på bron inte är större än för vägen.  Detta innebär att vägen inte behöver 
värmas mer än att daggpunkten inte överskrids för broytan vilket kräver mindre 
energiåtgång jämfört med om den skall dimensioneras för att hållas snöfri.  
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2.4.3 Andra utsatta vägpartier 
Det finns en rad andra områden där uppvärmning av väg kan vara ett högst relevant 
alternativ, exempelvis: 

 Områden i lutning där trafiken av något skäl behöver stanna; trafikljus, 
stopplikt, tullstation mm 

 Områden som inte får saltas på grund av till exempel miljöskäl; vattentäkt, 
skyddsvärd fauna 

 

2.4.4 Cykelväg 
För en cykelväg skall uppvärmningen främja framkomligheten och minska olycksrisken. 
Många undviker att cykla vintertid på grund av att framkomligheten sätts ned och för 
att olycksrisken ökar. Frågan är främst aktuell i storstadsregionerna där en ökad året-
runt cykling kan bli ett viktigt bidrag till transportsystemet. Ökad fysisk aktivitet leder 
också till bättre hälsa och ökad livslängd och ger samtidigt mindre klimatpåverkan, 
bättre luftkvalitet och minskat buller. Undersökningar har visat att 30 minuters måttlig 
motion några dagar varje vecka halverar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
(Trafikverkets årsredovisning 2012). Potentialen för att överföra resor från bil till cykel 
är stor, främst i och nära tätorter. Cyklister är emellertid en utsatt trafikantgrupp och 
säkerheten måste öka samtidigt som det behöver bli enklare att cykla om man skall 
kunna utnyttja potentialen på ett bra sätt.  
 
Det är inte enbart halka på grund av is som orsakar olyckor utan en viktig orsak till 
främst singelolyckor är också rullgruset som i sig orsakats av halkbekämpningen. I 
södra halvan av Sverige kan perioderna med rullgrus bli långa eftersom täckande 
snötäcke ofta är intermittent och borttagning av gruset inte sker förrän på våren när 
sannolikheten för ytterligare snöfall är förhållandevis liten. Till skillnad från väg så krävs 
för cykelväg uppvärmning av relativt långa sammanhängande partier för att effekten 
skall bli den önskade. Eftersom cyklisten är en oskyddad trafikant så blir 
konsekvenserna av en cykelolycka större än ”motsvarande” för bil.  
 
Många städer använder nu s.k. sopsaltning för att snöröja och halkbekämpa större 
cykelvägar. Där cykelvägar går genom parkmiljö kan saltning vara förbjuden, vilket 
innebär att uppvärmning kan vara ett bra alternativ för cykelväg genom parker. 
 

2.4.5 Perrong 
Perronger måste vara snöröjda och halkfria för att ha en tillräcklig framkomlighet och 
en låg olycksrisk. De allvarligaste olycksriskerna är relaterade till närheten av 
människor till tåg med olika hastighet. Många olyckor är också relaterade till av- och 
påstigning av tåg. Området närmast perrongkanten är därvid viktigast att hålla halkfritt. 
Rent generellt är perronger svåra att snöröja p.g.a. utrymmesskäl. Salt får enligt uppgift 
inte användas på grund av ökad risk för elektriska överslag. Tåg som passerar 
perrongen med hög hastighet har en tendens att blåsa rent området närmast 
perrongkanten från grus. Det vill säga det område som behöver ha en hög friktion för 
att undvika fallolyckor i samvanda med av- och påstigning. Grusig sand kan också 

fungera som "rullgrus", d.v.s. bidra till olycksrisken. På grund av de svårigheter och 
risker som är relaterade till perronger är många perronger är eluppvärmda. Ett 
utvecklingsbehov tycks därmed föreligga bl.a. i att byta till mer miljö- och 
kostnadseffektiv uppvärmning.  
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2.4.6 Sammanfattning 
 
Tabell 2 sammanfattar krav och nyttor vid några olika tillämpningar.  
 
Tabell 2 Krav och nyttor vid olika tillämpningar. Med frostfritt avses att kondenserad fukt inte 
tillåts frysa så att frosthalka uppkommer.  

  Fram-
kom-
lighet 

Olycks-
reducer-
ande 

Ytter-
ligare 
aspekt 

Snö-
fritt 

Frost-
fritt 

Typisk 
skala 

Kommentar 

Backe  X  (X)   X   1 km ÅDT>X 
(X) = Påkörningar pga 
stillastående fordon i 
uppförsbacke 

Bro   X     X 0.2 km Alla körfälten  

Cykel-
bana 

X X X X  X Flera km Året-runt framkomlighet. 
Olycksreducerande. Rullgrus 
undviks 

Perrong   X X X   200 m Saltning ej möjlig, grus blåser 
bort, dörrar fastnar 
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3 Internationella erfarenheter  
 
En sammanfattning av internationella erfarenheter gjordes i Trafikverkets förstudie till 
projektet (Sundberg och Reinholdsson, 2012). Ytterligare exempel har påträffats som 
redogörs för nedan, bl.a. bro i Tyskland samt Umeå och cykelbanor i Holland. 
 

3.1 Sammanfattning av några exempel i förstudien 
 
I beskrivningen av internationella erfarenheter i förstudie finns beskrivet uppvärmning 
av väg, gångbana, perrong, spårväxel, taxibanor på flygplats samt bro. Dessa finns 
beskrivna i Sundberg och Reinholdsson (2012). Nedan exemplifieras tre av dessa.  
 

 Bro. I Schweiz har man ett pilotprojekt som kombinerar solenergi och 
geotermisk energi. Det startade 1994 men det är osäkert om det pågår 
fortfarande. Under sommaren värms den asfaltsbelagda bron upp och värmen 
tas till vara och lagras i underjorden. Värmen används sedan vintertid för att 
värma upp bron. El behövs endast till cirkulationspumparna. Syftet är att 
hindra isbildning. Målet är att bron inte ska ha sämre friktionsegenskaper än 
intilliggande vägar. 

 

 Backe. I Jönköping finns en brant sträcka av riksväg 40, Göteborgsbacken, där 
det under årens lopp har varit trafikproblem vid snöfall på grund av den 
kraftiga lutningen. För att förbättra framkomligheten byggdes 
Göteborgsbacken om år 2007 och förseddes med ett uppvärmt tredje körfält. 
Värmeslingorna är anslutna till fjärrvärmenätet i Jönköpings kommun. 
 

 Gångbana. I staden Aomori i Japan (norra ändan av ön Honshu) värms två 
trottoarer upp med geotermisk energi via värmepump och borrhål i berg. Årlig 
snömängd uppgår till 10 m och uppges vara den snörikaste staden i världen 
med befolkning över 300 000 invånare. 

 

3.2 Ytterligare exempel 

3.2.1 Bro i Berkenthin 
Det tyska statliga forskningsinstitutet inom vägbyggnad BASt (Bundesanstrallt für 
Strassenwessen) har i ett pilotprojekt studerat möjligheten att använda ett geotermiskt 
uppvärmningssystem i körbanor på stålbroar. I Norra Tyskland i orten Berkenthin, vid 
kanalen Elbe-Lübeck, färdigställdes i december 2010 den första geotermiskt 
uppvärmda stålbron i Tyskland, se Figur 2. Med anledning av det rådande 
mikroklimatet i området, uppstår problem med isbildning på framförallt broar efter att 
den fuktiga luften kondenserat på vägytan.  
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Figur 2 Den uppvärmda bron i Berkenthin. 

Projektet startade med beräkningar av den termiska fördelningen runt rören. Tester 
genomfördes även i klimatkammare för att undersöka den dynamiska 
temperaturresponsen på materialets yta. Resultaten visade att ett cc-avstånd på 100 
mm mellan rören var lämpligast för att uppnå en jämn temperaturfördelning på ytan. 
Körbanans totala tjocklek är ca 120 mm, uppdelat på tre lager gjutasfalt, se Figur 3.  
 
Rörslingorna,  25x2,3 mm, är förlagda i det mellersta lagret, med 55 mm asfalt ovan 
rörens/slangarnas överkant. Slangarna består av PEX, tvinnad polyeten med ett lager 
av aluminium, utformad för att klara höga trafiklaster och 240 °C gjutasfalt. Den 120 
mm tjocka körbanan är fastsatt direkt på brons bärande stålkonstruktion. Värmekällan 
utgörs av grundvatten med en vattentemperatur om 12°C, se Figur 3. Möjlighet finns 
också att höja temperaturen med hjälp av värmepump.   
 
Efter färdigställandet har systemet under längre tid optimerats för driften. Uppföljning 
och utvärdering av systemet pågår (Mackert, 2011). 
 

 
Figur 3 Principfigur över uppvärmningssystemet (Mackert. 2011). 
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Figur 4 Slangsystemet vid byggnation 

3.2.2 Cykelvägar Holland  
I två holländska städer utreds möjligheterna med att använda säsongslagrad solenergi 
för uppvärmning av cykelvägar vintertid. Man framhåller de stora samhällsnyttor som 
projektet ger. Tillgängliga cykelvägar ökar cykelanvändandet och skapar färre olyckor. 
Ytterligare en fördel är minskad användning av salt. Den samhällsekonomiska nyttan 
kan sedan vägas mot den uppskattade byggkostnaden på ca 30-40 tusen euro per 
kilometer (De Telegraaf, 2012). 
 
Som ett första projekt för att visa på möjligheterna och testa uppvärmningssystemet 
konstruerades en mindre betongplatta som innehöll värmeslingor som skulle simulera 
en framtida cykelbana. Man genomförde testet under en snöig vinterdag med goda 
resultat. Under testet pumpades 7 gradigt vatten genom rören vilket visade sig 
tillräckligt för att hålla betongplattans yta snöfri. Temperatursensorer vid ytan visade 
en temperatur mellan 3-4 °C. I verkligheten är det tänkt att värmen skall utvinnas från 
grundvattnet som i Holland har en medeltemperatur på mellan 11 och 15 °C (Tauw, 
2013). 
 

3.2.3 Framtidens väg 
Ett annat exempel av Holländska uppvärmningssystem med installerade rör i 
vägkonstruktionen har gjorts i vägprojektet N329 Framtidens väg. På en delsträcka av 
vägen finns ett rörsystem installerat under vägytan. Principen bygger på att sommartid 
utvinna energi ur asfalten för att lagra denna i ett marklager för värme i ett slutet 
system. Energin används därefter för att värma byggnader vintertid och där sedan 
returvattnet cirkuleras ut i vägkonstruktionen för att värma vägen och transportera 
kyla till marklagret för kyla. Sommartid är förfarandet omvänt och kan då istället 
användas för att kyla byggnader och vägar (N329 Framtidens väg, 2013).   
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3.2.4 Bro i Umeå 
I centrala Umeå finns ett exempel på en 150 meter lång fjärrvärmeuppvärmd vägbro 
med slitlager av betong. Bron, med 7 % lutning och snäv horisontalkurvatur, byggdes 
2005 som en totalentreprenad av Skanska anläggning i Umeå. Körbanan har ingjutna 
värmeslingorna i slitlagret, vilket är en ovanlig installation men som visat sig fungera 
väldigt bra. Körbanan består av 135 mm betongbeläggning innehållandes armering och 
värmeslingor av PEX-rör, ø25x2,3mm. De glykolfyllda värmeslingorna har en effekt av 
350 W/m2 och temperatursensorer i bron styr påslagningen av värmesystemet. Vid 
temperaturer under -15 °C tillkommer traditionell halkbekämpning (Nilsson, 2013). 
 

Figur 5 Brons uppbyggnad 

 

 
Figur 6 Byggnation (tv) av bron och den färdiga konstruktionen i drift (th) 

 
 

3.2.5 Tidig svensk studie 
Vid Chalmers utfördes under 1970-talet studier av uppvärmda vägar och förslag till 
dimensioneringsrutiner togs fram (Magnusson, 1977). Tillämpningarna var då främst 
kopplade till fjärrvärmda gator och torg i större tätorter med kraftvärmesystem.  
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3.2.6 Testbro i Oklahoma 
I Oklahoma bedrevs under perioden 1999-2004 försök med uppvärmning av en 
otrafikerad brosektion, speciellt uppförd för ändamålet (Spitler et al, 2004). 
Uppvärmningen skedde med värmepumpar kopplade till ett bergvärmesystem, se Figur 
7.  
 
Endast en del av testytan var uppvärmd och rörsystemet installerades vinkelrätt brons 
utsträckning, se Figur 8. Installationen skedde så för att se till att friktionen var maximal 
även om hela ytan inte var tinad.  
 

 
Figur 7 Systemskiss över Geothermal smart bridge project i Oklahoma (Spitler et al, 2004).  

 

  
Figur 8 Rörsystemet under installation placerat vinkelrätt mot brons längdutsträckning (vänster) och 
systemet i drift med uppvärmd och ej uppvärmd yta (höger) (Spitler et al, 2004). 

3.2.7 Färjefri E39 
I Norge undersöker Statens Vegvesen möjligheterna att värma väg eller bro för den 

planerade nya vägförbindelsen mellan Kristiansand och Trondheim (Ferjefri E39). Inom 

projektet bedrivs också forskning och utveckling och man finansierar t.ex. doktorander 

inom området vid Chalmers tekniska högskola.   



21 
 

4 Hur vägen värms 

4.1 Inledning 
En rad tänkbara värmekällor är möjliga för uppvärmning av väg, se avsnitt 4.2. Det 
mest generella systemet är emellertid solvärme med värmelagring, se Figur 9.  
 
Slangar i vägbanan fungerar således som en solvärmekollekor sommartid. Den erhållna 
energin lagras i företrädesvis berg via ett slangsystem i borrhål. När halka uppstår 
värms vägkollektorn av lagrad bergvärme. Systemet kan drivas med enbart en 
cirkulationspump eller en kombination med värmepump för att höja temperaturnivån.  
Valet däremellan är en ekonomisk/teknisk optimering som även inkluderar risk. Det 
senare systemet är mer förlåtande för felaktigheter i dimensioneringen. En 
systemstudie finns i avsnitt 6.  
 
 

 
Figur 9 Princip för uppvärmning av väg med solvärme och värmelager. Omslagsgrafik: Jonas Askergren, 
Ny Teknik.  

 

4.2 Värmekällor 
 
Värmekällan skall vara miljövänlig, vara kostnadseffektiv och ha en tillräcklig 
varaktighet. Några olika typer av värmekällor exemplifieras nedan.  
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1. Generell tillämpning 

(a) Geotermisk energi/solvärme – Huvudspåret eftersom mest generellt 
(b) Havs/sjövatten (broar) 
(c) Grundvatten 

 
2. Staden 

(a) Fjärrvärme 
(b) Spillvärme, t.ex. 

• Raffinaderier eller annan industriell spillvärme 
• Omformarstationer, Serverhallar 
• Andra kyltillämpningar 
• Avloppsvatten och annan ledningsinfrastruktur 

(c) Samverkan med byggnaders energisystem 
(d) Förläggning av infrastruktur i speciellt stråk – T.ex. Cykelbanor 

• Elkablar, avloppsledningar, fjärrvärmerör 
 
För den generella tillämpningen finns geotermisk energi och solvärme. Den finns 
överallt, även om möjligheterna till lagring kan variera. Markkollektorn kan utgöras av 
ett slutet system i berg/jord eller öppet i grundvatten. För driften behövs enbart en 
cirkulationspump och ett styr- och reglersystem. Beroende på systemets dimen-
sionering kan emellertid extra värmetillskott behövas under del av tiden, t.ex. via 
värmepump. Den naturliga marktemperaturen är ungefär densamma som lufttem-
peraturen för den aktuella platsen utom i norra Sverige där marktemperaturen är 
högre.  
 
Havs-/sjövatten är möjligt att använda vid vattennära tillämpningar, t.ex. broar. 
Sjövatten har sitt densitetsmaximum vid +4°C. Denna temperatur kan man därför 
förvänta i bottenvatten och sediment. Beroende på djupet kan också en hel del värme 
finnas lagrad i bottensedimenten med högre temperatur. Om de lokala förhållandena 
är gynnsamma kan också grundvatten användas.  
 
I stadens närhet finns många andra möjligheter som exemplifieras ovan. Olika typer av 
hybridsystem är också möjliga, det vill säga kombinationer av olika värmekällor/energi-
slag. Även uppvärmning med el är tänkbar men det är då eftersträvansvärt att elener-
gin produceras på ett miljövänligt sätt i anslutning till vägen, t.ex. vind- eller solkraft.  
 

4.3 Viktiga systemfunktioner 

4.3.1 Betydelsen av att eftersträva ett lågt ∆T 

För speciellt ett direktkopplat värmelager till en vägkollektor är den nödvändiga 

temperaturdifferensen, ΔT, mellan den cirkulerande vätskan i rörsystemet i berglagret 

och bergmassan respektive den cirkulerande vätskan i rörsystemet i vägkollektorn och 

vägytan kritisk för systemets funktion och effektivitet. En så låg temperaturdifferens 

som möjligt skall eftersträvas i båda fallen och ger bl.a. en betydligt bättre 

lagerfunktion.  

Om man antar följande helt fiktiva förutsättningar som exempel: lagertemperaturen är 

15°C i laddat lager. Nödvändig temperaturdifferens antas vara totalt 10°C för att ta ut 
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energi från lagret och leverera till vägkroppen så att vägytan kan hålla +0°C vid 

dimensionerande förutsättningar. Då är det bara knappt 5°C utnyttjningsbar kapacitet 

kvar i lagret. Om istället temperaturdifferensen kan halveras så fördubblas ungefär den 

utnyttjningsbara värmelagringsförmågan i lagret och lagrets storlek kan halveras.  

Det finns flera parametrar som påverkar kollektorsystemets funktion. Parametrar som 

materialens värmeledningsförmåga, rörsystemets djup under ytan, rörslingornas cc-

avstånd sinsemellan och temperaturen/effekten i det bärande mediet. Gemensamt för 

dessa parametrar är att samtliga har en påverkan på temperaturskillnaden ∆T. Denna, 

beror i sin tur av temperaturförluster i rörmaterialet, marken och övergångsmotstånd 

mellan rör och det cirkulerande mediet (det sistnämnda antas vara 0 i beräkningarna 

nedan).  

4.3.2 Värmemotstånd i vägkroppen 

Djupet för rörsystemet under vägytan, de termiska egenskaperna för vägbeläggningen 

samt rörsystemets dimension, material och cc-avstånd är avgörande för vilken 

temperaturdifferens som krävs och vilka dynamiska egenskaper som systemet erhåller 

vid en given effekt.  

För att åskådliggöra inverkan av olika förhållanden så visas i Figur 10 och Figur 11 

temperaturdifferens vid en analytisk beräkning av stationära förhållanden för olika 

förutsättningar avseende röravstånd, djup och beläggningens värmeledningsförmåga.  

 

Figur 10 Förenklad beräkning av temperaturdifferens (ΔT) vid olika cc-avstånd mellan rör och djupet för 
dessa (baserad på Claesson et al, 1985). Stationära förhållanden antas, värmeledningsförmågan i 
betongen antas vara 1.7 W/(m∙K), rördiameter 0,02 m.  
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Figur 11 Förenklad beräkning av temperaturdifferens (ΔT) vid olika cc-avstånd mellan rör och 
värmeledningsförmåga W/(m∙K) i vägbeläggningen (baserad på Claesson et al, 1985). Stationära 
förhållanden antas, rörförläggnings djup under vägytan antas vara 0,1 m, rördiameter 0,02 m.  

 

4.3.3 Betydelsen av en kort responstid 

De dominerande processerna vid uppvärmning av väg är dynamiska. En typisk situation 

är att temperaturen faller hastigt och vägen måste värmas för att undvika frosthalka. 

För att minimera energiåtgången och begränsa värmeeffekten är det väsentligt att 

tiden är kort mellan det att styrsystemet begär värmning och att vägen verkligen håller 

rätt temperatur.  

De väsentliga parametrarna i en sådant dynamiskt eller instationärt förlopp är 

beläggningens värmediffusivitet skall vara hög (kvoten mellan värmeledningsförmåga 

och värmekapacitet) och avståndet mellan rör och beläggningens överyta så litet som 

det är praktiskt möjligt.  

4.3.4 Styrsystemets betydelse 
Styrsystemets betydelse kan inte överskattas för en god systemfunktion. Ett väl 
fungerande styrsystem är fundamentalt för att målen med uppvärmningen skall 
uppfyllas i så hög grad som möjligt samtidigt som energiåtgången optimeras och 
effekten begränsas.  
 
Att enbart klara måluppfyllelsen är relativt enkelt men kan då kräva hög energi- och 
effektåtgång. Effektkravet är relaterat till antalet meter borrhål i ett bergvärmelager 
eller värmepumpens storlek. Energikravet är relaterat till lagrets storlek och tillgänglig 
temperaturdifferens.  
 
En analogi kan göras mellan ett vanligt golvvärmesystem och ett system för uppvärm-
ning av väg. Bägge kan försörjas men en värmepump och styrs av temperaturkrav men 
där tar likheterna slut.  Golvvärmesystem arbetar i en isolerad miljö och har inte alls 
samma behov av snabb reglering som vägsystemet. Golvvärmesystemet är istället 
trögt. Om temperaturen i rummet är för hög p.g.a. av dålig reglering av framlednings-
temperaturen i rörsystemet så stryper termostaten i rummet vattenflödet. 
Konsekvenserna av en felreglering blir små för klimatet i rummet. Däremot kan 
driftkostnaderna bli förhöjda.  
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För att klara temperaturkravet på vägen vid den aktuella vägen behövs som minimum 
registrering av lufttemperatur och luftfuktighet samt vägytans temperatur. Någon form 
av prognostisering av förväntad vägtemperatur behövs alltid men blir viktigare vid en 
djupare rörförläggning och hög responstid.  

4.4 Kollektorsystemet i väg 

4.4.1 Allmänt 

Kollektorsystemet består av vägytan och underliggande material inklusive rörsystemet. 

Funktionen av systemet är tvådelad, kylning och uppvärmning. Ett optimalt 

kollektorsystem tar tillvara på all inkommande solenergi sommartid och kan leverera 

tillräcklig energi under vintern, riktad till ytan som behöver värmas upp. Rörsystemet 

skall också klara de belastningar (last, temperatur) som byggande och drift utgör. 

Kollektorsystemet fungerar generellt på samma sätt i alla tänkbara tillämpningar, 

däremot så finns skilda behov och tekniska förutsättningar. De parametrar som 

förändras i kollektorsystemet vid olika tillämpningar är materialegenskaper, effekt, 

värmeslingornas placering i djup och slingornas avstånd sinsemellan.  

Kollektorsystemets utformning i väg är beroende av att vägmaterialet tillgodoser 

kraven för trafikmängd, trafiklast, livslängd, friktion mm. Dessa faktorer påverkar 

främst värmeegenskaperna i vägmaterialet och rörslingornas placering i djupet. 

För t.ex. en cykelbana där trafiklasten inte är så hög finns det en större möjlighet med 

att placera värmeslingorna mer ytligt. Däremot så kan det bli en relativt lång, men 

smalare sträcka, som behöver värmas upp.    

4.4.2 Krav för uppvärmd väg  
 
Vid installation av ett värmesystem i en väg uppstår andra förutsättningar än vid 
traditionellt vägbyggande. För att uppnå ett fungerade system behöver flera större och 
mindre konstruktionsmässiga detaljer tas i beaktning. Skall en ny väg anläggas blir det 
enklare eftersom vägen i ett tidigt skede kan anpassas för ett framtida uppvärmnings-
system. Nedan listas exempel på övergripande krav som är väsentliga för att 
värmesystemet skall fungera optimalt. Kraven är systematiserade efter rubriker men 
vissa punkter kan förekomma under olika rubriker.  
 
Planering och installation 

 Tillgång till markutrymme för värmelagring i borrhål vid en solvärme-
tillämpning.  

 Utrymme vid sidan om väg för fördelningsrör och markvärmecentral. Utrymme 
bör finnas för att placera alla insticksledningar från fördelningsrören på samma 
sida av vägen.  

 Tillgång till el för markvärmecentral 

 Rörsystemet måste vara dimensionerat för de belastningar som uppstår vid 
anläggning och drift. Detta gäller även temperaturlasten vid anläggning och 
trafiklasten vid drift.  

Drift och underhåll 

 Inga andra installationer under värmeslingorna som behöver underhållas 
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 Beläggningen skall kunna fräsas vid byte utan att det påverkar underliggande 
rörslingor. Kraven på jämnhet är högre på en nyare väg.  

 Livslängden på rörsystemet harmoniserar med annat underhåll 

 Ej frysbenägen vätska i vägens rörsystem 

 Tillgänglighet till fördelningsbrunnar och andra delar av systemet.  

Funktion 

 Material i beläggningen skall väljas för att minimera temperaturdifferens och 
ge en kort responstid. Avståndet till markytan skall vara så litet som möjligt.  

 Avrinning, lutning på vägen samt dräneringens konstruktion skall utformas så 
att smältvatten kan omhändertas och avledas från vägen.  

 Sättningar får inte påverka värmesystemets funktion 

 

Många av de listade kraven ovan behöver beaktas tidigt i ett vägprojekt. Särskilt viktigt 
är det utrymmen för markvärmecentralen och borrhål för värmelagring behöver vara 
klara vid fastställelse av vägområde. De är ytor som normalt inte behöver tas i anspråk 
vid traditionellt vägbyggande men är avgörande för ett fungerande system, värmeför-
luster kan även minimeras om dessa ytor förläggs i närhet till vägen.  
 
Kravet om avrinning och dränering är starkt kopplat till topografin i området. Någon 
universal lösning kommer inte existera och platsspecifika åtgärder kommer att krävas. 
Denna punkt är dock av extra stor vikt då avrinningen behöver fungera för att 
säkerställa att berörda områden inte fryser. 
 
De material som utgör vägprofilen har stor påverkan på systemets funktion, en hög 
värmeledningsförmåga bidrar till en snabbare respons och lägre effekt för att få 
erforderlig temperatur på vägytan.  
 
Om ett uppvärmningssystem skall installeras i en bro, cykelbana eller perrong, finns 
jämfört med väg ett antal avvikande krav. För en bro finns det en problematik i form av 
värmeförluster nedåt. För att på ett effektivt sätt förhindra detta bör en isolering 
placeras direkt under värmeslingorna men kan komma i konflikt med brons 
konstruktion. Det kan vara svårt att fästa isoleringen tillräckligt bra mot ovan- och 
underliggande lager. Vid kraftiga inbromsningar från tung trafik behöver kraften föras 
ned i huvudkonstruktionen utan att brons körbana påverkas. 
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5 Energibehov  – Ett exempel 

5.1  Allmänt 
Som en del i projektet Halkfria vägar har Halvors länk i Göteborg valts ut till 
beräkningsobjekt. En väg där robustheten i form av tillgänglighet och säkerhet är av 
största vikt såväl sommar som vinter. I fallstudien studeras lönsamheten i att installera 
ett värmesystem i den nya vägen. Energiförbrukningen ställs i relation till vinsten med 
att undvika kostsamma stopp i backen vintertid.  
 
Kortfakta om Halvors länk: 

• Halvors länk på Hisingen är en planerad ny infart till Göteborgs hamn samt för 
Halvorsäng och Vikan 

• ÅDT 10-12000 varav 30% tung trafik 
• Förhållandevis stor lutning över längre sträcka varför framkomlighetsproblem 

kan uppstå vid snö och halka 
• Höjdskillnaden ca 20 m över 1070 m, lutningen är ca 4 % i inledning och 

avslutning 
• Första branta delen är ca 300 m varav del är bro över Volvospåret 

 

5.2 Beskrivning av Halvors länk 
Vägprojektet Väg 155, Hisingsleden – Halvors länk skapas för att underlätta och skapa 
god tillgänglighet för en hög andel godstransporter från och till Göteborgs hamn. 
Vägen kommer ansluta till den befintliga Hisingsleden och öka tillgängligheten från 
E6:an i norr, se Figur 12 nedan. I praktiken kommer den nya vägen medföra en 
avlastning på Vädermotet samt den hårt trafikerade Lundbyleden. Syftet med projektet 
är att genom länken och övriga åtgärder på Hisingsleden skapa en attraktiv förbindelse 
till Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen. Totalt omfattar projektet om- och 
nybyggnation av 5 km väg, varav den nya vägen Halvors länk är en backe på cirka 1,3 
km (Trafikverket, 2013).  
 

 
Figur 12 Skiss över Halvors länk som är en direktlänk mellan Göteborgs hamn och Hisingsleden.   
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Området för vägen Halvors länk är kraftigt kuperat och vägen kommer att byggas med 
en lutning på ca 4 % för vissa delsträckor. Denna lutning innebär enligt den norska 
Trafikksikkerhetshåndboken ca 20 % ökad risk för trafikolyckor. På halva sträckan 
kommer en cirkulationsplats att byggas för att förse ett kommande logistikcenter, som 
projekteras för området mellan Halvors länk och Vädermotet. Längs med vägens östra 
sida planeras även en gång och cykelled. I Figur 13 och Figur 14 nedan presenteras en 
översiktsplan samt en profilritning från det inledande skedet, skissfasen (Trafikverket, 
2013). 
 

 
Figur 13 översiktsplan över Halvors länk 
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Figur 14 Profil över Halvors länk 

 
Områdets geologiska förutsättningar har betydelse för värmesystemet och dess 
bergslager. Figur 15 illustrerar de geologiska förutsättningarna.  De geologiska 
förutsättningarna med berg i nära anslutning till vägen bör lämpa sig väl för ett 
värmelager i berg. 
 

 
Figur 15 Geologisk karta. Området består av både lera, postglacial sand samt berg i dagen. I översikts-
planen med SGUs jordartskarta, beskrivs rosa färg som berg i dagen, orange färg som sand och gul färg 
som lera. I figuren pekar norr åt höger, d.v.s. nedre delen av backen börjar till vänster i figuren med 
stigning åt höger (Trafikverket, 2013). 

 

5.3 Beskrivning av beräkningsmodell 
För övergripande beräkningar av det energi- och effektbehov som värmesystemet 
behöver dimensioneras för har modelleringsverktyget CoupModel använts, som finns 
tillgängligt vid KTH. Den kopplade modellen är en endimensionell fysiskt baserad 
modell som kan användas för att simulera energiflöden och vattentransporter för ett 
system som omfattar atmosfär, vägkroppen och underbyggnad. 
  
Modellverktyget CoupModel tillhandahåller inte färdiga material i form av asfalt och 
bärlager men dessa har skapats utifrån befintliga jordarter där egenskaperna har 
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modifierats.  De olika lagrens värmeledningsförmåga har getts beroende på materialets 
egenskaper. Den stora styrkan med modellen är dess koppling mellan atmosfär och 
mark. De ytnära fysikaliska processerna är avgörande för temperaturförändringar vid 
vägytan, vilket modellen beaktar genom simulering av energiflödet mellan atmosfär 
och mark. Temperaturer på vägytan samt underliggande lager kan även studeras för att 
se på temperaturskillnaden från den värmande rörnivån upp till vägytan. 
 

5.4 Klimatförutsättningar 
För uppbyggnad av modellen vid energi- och effektbehovsberäkningar har klimatdata 
samlats in från Trafikverkets väderstation (VViS) vid Fiskhamnsmotet i Göteborg (lat 
57,7 / long 11,93), vilken är den existerade väderstation som är belägen närmast 
fallstudieobjektet Halvors länk. De parametrar som samlats in och som har ansetts 
relevanta för modellen är: 
 

 Vägytans temperatur °C (temperaturgivare som är placerad 2-3 mm under 
vägytan) 

 Lufttemperaturen °C (2 meter ovan vägbana) 

 Relativa luftfuktigheten % 

 Daggpunktstemperatur °C (beräknad utifrån lufttemperatur och relativ 
fuktighet) 

 Nederbörd mm/h (regn i mm vatten och snö i mm fast form) 

 Vindhastighet m/s (medelvindhastighet per timma) 
 
Utöver dessa parametrar så har modellberäknad globalstrålning W/m2 hämtats ur 
STRÅNG, SMHIs databas för solstrålning. 
 
Ovan nämnda parametrar utgör en klimatdatabas för användning i modelleringsverk-
tyget CoupModel. Data är sammanställd för perioden januari 2009 till januari 2013 
med en tidsupplösning på timnivå. Vid några tidpunkter under de fyra åren har 
väderstationen inte registrerat några mätningar eller haft givarfel. Dessa uteblivna eller 
felaktiga registreringar har behandlats genom att låta modelleringsverktyget utföra en 
linjär interpolering utav befintlig data. 
 

5.5 Genomförande 

5.5.1 Uppbyggnad och kalibrering av modellen 
För uppbyggnaden av en första modell sattes parametervärden så att de skulle 
efterlikna vägkroppen där väderstationen vid fiskhamnsmotet är placerad och där 
givaren för vägytans temperatur registrerat värden. En förenklad modell av vägen 
byggdes upp där de översta 7 centimetrarna utgjordes av asfalt, därefter 70 centimeter 
bärlager som sedan underlagrades av 7 m lera.  
 
För att åstadkomma en modell som kan simulera vägytans temperatur behövde 
modellens yttemperatur valideras mot den uppmätta temperaturen på vägytan, d.v.s. 
den temperatur som väderstationens temperaturgivare vid Fiskhamnsmotet i Göteborg 
hade registrerat. En kalibrering genomfördes genom en multikörning i programmet 
med 1000 simuleringar där flera parametrar gavs ett intervall att variera inom. För 
kalibreringen användes Monte Carlo simuleringar där metoden för parametrar med 
normala värden var linjär stokastisk och för parametrar med stort spann var log 
stokastisk. Med hjälp av den statistiska kalibreringsmetoden studerades de parametrar 
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som hade stor varians och även stor påverkan på modellen. Ett accepterat kriterie 
angavs sedan för hur väl simulerad vägytetemperatur skulle korrelera med uppmätt 
vägytetemperatur. Det accepterade kriteriet avfärdar därmed de simuleringar som inte 
anses uppfylla kriteriet. En determinationskoefficient, r2 på 0,95 (d.v.s. 95 % av 
variationerna i vägytetemperaturen kan förklaras av de ingående parametrarnas 
variationer) resulterade i 14 accepterade körningar (r2 max var 0,956). De olika 
parametrarna kan ses i Bilaga 2, där både totalt antal körningar samt accepterade 
körningar illustreras för varje enskild parameter. Utifrån dessa resultat kunde sedan de 
olika parametrarna för atmosfär och vägytan tilldelas lämpliga värden i modellen.   
 
Vid kalibreringen noterades att ytnära parametervärden tydligt påverkar utfallet i 
modellen. Molnighet och reflektion/absorption (Albedo) är parametrar som har 
avgörande inverkan på värmeflöden vid vägytan. Även koefficienten för ytavrinning 
från vägen har stor påverkan liksom de termiska egenskaperna för vägen.  
 
Efter kalibreringen mot platsen för väderstationen modifierades modellen något 
beträffande vägkroppens lageruppbyggnad och dess värmeledningsförmågor för att 
anpassas till Halvors länk. Något som resulterade i en något lägre 
determinationskoefficient för uppmätt vägytetemperatur vs simulerad, r2 = 0,9. Den 
något lägre korrelationen var väntad eftersom olikartade geologiska förutsättningar 
anses råda på platsen för väderstationen jämfört nya Halvors länk. Uppmätt 
vägtemperatur vs simulerad presenteras i Figur 16 nedan. 
 
Vid uppbyggnaden av modellen visade det sig finnas en begränsning i termisk 
modellering i CoupModel för en modell som skall byggas upp med flera lager 
bestående av olika värmeledningsförmågor. Modelleringsprogrammet är främst skapad 
för användning av ytliga jordar, där endast ett eller två material antas. 
Grundinställningen i programmet beträffande värmeledningsförmågor bygger på 
Kerstens ekvation, som i sin tur innehåller koefficienter baserade på materialen lera 
och sand, samt inkluderar termiska påverkan i form av vattenhalten i materialen. 
Genom att bortse från kontinuerliga förändringar i vattenhalt för de olika lagren kan 
termisk modellering ändå göras. Modellens cellindelning samt dess randvillkor beskrivs 
i Bilaga 2.   
 
Kerstens ekvation i CoupModel: 𝑘ℎ = 0,1442(𝑎1𝑙𝑜𝑔𝜃𝑤 − 𝑎2)10

𝑎3𝜌𝑑 

kh = Värmeledningsförmågan  
a1-a3 = Dimensionslösa empiriska konstanter 
𝜃𝑤= Volymvattenhalt 
𝜌𝑑 = Torr densitet 
 
Värmeledningsförmågan sattes som ett statiskt värde istället för ett dynamiskt 
(influeras av förändring i materialets vattenhalt). Parametrarna a1,a2 och a3 i Kerstens 
ekvation har därför modifierats så att vattentransporten inte tas i beaktning för 
vägkroppen. Vidare har även en logaritmisk skalning i värmeledningsförmågan utförts 
för det obundna bärlagret för att totalt uppnå tre olika material med olika 
värmeledningsförmågor. Skalningsfunktionen av värmeledningsförmågor kan därmed 
ändras för fler lager om så önskas.  
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Figur 16 Körning efter kalibrering med vägprofil enligt Halvors länks förutsättningar. Uppmätt vägytans 
temperatur vs simulerad, determinationskoefficient r2=0,9. Uppmätt lufttemperatur vs simulerad, 
determinationskoefficient r2=0,999 

 
Modellen som användes för att simulera energi- och effektbehovet vid den nya vägen 
Halvors länk, är skapad utifrån kunskapen som fanns för det planerade projektet med 
hänseende till trafikmängd och geologiska förutsättningar. Olikartade geologiska 
förutsättningar antogs för platsen av insamlad data för väderstationen vid 
Fiskhamnsmotet jämfört med fallstudieobjektet. Skillnaden mellan ursprungsmodellen 
som kalibrerades och den slutgiltiga modellen, är att den nya vägprofilen och dess 
lager har fått andra värmeledningsförmågor och tjocklekar med hänsyn till materialval 
och kommande trafikmängd. Dessa förändringar påverkar dock främst vägens 
underbyggnad, som i kalibreringsstadiet utgjordes av lera istället för berg. Vägprofilens 
lageruppbyggnad med respektive värmeledningsförmågor presenteras i Tabell 3 nedan. 
Vägprofilen är skapad för den framtida höga trafikmängden, ÅDT >10 000 med 
dimensioneringsklass DK2 för styva överbyggnader, vilket har föranlett den antagna 
vägprofilen. Värmeslingorna har placerats i det bundna bärlagret 12-15 cm under 
vägytan. Placeringen är något konservativ och en förläggning närmre ytan är troligtvis 
möjlig trots en vältrafikerad väg med tyngre fordon. 
 
Tabell 3 Egenskaper för vägprofilen i modellen. Värden för termisk konduktivitet är hämtat från 
tabellvärde (www.engineeringtoolbox.com, 2013) samt Finlands byggbestämmelsesamling (2003). 
Vägprofil hämtad ur (TRVK Väg, 2011). Se även text.  

Antagen profil i 

modellen 
Lagertjocklek [m] Termisk 

konduktivitet 

[W/(m∙°C)] 

Värmeslingornas 

position i 

vägprofilen 
Slitlager asfalt ABS 0,04 0,75  
Bindlager ABb 0,05 0,75  
Bundet bärlager 0,1 0,75 Värmeslingor 

förlagda 0,12-0,15m 

under vägytan 
Obundet bärlager 

grus 
0,08 0,9  

Berg 7,73 3,5  
Totalt 8   

 

http://www.engineeringtoolbox.com/
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Efterhand har det konstaterats att det råder en viss osäkerhet för värmelednings-
förmågan för olika typer av beläggning. Detta kan ha sin grund i att man ibland 
definierar asfalt som bindemedlet i asfaltsbeläggningen, dock inte i svensk definition. I 
en rapport från Trafikverket (2011) anges värmeledningsförmågan i asfaltsbeläggning 
till 2 W/(m∙°C). Källan till denna uppgift anges dock inte. Denna senare uppgift har dock 
använts i systemstudien i avsnitt 6. Det tycks emellertid finnas ett behov av att 
närmare undersöka värmeledningsförmågan i asfalt eftersom värden mellan ca 0,7 – 2 
W/(m∙°C) förekommer i olika referenser enligt ovan samt Magnusson, 1977.   
 

5.5.2 Styrning av modellen samt måluppfyllelse 
Förutom klimatdata och vägens termiska egenskaper är effekt- och energibehovet 
starkt kopplat till hur styrningen av värmesystemet är designat, när uppvärmning 
startar och vilken maxeffekt som tillförs marken. För att studera energi- och 
effektbehovet har de tre tidigare nämnda fallen, Fall 1-3 använts. I modellerings-
programmet innebär det simuleringar med två olika sorters styrningar. För de tre fallen 
så antogs att värmeslingorna kunde leverera 350 W/ m2 som maxeffekt. Styrsystemet 
är uppbyggt enligt en av/på funktion, dvs. systemet i modellen levererar 0 eller 350 
W/m2.  
 
Fall 1: Styrning mot daggpunktstemperatur. Styrningen innefattar följande villkor. Om 
vägytetemperatur < daggpunktstemperaturen samtidigt som vägytetemperatur< 0 °C 
startar uppvärmning. 
 
Fall 2: Styrning mot vägytetemperatur. Styrningen innefattar följande villkor. Om 
vägytetemperatur < 0 grader startar alltid uppvärmning. 
 
Fall 3a: Medelår, grundstyrningen är fall 1 men vid snöfallsdagar används fall 2 
 
Snöfallsdagar = dagar med nederbörd då medeldygnstemperaturen varit < 0 °C. 
 
Den primitiva styrningen av effekten i modellen innebär således att full effekt går in när 
temperaturen understiger ovan angivna villkor och värmning sker tills dess respektive 
villkor har uppfylls. I ett verkligt fall måste en betydligt mer sofistikerad styrning 
användas.  
 
Snösmältningen kan beräknas i modellen men osäkerheten i resultaten visade sig vara 
stora. De processer som styr snösmältningen vid vägytan blir väldigt komplexa i 
modellen då den varma vägytan smälter snö samtidigt som den kalla lufttemperaturen 
återfryser den. Av denna anledning kombineras fall 1 och 2 för att åstadkomma fall 3. 
Resultaten från fall 1 och 2 exporterades till Excel där de sammanfördes för att studera 
resultatet.   
 
Måluppfyllelse 
För de olika fallen har även måluppfyllelsen studerats. Detta har gjorts genom att 
granska de olika fallen på timnivå.  Exempelvis för fall 2 som har villkoret att starta 
uppvärmning då vägytetemperatur< 0 °C. Om vägytetemperaturen i detta fall då 
understigit 0 °C vid en enskild timma, anses målet för denna timma som inte uppfyllt.  
 
I beräkningarna för måluppfyllelsen jämförs kritiska timmar vid naturliga förhållanden 
med de kritiska timmar som uppstår trots att uppvärmning har skett. Eftersom de tre 
fallen har olika målformuleringar jämförs de med olika antal timmar. Under ett 
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medelår har Fall 1 exempelvis 124 kritiska timmar i naturliga förhållanden medan fall 2 
har hela 1372 timmar. 
 
Måluppfyllelsen måste sättas i relation till det sätt som regleringen av värmen sker i 
modellen. Eftersom värmning inte påbörjas förrän temperaturen på vägytan är noll 
grader och det tar viss tid för värmen att nå markytan, kan inte måluppfyllelsen bli 100 
% oavsett vilken effekt som används.  
 
Energiförbrukning vid snösmältning  
Som en del i att även studera energiförbrukningen vid snösmältning gjordes en enklare 
beräkning av fasomvandlingen från snö till vatten. Nederbördsdata visar att vid 
snöfallstimmar faller i snitt 1,2 mm nederbörd/m2 och timma. Denna mängd nederbörd 
är i snöform och motsvarar ca 1,2 kg snö/m2.  Smältentalpi för denna mängd är 334 
kJ/kg x 1,2 kg = 400,8 kJ. Omräknat i kWh ≈ 0,1 kWh/m2. Vid ett antagande att snötem-
peraturen från början är -10°C blir energiförbrukningen för uppvärmningen till 0°C 
försumbar i sammanhanget, då den enbart utgör ca 1 % av den totala energiförbruk-
ningen för fasomvandlingen från snö till vatten.    
 
Antal snöfallstimmar under ett medelår är 167st, vilket medför att den extra energi 
som krävs för att även smälta bort all snö är 0,1x167 ≈ 17 kWh/m2. All denna snö anses 
inte nödvändig att smälta bort. Vid ett antagande att plogning tar bort 90 % av snön 
medför det att ca 2 kWh/m2 krävs för snösmältning under ett medelår i det aktuella 
fallet.  

5.5.3 Kylning av vägytan 
För att simulera vilken effekt och energimängd som kan tas ut från vägkroppen 
sommartid för säsongslagring, har även kylning inkluderats i modellen. Det har dock 
inte varit möjligt att simulera detta uttag på ett korrekt sätt eftersom det i hög grad 
styrs av temperaturnivån i värmelagret och kräver en lagerkopplad modellering. 
Villkoren för kylning är dock satta till följande: Om vägytans temperatur > 35°C startar 
kylning tills temperaturen sjunkit till 30 °C. Den utvunna energin har inte studerats 
ingående med anledning av ovanstående. 

5.6 Resultat 
Resultaten från körningarna i modelleringsprogrammet visar på en tydlig skillnad 
mellan de tre olika fallen. För samtliga fall antas att effekttillgång fanns för att värma 
vägen med ca 350 W/m2. I fall 1 med styrning mot daggpunktstemperatur är 
medeleffekten per dag 2,7 W/m2, energiförbrukningen 13 kWh/m2 och måluppfyllelsen 
72 %. Resultatet visar att med en låg energiförbrukning kan en högre robusthet uppnås 
på vägsträckan. I fall 1 tas dock ingen hänsyn till eventuellt snöfall men effektiviteten 
mot frosthalka är ganska hög trots enkel styrning, vilket lämpar sig väl för 
implementering på t.ex. broar.  
 
Från körningarna med styrning enligt fall 2 där vägen alltid skall överstiga 0 °C, visar 
resultaten att medeleffekten per dag är 32 W/m2, Energiförbrukningen är 150 
respektive 152 kWh/m2 beroende av om även snösmältning krävs. Måluppfyllelsen är 
90 %, vilket visar att för ett medelår är det 140 timmar som inte når målet. Att den inte 
är högre är delvis kopplat till den primitiva styrningen som omöjliggör full måluppfyl-
lelse. Kravet med att alltid hålla en vägytetemperatur över 0 °C är därmed svårt att 
upprätthålla med den aktuella styrningen och med de antagna värmeledningsegen-
skaperna i vägkroppen. I Figur 17 nedan presenteras simuleringen med styrning enligt 
Fall 2. Den övre halvan av figuren visar temperaturerna vid vägytan före uppvärmning 
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jämfört med efter. Den blå linjen visar temperatur efter värmning och den gröna visar 
före värmning. I den undre halvan av figuren går det se värmesystemets effekttillskott 
då vägytans temperatur är under 0 °C (röd linje). 

 
Figur 17: Modelleringsresultat från Fall 2. Den övre halvan av figuren visar vägytans temperatur före och 
efter uppvärmning, grön respektive blå linje. Den undre halvan av figuren visar effekttillskottet då 
vägytans temperatur < 0 °C. Temperaturen 0°C tydliggörs som röd linje.  

 
Resultaten från Fall 3 där grundstyrningen är Fall 1 men vid snöfallsdagar Fall 2, visar 
att medeleffekten per dag var 16,5 W/m2 och energiförbrukningen 77 kWh/m2. I 
energiberäkningen antas att det är 90 % snöröjning på ytan. Måluppfyllelsen är relativt 
hög, 83 %. Resultaten visar därmed att Fall 3 skulle kunna vara en lämplig styrning för 
att tillämpas för en backe och då t.ex. Halvors länk, eftersom främst snöfall kan 
resultera i kostsamma stopp. Resultaten från Fall 3 har större osäkerhet eftersom de 
utgörs av en sammanläggning av de två simuleringarna för Fall 1 och 2.  
 
I Tabell 4 nedan sammanfattas resultaten från de 3 fallen under de fyra årens 
simulering, januari 2009 till januari 2013. I tabellen redovisas även en uppskattad 
måluppfyllelse, baserad på resultaten men med antagandet att det i verkligheten går 
använda en mycket effektivare styrning, en högre termisk konduktivitet samt att 
värmeslingorna är förlagda närmre vägytan än vad det var i simuleringarna. Den 
uppskattade måluppfyllelsen tydliggörs i avsnitt 7.3.3. Körningarna för de 3 olika fallen 
över de fyra åren tillsammans med varaktighetsdiagram presenteras i Bilaga 2.   
 
Tabell 4 Sammanfattning av resultat för modelleringarna. 

 

 

 

 

Medeleffekt 

för en 

vinterperiod 

1okt-15 april 

[W/m2/dag] 

Energiförbrukning 

vid 100 % snöröjning 

(90 % inom parantes) 

[kWh/m2] 

Måluppfyllelse på 

timnivå (antal kritiska 

timmar före värmning 

vs efter värmning under 

ett medelår).  

Uppskattad mål-

uppfyllelse vid 

effektivare styrning, 

högre termisk konduk-

tivitet samt uppvärm-

ning förlagd ytligare 

Fall 1 

medelår 

2,7  13 (ej snösmältning) 72 % (124 vs 35) >99 % 

Fall 2 

medelår 

32 150 (152) 90 % (1372 vs 140) 97-99 % 

Fall 3 

medelår 

16,5 77 (79) 83 % (263 vs 45) 97-99 % 
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5.7 Känslighetsanalys 
I ett examensarbete (Abbasi, 2014) har en känslighetsanalys genomförts. I Figur 18 - 
Figur 20 redovisas känsligheten för förläggningsdjup (slang), ort (klimat), för effektivitet 
(en form av måluppfyllelse) och energiförbrukning vid olika driftfall och avgiven 
värmeeffekt vid när värmebehov föreligger. Effektiviteten är inte definierad på samma 
sätt som beräkningar i andra delar av rapporten. Resultaten för effektivitet kan därför 
bara ses relativt inom respektive graf och kan inte jämföras med rapporten i övrigt.   
 
Av figurerna framgår att vid temperaturstyrning så är effektiviteten starkt beroende av 
den tillåtna maxeffekten. Effektiviteten sjunker också med ökat förläggningsdjup. Inte 
förvånade så ökar energiförbrukningen när effekten höjs och måluppfyllelsen höjs.  
Energiförbrukningen ökar också med ökat förläggningsdjup och om klimatet är kallare.  
 
Typ av driftfall slår förstås mycket hårt på energiförbrukningen. Fall 2 (Static) 
symboliserar ett extremfall med dålig styrning. Med intelligentare styrning kan 
energiförbrukningen kraftigt minskas, se föregående avsnitt.   
 
Inverkan av isoleringen är påtaglig. I Figur 20 är ett isoleringslager inlagt på 9 cm djup 
medan rören (slangarna) är förlagda på 4 cm djup. Vid det aktuella driftfallet blir 
energibesparingen 10-40 % beroende på ort och värmeledningsförmåga i asfalten. 
  

 
Figur 18 Känslighetsanalys av slangens förläggningsdjup på effektivitet och inverkan av olika maximal 
effekt. Dynamic avser styrning enligt Fall 1 (frostfritt) och Static avser styrning enligt Fall 2 
(temperaturstyrt). Asfalt med värmeledningsförmåga 0,7 W/(m∙K) antagen. Modifierad efter Abbasi 
(2014).  
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Figur 19 Känslighetsanalys av slangens förläggningsdjup på energiförbrukningen och inverkan av olika 
maxieffekt. Dynamic avser styrning enligt Fall 1 (frostfritt) och Static avser styrning enligt Fall 2 
(temperaturstyrt). Asfalt med värmeledningsförmåga 0,7 W/(m∙K) antagen. Modifierad efter Abbasi 
(2014).  

 

 
Figur 20 Känslighetsanalys av inverkan av isolering under slangarna på energiförbrukningen vid olika 
värmeledningsförmågor i vägbeläggningen. Slangen är förlagd på 4 cm djup. Dynamic avser styrning 
enligt Fall 1 (frostfritt) och Static avser styrning enligt Fall 2 (temperaturstyrt). Asfalt med 
värmeledningsförmågorna 0,7 W/(m∙K) (Asphalt) 1,3 W/(m∙K) (CA) och 2 W/(m∙K) (CAC) antagen. 
Modifierad efter Abbasi (2014).  
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6 Systemstudie 

6.1 Förutsättningar 
Som underlag för förslag till systemlösningar för vägvärme har data för Halvors Länk 
använts, se tidigare avsnitt. Klimatdata på timnivå för fyra år har nyttjats.  Tre olika fall 
har analyserats avseende beskrivna effekt- och energibehov i tidigare avsnitt för att 
hålla vägen halkfri, enligt nedan.   
 

 Fall 1: Uppvärmning om vägytetemperatur < daggpunktstemperatur samtidigt som 
vägytetemperatur < 0 °C. Uppvärmning med maxeffekten 347 W/m2, pågår tills 
vägytetemperatur > daggpunktstemperatur. Vägen anses ha full konventionell 
snöröjning 

 

 Fall 2: Uppvärmning om vägytans temperatur < 0 °C. Uppvärmning med 
maxeffekten 347 W/m2, pågår tills vägytans temperatur når 3 °C. Vägen anses ha 
full konventionell snöröjning. 

 

 Fall 3a: Medelår, grundstyrningen är fall 1 men vid snöfallsdagar används fall 2. 
Snöfallsdagar = dagar med nederbörd då temperaturen varit < 0 °C. 

 
Ovanstående klimatsimuleringar har bearbetats ytterligare och som har gett underlag 
för dimensionering av framtagna förslag till systemlösningar för uppvärmning av 
vägytan. 
 
Alla beräkningar av bergvärmekollektorn förutsätter att sommarens kylning av vägytan 
via markvärmesystemet helt återställer hela vinterns energiuttag. Aktuell vägyta som 
används i dimensioneringarna har följande data, vilket motsvarar exemplet Halvors 
länk: Bredd: 4,5 m, Längd 1 070 m, total area: 4 815 m2. 
 

6.2 Kompletterande beräkningar av dimensionerande data 
Vid de klimatsimuleringar som har utförts har en mycket enkel styrning använts i 
modellen. Detta innebär tillsammans med en låg antagen värmeledningsförmåga i 
vägbeläggningen främst att effektbehovet är överskattat och i viss mån även 
energibehovet. Simuleringarna har därför analyserats ytterligare för att ta fram bättre 
underlag för dimensionering av bergvärmekollektorn och övrig utrustning. Dessa 
beräkningar har gett följande underlag, se nedanstående tabeller. 

 
Tabell 5 Fall 1 - 3, medelvärde av energibehov enligt fördjupad analys i systemstudien 

Medelvärde för år 2009 - 2012 

Månad Fall 1 

Energi 

Wh/(m2∙månad) 

Fall 2 

Energi 

Wh/(m2∙månad) 

Fall 3 

Energi 

Wh/(m2∙månad) 

Nov: 169 417 6940 

Dec: 4049 40050 21323 

Jan: 6026 45197 18960 

Feb: 2549 45013 23817 

Mars: 151 2982 3276 

April: 0 356 1910 

Summa: 12 944 134 015 76 226 

Fall 3 Snö vid:   0,5oC 
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I Tabell 6 nedan ges hela energibehovet för respektive fall och år. 
 
Tabell 6 Medelvärde för det totala årliga energibehovet enligt fördjupad analys i systemstudien 

MEDELVÄRDE FÖR ÅR 2009 - 2012 

SUMMA TOTALT BEHOV FÖR HELA YTAN PÅ 4815 m2 

Månad Fall 1 

Energi 

kWh/år 

Fall 2 

Energi 

kWh/år 

Fall 3 

Energi 

kWh/år 

Nov: 814 2 006 33 416 

Dec: 19 496 192 840 102 672 

Jan: 29 016 217 626 91 293 

Feb: 12 275 216 738 114 677 

Mars: 726 14 357 15 773 

April: 0 1 714 4 409 

Summa: 62 327 645 281 362 239 

Fall 3 snö vid:  0,5oC 

 

6.3 Analyserade systemlösningar för väguppvärmning 
Det finns flera olika möjligheter att utforma system för vägvärme i kombination med 
bergvärme (värmelager i berg). I denna utredning har följande systemlösningar 
analyserats: 
 

 Alternativ 1: Endast bergvärme. 

 Alternativ 2: Bergvärme i kombination med fjärrvärme. 

 Alternativ 3: Bergvärme i kombination med värmepump (fjärrvärme är 
inkluderat som backup system). 

 
För alternativ 1 har bergvärmesystemet dimensionerats för hela effekt- och 
energibehovet. Alternativ 2 har bergvärmesystemet dimensionerats för 60 % 
effekttäckning med fjärrvärme som spets. Detta medför ca 80 % energitäckning från 
bergvärmesystemet. 
 
I alternativ 3 har bergvärmesystemet dimensionerats för en direkt effekttäckning om 
ca 40 % och bergvärme i kombination med värmepump för 100 % effekttäckning. 
Fjärrvärmen är i detta fall endast ett backupsystem. 
 
Flödesschema för de olika alternativens systemlösningar redovisas i Bilaga 3. 
 

6.4 Utformning av vägvärmesystemet. 
 
Markvärmen (vägkollektorn) i Göteborgsbacken i Jönköping har utformats med 25 mm 
rör som är placerade med ett c/c på 250 mm placerade ca 120 mm under markytan, se 
Figur 21.  
 
När man skall använda bergvärme istället för fjärrvärme i vårt klimat så måste mark-
värmesystemet utformas annorlunda för att fungera i kombination med bergvärme, 
bl.a låga värmeövergångsmotstånd, se avsnitt 4.3. I analyserna har använts c/c 100 
mm. Slangdimensionen har varit densamma, 25 mm. Läggningsdjupet har satts till 50 
mm och omgivande material har antagits ha en värmeledningsförmåga på 2,0 W/(m∙K).  
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Figur 21 Uppbyggnad av det tredje körfältet i Göteborgsbacken. Antalet värmeslingor är 19 st med cc 25 
cm (och inte så många som man kan få intryck av i illustrationen ovan) (Trafikverket, 2006). 

 
 

6.5 Beräkning av erforderliga temperaturer på värmande 
medium 

För kontroll av erforderliga temperaturer för uppvärmning av markytan har en 
beräkningsmodell benämnt geo använts. Modellen (här benämnd Geo) är 
ursprungligen framtagen vid LTH under ledning av Johan Claesson, som numera är 
professor på Byggnadsteknologi på institutionen för bygg och miljö vid Chalmers. Den 
togs fram för beräkning av ytjordvärmesystem. Den har använts i bl.a. Jordvärme-
gruppen för att ta fram dimensioneringsmanual för ytjordvärme, se Rehn et al, 1986. 
Den har verifierats praktiskt i ett antal praktiska projekt genom åren. Programmet tar 
hänsyn till bl.a. fasomvandling. I Figur 22 ges ett exempel på geometrin för indata till 
simuleringarna i detta projekt. 
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Figur 22 Cellindelning och indata GEO. 

Geo har utnyttjats i kombination med beräkning av bergvärmesystemets temperatur.  
 
För beräkning av bergvärmesystemet har enklare beräkningsmodeller som tagits fram 
av LTH, enligt ovan. Resultatet av dessa beräkningar för fall 2 redovisas i Tabell 7 
nedan. 
 
Som underlag för beräkningarna har års- och månadsenergibehoven enligt Tabell 6 
använts. Simuleringarna i GEO har gått till så att utomhustemperaturen satts till -5oC 
under de första två perioderna om 10 dagar var. Temperaturprofilen från start har varit 
den som anges i Figur 22 ovan vilket har antagits motsvara temperaturprofilen i början 
av februari. Tillförd medeleffekt till markvärmesystemet har under dessa två perioder 
varit den som anges i Tabell 7 för februari månad, 71,7 W/m2. Från period nummer 2 
om tio dagar har utomhustemperaturen sänkts till -15oC och effekttillförseln till 
markvärmesystemet har ökats till ca 150 W/m2. För efterkommande period har 
utomhustemperaturen sänkts till -5oC igen och tillförd effekt har återigen minskats till 
71,7 W/m2. Bergvärmesystemet har beräknats separat. Ett exempel på resultat ges i 
Tabell 7 nedan samt i bilaga 3.  
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Tabell 7 Exempel på resultatet från bergvärmeberäkningarna. För fall 2, alternativ 1, har 104 borrhål till 
230 m djup använts i fyra fält.  

BERÄKNING PER FÄLT 

Simuleringstid m akt. borrhål/berfil: 5 980 Rutnät Diff KB  

10 år antal borrhål/:c/c(m) 26 11,5 oC  

  medellängd(m)/form: 230 2*13 2,8  

Månad Ur borrhål 
kWh 

Dag slutet av 
månaden 

Borrhåls 
belastning 

W/m 

Sim kB temp 
oC 

Sim utg från 
KB borrh 

 oC 

Månads- 
medel- 
effekt 
W/m2 

Jan 
-54 406 31 12,2 3,8 4,8 65,0 

Feb 
-54 184 59 13,5 3,5 4,9 71,7 

mars 
-3 589 90 0,8 5,3 6,7 4,3 

April 
7 638 120 -1,8 11,2 12,6 -9,4 

Maj 
12 906 151 -2,9 11,8 13,2 -15,4 

juni 
24 198 181 -5,6 12,7 14,1 -29,9 

juli 
40 330 212 -9,1 14,4 15,8 -48,2 

Aug 
48 396 243 -10,9 14,7 16,1 -57,8 

Sept 
24 198 273 -5,6 13,2 14,6 -29,9 

Okt 
3 226 304 -0,7 11,5 12,9 -3,9 

Nov 
-502 334 0,1 5,8 7,2 0,6 

Dec 
-48 210 365 10,8 3,9 5,3 57,6 

Summa: 0  Medel: 9,02 10,36  

 
De kombinerade beräkningarna visar att den dimensionering för bergvärmesystemet 
som gjorts med ovan givna förutsättningar klarar av att hålla en yttemperatur på 
asfalten om ca +1 - +2oC vid -5oC utomhustemperatur och en medeltemperatur på 
köldbäraren i vägkollektorn om ca +4oC.  
 

6.6 Investeringskalkyler 
Investeringarna för Fall 2 har beräknats, se Tabell 8.  Utifrån denna kalkyl, som är 
relativt noggrann, se bilaga 4, har motsvarande investeringar för Fall 1 och Fall 3 
beräknats översiktligt genom att de ingående komponentkostnaderna har 
proportioneras i relation till hur respektive falls energibehov förhåller sig till Fall 2:s 
energibehov, se Tabell 9 och Tabell 10 
 
De olika fallen och alternativa uppvärmningssätten beskrivs nedan: 
 

 Fall 1: Uppvärmning av vägytan så att kondensering/frysning ej kan ske 

 Fall 2: Uppvärmning av vägytan så att >0 °C upprätthålls.  

 Fall 3: Grundstyrningen enligt fall 1 men vid snöfallsdagar används fall 2 
(medelår) 

 

 Alternativ 1: Endast bergvärme. 

 Alternativ 2: Bergvärme i kombination med fjärrvärme. 

 Alternativ 3: Bergvärme i kombination med värmepump (fjärrvärme är 
inkluderat som backup system med investeringskostnaden medtagen). 
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Tabell 8 Beräknade investeringskostnader för fall 2, alternativ 1 till 3.  

 Fall 2 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Rör, el, styr, byggnad, kr 12 510 440 11 103 734 14 890 004 

Admin pålägg, % 8 8 8 

Projektering, % 5 5 5 

Vinst, % 5 5 5 

Summa pålägg, % 18 18 18 

Pålägg, Kr 2 251 879 1 998 672 2 680 201 

Summa objektet, Kr 14 762 319 13 102 406 17 570 205 

Yta, m2 4 815 4 815 4 815 

Kostnad, Kr per m2 3 066 2 721 3 649 

 
 
Tabell 9 Beräknade översiktliga investeringskostnader för Fall 1, alternativ 1 till 3.  

 Fall 1 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Rör, el, styr, byggnad, kr 5 916 722 5 644 980 6 376 398 

Admin pålägg, % 8 8 8 

Projektering, % 5 5 5 

Vinst, % 5 5 5 

Summa pålägg, % 18 18 18 

Pålägg, Kr 1 065 010 1 016 096 1 147 752 

Summa objektet, Kr 6 981 732 6 661 076 7 524 149 

Yta, m2 4 815 4 815 4 815 

Kostnad, Kr per m2 1 450 1 383 1 563 

 
Tabell 10 Beräknade översiktliga investeringskostnader för Fall 3, alternativ 1 till 3.  

 Fall 3 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Rör, el, styr, byggnad, kr 9 522 947 8 733 269 10 858 756 

Admin pålägg, % 8 8 8 

Projektering, % 5 5 5 

Vinst, % 5 5 5 

Summa pålägg, % 18 18 18 

Pålägg, Kr 1 714 130 1 571 988 1 954 576 

Summa objektet, Kr 11 237 077 10 305 257 12 813 332 

Yta, m2 4 815 4 815 4 815 

Kostnad, Kr per m2 2 334 2 140 2 661 

 
Exempel på en konventionell systemlösning är Göteborgsbacken i Jönköping där 
investeringen är redovisad till 1600 kr/m2 vilket med aktuell yta för Halvors länk (4815 
m2) ger en totalkostnad på ca 7 700 000 kr exklusive anslutningskostnad för 
fjärrvärmen. Med en anslutningskostnad på 250 000 kr blir totalkostnaden 8 000 000 kr 
vilket är lägre än kostnaderna för Fall 2 i tabellerna ovan men saknar investering för 
värmekällan/värmelager.  
 

6.7 Driftkostnad 

6.7.1 Energimängd 
Enligt beräkning för alternativ 1 fall 2 blir den totala drifttiden för pumparna 459 
h/vinter. Förutom pumpenergin tillkommer uppvärmningen av den byggnad där 
utrustningen är placerad. I Tabell 11 - Tabell 13 redovisas värmebehovet i relation till 
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köpt energimängd i för de olika driftfallen och alternativa uppvärmningssätten.  
Energiåtgång för byggnad är troligen överskattad vilket ger en högre värmefaktor. 
 
Tabell 11 Beräknat energibehov i förhållande till köpt energimängd för Fall 2, alternativ 1 till 3.  

 Fall 2 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Behov värme, kWh/år 645 281 645 281 645 281 

Summa drifttimmar pumpar, h 459 459 459 

KB001-CP01, kW 86 86 86 

KB002-CP01,kW 16 16 16 

Summa, kW 102 102 102 

Energi pumpar, kWh/år 46 792 46 792 46 792 

Energi fjärrvärme, kWh/år - 82 265 - 

Energi värmepumpar, kWh/år  - 16 453 

Energi byggnad, kWh/år 15 000 15 000 15 000 

Summa köpt energi, kWh/år 61 792 144 056 78 244 

Värmefaktor 10,4 4,5 8,2 

 
Tabell 12 Beräknat energibehov i förhållande till köpt energimängd för Fall 1, alternativ 1 till 3.  

 Fall 1 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Behov värme, kWh/år 62 327 62 327 62 327 

Summa drifttimmar pumpar, h 44 44 44 

KB001-CP01, kW 43 43 43 

KB002-CP01,kW 8 8 8 

Summa, kW 51 51 51 

Energi pumpar, kWh/år 2 260 2 260 2 260 

Energi fjärrvärme, kWh/år - 10 206 - 

Energi värmepumpar, kWh/år - - 2 041 

Energi byggnad, kWh/år 15 000 15 000 15 000 

Summa köpt energi, kWh/år 17 260 27 465 19 301 

Värmefaktor 3,6 2,3 3,2 

 
Tabell 13 Beräknat energibehov i förhållande till köpt energimängd för Fall 3, alternativ 1 till 3.  

 Fall 3 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Behov värme, kWh/år 362 239 362 239 362 239 

Summa drifttimmar pumpar, h 258 258 258 

KB001-CP01, kW 64 64 64 

KB002-CP01,kW 12 12 12 

Summa, kW 76 76 76 

Energi pumpar, kWh/år 19 700 19 700 19 700 

Energi fjärrvärme, kWh/år - 52 747 - 

Energi värmepumpar, kWh/år - - 10 549 

Energi byggnad, kWh/år 15 000 15 000 15 000 

Summa köpt energi, kWh/år 34 700 87 448 45 250 

Värmefaktor 10,4 4,1 8,0 

 
Som jämförelse kan energiförbrukningen för Göteborgsbacken i Jönköping tillämpas på 
Halvors länk. För denna har man ett energibehov på 125 – 250 kWh/(m2∙år). Om ett 
medelvärde på 187 kWh/(m2∙år) används, så erhålls totalt 902 812 kWh/år, d.v.s. drygt 
900 MWh per år, jämfört med 360-645 MWh i Tabell 11 och Tabell 13. Jämförelsen 
haltar något eftersom Jönköpingsbacken är belägen i en annan klimatzon. Å andra 
sidan är osäkerheten förhållandevis stor avseende energiförbrukningen i Göteborgs-
backen.   
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6.7.2 Energipriser och andra förutsättningar 
För beräkningarna har antagits följande:  

 Energikostnaden för primärenergin är antagen till följande: fjärrvärme 0,65 
Kr/kWh, samt el 1 kr/kWh exklusive moms. 

 Realräntan är satt till 2 % och den reala energiprisökningen är 0 och 1 %.  

 Avskrivningstiden (livslängd) har valts till 25 år för hela systemlösningen.  
 
För de olika alternativen uppskattas följande årliga underhålls- och reparations-
kostnader: 

 
 

 

6.7.3 Resultat 
Den totala summerade kostnaden för hela den antagna livslängden är beräknade i 
Tabell 14-Tabell 16 för de olika fallen och uppvärmningsalternativen.   
 
Tabell 14 Beräknad livslängdkostnad under 25 år vid olika energiprisökningar för Fall 1, alternativ 1 till 3.  

LIVLÄNGDSKOSTNAD Fall 1 

Energiprisökning 

utöver inflation, % 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

KKR 

0 7747  8212  8694  

1 7791  8281  8743  

 
Tabell 15 Beräknad livslängdkostnad under 25 år vid olika energiprisökningar för Fall 2, alternativ 1 till 3.  

LIVLÄNGDSKOSTNAD Fall 2 

Energiprisökning 

utöver inflation, % 

Alt 1  Alt 2  Alt 3  

KKR 

0 16398 16926 19891 

1 16552 17286 20087 

 
Tabell 16 Beräknad livslängdkostnad under 25 år vid olika energiprisökningar för Fall 3, alternativ 1 till 3.  

LIVLÄNGDSKOSTNAD Fall 3 

Energiprisökning 

utöver inflation, % 

Alt 1  Alt 2  Alt 3  

KKR 

0 12 123  12 215  14 151  

1 12 182  12 330  14 221  

 
Jämförande analys visar att för Fall 1 (frostfri) är direktkopplad bergvärme (alternativ 1) 
det mest lönsamma alternativet. För Fall 3 (snöfri) är kostnaderna för direktkopplad 
bergvärme och bergvärme i kombination med fjärrvärme (alternativ 1 respektive 2) 
likartade, medan bergvärme i kombination med värmepump är dyrare.   
 
Vid en högre energiprisökning utöver inflation gynnas alternativen med högst andel 
bergvärme, d.v.s. som har högst värmefaktor enligt ovan. Scenarierna för 
energiprisökning enligt ovan är förhållandevis restriktiva.  
 

Alternativ Kostnad per år, kr 

1 22000 

2 27500 

3 33000 
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7 Diskussion och värdering 

7.1 Samhällskostnader och nyttor 
 

7.1.1 Inledning 
Ett sätt att systematisera samhällets intäkter och kostnader för uppvärmning av 
speciellt utsatta partier kan sammanfattas i följande punkter:  
 
Intäkter och andra nyttor 
• Ökad framkomlighet och driftsäkerhet 
• Minskad olycksrisk 
• Reducerat drift/underhåll  
• Minskad miljöpåverkan (direkt påverkan av salt samt dess klimatpåverkan) 
• Robusthet (resor och transporter sker utan förseningar) 
 
Kostnader 
• Investeringskostnad 
• Driftkostnad för uppvärmning 
• Eventuell miljökostnad 
 
Den första punkten under intäkter är vanligt förekommande vid nyinvestering i 
infrastruktur 

7.1.2 Vanliga modeller  
 
EVA är det mest använda analyshjälpmedlet för att göra samhällsekonomiska kalkyler 
på vägsidan inom Trafikverket. EVA kan användas för att analysera både nybyggnads- 
och förbättringsåtgärder och för att följa upp konsekvenser av genomförda 
investeringar. Modellen är främst avsedd för att analysera samhällsvinster för t.ex. en 
ny vägsträckning eller en trafiksäkerhetshöjande mittbarriär (vanligen vajerräcke). 
Modellen är emellertid mindre lämpad för att analysera samhällskostnader för 
intermittenta platsrelaterade störningar kopplade till den metrologiska situationen, 
d.v.s. tillfälliga stopp på begränsade avsnitt.  
 
Vintermodellen är tänkt att användas för att beräkna de viktigaste effekterna av olika 
strategier och åtgärder inom vinterväghållningen, t.ex. förändrar vinterväghållning för 
en vägsträcka. Den är emellertid inte heller lämplig att använda för att analysera 
effekter av stopp i t.ex. backar.  
 

7.1.3 Angreppssätt 
 
För att beräkna samhällsnyttan har försök till en kombinerad analys gjorts av 
approximativa kostnadsberäkningar i kombinations med värdemässiga bedömningar.  
Vid ett stopp i t.ex. en backe uppkommer trafikstörningar och köbildning. Dessa 
orsakar kostnader i form av: 
 

1. Tidsfördröjning för fördröjda fordon 
2. Sekundära kostnader relaterade till fördröjda fordon (t.ex. kostnader 

relaterade till att leveranser inte kommer fram i rätt tid) 
3. Eventuella olyckor relaterade till t.ex. stillastående fordon 
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4. Andra samhällskostnader relaterade till trafikstoppet (polis, räddningstjänst, 
trafikverkets personal etc) 

5. Frekvens för ovanstående 
 
Avseende punkt 1 har Trafikverket tagit fram en kalkylmodell för att på ett förenklat 
sätt beräkna samhällskostnader för trafikstörningar i samband med vägarbeten och 
omläggningar. Modellen tar endast hänsyn till tidsförlusten. I Figur 23 är 
störningskostnaden approximativt indikerad för olika genomsnittlig daglig trafikmängd 
(ÅDT) och för olika hastighet förbi en trafikavstängning (se även figurtext). Viktiga 
faktorer är längden på genom- eller förbiledningen, hastigheten för denna och 
trafikmängden. Kostnaden ökar exponentiellt vid låga hastigheter och höga ÅDT.  
 
 

 
Figur 23 Approximativ störningskostnad för en trafikanordning (TA 11-Ett körfält avstängt) 
under 6 timmar (7-13) vid olika ÅDT och förbiledningshastighet. Trafikanordningens längd är 1 
km, ursprunglig hastighet 90 km/h och andel tung trafik 16 %. Störningskostnaden är summan 
av kostnad för förbiledning och kö. Kostnaden för kö är underskattad för framförallt låga 
hastigheter och är beräknad med utgångspunkt från att förbliledningshastigheten är 50 km/h 
oavsett angiven hastighet i diagrammet. Underlaget till modellen finns beskriven i 
Wennström (2010). 

Robustheten i trafiksystemet är relaterad till punkt 2 ovan. Samstämmiga uppgifter 
från åkare och industri betonar vikten av att man vet när en transport är framme 
(Granlund, 2013). Det är således inte tiden för transporten i sig som är det viktigast 
utan att kunna kalkylera hur lång tid den tar. Om transporten är avsevärt försenad 
gentemot den kalkylerade tiden så för det med sig en rad konsekvenser som är svåra 
att överblicka. Vid väderrelaterade händelser är det en stor mängd transporter som 
drabbas. Forskning pågår på området (se bl.a. Vierth, 2012) och Trafikverket har räknat 
upp kostnaden för förseningstid vid samhällsekonomiska beräkningar för 
transportsektorn till minst 3,5 gånger åktidsvärdet (Trafikverket, 2012). Oförutsägbar 
förseningar värderas således betydligt högre är restiden.  



48 
 

 
Olyckor för med sig stora samhälleliga kostnader för skadade och döda i trafiken. I 
Tabell 17 redovisas de kostnader som används som underlag för samhälleliga 
beräkningar inom transportsektorn. Kostnaderna på lång sikt är högre.   
 
Tabell 17 Olycksvärden kronor per skadad eller dödad i trafiken i 2010-års pris. Materiella kostnader 
inklusive generellt momspåslag. Kort sikt <10 år. Riskvärdering ska spegla kostnaden för olycksdrabbade 
individer på grund av förlust av liv eller hälsa. Materiella kostnader avser kostnader för sjukvård, 
administration och skador på egendom samt produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller 
dödsfall. Med svårt skadad avses behov av viss sluten vård och lindrigt skadad endast behov av öppen 
vård. Trafikverket, 2012.  

 
 
Vädersituationen påverkar också olycksfrekvensen. Analys av skadestatistik från Trygg-
Hansa visar att under en normal dag inträffar i snitt 40 olyckor där bussar och tunga 
lastbilar skadas. Vid hårt vinterväder ökar skadorna upp till tre gånger, till över 120 per 
dag (Trygg Hansa, 2012).  
 
Därutöver påverkar frekvens och andra samhällskostnader totalbilden.  
 

7.1.4 Exempel Göteborgsbacken 
 
I Jönköping finns en brant sträcka av riksväg 40, Göteborgsbacken, där det under årens 
lopp har varit trafikproblem vintertid på grund av den kraftiga lutningen. För att 
förbättra framkomligheten, t.ex. vid långa intensiva snöfall, byggdes Göteborgsbacken 
om år 2007. Ombyggnaden innebar att ett tredje körfält (stigningsfält) uppför backen 
byggdes. I den brantaste delen av backen lades värmeslingor på en sträcka om 1500 
meter. Värmeslingorna är anslutna till fjärrvärmenätet i Jönköpings kommun. 
Lutningen i den brantaste delen av backen är 7 %.  
 
Erfarenheter 
Fem år efter installationen i Göteborgsbacken kan det konstateras att värmeslingorna 
resulterat i en påtagligt positiv effekt för trafikflödet i backen. I samband med 
installationen av värmesystemet utökades vägen även till tre körfält. Innan 
installationen krävdes ofta omdirigering av trafiken vid trafiksvårigheter. De stopp som 
uppstod innan det uppvärmda körfältet blev byggt ledde ofta till totala trafikstopp 
vilket varierade från år till år beroende på vinter men som varade i allt från 1 till 12 
timmar, med omdirigering av trafiken genom centrala Jönköping som följd. Under 
kaotiska vintermånader kunde det vara upp mot 10 stopp medan det under andra 
månader inte skedde något stopp alls (Kildén, 2013).  
 
Någon direkt statistik över antal stopp i backen före och efter installationen har inte 
Trafikverket tagit fram. Trafikverkets egen bedömning är dock att halkrelaterade stopp 
i stort sett har eliminerats (Kildén L, 2013). Denna uppfattning styrks också av polisens 
bedömning. Innan ombyggnationen tillkallades ofta trafikpolis till den utsatta backen 
på grund av halkrelaterade stopp. Efter installationen har detta enbart behövts vid 
något enstaka tillfälle (Högberg R, 2013). 
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Som en del i att försöka kvantifiera antal stopp i Göteborgsbacken som kan härledas till 
halka, har data samlats in beträffande händelser som registrerats i Trafikverkets 
trafikledningsstöd NTS och Triss. Registrerade händelser bearbetas av systemen och 
skickas sedan ut som trafikinformation från vägtrafikledningscentralen. Datamängden 
innehåller information som beskriver vart, när och vilken händelse som har inträffat, 
vilken påverkan den har på trafikflödet samt hur länge störningen pågått.  
 
Utdraget av data för perioden 2004-2012 visade sig inte stämma med den bild som 
polis och vägskötare haft. Av någon anledning har inte alla händelser registrerats i 
trafikstödens databas. Det finns exempel på tidsatta nyhetsartiklar som beskriver 
halkrelaterade stopp som förekommit under perioden men som av någon anledning 
inte finns registrerade i databasen. Det har således inte varit möjligt att med statistik 
verifiera den positiva bild av uppvärmningens inverkan som framkommit från polis 
samt drift och underhåll vid Trafikverket. Orsaken till detta är inte klarlagd.  
 

7.2 Sammanvägning – Exempel Halvors länk 
 
De vinster som kan erhållas med en uppvärmd väg skall väga upp kostnaderna för att 
systemet skall vara samhällsekonomiskt lönsamt. Intäkter och kostnader är principiellt 
beskrivna i avsnitt 7.1.1.  
 
Kostnaderna för normal vinterdrift uppskattades i förstudien. Grovt går det att 
uppskatta kostnaden för en plog‐ och saltresurs till ca 850 000 kr för en normal vinter. I 
detta inkluderas både fast och rörlig kostnad samt kostnader för saltet. Normalt 
handlar det om ca 30 insatser för snö och 100 saltinsatser under en underhållssäsong. 
Den fasta kostnaden är ca 250 000 kr och saltkostnaden ca 200 000 kr. Vid besvärliga 
avsnitt sätts en extra bil in för just det aktuella avsnittet varpå det inte går att använda 
samma kostnadsuppgifter, men för att ha en separat beredskap kan kostnaden ligga 
runt 400 000 kr (Vinberg 2012). 
 
Vinsterna är i många fall svårberäknade. I avsnitt 7.1.3 uppskattas t.ex. störnings-
kostnaden pga. stopp i trafiken som vid uppvärmd väg bör kunna elimineras. Där 
beräknas dock enbart fördröjningskostnaden. För Halvors länk bedöms ÅDT till 10000–
12000 varav 30 % tung trafik vilket är dubbelt så mycket som antas i Figur 23. Om det 
antas att enstaka mindre stopp per år och ett stort stopp var 10:e år undviks så kan den 
genomsnittliga störningskostnaden grovt uppskattas till 100-300 kkr per år.   
 
De kostnader som hamnen, kunder och transportörer drabbas av vid ett eventuellt 
stopp kan vara stora och är svårberäknad. Vid samtliga hamnanläggningar i Göteborg 
omsätts ett varuvärde om ca 500 miljarder per år. Ca 20 % är energiprodukter, 
containers 30 % och RoRo ca 50 %. Hamnens egen omsättning var 2008-2009 ca 1,6 
miljarder per år (Ternström, 2014). Hälften av containertrafiken går via järnväg. En grov 
uppskattning är att hälften av varuvärdet omsätts vid Skandia- och Älvsborgshamnen 
och att ca 1/3 av flödet utgörs av lastbilstransporter. Om detta översätts till hamnens 
omsättning och varuvärde erhålls ca  250 miljoner respektive 75 miljarder per år som 
går via lastbil. Kundnyttan med en säker förbindelse är således avsevärd och kan 
kanske uppskattas på följande sätt; Antag att ett stopp sker under en dag var 10 år och 
att kostnader för detta stopp utgörs av 1-5% av varuvärdet. Det innebär en kostnad 
mellan 250 kkr och 1250 kkr i genomsnitt per år.  
 



50 
 

I Tabell 18Fel! Hittar inte referenskälla. görs ett försök till sammanvägning av vinster 
och kostnader för uppvärmd väg vid tillämpning på Halvors länk. Uppvärmning Halvors 
länk förefaller vara lönsam om hög driftsäkerhet antas krävas. Den årliga vinsten kan 
som mest uppgå till drygt trippla årskostnaden om hög driftsäkerhet förutses. 
Osäkerhet finns dock för flera av de ingående momenten.    
 
Ett alternativt sätt att beräkna vinsten är att uppskatta kostnaden för en hög 
driftsäkerhet i form av att en fast resurs (saltbil med snöplog) stationeras vid Halvors 
länk. En sådan kan uppskattas till 400 kkr enligt ovan men bedöms inte ge lika hög 
driftsäkerhet som uppvärmd väg. Detta sätt att räkna relaterar endast till Trafikverkets 
kostnader. 
 
 
Tabell 18 Sammanvägning av uppskattade vinster och kostnader för Halvors länk vid tillämpning av 
uppvärmning av ett körfält med bergvärme så att snöfria förhållanden erhålls (Fall 3 alt 1). 

Allmänt Kommentar vid tillämpning 

Halvors länk 

Kostnad Halvors 

länk, kkr per år 

Intäkt Halvors 

länk, kkr per år 

Kapital- och driftkostnad 

för uppvärmning av väg 

Fall 3, alternativ 1, Tabell 22 485  

Ev miljökostnad för 

uppvärmning 

Låg känslighet pga litet energi-

behov. Antas vara inräknad i 

energipriset 

0  

Avgår: Reducerat drift 

och underhåll  

Ingen eller begränsas reducerad 

saltningskostnad antas. Mins-

kad spårbildning pga kylning 

sommartid 

 0-100  

Avgår: Minskad 

miljöpåverkan 

Ingen avgående miljökostnad 

för minskad saltning antas pga 

havsnära läge. Minskat CO2 

utsläpp, se avsnitt Fel! Hittar 
inte referenskälla. 

 0 

Avgår: 

Fördröjningskostnad – 

Tillgänglighet för trafiken  

Antag att enstaka mindre stopp 

per år och ett stort stopp var 

10:e år undviks  

 100-300 

Avgår: Minskad 

olycksrisk 

Svårberäknad, antas vara ingen 

eller begränsad 

 0-50  

Avgår: Robust system och 

transporter går i tid – 

Systemets tillgänglighet 

Betydande kostnader för 

hamnen och för företag om 

stopp erhålls, antag att ett stort 

stopp var 10:e år undviks 

 250-1250 

Summa årlig 

kostnad/Intäkt 

 485 350-1700 

Summa årlig vinst  -135  till +1215 

 
 

7.3 Modellberäkningarna av energi och effekt 

7.3.1 Allmänt 
Den använda beräkningsmodellen för energiberäkningarna, Coupmodel, har flera 
fördelar men också en del begränsningar. Det har inte varit målet att fullständigt 
korrelera beräknad vägtemperatur med uppmätt vägtemperatur. Modellen tar t.ex. 
ingen hänsyn till trafikflödet på vägen som bidrar till en viss uppvärmning (friktion och 
rullmotstånd) och som modellen i dess nuvarande form inte beaktar. Modellen är 
vidare endimensionell vilket i stora drag är en korrekt approximation men simulerar 
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således lagret med rör som en utbredd oändlig värmande platta och tar ingen hänsyn 
till randeffekter (t.ex. värmeförlusterna vid vägkanten och inverkan av snö i dikena).  
 

7.3.2 Indata 
I modellen har antagandet gjorts att uppvärmningen kan ske med effekten 350 W/m2 
för det lager som värmeslingorna ligger i. Effekten är satt till ett högt värde men ändå 
rimligt vid tillgång till högtempererat vatten genom fjärrvärme. Den höga effekten är 
kopplad till relativt djup rörförläggning och låg värmeledningsförmåga. En lägre effekt 
från värmeslingor som är placerade närmare ytan i ett material med högre värme-
ledning, kan därmed resultera i likvärdiga resultat.  
 
Halvors länk, som ska koppla väg 155 strax norr om Göteborgs hamn till Hisingsleden, 
är planerad att byggas i en dalgång där ungefär halva sträckan underlagras av sand och 
resten berg. I modellen antogs berg, något som får en viss påverkan på resultatet. Det 
har även antagits att vägen byggs på berg. Skulle det inte ske krävs ett förstärknings-
lager under det obundna bärlagret på 220-450 mm. Detta skulle resultera i en lägre 
värmeledningsförmåga, troligtvis ca 0,5-1 W/(m∙K) för det lagret. 
 

7.3.3 Måluppfyllelse  
 
Styrningen har stor påverkan på resultatet och måluppfyllelsen (eller effektiviteten) 
kan förbättras avsevärt med en effektivare styrning. Modellen har en mycket primitiv 
on/off-styrning. Det innebär att när vägytan kallar på värme så går full effekt in oavsett 
om behovet kan förutses vara relativt litet. Speciellt gäller detta för Fall 1 (frostfritt) där 
endast en lägre temperaturhöjning krävs, men även i hög grad för Fall 2. Som en 
konsekvens påverkas även Fall 3 eftersom det fallet utgörs av en sammanläggning 
mellan Fall 1 och 2.  
 
I Figur 24 nedan presenteras ett utdrag från en vecka i januari månad 2010 då det 
tydligt illustreras hur styrningen påverkar resultatet för måluppfyllelsen för Fall 1. I 
figuren visas tre tillfällen då frostbildning uppstår på vägytan. Vid dessa tillfällen startar 
uppvärmningen och pågår tills målet är uppfyllt. Eftersom rören är förlagda på visst 
djup och beläggningen har en termisk tröghet innebär detta att det tar viss tid innan 
värme når vägytan och temperaturen höjs över kravnivån. Detta innebär per definition 
att en 100 % måluppfyllelse ej kan ske i modellen. Om styrningen hade startat lite 
tidigare hade frost aldrig uppstått och måluppfyllelsen hade blivit högre. För fall 1 
gäller detta i princip samtliga tillfällen under ett medelår då frost uppstått. 
Måluppfyllelse  > 99 % anses därmed fullt rimlig vid en effektivare styrning. 
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Figur 24: Utdrag för en vecka i januari 2010 för fall 1. Den övre halvan av figuren visar daggpunkts-
temperaturen (blå linje), vägytetemperatur innan uppvärmning (röd linje) samt vägytetemperatur efter 
uppvärmning (grön linje). Den undre halvan av figuren visar effekttillskottet då vägytans temperatur 
understiger daggpunktstemperaturen.  

   
  Det sker således en fasförskjutning i tid så att uppvärmningen börjar för sent och 
pågår för länge. Inledningsvis bedömdes att detta skulle ta ut varandra och inte 
påverka energibehovsberäkningarna i någon större omfattning. Detta har i viss mån 
omvärderats och kan ha en större påverkan än som inledningsvis bedömdes. Delvis har 
detta sin förklaring i att nätterna ofta är kallare än dagarna och det tillskott som erhålls 
av solen inte utnyttjats fullt ut i simuleringarna.  
 
Från resultaten för fall 2 går det se att vid flera tillfällen uppfylls inte målen. Det kan i 
flertalet fall förklaras av den långsamma responsen i systemet och den alltför enkla 
styrningen. Ett system med momentan styrning mot uppmätta värden samt 
väderprognoser, kan sannolikt ge en avsevärd förbättring. Data från Trafikverkets 
väderstationer kombinerat med väderprognoser används redan idag för att varna 
trafikanter samt för förebyggande vägunderhåll vintertid. De genomförda körningarna 
visar dock att det förmodligen inte krävs så mycket för en påtaglig effektivisering av 
systemet styrning. Om systemet slås på bara någon halvtimma före förväntat snöfall 
eller isbildning skulle måluppfyllelsen förbättras markant.  
 
Värmesystemets avstängning för fall 2 kan troligtvis även sättas till en lägre temperatur 
än 3°C. En uppvärmning av vägytan till 3°C är visserligen inte en ren energiförlust 
eftersom vägytan också håller sig över 0°C en tid efter att systemet stängt av. I Figur 25 
nedan tydliggörs att värmesystemet behöver arbeta oftare och under längre perioder 
för att uppfylla målet. Likaså åskådliggörs flera av de tillfällen som påverkar målupp-
fyllelsens resultat, där styrningen i programmet tillåter att temperaturen sjunker under 
0°C innan uppvärmningen startar igen, vilket med en bättre styrning inte skulle tillåtas. 
Den uppskattade måluppfyllelsen för fall 2 kan därmed antas uppgå till någonstans 
mellan 97 och 99 %. 
 

350 W 

0 W 
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Figur 25: Utdrag för en vecka i januari 2010 för fall 2. Den övre halvan av figuren visar vägytans 
temperatur utan uppvärmning (grön linje) och temperaturen vid uppvärmning (blå linje). Temperaturen 
0°C tydliggörs i diagrammet (röd linje). Den undre halvan av figuren visar effekttillskottet då 
vägytetemperaturen understiger 0°C. 

 
Medeleffekten studeras per dag vilket medför att resultatet beror av var gränsen sätts 
för vad som är en vinterperiod. Värdet för medeleffektbehovet per dag förändras 
beroende på skalan för tidsperioden och för antagandet om hur lång en vinterperiod 
är. Helt naturligt skulle medeleffekten vara lägre om det slås ut på ett helt år istället för 
under enbart vintermånader då systemet är igång. I ett varaktighetsdiagram kan 
däremot medeleffekten per dag beskriva hur många dagar som det föreligger stort 
uppvärmningsbehov. Skulle detta istället studeras på timnivå skulle alla timmar få 
värden med effekten 0 eller 350 W/m2. 
 
Inverkan av den alltför enkla styrningen i modellen har uppmärksammats och 
hanterats i systemstudien, se avsnitt 6. 
 
I Fall 3, där värmesystemets grundstyrning är fall 1 (frostfritt) men vid snöfallsdagar fall 
2, visar resultatet troligtvis en något för hög energiförbrukning än vad som behövs. 
Detta med anledning av att vägen inte behöver värmas till att överstiga 0 °C under hela 
dygnet ifall det snöar lite under 1 timma. Det kan även slå åt andra hållet då det funnits 
snöfallstimmar med resultat från fall 2 som har haft låg energiförbrukning. 
 
Resultaten för Fall 3 har skapats ur beräkningarna för fall 1 och Fall 2. Ingen egen 
simulering har således skett för Fall 3 eftersom det inte varit möjligt att styra modellen 
med dubbla villkor. Tillvägagångssättet för beräkningen av medeleffekten för fall 3 är 
därför inte helt korrekt. Det har visat sig inte vara korrekt att plocka effektdata ur 
resultaten från fall 2 på timnivå vid snöfall . Vid flertalet tillfällen är medeleffekten per 
timma 0 W/m2 för fall 2 vid snöfallstimmar, eftersom uppvärmningen har pågått i ett 
tidigare skede och höjt vägytans temperatur. I ett sådant scenario underskattas 
energiförbrukningen eftersom effekten 0 W/m2 allt för ofta skulle plockas, som följd av 
att uppvärmning pågått tidigare. Därför antogs att effektbehovet under ett dygn vid 
inträffade snöfallstimmar, ger en mer representativt bild av energibehovet. 
 
Fokus i beräkningarna har inte legat på kylning av vägen sommartid. Den kylning av 
vägen som utförts under sommaren har varit för begränsad men detta bedöms inte 

350 W 

0 W 
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påverka resultaten för uppvärmningen vintertid. Kylningen i sig är emellertid intressant 
ur ett tekniskt perspektiv och kan motverka spårbildning från långsamgående tung 
trafik under heta sommardagar, vilket innebär att kylning kan öka vägbeläggningens 
livslängd. 
 
Resultaten för effektbehovet baseras på ett medelår utifrån perioden januari 2009 till 
januari 2013. Medelåret skall inte ses som ett normalår utan just som ett medelår av 
dessa fyra år.   
 
Vid inkluderad snöröjning i resultaten antas att en plogbil mekaniskt tar bort 90 % av 
snön. Resterade 10 % avlägsnas av värmesystemet. Skulle all snö fasomvandlas till 
vatten utav värmesystemet kräver det 17 kWh/m2.  
 

7.4 Krav på styrning och reglering 
Styrning och regleringen av värmetillförseln till vägytan är av största vikt för att 
säkerställa god funktion, låg driftkostnad och optimerad investering. Vägytan är 
emellertid exponerad för en rad kopplade processer som i flera fall är snabba, kraftfulla 
och kortvariga. Det är således ingen enkel sak att optimera en styr- och reglerfunktion 
för uppvärmning av vägytan med solvärme i kombination med värmelagring. Några 
faktorer som är av särskild vikt är följande: 
 

 Snabb svarstid från värmesystemet när vägytan kallar på värme. Detta ställer 
krav på djup för rör och beläggningens termiska egenskaper.  

 Intelligent styrning som kan prediktera energi- och effektbehovet utifrån data 
på vägtemperatur, utetemperatur och luftfuktighet, eventuellt i kombination 
med klimatprognoser 

 Smart reglering som gör att effektbehovet hålls nere utan att det går ut över 
driftkostnaden.  

 Mätparameter som tillser att vägytan är halkfri även om ingen utfällning av 
fukt eller nederbörd sker. T.ex. ett ”minne” eller mätfunktion som tillser att 
vägytan hålls varm om temperaturen sjunker i de fall det finns kvarstående 
fukt på vägytan av annan anledning.  

 
För en annan typ av värmekälla skulle merkostnaden för en överdimensionering vara 
betydligt mindre avseende investeringen. Däremot skulle fortfarande driftkostnaden 
bli lidande.  
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7.5 Nyckeltal för exempel Halvors länk 

7.5.1 Inledning 
I systemstudien med exempel Halvors länk i Göteborg har grundare förläggningsdjup i 
vägen och högre värmelednings-förmåga för beläggningen använts jämfört med 
energiberäkningarna med CoupModel. Det finns brister i kunskapsläget om vad värme-
ledningsförmågan i verkligheten är för de allmänt förekommande beläggningarna.  
 
I systemstudien har man försökt ta hänsyn till vad förändrade materialparametrar och 
en förbättrad reglerfunktion innebär för energi- och effektbehov. Detta har gjorts 
genom analys av utdatafilerna från CoupModel och kompletterande beräkningar som 
resulterat i modifierat energi- och effektbehov, se avsnitt 6.  Vidare har system-
funktionen beräknats genom en kombination av modeller, där bl.a. dimensionerande 
temperaturer och temperaturdifferenser analyserats. Vissa osäkerheter finns dock i 
dessa beräkningar, bl.a. relaterade till övergångsmotstånd i vägytan, vilket kan ha 
resulterat i underskattade energi- och effektbehov.   
 
Som resultat av beräkningarna har dimensioneringar av olika uppvärmningssystem 
utförts och systemritningar upprättats. Dessa har sedan kostnadsberäknats. Fall 2 har 
beräknats ingående. Sedan har kostnaderna proportionerats på ett relevant sätt för 
Fall 1 och 3. Kostnaderna för dessa fall blir därför mer osäkra. Slutligen har drift-
kostnaderna beräknats. En osäkerhet föreligger emellertid om det maximala 
effektbehovet.  
 
De olika fallen är: 

 Fall 1: Uppvärmning av vägytan så att kondensering/frysning ej kan ske 

 Fall 2: Uppvärmning av vägytan så att >0 °C upprätthålls.  

 Fall 3: Grundstyrningen enligt fall 1 men vid snöfallsdagar används fall 2 
(medelår) 

 
De olika alternativa uppvärmningssätten är: 

 Alternativ 1: Endast bergvärme. 

 Alternativ 2: Bergvärme i kombination med fjärrvärme. 

 Alternativ 3: Bergvärme i kombination med värmepump (fjärrvärme är 
inkluderat som backup system). 

 
Systemlösningarna framgår av Bilaga 3 

7.5.2 Nyckeltal för kostnader och energibehov 
 
Nyckeltal för de olika driftfallen och alternativa uppvärmningssätten finns beskrivna i 
Tabell 19 - Tabell 21. De baseras på avsnitt 6 och avser klimatförhållanden i Göteborg.  
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Nyckeltalen avser följande: 

 Total investering, kr/m2. Merkostnad för uppvärmningssystemet exkl. moms. 

 Genomsnittlig investerings- och driftkostnad, Kr/m2 och år. Räknad som total 
livslängdskostnad per m2 dividerat med livslängd (25 år). 4 % ränta, 2 % 
inflation, 0 % energiökning utöver inflation 

 Primärenergi, kWh/m2. Bruttoenergibehovet för vägens uppvärmning för att 
klara respektive falls krav samt köpt energi för de olika alternativen.  

 Värmefaktor. Förhållandet mellan bruttoenergibehovet och köpt energi. Högre 
andel lagrad solenergi ger en större värmefaktor.  Till exempel innebär 
värmefaktor 10 att mindre än 10 % av energibehovet köps och att resterande 
del är ”gratisenergi”.  

 
Tabell 19 Nyckeltal för Fall 1, alternativ 1 till 3.  

 Investering 
Kr/m2 

Genomsnittlig 
investerings- och 

driftkostnad 
Kr/m2 och år 

Primärenergi 
kWh/m2 

Värmefaktor 

Bruttoenergibehov: - - 12,9 1 
Alternativ 1 1450 64 3,6 3,6 
Alternativ 2 1383 73 5,7 2,3 
Alternativ 3 1563 72 4,0 3,2 

 
 
Tabell 20 Nyckeltal för Fall 2, alternativ 1 till 3.  

 Investering 
Kr/m2 

Genomsnittlig 
investerings- och 

driftkostnad 
Kr/m2 och år 

Primärenergi 
kWh/m2 

Värmefaktor 

Bruttoenergibehov - - 134 1 
Alternativ 1 3066 136 12,8 10,4 
Alternativ 2 2721 141 29,9 4,5 
Alternativ 3 3649 165 16,3 8,2 

 
Tabell 21 Nyckeltal för Fall 3, alternativ 1 till 3.  

 Investering 
Kr/m2 

Genomsnittlig 
investerings- och 

driftkostnad 
Kr/m2 och år 

Primärenergi 
kWh/m2 

Värmefaktor 

Bruttoenergibehov - - 76 1 
Alternativ 1 2334 101 7,2 10,4 
Alternativ 2 2140 101 18,2 4,1 
Alternativ 3 2661 118 9,4 8,0 
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7.5.3 Kostnad för exemplet Halvors länk 
 
Om man tillämpar nyckeltalen på Halvors länk erhålls kostnader enligt Tabell 22. För 
Halvors länk är framkomligheten prioriterad. Fall 3 (snöfritt)är därför aktuellt.  
 
Tabell 22 Kostnader och energibehov för Halvors länk vid tillämpning av Fall 3 vid de olika uppvärm-
ningsalternativen 1 till 3. Beräknad area är 4815 m2 för ett uppvärmt körfält. Energibehovet för de olika 
alternativen avser mängd köpt energi.  

 Investering 
Kkr 

Genomsnittlig 
investerings- och 

driftkostnad 
Kkr/år 

Energi 
MWh 

Värmefaktor 

Bruttoenergibehov 
 

- - 366 1 

Alternativ 1 – 
Direktkopplat berglager 

11 250 485 35 10,4 

Alternativ 2 – bergvärme 
med fjärrvärme 

10 300 489 88 4,1 

Alternativ 3 – bergvärme 
med värmepump 

12 800 566 45 8,0 
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7.6 Miljö och energi - Jämförelse med traditionell 
vinterväghållning 

 
Ett försök till jämförelse mellan uppvärmning av väg med traditionell vinterväghållning 
har gjorts i Tabell 23. Jämförelsen visar att den årliga nettoenergiåtgången för 
vägavsnittets drift är av samma storleksordning medan klimatpåverkan är betydligt 
mindre, mellan 10-20 % av den för uppvärmd väg.  
 
I beräkningen finns osäkerheter i indata såsom annan konsekvens av klimatzon för 
saltningsberäkningen och uppräkningsfaktorns storlek för intensivare vinterväghållning 
i kritisk backe. Endast årlig drift har jämförts i tabellen och byggande är således ej 
inkluderat.  
 
Tabell 23 Energiåtgång och klimatpåverkan för saltning av väg i en kritisk backe jämfört med uppvärm-
ning av väg. För vägvärme har direktkopplad bergvärme använts tillsammans med snöfri tillämpning. 
Eftersom värmebehovet för utrymme för pump och reglering är överskattat och får inverkan vid en 
sådan här jämförelse så ha det dragits ner till en mer rimlig nivå.  Snöröjning har ej inkluderats. 
Avseende diesel, saltning och el har data från miljökalkyl 2.0 (Trafikverket, 2014) använts och det klimat 
som redovisats är VMN (Mälardalen). Eftersom det aktuella avsnittet är en kritisk backe med intensiv 
vinterväghållning har en uppräkningsfaktor=1,25 antagits för saltningsberäkningen.  

 Saltning Uppvärmning 

 Energi CO2 Energi CO2 

Bränsle      

Bränsleåtgång, l/mil 3,5    

Saltning, antal ggr/år 138    

Energiinnehåll diesel, kWh/liter 10    

Vägbredd, m 3,5    

Energiåtgång bränsle, kWh/m2 0,14    

CO2 diesel, kg CO2/l  2,54   

CO2-utsläpp bränsle, Kg CO2/m2  0,04   
     

Salt     

Saltmängd, kg/m2 3    

Energiåtgång, MJ/kg 3,3    

Omräkningsfaktor, MJ/kWh 0,28    

Energiåtgång salt, kWh/m2 2,77    

CO2 salt, kg CO2/kg  0,18   

CO2-utsläpp salt, Kg CO2/m2  0,54   
     

Uppvärmning     

Energiåtgång, direktkopplad bergvärme, 
snöfri, kWh/m2 

  5  

Svensk Elmix, kg CO2/kWh    0,02 

CO2-utsläpp uppvärmning, kg CO2/m2    0,1 
     

Antagen uppräkningsfaktor, kritisk backe 1,25 1,25 - - 

     

Summa 3,64 0,72 5,00 0,10 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 

8.1 Slutsatser 
Nedanstående slutsatser kan dras av arbetet, bl.a. av de beräkningar som genomförts 
för exemplet Halvors länk: 
 
Måluppfyllelse, effektivitet och systemfunktion 

 Uppvärmning av väg är effektiv och fungerar på avsett sätt vilket installationen 
av vägvärme i Göteborgsbacken visat. Samstämmiga uppgifter från Trafikverket 
och polisen visar att halkrelaterade stopp i stort sett eliminerats.  

 

 Beräkningar av uppvärmning av väg med lagrad solvärme i berg visar att den 
kan ske energieffektivt och att måluppfyllelsen närmar sig 100 %. Med detta 
menas att systemet tycks i stort kunna eliminera halka. Vägytans temperatur är 
emellertid mycket svårberäknad och förändringarna snabba eftersom vägytan 
befinner sig i ett gränsskikt mellan mark och atmosfär. Små förändringar i flera 
parametrar får därför avgörande påverkan på vägytans temperatur. 
Kvarstående osäkerheter finns beträffande beräkningarnas tillförlitlighet och 
samspelet mellan olika parametrar. Därför behöver beräkningarna och indata 
verifieras, lämpligen i anslutning till ett pilotprojekt.   
 

 Styrningen och reglerfunktionen för vägvärmesystemet har en stor inverkan på 
energiförbrukning, funktion och uppvärmningssystemets effektivitet samt 
måluppfyllelse. Det bedöms vara mycket verkningsfullt att satsa på utveckling 
för att optimera styr- och reglerfunktionen.  

 

 Vid speciellt direktkopplad bergvärme finns starka beroenden mellan alla 
komponenter i systemet. Vägvärmekollektorns utformning påverkar t.ex. 
flödesdimensionering och rördimensioner men också temperaturkraven från 
bergvärmekollektorn vars funktion i sin tur påverkas av vägkollektorn. Det är 
viktigt att minimera värmemotstånden i systemets alla delar. Som en 
konsekvens är det därför väsentligt att kopplade modeller med vägkollektor 
och berg används vid fortsatt dimensionering och projektering, och att dessa 
kan verifieras under kontrollerade förhållanden. 

 

 Bruttoenergiförbrukningen har beräknats till ca 15 kWh/(m2∙år) för frostfri 
tillämpning och ca 80 kWh/(m2∙år) för snöfri tillämpning (t.ex. backar). För 
snöfri tillämpning utgörs denna av mer än 90 % gratis solvärme vid ett 
direktkopplat system. Andelen gratisenergi blir mindre för en frostfri 
tillämpning beroende på att energiförbrukningen är mindre. Andelen blir också 
mindre vid nyttjande av värmepump. Energiförbrukningen är baserad på 
beräkningar för halvors länk.  

 

 Känslighetsanalyser har genomförts för bl.a. andra klimat och varierande 
teknisk utformning. Dessa visar som väntat att energiförbrukningen ökar med 
kallare klimat men också att isolering under vägkollektorn har påtaglig effekt 
på energiförbrukningen. Isoleringens inverkan ökar med all sannolikhet 
ytterligare för en brotillämpning eftersom denna är kyld från två håll.   
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Kostnader och samhällsvinster 

 Årskostnaden för vägvärmesystem direktkopplat mot bergvärmesystemet 
(utan värmepump) har beräknats till i storleksordningen 100 kr/(m2∙år) för 
exemplet Halvors länk i Göteborg. Denna kostnad inkluderar investerings- och 
driftkostnad. Värmefaktorn är ca 10, d.v.s. förhållanden mellan tillförd energi 
och köpt energi, vilket innebär att mängden köpt energi är liten. Detta innebär 
att systemet har låg känslighet för energiprisförändringar eller avvikande 
energiåtgång. Kostnaden för bergvärme tillsammans med värmepump är 
ungefär densamma.  

 

 De beräkningar som utförts för exemplet Halvors länk tyder på att vägvärme-
system med bergvärme tycks vara samhällsekonomiskt lönsam. Osäkerhets-
intervallet för det beräknade ekonomiska resultatet sträcker sig från en mindre 
förlust till en vinst som kan uppgå till den tredubbla kapital- och driftkost-
naden. Eftersom Halvors länk inte utgör den enda vägen från hamnen kan 
vinsten vara överskattad för denna specifika tillämpning. Bättre beräknings-
samband för de samhällsekonomiska konsekvenserna är väsentlig för att 
förbättra underlaget.  

 
Teknisk utformning och smarta vägar 

 Den tekniska utformningen och materialen i markvärmesystemen behöver 
undersökas och dimensioneras närmare. Exempel kan vara uppsamling av 
vatten, isolering, rörmaterials hållfasthet och temperaturkrav, utformning som 
klarar trafiklaster, värmeledning i asfalt, utformning så att underhållet inte 
försvåras etc. Delar av detta kan med fördel göras i forskningsprojekt vilket i 
förlängningen kan leda till bättre prestanda.   
 

 Utformning av smarta vägar. Det finns beläggningar med särskilt hög friktion på 
både torr och våt yta men som har benägenhet att utsättas för frosthalka, 
troligen på grund av beläggningens termiska egenskaper (Granlund, 2013). 
Uppvärmd väg medför att dessa beläggningar med hög friktion kan användas i 
utsatta partier, t.ex. rondeller. Sammantaget skapar detta en smart väg med 
betydande friktionshöjande effekt.  
 

 Kylning av väg sommartid medför att spår- och vågbildning i asfaltbeläggningen 
kan reduceras vilket minskar kostnaderna för underhåll.  
 

 Värmning vintertid medför att broar kan utsättas för mindre saltpåslag vilket 
inverkar gynnsamt på intervallen för periodiskt drift- och underhåll.  
 

 I studien har fokuserats på värmelagring i berg med hjälp av borrhål med 
slangsystem. Erfarenheter av värmelagring i lera finns också och det systemet 
kan användas vid större lerdjup, t.ex i kombination med värmepålar (pålar 
avsedda för grundförstärkning med installerat rörsystem). 

 
Miljö och energi 

 Användning av vägvärme kan eliminera användningen av salt på sådana utsatta 

partier där saltning utgör en betydande risk för flora, fauna eller grundvatten. 

Exempel är cykelvägar genom känslig parkmiljö samt värdefulla vattentäkter 

och känsliga vattendrag. 
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 Användning av vägvärme med lagrad solvärme i berg har en hög energi-

effektivitet med upp till drygt 90 % gratisenergi från solen.  

 

 Jämförelse mellan traditionell vinterväghållning och uppvärmning av väg visar 

att energiåtgången är av samma storleksordning medan klimatpåverkan (CO2-

utsläpp) är betydligt mindre för driften av uppvärmd väg med direktkopplat 

bergvärmesystem, ca 1/10.  

Tillämpningar 

 En rad tillämpningar finns för uppvärmning av kör- eller gångytor, se exempel i 
Tabell 1. De viktigaste tillämpningarna, helt eller delvis inom Trafikverkets 
ansvarsområde, är: 

 Kritiska backar med hög andel nyttotrafik – främst framkomlighets-
vinster men också betydande olycksreduktion. 

 

 Olycksdrabbade broar – främst trafiksäkerhetsvinster. 
 

 Cykelbanor i storstadsområden – främst vinster i form av färre olyckor 
kombinerat med att cykeln blir en viktigare och växande del av 
trafiksystemet.    

 
För den sistnämnda tillämpningen kan man tänka sig att uppvärmningen sker på andra 
sätt än för vägar och broar. Cykelbanor kännetecknas bl.a. av att de är långsträckta. 
Om samförläggning av tekniska system sker i anslutning till cykelbanan kan restvärme 
användas från elkablar, fjärrvärme och avloppsvatten för att värma cykelbanan, se 
idéskiss i Figur 26.  
 

 
Figur 26 Uppvärmning av cykelbana med restvärme från tekniska system. Bild: Jan Sundberg, 
2013.  

 
Man kan tänka sig olika typer av hybridsystem för uppvärmning. I avsnitt 6 

dimensionerades t.ex. bergvärmesystem i kombination med fjärrvärme och 

värmepump. Ett otal andra kombinationer är möjliga t.ex. havs- eller sjövatten i 

kombination med berglager, se några exempel i avsnitt 4.2.   
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8.2 Rekommendationer 
Innan systemet demonstreras i full skala rekommenderas att systemet testas i 
begränsad pilotskala. Detta kan utföras inom ramen för nordiskt eller internationellt 
samarbete och i samarbete med universitet och högskolor. Nedanstående insatser 
föreslås. Därutöver bör informationsinsatser genomföras. 
 
1. Projektering och byggande av testyta i pilotskala 

1.1. Utformning av program 
1.2. Framtagning av en plats där tester och utvecklingsinsatser kan genomföras 
1.3. Undersökning av vissa kritiska parametrar såsom värmeledning för olika typer 

av beläggningsmaterial 
1.4. Framtagning av lämplig styr-och reglerfunktion 
1.5. Integrerad modellering av vägkollektor och värmelager 
1.6. Detaljprojektering av testyta. Ytan kan vara uppdelad på två eller flera delytor 

där koppling till bergvärmesystem och andra värmekällor, effektivitet och styr- 
och reglerfunktion samt inverkan av materialegenskaper kan testas, 
undersökas och utvecklas. Ytan instrumenteras.  

1.7. Fördjupad ekonomisk analys där osäkerheterna reduceras 
1.8. Byggande av testyta. 
 

2. Följa forskningen inom området. 
  
3. Byggande av demonstrationsobjekt 

 
 

Några exempel på möjliga områden för forskning och innovation är: 
 

 Styr- och reglerfunktionens samspel med klimat och prognoser samt olika 
egenskaper i vägkroppen. Utveckling och verifiering 

 Teknisk utformning av vägkollektorn och materialval, för optimerad funktion 
och rationellt underhåll. 

 Optimering av systemfunktionen för väg tillsammans med värmekälla.  

 Utveckling av beräkningssamband för de samhällsekonomiska konsekvenserna. 
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Bilaga 1 

 

Vädersituationer och dess koppling till halka 
 

Följande är citerat från VTI meddelande 902, som i sin tur refererar till Bogren et 

al. (1999):  
 

”Kväll och natt, lugnt och klart: Vid en allmän lufttemperatur strax över 

fryspunkten är denna vädersituation mycket förrädisk eftersom plötslig halka kan 

uppkomma. På grund av att vägytan snabbt avkyls genom utstrålning, kan den 

relativt fuktiga luften ovan vägen ge snabb frostbildning. Svackor i terrängen, 

dalgångar och ådalar är platser som är särskilt utsatta för detta fenomen. 

 

Morgon, lugnt och klart: Överraskande halka kan uppstå vid denna situation. 

Vägbanan kan vara kraftigt avkyld från natten utan att rimfrost bildas. Men när 

solen börjar att värma luftskiktet närmast vägbanan, blir det en omrörning av 

luftlagren och förhållandevis fuktig luft kan komma i kontakt med vägbanan med 

snabb uppkomst av halka som följd. Växter i vägens närhet värms snabbt och 

avger fuktig luft. Morgontrafiken kan också förorsaka denna omrörning av 

luften. Utsatta platser är svackor och låga partier. 

 

Uppklarnande efter mulen period: Vid uppklarnande efter mulen period med 

temperaturer nära 0C ökar halkrisken. Om denna situation inträffar på kvällen, 

sjunker temperaturen snabbt. Eftersom luften är relativt fuktig, kan rimfrost 

snabbt bildas. Om den mulna väderleken varit åtföljd av regn, är det stor risk att 

befintligt vatten på vägbanan fryser. 

 

Mulet och blåsigt väder: När det är mulet och blåsigt väder är temperaturen 

lägst på höglänta partier, och om det finns vatten på vägbanan fryser det där 

först. Mulet och blåsigt väder minskar skillnaderna mellan luftens temperatur 

och vägbanans temperatur, vilket medför minskad risk för rimfrostbildning.  

 

Frontpassage: Kraftig rimfrostbeläggning kan uppkomma på en kall vägbana, 

som utsätts för fuktig relativt varm luft. Detta kan vara relativt vanligt i 

anslutning till lågtryckspassager. Denna typ av halka kan uppkomma i alla 

terränglägen. Om kall luft kommer in kan den kyla en våt vägbana och orsaka 

halka. 

 

Nederbörd i form av snö och regn: Vid snöfall kan flera olika halksituationer 

uppstå beroende på luftens temperatur, vägytans temperatur och fuktighet på 

vägbanan. En särskilt svår situation uppstår vid underkylt regn. Mycket snabbt 

kan is bildas på vägen, även om vägytans temperatur är över 0C. En liknande 

situation uppstår då det regnar på en vägbana som är kallare än 0C. 

 

 



Bilaga 2  

Modelluppbyggnad och resultat, Halvors länk 

Cellindelning och parametervärden presenteras i figuren nedan. Det värmande lagret i modellen är nummer 6 i figuren och är förlagt på nivån 0,12-0,15m. 

 

  



Randvillkor och inställningar i modelleringsprogrammet  

Här beskrivs betydelsefulla ekvationer, val av randvillkor och inställningar för simuleringar utförda i CoupModel. Texten nedan är hämtad ur manualen för 
programmet. Baserat på de val som gjorts initialt vid uppbyggnaden av modellen uppkommer flera inställningsmöjligheter där olika val kan göras. De val som 
gjorts presenteras i figuren nedan och några är satta till ”defaultvärden”, dessa syns inte i figuren men kan ses i manualen för CoupModel. I manualen beskrivs 
också de olika valens påverkan på de styrande ekvationerna. Information om programvaran samt manual finns tillgänglig på: 
http://www2.lwr.kth.se/CoupModel/    

  

Heat equation:  The heat equation in the program can have binary value which is defined by on and off. The off value means any heat flows are calculated 
and a constant soil temperature is assumed based on the selected preliminary conditions. The On value means that the heat flows between the soil layers are 
calculated. For the simulations in Halvors länk it is set to “On”.  

Water equation: has also a binary value (On and Off). When it is set to On, it means that no water flow is calculated and the soil water content is assumed 
constant. For the simulations in Halvors länk it is set to “On” with complete profile.  

http://www2.lwr.kth.se/CoupModel/


Water and heat equation can be considered separately or together. If only one of them is solved the other is consider as constant for simulation. 

Explicit Energy Balance (EBAL): EBAL is an assumption for simulating a soil surface temperature. This approach is made according to the law of 
conservation of energy at the surface when net radiation flux is in balance with latent and sensible heat to the air and soil heat flux. 
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 =  𝐻𝐻𝑛𝑛 +  𝑞𝑞ℎ + 𝐿𝐿𝜐𝜐𝐸𝐸𝑛𝑛 

Rns is the net radiation at the soil surface which is assumed to be equal to the sum of the sensible heat flux to the air, Hs, the heat flux to the soil, qh and the 
latent heat flux, LvEs. hese three fluxes are estimated by a repetitive process which is based on surface temperature. This repetitive action continues until they 
reach equilibrium.  

Surface temperature:  

The Surface temperature for simulations in Halvors lank is based on (E-balance Solution) which is an iterative numerical solution. It is used to estimate the 
soil evaporation and vapor pressure at the surface. The Evaporation Method should be set to iterative energy balance to use this option.  

Initial heat conditions have four conditions; uniform temperature which is used to calculate the initial storage. Temp(z) table which is used to allocate value of 
initial temperature at different soil layers to estimate initial heat storage. Temp(z)-Estimated where a temperature profile is taken from the analytical solution 
of the sine variation at the surface and a mean-value of damping depth for the soil profile. The last choice for the initial heat conditions is Heat (z) which is 
used to assign values of initial values for heat state variable. For Halvors länk the third alternative is chosen, Temp(z)-Estimated. 

  



Kalibrering av modellen 

Nedan presenteras de parametrar som användes under multikörningen vid kalibreringen. Alla körningar vs accepterade körningar för respektive parameter. 



Varaktighetsdiagram och körningar i CoupModel för fall 1–3 

Fall 1 

Varaktighetsdiagram: Illustration av ett medelår, d.v.s. enskilda år kan ha fler dagar med höga effekter samt färre med låga effekter 

Medeleffekt för samtliga vintermånader = 2,7 W/m2 (1okt – 15 april) 

Energiförbrukning för en vinterperiod = 13 kWh/m2 (1okt – 15 april)  
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Fall 1: Körning i CoupModel, sorten för värmekällan är J/m2/dag. Den övre halvan av figuren visar daggpunktstemperaturen (blå linje) samt 
vägytstemperaturen vid uppvärmning (grön linje). Den undre halvan av figuren visar effekttillskottet då vägytstemperaturen understiger 
daggpunktstemperaturen.  



Fall 2 

Varaktighetsdiagram: Illustration av ett medelår, dvs enskilda år kan ha fler dagar med höga effekter samt färre med låga effekter.  

Medeleffekt för samtliga vintermånader = 34 W/m2 (1okt – 15 april) 

Energiförbrukning för en vinterperiod = 158 kWh/m2 (1okt – 15 april) 
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Fall 2: Körning i CoupModel, Modelleringsresultat från Fall 2. Den övre halvan av figuren visar vägytstemperaturen före och efter uppvärmning, 
grön respektive blå linje. Den undre halvan av figuren visar effekttillskottet då vägytstemperaturen < 0 °C. sorten för värmekällan är J/m2/dag. 

   



Fall 3 medelår 

Varaktighetsdiagram: Illustration av ett medelår, dvs enskilda år kan ha fler dagar med höga effekter samt färre med låga effekter.  

Medeleffekt för samtliga vintermånader = 17 W/m2 (1okt – 15 april) 

Energiförbrukning för en vinterperiod = 77 kWh/m2 (1okt – 15 april) 
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Fall 3 kombination av resultat då fall 1 ersätts av fall 2 vid snöfallsdagar 
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KALKYL ARBETEN

Objekt: DATUM: 2014-01-10 REV NR:
EAJ0312

Hus:  - Åtgärder:
Del:  Bergvärme, markvärme
HUVUD
DEL

DEL
BET.

Del/apparat etc FABRIKAT Typ Dim Antal Volt
V

Effekt
kW

Längd
m

ANM Kr/st,m 
inkl/exkl 
arbete

Ev arbete Summa
kr

REV
NR/DAT

Alt 1, KB

Markvärmekollektor Komplett kollektor med 
ihopkoppling, uppfylning, 
fördelare etc.

LK-markvärme  25 mm rör,C/C 100 mm 
fördelare, fästen i mark 
etc.

25 1 970 313 970 313

Alt 1, KB KB001-AV1 Avstängare  - dim flöde: 96,2 l/s 225 6 19 602 117 612

Alt 1, KB KB001-RV1 Reglerventil vitaulic  - "- 200 1 32 410 600 33 010

Alt 1, KB KB001-temp Tempgivare med 
dykficka

L = 200 mm 15 4 484 1 936

Alt 1, KB KB001-dykrör Dykrör för givare inkl 
montage

L= 100 mm 3 363 1 089

Alt 1, KB KB001-Filter Filter 225 1 18 876 18 876

Alt 1, KB KB001-CP01A/B Pump Wilo 96,2 l/s, 380 kPa, DL 
150/340-45/4

1 147 790 103 453 17 600 121 053

Alt 1, KB KB001-CP01A/B-FRQ Fregvensomvandlare 
med styrskåp för pump

Wilo 2*45 kW 1 185 980 130 186 17 600 147 786

Alt 1, KB KB001-rör  -  - Rörledningar 225 2 20 6 534 261 360

Alt 1, KB KB001-isolering  -  - Isolering av rör 225 2 20 1 718 68 728

Alt 1, KB KB001-rör avluftning 15 12 5 583 34 993

Alt 1, KB KB001-GP60 Larmmanometer 1 1 200 1 200

Alt 1, KB KB001-Avl Avstängare  - 15 16 169 2 710

Alt 1, KB KB001-SÄV Säkerhetsventil mm  - 15 1 3 872 3 872

Alt 1, KB KB001/2-exp pumpsystem för öppet 
kärl

Somatic kompakt 1 32600 22 820 13 440 36 260

Alt 1, KB KB001/2-exp kärl Somatic 1 9450 6 615 4 480 11 095

Alt 1, KB KB001-Kulvert ut Kulvert ut till resp sektion PE-rör delsträcka 1 250 1 500 218 109 163 800

Alt 1, KB delst 2 315 1 500 348 174 261 000

Alt 1, KB delstr 3 315 1 500 348 174 261 000

Alt 1, KB delstr 4 250 1 500 218 109 163 500

Alt 1, KB delstr 5 355 1 20 443 221 13 284

Alt 1, KB avl 16 8 250 3 2 1 170

Alt 1, KB KB001-SV21A-B Reglerande 
vridspjällsventil

200 2 16 992 1 452 36 888

Alt 1, KB KB001-Kulvert Grävning, återfyllning gäller för alla rör 1 1000 2 500 2 500 000

Alt 1, KB

Alt 1, KB KB002-CP01A/B Pump Wilo 67,5 l/s, 110 kPa,DL-E 
150/220-11/4

1 167 620 117 334 17 600 134 934

Alt 1, KB KB002-temp Tempgivare med 
dykficka

L = 200 mm 15 3 484 1 452

Arbets nr:
Värma väg med bergvärme

MÄNGDNING UTRUSTNING
Vägvärme REV DATUM:

VÄGVÄRME

Sida 1



KALKYL ARBETEN

Objekt: DATUM: 2014-01-10 REV NR:
EAJ0312

Hus:  - Åtgärder:
Del:  Bergvärme, markvärme
HUVUD
DEL

DEL
BET.

Del/apparat etc FABRIKAT Typ Dim Antal Volt
V

Effekt
kW

Längd
m

ANM Kr/st,m 
inkl/exkl 
arbete

Ev arbete Summa
kr

REV
NR/DAT

Arbets nr:
Värma väg med bergvärme

MÄNGDNING UTRUSTNING
Vägvärme REV DATUM:

VÄGVÄRME

Alt 1, KB KB002-AV1 Avstängare  - dim flöde: 67,2 l/s 200 5 19 118 95 590

Alt 1, KB KB002-rör  -  - Rörledningar 200 2 16 5 808 185 856

Alt 1, KB KB002-isolering  -  - Isolering av rör 200 2 16 1 718 54 982

Alt 1, KB KB002-pe samlingsrör Kulvert ut till resp sektion 16,75 l/s, sektion

Alt 1, KB KB002-Kulvert ut Kulvert ut till resp sektion PE-rör delsträcka 1 200 1 280 146 73 61 488

Alt 1, KB delst 2 280 1 500 275 137 206 100

Alt 1, KB delstr 3 280 1 500 275 137 206 100

Alt 1, KB delstr 4 200 1 280 146 73 61 488

Alt 1, KB delstr 5 280 1 20 275 137 8 244

Alt 1, KB avl 16 8 250 3 2 1 170

Alt 1, KB

Bergvärmesystem 26 st borrhål 230 m djupa 4 st delsystem 
totalt 104 st 
borrhål

Komplett med fördelare 50 26 per borrhål 
med 
uppfyllning 
och 
samlingsled
ning draget 
till fördelare:

51 000 5 304 000

Alt 1, KB 11 553 940

ALT1, STYR,EL Styr med skåp etc för varje kollektor 8 4 500 36 000

ALT1, STYR,EL Givare 5 3 500 17 500

ALT1, STYR,EL Styrning FRQ pump 2 pumpar, 4 st frq 8 2500 20 000

ALT1, STYR,EL Appratskåp, matning mm 1 20000 20000

ALT1, STYR,EL eldragning 1 50 000 50000

ALT1, STYR,EL DUC programmering, 
bilder mm

21 3 000 63000

ALT1, STYR,EL 206 500

ALT1, STYR,EL Totalt: 11 760 440

ALT1, STYR,EL Byggnad: 75 m2 750 000

Summa: 12 510 440

Summa rör:

Summa styr+ el:

Sida 2



KALKYL ARBETEN

Objekt: DATUM: 2014-01-10 REV NR:
EAJ0312

Hus:  - Åtgärder:
Del:  Bergvärme, markvärme
HUVUD
DEL

DEL
BET.

Del/apparat etc FABRIKAT Typ Dim Antal Volt
V

Effekt
kW

Längd
m

ANM Kr/st,m 
inkl/exkl 
arbete

Ev arbete Summa
kr

REV
NR/DAT

Arbets nr:
Värma väg med bergvärme

MÄNGDNING UTRUSTNING
Vägvärme REV DATUM:

VÄGVÄRME

Alt 2 Bergvärme avgående -2 121 600

Alt 2

FJV-VVX01 vvx Swep VVX 2*B60H-Lx78(2 
st)

2 Dim effekt: 
1500 
kW,80/30-
20/10 
7,17/41,95 
kg/s,  vikt 
98,4 kg

22 165 44 330

Alt 2
FJV Undercentral rör exkl 

inkl
styrventil

1 375 100 375 100

Alt 2 STYR DUC UC inkl el 1 21 000 21 000

Alt 2
KB001-temp Tempgivare med 

dykficka
L = 200 mm 15 3 484 1 452

Alt 2 KB001-AV1 Avstängare  - dim flöde: 41,95 l/s 150 3 13 552 40 656

Alt 2 KB001-RV1 Reglerventil TA  - "- 150 1 10 890 10 890

Alt 2 KB001-SÄV Säkerhetsventil mm  - 15 1 968 968

Alt 2
KB001-SV25A-B Reglerande 

vridspjällsventil
150 2 16 992 1 452 36 888

Alt 2 KB001-RÖR 150 2 16 4 286 137 146

Alt 2 KB001-isolering  -  - Isolering av rör 150 2 16 1 452 46 464

Alt 2 -1 406 706

ALT 2

Summa rör + styr:+el

Sida 3



KALKYL ARBETEN

Objekt: DATUM: 2014-01-10 REV NR:
EAJ0312

Hus:  - Åtgärder:
Del:  Bergvärme, markvärme
HUVUD
DEL

DEL
BET.

Del/apparat etc FABRIKAT Typ Dim Antal Volt
V

Effekt
kW

Längd
m

ANM Kr/st,m 
inkl/exkl 
arbete

Ev arbete Summa
kr

REV
NR/DAT

Arbets nr:
Värma väg med bergvärme

MÄNGDNING UTRUSTNING
Vägvärme REV DATUM:

VÄGVÄRME

Alt 3 Bergvärme avgående -3 182 400

Alt 3 KB001-AV1 Avstängare  - dim flöde: 63 l/s 200 8 19 118 152 944

Alt 3 KB001-RV1 Reglerventil TA  - "- 200 3 25 000 600 76 800

Alt 3 KB001-temp Tempgivare med 
dykficka

L = 200 mm 15 6 484 2 904

Alt 3 KB001-dykrör Dykrör för givare inkl 
montage

L= 100 mm 15 3 363 1 089

Alt 3 KB001-Filter Filter     

Alt 3 VS009-CP01A/B Pump Wilo 67,5 l/s, 110 kPa,DL-E 
150/220-11/4

1 147 790 103 453 17 600 121 053

Alt 3 KB001-SV23A-B/SV22 Reglerande 
vridspjällsventil

200 3 16 992 1 452 55 332

Alt 3 KB001-SÄV Säkerhetsventil mm  - 15 2 968 1 936

Alt 3 KB001-RÖR 150 2 16 4 286 137 146

Alt 3 KB001-isolering  -  - Isolering av rör 150 2 16 1 452 46 464

Alt 3 VP001,VP002 VÄRMEPUMPAR DAIKIN 2 420 000 50 000 940 000

Alt 3 VS009-AV1 Avstängare  - dim flöde: 63 l/s 200 10 19 118 191 180

Alt 3 VS009-RV1 Reglerventil TA  - "- 200 2 17 000 1 452 36 904

Alt 3 VS009-temp Tempgivare med 
dykficka

L = 200 mm 15 6 484 2 904

Alt 3 VS009-dykrör Dykrör för givare inkl 
montage

L= 100 mm 15 2 363 726

Alt 3
VM1+IVM1 VÄRMEMÄNGDS-

MÄTNING  
VÄRME

Kamstrup Multical 602,Ultraflow 54 200 1 30 000 3 000 33 000

Alt 3 VS009-F1 Filter 225 1 18 876 18 876

Alt 3 VS009-EXP1 EXPANSIONSSYSTEM 80 L 1 12 100 12 100

Alt 3 VS009-RÖR 200 2 30 6 558 393 492

Alt 3 VS009-isolering  -  - Isolering av rör 200 2 30 1 210 72 600

Alt 3
FJV-VVX01 vvx Swep VVX-

B50H*254/
1-P

1 38 900 1 000 39 900

Alt 3 VS010-AV1 Avstängare  - dim flöde: 17 l/s 150 5 13 552 67 760

Alt 3 VS010-temp Tempgivare med 
dykficka

L = 200 mm 15 6 484 2 904

Alt 3 VS010-dykrör Dykrör för givare inkl 
montage

L= 100 mm 15 2 363 726

ALT 3

Sida 4



KALKYL ARBETEN

Objekt: DATUM: 2014-01-10 REV NR:
EAJ0312

Hus:  - Åtgärder:
Del:  Bergvärme, markvärme
HUVUD
DEL

DEL
BET.

Del/apparat etc FABRIKAT Typ Dim Antal Volt
V

Effekt
kW

Längd
m

ANM Kr/st,m 
inkl/exkl 
arbete

Ev arbete Summa
kr

REV
NR/DAT

Arbets nr:
Värma väg med bergvärme

MÄNGDNING UTRUSTNING
Vägvärme REV DATUM:

VÄGVÄRME

Alt 3 VS010-CP01A/B Pump Wilo 16 l/s, 80 kPa,, dp-e 
80/115-2,2/2,3 PN10

80 1 61 520 4 400 65 920

Alt 3 VS010-F1 Filter 150 1 8 712 8 712

Alt 3 VS010-RÖR 200 2 10 4 283 85 668

Alt 3 VS010-isolering  -  - Isolering av rör 200 2 10 862 17 230

Alt 3 El: 1 450 000 450 000

Alt 3 Styr: 1 300 000 300 000

Alt 3 Summa: 3 336 271
Alt 3 Byggnad: 45 m2 450 000
Alt 3 Totalt: 3 786 271

Sida 5
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