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Förord 
Detta examensarbete har skrivits på Högskolan i Borås inom högskoleingenjörsprogrammet 

Industriell ekonomi och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts av Alexander 

Sundberg Viebke, Oskar Kling och Christoffer Römo under vårterminen 2018. 

Vi skulle vilja tacka vår interna handledare på Högskolan i Borås, Håkan Svensson för 

trevliga möten och bra vägledning under rapportens gång. Vi skulle även vilja rikta ett stort 

tack till vår externa handledare Christin Carlsson på KMA-avdelningen på Serneke AB som 

lagt ner ett stort engagemang för att hjälpa oss med kontaktuppgifter och relevant information 

till utomstående företag. Slutligen vill vi tacka utomstående företag som ställt upp på 

intervjuer samt bidragit med information kring ämnet som gett oss bra grund att stå på inför 

denna rapport. 
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Sammanfattning
I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt 

hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen 

finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den 

mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. När tillgång till fjärrvärme inte finns, måste ett 

provisoriskt värmesystem med annat energislag upprättas. Denna rapport kommer att 

behandla de energislag som finns på marknaden idag, gasol, el, diesel, pellets och fjärrvärme.  

Resultatet i rapporten är grundat på verklig data för hur många kilowattimmar, som gick åt för 

endast provisorik uppvärmning och uttorkning under olika tidsintervall på ett redan slutfört 

bostadsprojekt. Utifrån inhämtad data gjordes en jämförelse av kostnader och 

koldioxidutsläpp för ett hetluftssystem med pellets, diesel och diesel med inblandning av 

Triboron som energislag. 

Jämförelsen resulterade i att diesel med inblandning av Triboron ”Fuel Formula” var det mest 

kostnadseffektiva alternativet. En inblandning av detta medel i dieselbrännaren sänkte både 

kostnader och koldioxidutsläpp. Det mest miljövänliga alternativet var pellets, vars 

koldioxidutsläpp endast stod för 2,2 procent av utsläppen ren diesel hade producerat.  

Går pellets ej att nyttja i mån av plats eller kostnad, bör diesel med Triboron användas för att 

minska växthusutsläpp och kostnader. Grön el är det mest miljövänliga alternativet. Enbart el 

kan sällan användas för att täcka det effektbehov som krävs för en större uttorkning under 

vinterhalvåret, men är ett bra komplement. För att företag ska kunna säkerställa att deras el är 

så kallad grön el, kan man köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt veta varifrån elen 

kommer.  
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Abstract 
In this thesis, different methods of dehydration have been investigated as well as how the 

choice of energy source affects the environment combined with its costs. In the dehydration 

process, there are different options to apply. Usually district heating is used as it’s the most 

considered method due to its costs and the environmentally aspects. When access to district 

heating is not available, a provisionally heating system must be established. This thesis will 

deal with the different energy sources that are available on the market today.  

The thesis result is based on actual collected data from a completed construction project and 

how many kWh they used for provisionally heating system throughout the project. Based 

from the collected data, a comparison about costs and carbon dioxide emissions was made to 

compare different dehydration methods. 

The comparison gave the result that a combination of diesel Triboron “Fuel Formula” is the 

most profitable option due to its lower costs. The combination of Triboron and diesel showed 

a reduced indication of both costs and carbon dioxide emissions. The most efficient method 

from an environmental perspective was pellets. The carbon dioxide emissions accounted only 

2,2 percent compared to pure diesel emissions. 

Whether pellets can be used or not due to logistics or costs, diesel combined with Triboron 

should be used as a complement to reduce carbon dioxide emissions and costs. However, the 

usage of “Green” electricity is the best option seen from an environmental point of view. A 

negative aspect with electricity is that it can rarely be used as a main source due to its high-

power requirement during the winter season, but it’s a good complement. Companies can also 

be part of windmill projects to ensure themselves that they are using “green” electricity for 

their production.  
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Begreppsförteckning 

• CO2e: Koldioxid ekvivalenter (mått på utsläpp av växthusgaser sammanvägt till 

koldioxid)

• Vct: Vattencement tal

• PE-folie: Diffusionsspärr i åldersbeständig plast som skyddar konstruktionen mot fukt

• NOx: Kväveoxider

• BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnare – utförande

• RF: Relativ fuktighet (p   m        
m )

• Mättnadsånghalt: Hur mycket vatten luften maximalt kan hålla vid en viss temperatur

• kWh: Kilowattimmar 
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1. Inledning 
I samband med den höga bostadsbristen är byggbranschen idag i en högkonjunktur där det 

byggs i ofantliga mängder för att kunna möta den stora efterfrågan. Nyproduktion har i stort 

sett sen i början av 1990-talet varit låg. År 2013 var det enligt Riksrevisionen (sid. 23) 126 

kommuner som uppgav att det råder en bostadsbrist i sin kommun. Orsakerna till det stora 

trycket på byggandet är enligt Boverket (2015 sid. 3) att efterfrågan på bostäder ökar drastiskt 

på grund av låga räntor parallellt med en stigande befolkningstillväxt.  

 

I samband med det höga trycket på byggsektorn ställs även byggföretagen inför utmaningar 

att bygga både hållbart och miljövänligt, men samtidigt till lägsta pris. Problematiken uppstår 

då det mest miljövänliga alternativet, vanligtvis inte alltid är det mest kostnadseffektiva. 

Enligt Boverket (2018) stod bygg- och fastighetssektorn år 2015 totalt (inhemsk och import) 

för 20,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Av dessa släpptes 11,1 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter ut i Sverige, vilket motsvarar cirka 18 procent av Sveriges totala årliga 

utsläpp av växthusgaser. Enbart byggsektorn stod för cirka 40 procent av de totala utsläppen.  

 

Generellt anses byggbranschen vara konservativ och förändringströg, men detta håller på att 

förändras i takt med högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga (Byggledarskap 2018). 

Rapporten grundar sig på påståendet från Serneke Bygg AB att när fjärrvärme inte har funnits 

att tillgå, har diesel varit det energislag som vanligtvis använts för uppvärmning och 

uttorkning på byggarbetsplatser. Diesel har traditionellt varit det alternativ som kan generera 

den effekt som krävs för uttorkning under de kallare delarna av året.  

 

I detta examensarbete har en kostnad- och miljöjämförelse gjorts för att identifiera skillnader 

mellan de olika energislagen diesel och pellets för hetluftssystem. 

1.1 Bakgrund 
Åtkomlighet och projekt som inte ligger nära en stadskärna försvårar möjligheten att få både 

miljö och kostnad att gå ihop. För uppvärmning och uttorkningsprocessen på en 

byggarbetsplats är fjärrvärme det billigaste alternativet idag, men i många fall finns det ej att 

tillgå (Byggtorkning 2012).    
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Amiri & Weinberger (2017) menar att fjärrvärmesystem är väletablerat i de norra europeiska 

länderna, då det råder ett kallare klimat. Byggindustrin är en av de industrier som alltid 

försöker att nyttja fjärrvärme, om möjligheten finns. Att använda diesel till denna process i 

större utsträckning, har en kraftig inverkan på miljön och är på lång sikt ingen hållbar lösning.  

 

En restprodukt vid förbränning av diesel är NOx, som är ett samlingsnamn för 

kväve(di)oxider. NOx är en av de mest omfattande föroreningarna då den är skadlig för 

hälsan och leder till att ett stort antal blir drabbade av andningssvårigheter. För att minska 

NOx-utsläppen inom byggproduktion är det viktigt att en substitutlösning för 

dieselanvändning för uppvärmning och uttorkning tas fram (Hamid et al. 2016). 

 

Serneke Bygg AB har inte någon policy gällande valet av uppvärmning och 

uttorkningsmetod, då förutsättningarna varierar beroende på projekt. I dagsläget är det upp till 

den enskilde platschefen att välja den metod som anses mest lämplig för det enskilda projekt 

han/hon ansvarar för. Serneke har som riktlinje att alltid välja det mest miljövänliga 

alternativet, om det är kostnadsmässigt hållbart. 

Vid utformning av uttorkningsprocessen är det en rad faktorer som påverkar vilken metod 

som är mest lämplig att använda, samt hur lång tid processen kommer att ta.  Enligt Gylldorff 

(2012) är val av energislag en avgörande faktor för den totala kostnaden.  

Den största faktorn är under vilken/vilka årstider uttorkningen kommer att ske. Val av 

uttorkningsmetod beror på vilken tid på året man befinner sig i, då den relativa fuktigheten 

skiljer sig åt (Harderup 1998). 

 

Då utomhusluften är varm och har en hög mättnadsånghalt, kombinerat med en låg relativ 

fuktighet under sommaren, krävs ingen extra värmeeffekt för att påskynda uttorkningen. 

Fläktar och avfuktare är fördelaktigt att använda under denna årstid, då uppsamling av vätan 

och en bra ventilation ger bästa resultat. Under vinterhalvåret är det ett måste att tillföra 

värme för att material ska kunna avge fukt. Mättnadsånghalten i luften är låg vid kalla 

temperaturer under vinterhalvåret, och har en hög relativ fuktighet. I länder som har ett kallare 

klimat, likt Sverige, är frostsprängningar på byggnader ett problem. Om fukt i material finns 

och sedan utsätts för minusgrader, kan uppkomst av frostsprängning förekomma (Fridh 2005).  
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Genom denna rapport är målet att lägga fram en grund för en policy och öka kunskapen hos 

de som väljer vilken metod som ska användas för uppvärmning och uttorkning. 

Sammanställningen skall kunna användas generellt för uppvärmnings- och 

uttorkningsprocessen, oavsett byggföretag, då fjärrvärme inte finns att tillgå. 

 

1.2 Problemformulering 
Det finns ett flertal uppfattningar om vilket energislag som är det mest eller minst 

miljövänliga alternativet till uppvärmnings- och uttorkningsprocessen. Det andra problemet är 

att det samtidigt ska vara den mest kostnadseffektiva metoden som väljs. Detta har lett till att 

det undersökta byggföretaget väljer metod utifrån situationen på respektive byggarbetsplats 

samt hur det kommer att påverka budgeten. Både platschefer och projektledare har som mål 

att alltid välja det miljövänligaste alternativet, så länge det inte har en avsevärt större inverkan 

på projektets kostnad.  Detta tenderar till att val av metod påverkas av en mängd aspekter. 

Därav anses det mycket relevant att utvärdera de metoder som finns i dagsläget, vad 

skillnaderna är mellan dessa och om utrymme för förbättring finns, utan att påverka projekts 

kostnad. Då den enskilde platschefen väljer och ansvarar för vilket energislag som väljs för 

uppvärmning och uttorkning på sitt bygge, bör denna person inneha så mycket kunskap om 

valet han/hon gör, som möjligt. 

 

Problemformuleringen som har ställs är ”hur kan valet av metod påverka uppvärmnings- och 

uttorkningsprocessen på byggarbetsplatser, ur ett miljö- & kostnadsperspektiv”? 

 

1.3 Syfte & frågeställning 
Avsikten med denna rapport är att med hjälp från platschefer, projektledare samt det företaget 

skribenterna samarbetar med att identifiera ett nuläge för uttorkningsmetoder och vilka 

alternativ som finns när fjärrvärme ej finns att tillgå. Syftet är att utvärdera de alternativ som 

är bättre än diesel ur både miljö- och kostnadsperspektiv, men som samtidigt klarar att 

leverera motsvarande effekt till diesel. Målet är att ta fram en långsiktig metod som 

byggföretagen kan använda sig av. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställning.  
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- Kan uttorkningsprocessen bli miljövänligare än vad den är i dagsläget, men samtidigt 

kostnadsmässigt hållbar? 

- Vilka alternativ kan ersätta diesel i uttorkningsprocessen? 

1.4 Avgränsningar  
Denna rapport är avgränsad till att undersöka de energislag och metoder som kan användas till 

provisorisk uppvärmning och uttorkning på byggarbetsplatser idag. Rapporten kommer ej att 

behandla datorprogram för beräkningar av uttorkning för olika betongkvalitéter. Beräkningar 

gjorda för miljöpåverkan är endast avsedda för användning och förbränning av energislagen, 

inte hur det framställs eller transporteras.   

Jämförelser mellan befintliga energislag och alternativ för uppvärmnings- och 

uttorkningsprocessen kommer främst att begränsas till kostnad och miljösynpunkt, inom 

byggproduktion.   
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2. Metod 
Valet av metod bygger på att kunna ge författarna en bättre uppfattning om vilka energikällor 

för uttorkningsmetoder som används i dagsläget. Inför detta arbete kommer både en 

kvantitativ- och en kvalitativ studie att genomföras. Den kvantitativa studien kommer att 

göras i form av en enkät och skickas ut till anställda platschefer och projektledare på det 

undersökta företaget. Syftet med enkätstudien är att få en uppfattning om vilka metoder för 

uttorkning som används i dagsläget, men även att få kontaktuppgifter till personer som kan 

tänka sig att delta i den kvalitativa studien. Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka 

varför de metoder som används väljs och identifiera om det finns utrymme för att 

implementera alternativa metoder. Avsikten är även att samla in relevant information till 

empirin, för att sedan jämföra med insamlad teoretisk data.   

2.1 Kvantitativ metod 
Vid användning av en kvantitativ metod ansågs en enkät mest lämpad för rapportens ändamål.  

I rapportens fall kommer enkäten att skickas ut via e-post, där det finns en bifogad länk till 

enkäten. Att använda sig av en enkät är både en enkel och billigt metod för att samla in data. 

Enkäter är ofta uppbyggda på slutna frågor, då det är lättare att samla in och tolka resultaten 

(Bryman 2013).  

 

Enkäten som användes i rapporten (se bilaga 1) är uppbyggd på sex frågor, där tre är öppna 

följdfrågor till föregående frågor. Denna typ av uppbyggnad ger ett tydligt och lättöversiktligt 

svar, som senare enkelt kan tolkas och appliceras i rapporten. Enkäten är anonym för den 

tillfrågade målgruppen för att få ett så ärligt svar som möjligt, men utrymme finns för att 

lämna kontaktuppgifter ifall personen har möjlighet att ställa upp på en intervju. Syftet med 

detta är att författarna ska kunna gå vidare med sin kvalitativa studie (Bryman 2013).   

2.2 Kvalitativ metod 
I rapporten kommer en semi-strukturerad intervju att användas. Semistruktur bygger på 

förbestämda frågor som ställs till samtliga respondenter. Utifrån deras svar finns möjligheten 

för gruppen att ställa följdfrågor (Bryman 2013).  
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Det kommer att genomföras två olika typer av semistrukturerade intervjuer, en som är riktad 

mot platschefer/projektledare, som svarade på enkäten (se bilaga 3). Den andra intervjun är 

för de specialisterna inom maskinuthyrning (se bilaga 2). Båda intervjuerna innehåller cirka 

tio stycken frågor. Det kommer även genomföras telefonintervjuer, då avståndet till vissa 

kontaktspersoner är för långt. Fördel med att genomföra en telefonintervju är att en sådan är 

”lättare att ha kontroll över” (Bryman 2013), då det inte finns någon påverkan av exempelvis 

kön, ålder, klass, etnisk bakgrund, vilket kan göra att den intervjuade svarar på ett sätt 

intervjuaren vill. Eftersom viss information från respondenterna kan uppfattas som känslig 

finns även möjligheten att förbli anonym i denna rapport. Om frågor eller funderingar efter 

intervjuerna finns, sker denna kommunikation via e-post. 

2.3 Observation 

I samband med intervjuerna skedde ett flertal platsbesök på olika arbetsplatser. Detta gav en 

djupare insikt i vilka typer av uttorkningsmaskiner som är vanligast på byggarbetsplatserna, 

varför platscheferna/projektledarna valde just denna metod, samt vad de hade för kunskaper 

inom uttorkningsområdet. 

2.4 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data som går att använda sig av, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är den typ av data som undersökaren själv har samlat in. Detta kan vara i form av 

enkäter, intervjuer, telefonmöten, e-post samt egna observationer. Sekundärdata grundas på 

redan befintlig publicerad information (Mälardalens högskola 2016).  

 

Denna rapport kommer att grundas till största delen på primärdata, men även sekundärdata 

kommer att samlas in för att kunna forma egna åsikter och argument.  

 

Problemformuleringen grundas på påståendet från Serneke Bygg AB att när fjärrvärme ej 

finns att tillgå, så används vanligtvis diesel för uttorkning av byggnader. Det underlag 

rapporten är baserat på är insamlat från fler företag.  
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om frågor som berör mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

”Reliabilitet berör frågan om undersökningen hade genomförts på nytt eller om de påverkas 

av slumpmässiga eller tillfälliga villkor. Med detta menas, kommer resultatet var desamma 

om undersökningen utförs igen” (Justesen & Mik-Meyer 2013). 

 

Reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningens metoder är så väldefinierade att andra i 

princip skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Detta 

innebär att en undersökning mycket väl kan ha hög reliabilitet utan att för den skull ha hög 

validitet. Reliabilitet delas upp i två typer, stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet innebär att 

respondenterna blir tilldelade samma test vid två olika tidpunkter och det undersöks om det 

går att stärka sambandet mellan resultaten i testen. Intern reliabilitet innefattar begrepp som 

rör mått med flera indikationer. När ett sådant mått där varje respondents svar på respektive 

fråga aggregeras för att bilda en totalpoäng, finns det en risk för att indikatorerna inte är 

relaterade till samma mått, det vill säga att de saknar inre överensstämmelse eller 

följdriktighet (Bryman 2013; Justesen & Mik-Meyer 2013). 

 

I rapporten kommer reliabilitet säkerhetställas genom en enkätstudie, som berör rapportens 

problemformulering. Med insamlad data från respondenter, kommer det säkerhetställas att rätt 

typ av information samlas in. Denna information kommer sedan att grunda sig i empirins 

fundament.  

 

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte. När man skriver om validitet går det att dela in begreppet i två olika 

typer av validitet (inre och yttre). Inre validitet betyder att det bör finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar. Yttre validitet kommer att beröra frågan om de mätvärden som har samlats in, 

överensstämmer med det resultat från verkligheten samt om det är generaliserbart. Validitet 

handlar om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, ”om vi mäter 

det vi det vi säger vi mäter” (Bryman 2013; Justesen & Mik-Meyer 2013).  

 
Genom observationer i samband med intervjuer, säkerhetställs en god inre validitet eftersom 

att forskarnas närvaro är hög och kommer därför bekräfta att regelrätta slutsatser dras. Då ett 

flertal intervjuer kommer att genomföras, erhålls en högre yttre validitet än om endast ett fåtal 
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intervjuer hade genomförts. En generalisering kommer att kunna göras för den kvalitativa 

studien, men då varje enskilt projekt har olika förutsättningar samt olika ansvariga personer, 

kommer svaren skilja sig åt beroende på vart studierna genomförs. Detta ger en lägre 

trovärdighet och resulterar i en förhållandevis låg yttre validitet.  

  



 

9 
 

3. Teori  

Teorierna för detta arbete ligger som grund för att skapa en ökad förståelse för hur en effektiv 

uttorkningsprocess sker inom byggproduktion.  Begrepp och termer för uttorkningsprocessen 

kommer att beskrivas för en effektiv uttorkning. Uppfylls inte dessa, kommer inte heller en 

effektiv uttorkning att ske.  

3.1 Tätt klimatskal  
En tät byggnad är en förutsättning för att skapa en effektiv uttorkning. Enligt Sikander, 

Capener & Esad (2015) har ett klimatskal olika syfte för skydd av byggnad. Regntäthet avser 

samtligt skydd mot nederbörd för att minska tillkomsten av väta. Klimatskalet har även som 

uppgift att uppfylla en god lufttäthet samt diffusionstäthet. Diffusionstätheten säkerställs 

genom att ångspärr monteras på insida byggnad. Ångspärren består vanligtvis av PE-folie och 

förhindrar både diffusion och oönskad luftrörelse. 

Burke & Kumlin & Sjöberg (2014) menar att en förutsättning för att säkerställa ett effektivt 

väderskydd tidigt i byggskedet, är att öppningar i konstruktionen, likt fönster- och 

dörröppningar tätas.  

Sikander, Capener & Esad (2015) förklarar även att stort fokus bör läggas på montage av 

vindskydd under byggtiden, då det förhindrar värmeförluster som uppstår genom luftläckage. 

Om klimatskalet inte är upprättat på ett korrekt sätt kan luftläckage förekomma. Detta i sin tur 

försämrar uttorkning av byggfukten. 

3.2 Byggfukt 
Fukthandboken (Nevander & Elmarsson 1994) definierar byggfukt som den mängd vatten 

som måste avges för att materialet skall komma i fuktjämvikt med sin omgivning. Detta kan 

ta flera år att uppnå, men genom uttorkning kan betongen torka till den nivå då den inte är 

skadlig för intilliggande material (Almgren et al. 2013).  

Fukt sätter sig även i de flesta trämaterial. Den kan ha tillförts under exempelvis tillverkning, 

transport eller av nederbörd om materialet inte står skyddat. Byggfukt som inte torkats ut på 

ett korrekt sätt innan exempelvis ytskikt monteras och tätas, kan på kort sikt förstöra 

konstruktionen och ge upphov till mögelskador (Fuktkollen 2018).  



 

10 
 

Betong torkar tills den har samma relativa fuktighet som sin omgivning. Vatten kan även 

tillföras till betongen genom härdning av den gjutna betongen. Allt tillfört vatten blir dock 

inte till byggfukt. Delar av vattnet binds kemiskt och fysikaliskt till materialet. Det är därmed 

endast det obundna fria överskottsvattnet som räknas till byggfukt. Det bör beaktas att 

betongen kommer att fortsätta torka och avge fukt till sin omgivning efter att konstruktionen 

är färdigställd tills den är i jämvikt med sin omgivning (Nilsson 1997; Almgren et al. 2013). 

Fukt kan transporteras på flera sätt, diffusion, konvektion och kapillärsugning. Det är vanligt 

att det sker en kombination mellan dessa (Sandin 1997).  

Diffusion sker enligt Sandin (1997) till följd av gasers strävan att jämna ut 

koncentrationsskillnader. Vattenånga förflyttas från positioner med hög ånghalt till positioner 

som har en lägre fukthalt. En låg ånghalt i luften förbättrar uttorkning då luften kan ta upp 

mer vatten som diffunderar från materialet, utan att skadliga RF-nivåer bildas på andra 

platser. 

Konvektion är en av de vanligaste orsakerna till att fuktskador sker i vägg- och 

takkonstruktioner. Orsakerna till att konvektion uppstår är att inneluften är fuktigare än vad 

uteluften är, samt att det finns ett övertryck inne i byggnaden som gör att den fuktiga 

inneluften vill tränga sig ut (Sikander & Samuelson 2015).  

Enligt Nevander & Elmarsson (2006) sker kapillärsugning genom att vatten transporteras och 

sugs upp i materials porer och transporteras till lägre fukthalter på grund av fuktskillnader.  

3.3 Årstider & planering 
Beroende på när uttorkningen sker och vad som ska torkas eller värmas upp, är årstid och 

planering en avgörande faktor för vilket metodval som kommer att väljas. Tiden för 

uttorkningen är beroende av vilken ånghalt som finns i luften (Almqvist & Lindvall 1997).  
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Tabell 1. Mättnadsånghalter (100 procent RF) i luften vid olika temperaturer (Nevander & 

Elmarsson 1994) 

Ånghalt i luft (g/m3)       
      Temp. °C RF (%) 

  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
-20 0,89 0,80 0,71 0,62 0,53 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 
-15 1,39 1,25 1,11 0,97 0,83 0,70 0,56 0,42 0,28 0,14 
-10 2,14 1,93 1,71 1,50 1,28 1,07 0,86 0,64 0,43 0,21 
-5 3,25 2,93 2,60 2,28 1,95 1,63 1,30 0,98 0,65 0,33 
0 4,86 4,37 3,89 3,40 2,92 2,43 1,94 1,46 0,97 0,49 
5 6,80 6,12 5,44 4,76 4,08 3,40 2,72 2,04 1,36 0,68 
10 9,41 8,47 7,53 6,59 5,65 4,71 3,76 2,82 1,88 0,94 
15 12,83 11,55 10,26 8,98 7,70 6,42 5,13 3,85 2,57 1,28 
20 17,28 15,55 13,82 12,10 10,37 8,64 6,91 5,18 3,46 1,73 

 

Mättnadsånghalter (RF=100%) är hämtade från Fukthandboken (Nevander & Elmarsson 

1994). Ånghalten i luften för respektive RF-nivå är beräknat med mättnadsånghalt för 

temperatur multiplicerat med RF-nivån. RF-100 %, beskriver den maximala mängd vatten 

luften kan hålla vid en viss temperatur, vilket kan läsas av i Tabell 1. Vid kallare temperaturer 

sänks förmågan för hur mycket vatten luften kan hålla innan det sker en kondensering. Om 

RF-nivån sänks, reduceras den totala mängd vatten som finns i luften.  

Det är viktigt att plan för oförutsedda händelser finns, det vill säga, att ha upprättat en 

alternativplan. Detta bör göras för att byggandet inte ska stanna upp ifall problem uppstår. Att 

studera framtida väderprognoser är också en viktig faktor. Om en oväntad nederbörd skulle 

dyka upp under exempelvis gjutning eller tidig uttorkning, kan detta försena byggandet 

avsevärt om inte ett väderskydd är upprättat. Skaffa tätt hus så fort som möjligt är något som 

bör stävas efter, så att uttorkning ska kunna ske i ett så tidigt stadium som möjligt. 

Uttorkningen tar lång tid och kräver mycket värme under vinterhalvåret, vilket ytterligare 

påtalar vikten av tätt hus för att minska värmeförluster. Att planera den totala energiåtgången 

är också gynnsamt, för att kunna följa kostnadskalkylen. Ett vanligt problem är att underskatta 

hur mycket energi som faktiskt krävs för uttorkningen. Hålla tidplanen är en av de viktigaste 

punkterna för ett bygge, då det ofta råder tidspress. Detta går att göra med hjälp av olika 

beräkningsprogram för uttorkningstider. Med dessa program går det att skaffa sig en grov 
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överblick hur tidsåtgången kommer att se ut. Om de punkter som tidigare beskrivits uppfylls, 

finns det goda möjligheter att utföra en bra uttorkning året runt (Gylldorff 2012).    

3.4 Betongkvalitet  
Uttorkningsprocessen innebär att betong måste torkas ut för att uppnå önskad RF-nivå innan 

nästkommande material kan monteras. Kvaliteten på betongen är en avgörande faktor för hur 

lång tid den faktiska uttorkningen tar enligt SBUF informerar (nr 93:19).   

 

Under senare år har det blivit allt vanligare med ett lågt vct-tal för betongen i 

husbyggnadssammanhang. Vct avser den mängd vatten och cement i kg som betongen består 

av enligt Johansson (2016). Den avgörande fördelen med lågt vct enligt Johansson, Backe & 

Åhs (2014) är att man uppnår en kortare uttorkningstid, som i sin tur leder till kortare 

byggtider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

4. Empiri 
Avsnittet kommer att beröra de vanligaste energislagen som används för provisorisk 

uppvärmning och uttorkning på byggarbetsplatser. Det kommer att nämnas punkter som, för- 

och nackdelar, kostnader, miljöpåverkan samt övriga aspekter som påverkar uttorkningen. 

 

En enkätstudie genomfördes i startskedet av rapporten, där fokus var att samla in bland annat 

information kring vilket energislag som var vanligast bland de tillfrågade platscheferna och 

projektledarna när fjärrvärme inte fanns att tillgå. Figur 1, visar hur fördelningen var.  

4.1 Enkät 

 

Figur 1. Enkätsvar om vilka energislag som vanligtvis används för uttorkning på 

byggarbetsplatser. 

 

Figur 1 visar att el är det energislag som vanligtvis används till uppvärmning och uttorkning 

på det undersökta företaget. Figur 1, visar att diesel var den näst mest använda metod på 16,4 

procent, därefter gasol på 7,5 procent. Ett svar visar att en kombination av el och diesel var 

den vanligaste metod han/hon har använt sig av för uttorkning och uppvärmning. 
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Då el har ett avsevärt större användningsområde än exempelvis gasol, kan diagrammet ge ett 

missvisande svar gällande uttorkning. El används under samtliga årstider på 

byggarbetsplatser, tillskillnad från exempelvis gasol. Under sommarhalvåret används eldrivna 

avfuktare och fläktar, och vanligt är att el på vintern kombineras med ett annat energislag. Då 

samtliga maskiner använder samma ström, finns normalt inte tillräckligt med ström i 

byggelen för att klara uttorkningen under vintertid med enbart el.  

4.2 Hetluft  
Det finns ett stort utbud på marknaden av hetluftsdrivna värmesystem, med många olika 

modeller och effekt, för att uppfylla önskat ändamål (El-Björn & Cramo 2018). 

 

Värmesystemet lämpar sig bra för både uppvärmning och uttorkning av byggprojekt. Den 

enklaste metoden är att använda sig av värmefläktar, som är uppbyggda av en fläktmotor med 

ett värmeaggregat som värmer upp luften och strömmar igenom. Detta system drivs på el 

vilket gör det väldigt smidigt att använda sig av, då det bara är koppla in där det behövs. Det 

finns även större system, som brukar kallas ”Kocoverk” och drivs av ett värmesystem med 

exempelvis diesel. ”Kocoverk” är en typ av brännare som fungerar genom att det sker en inre 

förbränning i systemet, och den varma luften blåses ut med hjälp av fläktar. Systemet generar 

en hög effekt men har också en hög energiåtgång (Kalle Lindgren, Projektledare).  

 

Hetluftssystem är fördelaktigt att använda sig av vid uppvärmning och uttorkning av större 

byggnadsprojekt, likt lagerlokaler, varuhus, sporthallar med mera. Hetluftssystem fungerar 

också bra vid fasaduppvärmning (High-Tech Solutions 2018).  

 

Hetluftssystemet som drivs av pellets har enligt Erik van Gerpen, Platschef, varit ett utmärkt 

system att använda sig av. Pelletssystemet placerades utanför byggnaden och kopplades på 

ventilationssystemet. Detta är fördelaktigt då det inte kräver att slangar ligger på golven och 

kan störa byggandet.  

 

4.3 Vattenburet hetvattensystem 
Ett vattenburet hetvattensystem är likt det luftdrivna systemet, men skillnaden är att vid 

förbränningen värms vatten upp i det slutna systemet, istället för luften, och därefter 



 

15 
 

distribueras det via slangar till aerotemprarna. Luftfördelare drivs på el och fungerar på alla 

hetvattenssystem (El-björn 2018).  

 

Ur aerotemprarna kommer det varmluft på samma sätt som ur hetluftssystemets fläktar. 

Hetvattensystemet kan delas in i två olika typer, en där en extern förbränning (pellets eller 

diesel) sker och värmer upp vattnet, och en där redan befintligt fjärrvärmesystem används. Ett 

hetvattensystem med drivkraft från pellets eller diesel är med andra ord ett mobilt 

fjärrvärmesystem, ett vattenburet hetvattensystem som är avsett för en stor luftspridning på 

många mindre ytor, exempelvis bostäder, hotell eller kontor (High-Tech Solutions 2018). 

4.4 Gasol 
Gasol är ett förbränningsbränsle som består av antingen kolväteblandningen propangas eller 

butangas. Gasol framställs genom förbränning av naturgas eller råolja och kan även användas 

vid fjärrvärmeproduktion enligt Uppenberg et al. (2001). Beroende på hur gasolen framställs, 

kan den även innehålla delar av buten och propen.  

 

Enligt Uppenberg et al. (2001) framställs hälften av världens gasolproduktion genom råolja 

och naturgas. Då gasol i kontakt med luft medför explosionsrisk, måste den hanteras på ett 

korrekt sett för att undvika att explodera menar Uppenberg et al. (2001). Detta poängterar 

även Eric Van Gerpen, platschef, som nämnt att han anser användning av gasol på en 

byggarbetsplats är en arbetsmiljörisk.     

4.4.1 Gasol i byggproduktion 
 
Inom byggproduktion är gasol ett bränsle som kan användas för uppvärmning och uttorkning. 

Vanligtvis används energislaget till fasaduppvärmning. Att nyttja gasol till uttorkning är 

omdiskuterat. Richard Nemchek, Cramo har beskrivit gasol som en ovanlig metod i dagens 

samhälle numera, då gasol avger stora mängder vatten vid förbränning. Detta anses ej vara 

lämpligt för ett uttorkningssyfte enligt Nemchek. Han påpekar även att gasolkonsumtionen är 

mindre söderut på grund av klimatet.   

4.4.2 Kostnad 
De gasolbrännare som finns på marknaden idag och används för byggproduktion har en effekt 

mellan 25-55kW. Beroende av om brännaren går på maximal effekt eller inte, varierar 
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förbrukningen mellan 1,95–4,27 kg/h. Priset på gasol har enligt Eon (2018) varierat kraftigt 

mellan år 2011–2015. 2011 låg priset på cirka 7000 kronor per ton gasol, medan det år 2015 

var cirka 2500 kronor per ton gasol. Vid hyrning av gasolbrännare kostar maskinen i snitt 86 

kronor per dag att hyra. Snittpriset på gasol är cirka 455 kronor för 10 kilogram gasol. 

4.4.3 För- & nackdelar 
En fördel med gasol är att det är ett väldigt energirikt bränsle, vilket resulterar i en mycket 

hög effekt vid användning. Gasol anses vara ett av de renaste fossila bränslena enligt Eon 

(2018), då det inte innehåller svavel eller andra tungmetaller. Vid en fullständig förbränning 

bildas till största del vatten, men även CO2 och NOx. 

 

Gasol kan i princip användas inomhus under byggproduktion, då den inte har några större 

utsläpp än vatten enligt Kalle Lindgren, projektledare. En nackdel med användning av gasol 

på byggarbetsplatser är enligt Eric Van Gerpen, Projektledare, att en brandrisk finns. Han 

anser som tidigare nämnts att användning av gasol är en arbetsmiljörisk. Då han som 

platschef även står för att säkerställa en säker arbetsmiljö på bygget, BAS-U, är det han som 

ansvarar för att minska och helst eliminera de risker som kan uppkomma.  

4.5 El 
Elektricitet kan framställas på ett flertal olika sätt. Vindkraftverk, kärnkraft och 

vattenkraftverk är de största källorna av elproduktion i Sverige. Enligt Löfstedt (1991) bidrar 

vattenkraft och kärnkraftverk till ungefär 50 procent vardera av Sveriges elproduktion. 

 

Själva användningen av el anses enligt Energi & Klimat (2018) vara i princip fossilfri, men 

framställningen av svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på runt 25 gram CO2-

ekvivalenter per kWh.  

4.5.1 El i byggproduktion  
El anses vara en bra metod att använda sig av under den del av året då det till större del sker 

självuttorkning, då behöver inte stora insatser göras. Kalle Lindgren, Projektledare, menar att 

i Q2-perioden sköter uttorkningen sig själv då behovet är väldigt litet och det permanenta 

värmesystemet kan istället hjälpa till att torka ut befintlig byggnad. Årstiderna delas in i olika 

Q-perioder där första perioden januari-mars ligger under Q1, april-juni under Q2, juli-

september under Q3 och oktober-december under Q4. 
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4.5.2 Kostnad 
Uppskattat snittpris för el är 27,39 öre per kWh. 

4.5.3 För- & nackdelar 
En nackdel med el är att åtkomsten oftast är begränsad, det vill säga att det inte finns 

tillräckligt med ström att tillgå för att driva stora maskiner för uttorkning. Detta leder till 

enligt Richard Nemchek att elen inte räcker till rent kapacitetsmässigt, skulle det dock finnas 

tillräckligt med ström för uttorkning menar han att det skulle bli extremt dyrt.  

 

Åke Svensson, Cramo, förklarar att det samtidigt finns fördelar ur miljösynpunkt att använda 

enbart el, när det är möjligt. Att köpa andelar, alternativt äga ett eller flera vindkraftverk är en 

möjlighet att åstadkomma och generera grön el. Om detta görs vet företaget med säkerhet att 

elen är miljömässigt hållbar och inte har någon inverkan på miljön. El som energislag för 

uppvärmning och uttorkning, är en lätthanterlig och smidig metod framför allt i kombination 

med ett annat bränsle. Vid exempelvis uttorkning med diesel kan el användas som 

komplement för att stötta vissa delar i konstruktionen där det finns behov. 

 

4.6 Pellets 

Pellets är en form av biobränsle som till största delen består av sågspån, flis och andra 

biprodukter från stamved. Den framställs genom att biprodukterna torkas, mals och sedan 

pressas ihop till pellets (Andersson (2017).  

 

4.6.1 High Tech Solutions 

High Tech Solutions tillverkar pelletspannor som är avsedda för uppvärmning och uttorkning 

inom byggindustrin. Pelletspannorna ryms i en 20-fots container, som även kan kompletteras 

med ett pelletsförråd i en lika stor container som staplas ovanpå för att öka livslängden. Enligt 

Thomas Gustafsson på High Tech Solutions, ryms det cirka 6,5 ton pellets för 

varmluftspannorna och 9,5 ton pellets för hetvattensystemet med det påbyggda förrådet.  

Enligt Thomas finns det många faktorer som kan påverka den faktiska förbrukningen. Det 

skiljer sig om man använder ett hetvatten- eller ett hetluftssystem, då det är lättare att beräkna 

deltatemperaturer för hetvatten. Deltatemperaturen i ett hetvattensystem avser hur mycket 

effekt som krävs för att värma upp den temperaturskillnad mellan vattnet som åker från 

pannan och det som kommer tillbaka i det slutna systemet. Han förklarar att för att få ut 
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maximal uttorkningseffekt av El-Björns maskiner (som de flesta använder), har man en 

deltatemperatur på 30 grader Celsius. Ju varmare rummet blir, desto mindre effekt krävs, då 

temperaturen höjs. Han förklarar att en pelletspanna med en effekt på 100 kW drar drygt 20 

kg pellets per timme på full effekt. 
 

4.6.2 Kostnad 

Vid hyrning av High Tech Solutions uppvärmnings- och uttorkningslösningar betalas endast 

en startavgift, frakten, och sedan antal kWh som används. Själva startavgiften ligger på 10 

000 kr och där ingår montering, service och driftunderhåll. Priset per kWh är 1,15 kr inklusive 

pellets, oavsett system och effekt på pelletspannan. Thomas förklarar även att High Tech 

Solutions är i princip det enda företaget som finns på den svenska marknaden idag.  

 

4.6.3 Miljö 

Enligt Nordberg (2013) uppkommer stoft efter förbränning. Rökgaserna innehåller då fasta 

partiklar bestående av sot som är ofullständigt förbrända partiklar och aska. Dessa består av 

oxider, metaller samt alkaliska jordartsmetaller. Pellets som är ett fast bränsle orsakar mer 

stoft än olja. 

 

Enligt Thomas medför förbränning utav pellets koldioxid och stoft. De använder sig utav 

rökgasåtervinning samt rening där upp till 96 procent av allt stoft tas bort.  

 

4.6.4 För- & nackdelar 
En fördel med varmluft från en pelletspanna är att den inte fäller ut någon fukt, i motsats till 

gasol. Pelletspannorna levererar hög effekt då det går att få 400 kW på hetvattensystemet och 

allt ifrån 100–450 kW på hetluftssystemen. Ur miljöaspekt anses pellets vara ett klimatsmart 

alternativ då det är ett biobränsle och, enligt Neova (2018), inte ger ett nettotillskott av 

koldioxid.  

 

Eric van Gerpen, platschef, har tidigare använt en pelletspanna som genererar  

hetluft på ett bostadsprojekt. ”Jag gillar pelletslösningen då det är väldigt enkelt att komma 

igång och att det sköter sig själv”, säger han. Han berättar att den installerade pannan 

kopplades på ventilationssystemet genom tilluftskanalerna. På så sätt gick den varma, torra 

luften in och den fuktiga luften ut genom frånluftskanalerna. Eric fortsätter med att han helst 
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kopplar upp sig mot fjärrvärmenätet om det finns att tillgå, men annars väljer han mycket 

hellre en pelletslösning före något dieselalternativ. Han menar på att när det finns möjlighet 

försöker han välja bort de fossila bränslena, och då är pellets ett bra alternativ. Han fortsätter 

med att han gillar miljöaspekten men att den främsta anledningen till att han använder det är 

för att det är effektivt, levererar mycket energi och går att starta upp i ett tidigt skede. 

 

Nackdelen med pelletspannorna är att de tar större plats än till exempel en mobil  

fjärrvärmecentral eller än dieselbrännare. Enligt Kalle Lindgren, projektledare, krävs det ett 

stort effektbehov över en viss tid för att bygga upp ett system för provisorisk  

uppvärmning. Om projektet är litet så blir insatsen för att bygga upp ett provisoriskt 

värmesystem avsevärt dyrare än att använda sig av exempelvis el. ”Ju större projekt, desto 

mer värt är det att investera i själva uppvärmningsanläggningen”, menar Lindgren. 

Pelletspannor kräver även mer underhåll än övriga energislag, men detta sköts av High Tech  

Solutions. Det krävs mer frekventa påfyllningar av pelletspannor, alternativt större förråd då  

energiinnehållet i pellets är lägre än till exempel diesel och gasol.  

 

Enligt Energifakta (1996) har pellets med 11 procent fukthalt ett energiinnehåll på 16,8 MJ/kg 

med en densitet på 310–470 kg/m3, medan diesel har ett energiinnehåll på 42,8 MJ/kg med en 

densitet på 845 kg/m3. Gasol har ett ännu högre energiinnehåll som är 46,1 MJ/kg med en 

densitet på 2,49 kg/m3. 

4.7 Fjärrvärme 
Enligt Werner (2014) är huvudsyftet med fjärrvärme att effektivt kunna flytta värme i 

stadsområden. Genom att koppla samman kunders värmebehov med de tillgängliga 

värmekällor som finns, är det möjligt att tillgodose det behov som finns med ett totalt lägre 

nyttjande av resurser, än med exempelvis traditionella värmepannor. 

  

Enligt Göteborgs Energi (2018) sker den största produktion av fjärrvärme i kraftvärmeverk 

som drivs av naturgas eller biobränsle. Mycket av fjärrvärmen kommer från värmeförluster 

från andra verksamheter som annars skulle gått till spillo, exempelvis avfallsförbränning och 

industriella processer. Utöver kraftvärmeverken finns även värmepannor som endast används 

när det blir väldigt kallt. Figur 2, visar generellt hur framställningen av fjärrvärme fungerar 

och hur andra kraftkällor samspelar med fjärrvärmen.  
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 Figur 2. Produktion av fjärrvärme för Göteborgs energi (Hämtad från Göteborgsenergi.se)  

 

4.7.1 Fjärrvärme i byggproduktion 
Fjärrvärme är idag den metod som används främst för uppvärmning och uttorkning av 

byggnader. Vid projekt där tillgång finns att koppla in sig på fjärrvärmenätet är det mest 

effektivt ur både kostnads- och miljösynpunkt.  

 

Enligt Kalle Lindgren, projektledare, är fjärrvärme den bästa värmekällan till uttorkning, men 

att det är en dyr installation. Vanligtvis används en mobil fjärrvärmecentral där fjärrvärmen 

kopplas på och sedan reglerar vattentillförseln till aerotemprarna. Fördelen med dessa är att de 

kan fås i varierande effekt, cirka 15–260 kW. 

  

Vanligt är även att fjärrvärme används som huvudkälla för varmluft och att man sedan stöttar 

med el, enligt Richard Nemchek på Cramo. Han förklarar att en nackdel med fjärrvärmen, 
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jämfört med exempelvis pellets, är att temperaturen inte går att reglera då den styrs från 

fjärrvärmeverket. 

4.7.2 Kostnad 
Priset per kWh varierar beroende på var i Sverige man befinner sig samt om det är sommar- 

eller vintertid. Snittpriset för fjärrvärme under vintertid var cirka 0,82 kronor per kWh. Det 

tillkommer kostnad för mobil fjärrvärmecentral, aerotemprar samt slangar. 

4.8 Diesel 
Diesel är ett av de mest effektiva bränslena som finns tillgängligt idag. “Dieselmotorn är ett 

viktigt verktyg i det moderna samhällets dagliga liv. Det driver mycket av vår land- och 

sjötransport, tillhandahåller elkraft och används för många jordbruks-, bygg- och 

industriaktiviteter” (Lloyd & Cackette 2011).  

 

Vid förbränning av diesel frigörs kväveoxider, även förkortat NOx. Dessa gaser är 

restprodukter som uppkommer vid förbränningen av diesel.  NOx-gaser har en negativ 

påverkan på ozonlagret i stratosfären, då det bryts ned och bidrar till att jorden utsätts för mer 

ultraviolett strålning, vilket i sin tur leder till ökade temperatur på jorden (Uppenberg et al. 

2001). 

4.8.1 Kostnad 
Uppskattat pris för diesel är 10,50 kronor per liter. Det finns ett stort utbud av olika sorters 

dieselpannor som levererar olika effekt. Effekt kan fås från 50–300 kW. 

 

Enligt Åke Svensson på Cramo (2018) drar i snitt en dieselpanna med en effekt på 120 kW 

cirka 11 liter per timme på full effekt. Med en så pass hög förbrukningsmängd blir den totala 

kostnaden väldigt hög vid användning. Detta i samband med ett ökat fokus på miljön har gjort 

att uthyrningen av dieselpannor minskat. Kostnaden för att hyra en byggtork med effekt på 

120 kW, utan tank, som drivs av diesel kostar cirka 130 kronor per dag. 

 

Enligt en leverantör för maskinuthyrning kostar en 300 kW hetluftsbrännare cirka 2420 

kronor per dag. Maskinen dra cirka 32 liter per timme. 
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4.8.2 Miljö 
Richard Nemchek (Cramo 2018) nämner att det finns ett alternativ till den traditionella 

råoljedieseln, talloljediesel. Denna typ av diesel är mer miljövänlig eftersom den är helt 

fossilfri, nackdelen med talloljedieseln är att den endast kan leverera cirka 40–45 procent av 

effekten som går att utvinna ur traditionell diesel. ”Ur miljösynpunkt ska man undvika att 

behöva använda sig utav hetluftvärmepannor som drivs på diesel, då de finns alternativa 

metoder som är bättre ur både miljö och kostnadssynpunkt” (Kalle Lindgren, Projektledare).  

4.8.3 För- & nackdelar 
Vid dieselanvändning används ibland så kallade ”Kocoverk”. Det är en dieselbrännare som 

genererar hetluft. Detta system har fungerat bra på tidigare byggprojekt och ger en hög effekt, 

men nackdelen är att systemet har en hög förbrukning, vilket leder till ökade miljöutsläpp. 

Om diesel måste användas är det mest fördelaktigt att använda sig av ett hetvattensystem 

enligt Kalle Lindgren, Projektledare). 

 

Eric Van Gerpen, Platschef, instämmer i att diesel har fungerat bra på tidigare byggen, men 

att han har haft problem med stölder av dieseln. 

 

4.8.4 Triboron International AB 
Triboron är ett företag som tillverkar en typ av smörjningsmedel som är en patenterad och 

unik teknik vilken gör att friktionen minskar i motorn. Triboron härstammar från grundämnet 

bor (B) och man har kommit fram till att vissa borföreningar har utmärkta smörjegenskaper. 

Borföreningar har ingen negativ miljöpåverkan då de inte skadar naturen, utan är ett viktigt 

ämne för växters tillväxtförmåga (Triboron International 2018).  
 

Vätskan är en klar lösning som har eliminerat nackdelarna sedimentering och hopklumpning, 

som liknade produkter på marknaden har. Genom att blanda Triboron med bränslet går det att 

minska bränsleförbrukningen med minst 3–5 procent. Figur 3, visar att i tester av deras 

tillsatsmedel kan en större förminskning än 3-5 procent uppnås. Tillsatsmedlet ”Fuel 

Formula” har en inblandningsgrad 1:1 000. Den är lämpad för alla typer av 

förbränningsmotorer. Magnus Undén, teknisk expert på Triboron, nämner att tanken med 

Triborons ”Fuel Formula” är att medlet skall adderas vid varje tankning för att bibehålla 

maximal effekt. Tekniken har även egenskapen att motverka rostbildningar och kan skydda 
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mekaniska komponenter i motorn mot slitage. Triboron går att använda i olika typer av 

bränslen och oljor, och fungerar även utmärkt i etanol och metanol. Detta öppnar upp för ett 

brett användningsområde, då det går att använda i allt från bilar och fartyg, till stationära och 

mobila maskiner. Borföreningen fungerar genom att det bildas en stark kemisk hinna på 

metallytor på insidan av förbränningsmotorn, som inte försvinner vid tvätt. Triboron fungerar 

även utmärkt att blandas med biobränslen (Triboron International 2018).  

 

Företaget menar att med hjälp av deras teknologi är det möjligt att nå målet att minska CO2-

utsläppen till år 2030 (Regeringskanslit 2015).  

 

Eftersom avvecklingen av fossila bränslen endast är en tidsfråga, ser företaget stor potential 

på marknaden då efterfrågan på Triboron ökar exponentiellt. Tester av Triboron har utförts på 

Chalmers Tekniska Högskola under 2014 för att observera borföreningens 

upplösningsförmåga. Företagets teknologi är redan patenterad i USA, Kanada, Australien och 

Japan. Målet är att även få produkten patenterad i EU och Indien. ”Triboronteknikens 

omedelbara effekter kan snabbt bidra till en bättre miljö. Detta är förmodligen den snabbaste 

och mest kostnadseffektiva vägen för att minska klimatpåverkande utsläpp” (Triboron 

International AB 2018). Forskning inom friktion och tribologi har i ett partnerskap med 

Ångströms Tribomartielgrupp genomförts vid Uppsala Universitet. Denna har visat att 

användning av Triboron kan ge en friktionsreducering på upp till 50 procent i motorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 
 
Figur 3, ” De genomsnittliga bränslebesparingarna i de två generatorerna blev 8,6 % 
respektive 12 % med Triboron i bränslet” (Hämtat från Triboron.se 2018)   

4.9 Kostnad- & Miljöstudie 
Jämförelsen har avgränsat sig till effekt, miljö och kostnad och tar inte hänsyn till 

betongkvalitet, vct-tal eller RF-nivåer. Kilowattimmar för styrd torkning för olika tidsintervall 

är hämtat från ett tidigare upprättat bostadsprojekt. Detta ger en jämförelse om hur mycket 

varje enskild metod faktiskt hade kostat att använda sig av i teorin. 

 

Följande förutsättningar har använts för beräkningar: 

• Pelletspanna 400kW 

• Dieselpanna 110kW + tank 1.5 m3 

• Styrd torkning pågår 21 december- 30 april 

• Storlek: 1835 m2 

• Samtliga betongelement är prefabricerade 

 

Resultat av dessa beräkningar kommer att göras med Excel. Beräkningarna är gjorda med en 

styrd torkningstid samt ett effektbehov för olika datum.  
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5. Resultat 
Resultatet har grundat sig på en teoretisk jämförelse av pellets, diesel och diesel med 

inblandning av Trioboron:s ”Fuel Formula, från ett utomstående slutfört bostadsprojekt. 

Kilowattimmarna avser hur mycket energi som gick åt under det utomstående projektet, 

enbart för provisorik uppvärmning och uttorkning. Uträkningarna som utfördes i detta kapitel 

för samtliga energislag var med hetluft. Resultatet kommer att sammaställas i en teoretisk 

jämförelse av kostnad och CO2e-utsläpp.  

 

Gasol, el och fjärrvärme tas inte upp i jämförelsen då utformningen av uttorkningen sker på 

ett annat sätt med dessa energislag. Uttorkning med gasol sker genom förbränning under 

öppen låga och fjärrvärme sker genom ett hetvattensystem där placeringen av aerotemprarna 

har stor påverkan hur effektiv uttorkningen blir. El togs inte med för att det inte finns 

tillräckligt med ström på byggarbetsplatsen för att klara en uttorkning i denna omfattning och 

såg därför inte relevant att jämföra.  

5.1 Pellets  
Det minsta effektbehovet beräknades ut med 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)∗ 24

. 

 

Detta beräknades för att identifiera den minsta effekt som måste finnas på förbränningspannan 

under respektive tidsintervall. Pellets har en installationskostnad på 10 0000 kronor där 

montering et cetera ingår och utöver det kostar det 1,15 kronor per kWh.  

 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 10 000𝑘𝑟 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,15𝑘𝑟 

 

För att beräkna den mängd koldioxidekvivalenter som släpps ut under respektive tidsintervall 

användes formeln:  

 

𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝐶𝑂2𝑒 − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 =  1,6
1000

∗ 3,6 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ.  

 

1,6 motsvarar de gram koldioxidekvivalenter som släpps ut per megajoule vid förbränning av 

pellets. Nyckeltalen är hämtade enligt Hjärnkontorets energihandbok (2018). Att 1,6 divideras 
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med ett tusen är för att få det till kilogram, och detta multipliceras sedan med 3,6 för att kunna 

räkna med kWh istället för megajoule. Tabell 2, visar samtliga kostnader och CO2e-utsläpp 

för respektive tidsintervall samt den totala kostnaden för att uppnå effektbehovet. 

 

Tabell 2. Kostnad och CO2e-utsläpp för satt effektbehov med pelletspanna 

Tidsintervall 
Förbrukade 
kWh Dagar 

Min effektbehov 
(kW) Kostnad 

CO2e-utsläpp 
(kg) 

            
21/12-31/12 78 000 11 295 89 700 kr 449 
1/1-16/1 142 000 16 370 163 300 kr 818 
17/1-31/1 75 600 15 210 86 940 kr 435 
1/2-28/2 140 900 28 210 162 035 kr 812 
1/3-31/3 120 800 31 163 138 920 kr 696 
1/4-30/4 80 900 30 113 93 035 kr 466 

            

Installationskostnad       10 000 kr   
            

Total 638 200 131   743 930 kr 3 676 
 

5.2 Diesel  
Det minsta effektbehovet för dieselbrännaren är beräknat på samma sätt som för pellets då 

tidsintervall samt förbrukade kWh är given data. För beräkningar av maskin har Thermox 

TB110 använts. Denna maskin har en maxeffekt på 120 kW och en verkningsgrad på 92 

procent vilket gör att en Thermox TB110 kan leverera cirka 110 kW. Under samtliga 

tidsintervall, förutom 1/4-30/4, har fler än en dieselbrännare använts för att klara 

effektbehovet.  

 

Kostnaden för maskinhyran har beräknats på ett snittpris från maskinleverantörer. Då en 

maskin kan leverera cirka 110 kW, har olika antal kombinerats för respektive tidsintervall för 

att kunna leverera de kWh som krävs.  

 

𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 ∗ 133,14 𝑘𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟.  

 

𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑘 = 65,94 𝑘𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑘𝑎𝑟.  
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Priset avser 1,5 m3 tank till dieselbrännaren. Beroende på hur många dieselbrännare det krävs 

för respektive tidsintervall, tillkommer lika många tankar som dieselbrännare. Priset avser 

även utrustning för tillförsel av bränslet från tanken till maskinen. 

 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊) 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘ö𝑟𝑠 𝑝å

10 ∗ 𝑁 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 ∗ 10,5 𝑘𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 24 

 

Dieselbrännaren som använts förbrukar enligt produktbeskrivning och konsultation med 

uthyrare 11 liter per timme på maxeffekt. Effekten går att reglera mellan 80-110 kW och 

bränsleförbrukningen motsvarar den effekt maskinen går på. Då en maxeffekt på 110 kW 

genererar en förbrukning på 11 liter per timme, blir förbrukningen 0,1 liter per kW. Beräkning 

av bränsleförbrukning har gjorts för att fylla det enskilda effektbehovet för respektive 

tidsintervall. Priset för diesel är satt till 10,50 kronor per liter. Beräkningarna avser även att 

maskinen går dygnet runt, utan avstängning på helger etcetera. Tabell 3 visar samtliga 

kostnader för respektive tidsintervall samt den totala kostnaden för att uppnå effektbehovet 

med diesel. Koldioxidutsläpp för enskilt tidsintervall samt totala utsläpp hittas även i tabell 3. 

 

Koldioxidutsläppen är beräknade med samma formel som för pellets, men för diesel är 

koldioxidutsläppen 73,6 gram per megajoule istället för 1,6 gram per megajoule enligt 

Hjärnkontorets energihandbok (2018). 

 

𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝐶𝑂2𝑒 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 =
73,6
1000 ∗ 3,6 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ 

 

Tabell 3. Kostnad och CO2e-utsläpp för satt effektbehov med dieselpannor 

Tidsintervall 
Förbruk
ade kWh Dagar 

Min. 
effektbehov 
(kW) 

Hyra 
Maskin 

Hyra 
Tank Bränsle Kostnad 

CO2e-
utsläpp 
(kg) 

                  
21/12-31/12 78 000 11 295 4 394 kr 2 176 kr 81 774 kr 88 344 kr 20 667 
1/1-16/1 142 000 16 370 8 521 kr 4 220 kr 149 184 kr 161 925 kr 37 624 
17/1-31/1 75 600 15 210 3 994 kr 1 978 kr 79 380 kr 85 352 kr 20 031 
1/2-28/2 140 900 28 210 7 456 kr 3 693 kr 148 176 kr 159 324 kr 37 333 
1/3-31/3 120 800 31 163 8 255 kr 4 088 kr 127 336 kr 139 679 kr 32 007 
1/4-30/4 80 900 30 113 3 994 kr 1 978 kr 83 160 kr 89 132 kr 21 435 
                  

Total 638 200 131   36 614 kr 18 134 kr 669 010 kr 723 757 kr 169 097 
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5.3 Diesel med Triboron 
Triborons produkt ”Fuel Formula” som har använts till beräkningar har en bränslebesparing 

på minst tre till fem procent. Dock framgår även att vid användning av Triboron i stationära 

maskiner, som kan liknas vid eller jämföras med byggtorkar finns större förbättringspotential. 

Beräkningar är gjorda med en förbättringsgrad på fem procent. 

 

𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 = 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 0,95 

 

Kostnaden för Triboron är enligt Magnus Undén, teknisk expert på Triboron, mellan 120–130 

kronor per liter, för stora kvantiteter. Inblandningen är 1:1 000 av ”Fuel Formula” vid varje 

tankning. För beräkningar i resultat har en kostnad på 125 kronor per liter använts för 

Triboron. Tabell 4 visar uppskattad besparing av antal liter diesel, kronor samt 

koldioxidutsläpp när Triboron används.  

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 =  
𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

1000  ∗  125 𝑘𝑟 

 

Δ𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 = 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 − 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 

 

Beräkningar för minskade koldioxidutsläpp är gjorda med nedanstående formel. Formeln 

beskriver hur mycket koldioxidutsläpp som sker per förbränd liter diesel. Detta multipliceras 

sedan med besparingen i liter som görs genom att använda Triboron. Detta visar hur mycket 

koldioxidutsläpp som hade kunnat minskas genom att använda sig av Triboron.  

 

 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 =
Σ𝐶𝑂2𝑒 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝

Σ𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟) ∗ Δ𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 
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Tabell 4. Kostnad och CO2e-utsläpp för satt effektbehov med dieselpannor med inblandning 

av Triboron 

 

Utan 
Triboron Med Triboron 

Tidsintervall 
Förbrukad 
diesel (L) 

Förbrukad 
diesel (L) 

Besparing 
(L) 

Besparing 
diesel 

Kostnad 
Triboron 

Tot. 
Besparing 

Minskning 
CO2e-
utsläpp (kg) 

                
21/12-31/12 7 788 7 399 389 4 089 kr 974 kr 3115 kr 1 032 
1/1-16/1 14 208 13 498 710 7 459 kr 1776 kr 5683 kr 1 882 
17/1-31/1 7 560 7 182 378 3 969 kr 945 kr 3024 kr 1 002 
1/2-28/2 14 112 13 406 706 7 409 kr 1764 kr 5645 kr 1 870 
1/3-31/3 12 127 11 521 606 6 367 kr 1516 kr 4851 kr 1 607 
1/4-30/4 7 920 7 524 396 4 158 kr 990 kr 3168 kr 1 049 

                
                

Total 63 715 60 529 3 186 33 450 kr 7965 kr 25 486 kr 8 441 
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6. Analys 
För att energi- och värmeförlusterna ska vara så små som möjligt, är tätt hus vid start av styrd 

torkning en huvudfaktor för att uttorkningen ska vara så effektiv, ur både miljö- och 

kostnadssynpunkt, som möjligt. Antal kilowattimmar som krävs för en viss uttorkning, blir 

avsevärt färre om fönster- och dörröppningar är tätade samt att dörrar som öppnas snarast 

stängs igen, för att förhindra luft- och värmeläckage. Genom att med ett tätt klimatskal 

förhindra att materialen utsätts för nederbörd, behövs mindre mängd vatten i betongen torkas 

ut. En lägre vattenhalt i betongen leder till en lägre inbyggd byggfukt, som i sin tur leder till 

att mindre effekt krävs för att betongen ska torka till den kritiska RF-nivån. 

 

Att följa tidsplanen för uttorkningen är av stor betydelse för att minska kostnader. Om planen 

inte följs finns risk för att betongen exempelvis fryser, vilket kräver en mycket större effekt 

för att först värma upp, och sedan kunna torka ut. Genom att hålla en jämn temperatur under 

en längre tid, istället för att öka effekten och temperaturen under slutskedet, minskas 

uttorkningskostnaden. 

 

En viktig faktor är att rätt metod och rätt energislag väljs för det enskilda projektet beroende 

på projektets form och vilken årstid uttorkningen sker i. Tabell 1 (s.17) visar hur 

mättnadsånghalten skiljer sig åt vid olika temperaturer. Under sommarhalvåret sker en 

självuttorkning då temperaturen är hög och den relativa fuktigheten låg. Under denna tid 

krävs ingen extra effekt, däremot är fläktar och avfuktare lönsamt för att skapa en bra 

luftomsättning och samla upp vätan som binds i luften. Under vintern är temperaturen relativt 

låg vilket skapar en låg mättnadsånghalt med en hög relativ fuktighet. För att kunna torka ut 

byggnaden under denna årstid, krävs en extra värmeinsats för att höja inomhustemperaturen. 

Detta måste göras för att höja mättnadsånghalten i luften samt sänka den relativa fuktigheten 

så materialen kan avge fukt. 

 

I empirin nämns de två effektivaste metoderna för uttorkning, vattenburet hetvattensystem 

samt luftburet hetluftsystem. Där en stor spridning krävs, likt hotell och kontor, är ett 

vattenburet system den mest effektiva metoden. Alternativt, ur en ekonomisk synpunkt, kan 

ett hetluftsystem kopplas på i ventilationssystemet då stor spridning fortfarande erhålls men 

kostnaderna för aerotemprar, slangar et cetera tas bort. Denna metod kräver att 
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ventilationssystemet är färdigmonterat. Vid uttorkning av större ytor, likt lagerlokaler, större 

varuhus, ishallar et cetera, är ett hetluftsystem mer lönsamt.  

 

Att använda grön el när det är möjligt är lämpligt ur miljösynpunkt. Grön el går att säkerställa 

genom att till exempel köpa andelar i ett eller flera vindkraftverk. Problemet är ofta att det 

inte finns tillräckligt med ström på byggarbetsplatsen för att enbart el ska uppfylla 

effektbehovet.  

 

Gasol har ett högt energiinnehåll och resulterar i hög effekt vid användning. Avgaserna vid 

fullständig förbränning är relativt ofarliga, i förhållande till övriga fossila bränslen. Då 

avgaserna till största del består av vatten, är denna metod inte lämpad för uttorkning. Däremot 

vid uppvärmning av exempelvis fasader, är gasol en lämplig metod. 

 

Vid ett stort effektbehov, där ren diesel tidigare använts, rekommenderas en inblandning av 

Triboron ”Fuel Formula”. Enligt beräkningar i tabell. 4 Diesel med Triboron (s.28) sker både 

en kostnads- och miljöbesparing med denna metod jämfört med att använda enbart ren diesel.  

 

För projekt som kräver hög effekt till uppvärmning och uttorkning, rekommenderas att pellets 

används istället för diesel. Enligt resultatet i tabell. 2 Pellets (s.25) och tabell. 3 Diesel (s.26) 

är pellets, på det studerade projektet, cirka 2,8 procent dyrare än diesel. Uträkningarna för 

diesel är dock gjorda för att motsvara det exakta effektbehovet för pellets inom respektive 

tidsintervall, vilket ger en teoretiskt rätt uträkning men hade sett ut annorlunda om det skulle 

tillämpas praktiskt. Ur miljösynpunkt är pellets det givna valet mot diesel. 

Koldioxidutsläppen för diesel uppgick på det studerade projektet till 169 097 kg CO2e. 

Koldioxidutsläppen för pellets uppgick endast till 3676 kg CO2e, vilket motsvarar cirka 2,2 

procent av de totala dieselutsläppen. Pellets ger samtidigt inte ett nettotillskott av 

koldioxidutsläpp, då pellets är producerat på restprodukter som annars hade gått till spillo. 

Resultaten av besparingarna kan läsas av i tabell 5. 

 

Tabell 5. Sammanställning av jämförda energislag 

  Tot. Kostnad Tot. CO2e-utsläpp (kg)  
Pellets 743 930 kr 3 676 
Diesel 723 757 kr 169 097 
Diesel med Triboron 698 271 kr 160 656 
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7. Diskussion  
Rapporten grundar sig på att Serneke Bygg AB:s antagande att diesel är den metod som 

normalt sett används till uttorkningsprocessen, då fjärrvärme inte finns att tillgå. Syftet med 

rapporten var att identifiera ett nuläge hos företaget och ta reda på vad för alternativ som kan 

ersätta diesel i uttorkningsprocessen. Alternativen till diesel behövde vara bättre ur 

miljösynpunkt, men samtidigt kostnadsmässigt hållbara. Målet med rapporten var att finna en 

långsiktig metod som är applicerbar på samtliga byggföretag. 

Målet var att göra en mer omfattande studie och även ta hänsyn till betongens kvalitet, 

vattenhalt i betongen samt vct. Efter kontakt med Dry-IT och Polygon Consulting, som är 

fuktspecialister inom just detta område var detta inte möjligt att utföra på grund av projektets 

omfattning och att de inte hade resurser att förse gruppen med. Tanken var även att studera ett 

projekt som var i uttorkningsfas på det undersökta företaget, men detta fanns inte tillgängligt 

att studera under perioden rapporten genomfördes under. Istället togs data från ett redan 

färdigställt projekt från ett utomstående företag. Jämförelsen som gjordes, utfördes endast 

med ett hetluftsystem, då beräkningar för ett vattenburet hetvattensystem var för komplext. 

För att kunna beräkna effektbehov för ett hetvattensystem med aerotemprar krävs hög 

kunskap och erfarenhet, då placering av aerotemprar har en stor betydelse för hur lång tid 

uttorkningen kommer att ta och det effektbehov som krävs. Då byggnadens struktur har en 

stor påverkan på hur ett hetvattensystem utformas, krävs platsbesök för att kunna beräkna 

effektbehovet vilket inte var möjligt för gruppen. Däremot har syftet uppfyllts, vilket var att 

identifiera alternativ som kan ersätta diesel i uttorkningsprocessen och hur denna process kan 

bli mer miljö- och kostnadseffektiv.  

Resultatet kan appliceras på samtliga byggföretag som utför uttorkningsmoment. En 

utveckling av undersökningen hade kunnat vara att undersöka exakt hur effektivt Triboron är i 

uttorkningsmaskiner som är utformade för uttorkning på byggarbetsplatser.  

Som visas i resultatet så sker enorma koldioxidutsläpp om ren diesel används för uttorkning. I 

inledningen förklaras att enbart byggsektorn står för stora mängder utsläpp av växthusgaser. 

Miljöutsläpp från uttorkningsprocessen är endast en fraktion av de totala utsläppen, men 

genom att åstadkomma en förändring och eliminera diesel ur denna process, går det att 

minska miljöutsläppen.  
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En etisk aspekt inom detta område är vad man prioriterar först, kostnad eller miljö. Då det 

mest miljövänliga alternativet inte är det mest kostnadseffektiva alternativet, måste ett val 

göras om vad som prioriteras först. Samtliga platschefer arbetar mot att gå med så hög vinst 

som möjligt, vilket skapar detta dilemma. 
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8. Slutsats
Där ett stort effektbehov finns för provisorisk uppvärmning och uttorkning, och fjärrvärme 

inte finns att tillgå rekommenderas att pellets används. Kostnaden för att använda pellets 

istället för diesel på det studerade projektet är endast en bråkdel av de totala kostnaderna. 

Däremot är miljöutsläppen avsevärt mindre för pellets än diesel och ur helhetssynpunkt är 

pellets det mest lönsamma alternativet. Om det inte går att nyttja pelletspanna, men ett stort 

effektbehov finns, rekommenderas en inblandning av Triboron ”Fuel formula” i dieselpannan 

som enligt resultatet bör ge en minskning av både kostnad och koldioxidutsläpp. Användning 

av gasol till uttorkning avråds då energislaget avger väta vid förbränning, vilket är motsatsen 

till vad man vill åstadkomma. Om endast ett uppvärmningsbehov finns, exempelvis 

fasaduppvärmning, är gasol en effektiv metod med dess höga energiinnehåll. Grön el är det 

mest miljövänliga alternativet. Att nyttja enbart el för uttorkning under kalla 

väderförhållanden är inte möjligt, men är ett bra komplement till någon av ovanstående 

metoder. Att grön el används kan säkerställas genom exempelvis inköp av andelar i 

vindkraftverk. 
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Bilaga 1. 

Enkät 

1.Hur gammal är du?

1. Under 30 år
2. 30–45 år
3. Över 45 år

3.Vilken är din officiella befattning inom Serneke AB

1. Platschef
2. Projektledare
3. Annat

4. Vilken metod till uppvärmning/uttorkningsprocessen använder du dig oftast av i projekt
gällande ``bränsle´ ´om fjärrvärme ej finns att tillgå.

1. Diesel
2. Gasol
3. Pellets
4. El
5. Annat (ej fjärrvärme) ………… 

Varför väljer du ovanstående metod? Rangordna alternativen från 1–7, där 1 stämmer in 
mest.  

1. Beprövad
2. Mest effektiv
3. Billigast
4. Mest miljövänlig
5. Användarvänlig
6. Leverantören rekommenderade
7. Finns ej annat att tillgå

5.Har du använt dig av något annat alternativ i fråga 4?

1. Ja
2. Nej

Om Ja, vilken/vilka metoder? 

1. Diesel
2. Gasol
3. Pellets
4. El
5. Annat (ej fjärrvärme) ………… 
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På en skala 1–10, hur bra fungerade det? 

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6.Påverkar projektets storlek (BTA) valet av uppvärmning/uttorkning metod?

1. Ja
2. Nej

Om Ja, varför? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

Denna enkät är helt anonym men om du har möjlighet att eventuellt ställa upp på en kortare 
intervju vänligen fyll i kontaktuppgifter nedan. Om önskas blir intervjun anonym. 

Namn Mailadress 

……………………               ………………………………………… 

Tel; …………………………………………………. 
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Bilaga 2. 

Intervju specialiserade leverantörer 

1. Förklara problem – diesel används mest, vad hyr ni ut mest av? Är det diesel/ till vilka

projekt?

2. Vi har tänkt se över el, gasol, diesel och pellets. Är det något annat alternativ som ni

hyr ut mycket av till ”uppvärmning/uttorkning”? Isåfall vad?

3. Nyckeltal för respektive och vet du vilket alternativ som är mest lämpligt till vilken

process? Diesel – större? El-uppvärmning?

4. Har ni något ungefärligt mått på vad som ska användas gällande BTA? Påverkar

storleken på projektet vilket alternativ som är bäst lämpat?

5. Hur påverkar årstid/påverkar årstid vilket alternativ som är mest lämpligt?

6. Skulle vi kunna få information om de produkter ni hyr ut mest utav – bifogat

dokument gällande el, gasol, diesel och pellets

7. Ur kostnadssynpunkt, vilket är bäst? – Varför?

8. Ur miljösynpunkt, vilket är bäst? – Varför?

9. Överlag – vilket är bäst? – Varför?

10. Adblue i dieselpannor? – Har ni det, hur mycket bättre blir det? Triboron?

11. Vad finns det för framtida lösningar inom detta område? Hur hade man kunnat

utveckla befintliga tekniker?
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Bilaga 3. 
Intervju med personer från enkätssvar 

1. På vår fråga gällande vilken metod du använt har du valt: …
Samt att du svarade att det är:
När du svarade på detta, vilken del i processen tänkte du på? T.ex.  storgjutning,
uppvärmning, mindre uttorkning etc?

2. Utifrån svar på fråga 4, Om du svarade Ja, samt utifrån skalan, skulle du kunna berätta
vad som var bra/mindre bra? Varför har du använt de på det projektet? Vilken typ av
projekt var det?

3. Utifrån svar på fråga 4, Om du svarade nej, samt utifrån skalan, skulle du kunna
berätta varför du inte valt någon annan metod? T.ex. tidigare metod har fungerat bra,
har arbetet med liknande projekt där ovanstående svar är bästa metoden, varför?

4. På vilket sätt anser du att BTA påverkar/ inte påverkar val av metod för uppvärmning/
uttorkning?

5. Har någon gång varit i kontakt med metoden pelletspanna? Har du funderat på att
använda den? Anser du att det är en vanlig/ovanlig metod, vad grundar du det på?
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