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Förord 

Efter två år på utbildningen bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet, är det dags 
för mig att avsluta min studietid med ett examensarbete som omfattar 7,5 högskolepoäng.  

Jag vill passa på att tacka min arbetsgivare Berggren & Bergman AB, samt Gällivare 
Energi för all hjälp och information som gjort detta examensarbete möjligt.  

Luleå i november 2013 

Amanda Isaksson 

 

  



 
  

 

Sammanfattning 

Under sommaren 2013 arbetade jag åt mark- och anläggnings entreprenören Berggen & 
Bergman AB. Berggren & Bergman har sitt huvudkontor i Luleå, men är även stationerade 
med ett filialkontor i Gällivare och det är i Gällivare jag arbetat. Företaget har ca 50 
anställda och utför i stort sett allt inom mark, anläggning och industri.1  

Jag arbetade som arbetsledare och bedrev ett fjärrvärmeprojekt, där beställaren var 
Gällivare Energi. Fjärrvärmeprojektet bestod av 15 st förtätningar (serviser) till privata 
fastigheter och 4 st längre ledningsdragningar till nyproduktion av lägenheter och 
industrifastigheter.  

I detta examensarbete har jag lagt fokus på att skapa en överblick av arbetsgången i 
projektet, för att slutligen diskutera möjligheter till förbättringar i framtida 
anläggningsprojekt. Det jag kom fram till är att kommunikation och information med 
samtliga inblandade är ett vinnande koncept. Att försöka skapa en helhetsbild av projektet 
från beställarledet till yrkesarbetare och maskinister skapar ett förtroende och en vilja att 
prestera. Att ge utrymme för förslag och egna initiativ bland personalen tror jag bidrar till 
att de känner en delaktighet som förhoppningsvis bidrar till en ökad yrkesstolthet.  

.  

  

                                                 
1 www.bebeab.se  

http://www.bebeab.se/
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Gällivare Energi ett kommunalägt bolag, har ett ledningsnät på ca 133 km. Från deras 
anläggning i Gällivare går värmen via fjärrvärmerör till ca 1570 st hushåll och ca 280 st 
större fastigheter. Systemet innehåller ungefär 2 276,85 m³ vatten. Varje år planeras 
nyetablering och utveckling av fjärrvärmenätet. 

Att bygga ut ett fjärrvärmenät är dock inte helt enkelt, det är många faktorer som ska 
stämma överens, det krävs god planering och kommunikation mellan beställare och 
entreprenör. Detta eftersom ett fjärrvärmeprojekt består av många delar och många 
inblandade.  

I denna entreprenad upphandlade Gällivare Energi själva markentreprenören, Berggren & 
Bergman och rörentreprenören, Norrlands rörmontage. Sedan övertog Berggren & 
Bergman samordningsansvaret och projektet blev därmed en samordnad 
generalentreprenad, där Norrlands rörmontage blev underentreprenör.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att förklara hur ett fjärrvärmeprojekt går till, utifrån en 
markentreprenörs vinkel.  

1.3 Frågeställning 

- Hur går ett fjärrvärmeprojekt till? 

- Vilka toleranser och krav ställs? 

- Hur dokumenteras detta?  

- Vad kan förbättras? 

1.4 Avgränsning 

Jag har avgränsat mitt examensarbete till de faktorer och skeden som detta projekt 
genomgick.  
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2. Metod 

Genom egna erfarenheter, dokument från projektet, diskussioner med kollegor och 
kommunikation med beställare har jag arbetat fram detta examensarbete.   
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3. Produktion 

3.1  Tillstånd och planering 

Innan man kan sätta grävskopan i marken krävs en del tillstånd och planering. Först och 
främst behöver beställaren söka schakttillstånd och ledningsrätt av markägaren, i detta fall 
Gällivare kommun. När det är gjort och kontrakt mellan beställare och entreprenör är 
påskrivna är det dags för entreprenören, Berggren & Bergman, att skriva en projekt- och 
arbetsmiljöplan. Denna skall i sin tur godkännas av beställaren, Gällivare Energi. En 
tidsplan arbetas fram i samarbete med entreprenör, underentreprenör och beställare. Detta 
för att projektet kräver god planering, dels p.g.a. vägar som kan komma att korsas av 
ledningsgrav, slutkund som skall vara informerade om när arbete påbörjas och p.g.a. 
flertalet avstängningar på befintliga fjärrvärmeledningar utförs i samband med inkoppling 
till de nya ledningarna och serviserna till fastigheter.  

I samband med att tidplanen 
utformas måste entreprenören 
tillsammans med beställaren avsyna 
områdena där arbeten kommer att 
utföras, detta för att skapa en 
överskådlig bild av bland annat vilka 
trafikanordningar som kommer att 
behövas. Entreprenören måste även 
ta reda på vem som äger exempelvis 
vägen där arbetet kommer utföras. 
Är det trafikverket skall en 
trafikanordningsplan skickas in via 
deras hemsida. I detta projekt var det 
Gällivare kommun, så en generell 
trafikanordningsplan upprättades 
och lämnades in för påskrift hos 
Gällivare kommun.  

 

 

 

 

Bild 1 – Trafikanordningsplan 
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Entreprenören som skall utföra arbetet har även i uppgift att beställa ledningsanvisning, 
dvs. anmäla till ledningsägare som har kabelstråk i marken exempelvis vattenfall och telia, 
var man ska gräva och när. När det fått in anmälan om arbetet sprayar eller befäster 
ledningsägaren med stakkäppar var deras kablar går, sedan är det upp till entreprenören att 
inte gräva av dessa kablar. Grävs en kabel av som varit utsatt får entreprenören betala 
kostnaden för reparation. Om det inte varit utsatt men ledningsanvisning begärts får 
ledningsägaren själv stå för reparationskostnaden. Ledningsanvisning begär man lättast på 
www.ledningskollen.se, dock finns inte alla ledningsägare med på denna hemsida. 

3.2  Utsättning av ledningssträcka 

När allt det skriftliga är klart går beställaren och entreprenören tillsammans och sätter ut 
vart den nya fjärrvärmeledningen skall gå. I detta projekt är det beställaren som sprayar ut 
sträckan och har därmed ansvaret om hinder eller liknande skulle uppstå.  

 
Bild 2 – Markering för fjärrvärmedragning 

  

http://www.ledningskollen.se/
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3.3 Syn och dokumentation av arbetsområde 

Det är viktigt att hela tiden dokumentera sitt projekt och ett vinnande koncept är att 
fotografera eller filma, hur det såg ut innan och hur det såg ut under projektets gång. Med 
hjälp av bilder kan man säkerhetsställa att entreprenaden är utförd och återställd enligt 
handling. Bilder gör det lättare att redovisa om fel eller ovanliga arbetsförhållanden 
uppstått som medfört ändrings- och tilläggsarbeten. Det är även ett hjälpmedel för 
beställare och entreprenör under garantitiden. Om fel och brister skulle uppstå kan man gå 
tillbaka och titta på bilder från projektet. Har man dokumenterat arbetet med kort eller film 
blir det inga frågetecken eller diskussioner, man skapar förtroende hos beställaren när man 
kan visa hur det verkligt sett ut. Har man inte dokumenterat kan det bli tvister och väldigt 
kostsamt.  

Första bilden nedan är ett exempel på en plattyta som under projektet korsats. Bilden visar 
hur plattrader är ojämna och hur gräs börjat etablera sig ovanpå. Marken skall återställas 
till befintligt skick när ledningsdragningen är utförd och en yta som denna kan lätt komma 
att diskuteras om dokumentation ej finns på det ursprungliga skicket. Andra bilden visar 
exempel på dokumentation av förändrat schaktdjup. 

     
Bild 3 & 4 – Dokumentation av plattyta och dokumentation av schaktdjup 

Andra viktiga saker att dokumentera innan arbetet påbörjas kan vara, sprucken grund, 
sprucken asfalt, mur, skadad fasad, invändiga fel och brister, även den kabelutsättning som 
är utförd. Detta för att entreprenören, om utmärkningen av någon anledning försvinner 
eller om en kabel blir avgrävd kan konstatera om den var utsatt av ledningsägare eller inte. 
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3.4  Schaktarbeten 

Oftast börjar markentreprenören med att ta fram anslutningspunkten, alltså platsen där den 
nya fjärrvärmeledningen skall anslutas till befintlig ledning. Detta för att säkerställa att 
ledningen ligger enligt de ritningar som tillhandahållits. Befintlig anslutningspunkt enligt 
bild nedan.  

 
Bild 5 – Anslutningspunkt 

Anslutningspunkten skall friläggas med minst 1 m åt vartdera håll för att rörentreprenören 
skall komma åt att ansluta den nya ledningen. 

När anslutningspunkten är framtagen grävs den resterande sträckan, djup och bredd 
bestäms av typsektioner, beroende på vilken rördimension ledningen har varierar 
schaktgravens dimensioner. Exempel på typsektion2 enligt bild på nästa sida. 

  

                                                 
2 Fullständig ritning på typsektioner finns i bilaga 1 
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Exempel: det förläggs en stålkulvert twinrör i naturmark där mantelröret har en utvändig 
diameter på 125 mm, skall schaktgraven vara 150+125+200+400 = 875 mm djup och 
schaktbotten 350+125+350 = 825 mm bred, med en släntlutning på 2:1. 

 
Bild 6 – Typsektion för fjärrvärmekulvert3 

3.5  Anslutning mot hus och håltagning 

När schaktarbetet är utfört har beställaren bestämt hur fjärrvärmekulverten skall anslutas 
till huset. Detta kan göras på två sätt, antingen genom vägg ovan mark eller genom 
källarvägg i mark, enligt bild från typsektion4 nedan.

 
Bild 7 – Anslutning av fjärrvärmekulvert 

                                                 
 3 Fullständig ritning på typsektioner finns i bilaga 1 

4 Fullständig ritning på typsektioner finns i bilaga 1 
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I Gällivare blir det mer vanligt att beställaren väljer att ansluta fjärrvärmekulverten ovan 
mark, detta för att undvika att markfukt skall tränga in i hus. Ledningar som ansluts ovan 
mark täcks med plåthuv i matchande färg till fastighet. 

Det är husets fasad som bestämmer vilken typ av håltagning som skall utföras. Har huset 
träfasad används en vanlig dosfräs, om fasaden däremot är av tegel eller betong behövs en 
särskild borrigg för sten och betong som bultas fast i huset eller i källarväggen under mark. 
För de hus som i detta projekt hade fasad av tegel eller betong hyrdes en extern entreprenör 
in som utförde hålen.  

 

Bild 8 – Håltagning i källarvägg av betong 

Efterlagning av rörgenomföringen ovan mark sker med fogskum som är tillverkat för att 
klara vår kyla. Medan efterlagning under mark i källarvägg både fogskummas och gjuts 
igen från ut- och insidan. Om man går in i källarvägg i vattensjuka områden används även 
tjära eller membran för att säkerhetsställa tätningen under mark.  
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3.6  Svetsning och muffning 
Nu är det dags för Norrlands rörmontage att lägga ner, svetsa, provtrycka och muffa 
ledningen. Men innan fjärrvärmerören kan läggas ner i schakten skall pallar läggas ut för 
att palla upp rören från marken och få dem i nivå med den befintliga anslutningspunkten. 
Pallarna är 150 x150 mm eftersom ledningsbädden skall vara 150 mm. När detta är gjort 
körs rören ut på rörvagn och lyfts ner med hjälp av en hjullastare. Varje fjärrvärmerör är 12 
m långt. Sedan är det dags att svetsa ihop rören och ledningen växlas in och provtrycks. 

 

Bild 9 – T-stycke ihopsvetsat.  

Efter provtryckningen är det dags för muffning, i detta projekt användes krympmuffar. De 
värms på ledningen med gasolbrännare. Sedan fylls muffen med polystyrenskum. 

 

Bild 10 – En färdig skarv 

  



  Bilaga 1 
  

10 
 

3.7 Inmätning 

När fjärrvärmeledningen är klar mäts den in, detta utför Berggren & Bergman med GPS. 
Dessa inmätningar levereras sedan till beställare, som sätter in mätningarna i deras digitala 
ledningsnät. Där ser de läge på ledning, samt vilken dimension ledningen har. Vid 
inmätningen får man även fram den nyetablerade ledningens längd, vilket resulterar i ett 
fakturaunderlag. 

3.8  Återfyllning 

Vid återfyllning används än en gång typsektionen, där ser man ledningsbäddens tjocklek 
och hur mycket kringfyllning ledningen skall ha. Ledningsbädd och kringfyllning sker med 
stenfri sand. Det man börjar med är att fylla upp under fjärrvärmerören mellan pallningen 
för att ledningen ej ska lägga sig på schaktbotten när pallarna lyfts bort. När pallarna är 
borttagna fortsätter man att fylla och packa runt om ledningen till dess att måttet för 
kringfyllningen är uppnådd. Sedan läggs markeringsnät ut för att skydda ledningen från 
framtida grävningar. Därefter fylls den resterande fyllningen enligt anläggnings AMA kod 
CEC.4131. Detta är beroende på vart ledningen går, går den i en väg skall det återställas 
likt befintlig väg med förstärkningslager, bärlager och asfalt. Vilket innebär att det skall 
packas med jordpackare.  

3.9  Återställning 

När fjärrvärmerören är i marken och överfyllda börjar återställningsarbetet, allt skall 
återställas till ursprungligt skick. Vid ett sådant projekt, inne på tomter och längs gator, tar 
återställningen tid. Asfaltytor skall justeras och asfalteras, kantsten skall tillbaka. Grönytor 
skall etableras och gärna hinna växa lite. Hos privatpersoner är det ofta buskar, plattytor 
eller staket som skall återställas.  Det optimala är att det hunnit komma någon regnskur 
innan återställningsarbetet påbörjas, detta för att minska risken för sättningar.  
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4. Kvalitetssäkring 

I Administrativa föreskrifter står kraven på kontroll och provning. I den står även vilka 
uppgifter som entreprenören skall tillhandahålla vid slutbesiktning. 

4.1  Dagbok 

Dagbok skall skrivas varje arbetsdag. I dagboken för man bland annat in vilken 
arbetsstyrka man har, vilka arbeten som är påbörjade, pågående eller avslutade, om 
avvikelser, störningar hinder, ändringar eller tilläggsarbeten skett. Dagboken bör signeras 
varje vecka av beställaren. Om ändrings- eller tilläggsarbeten uppstått skall en 
avvikelserapport lämnas till beställaren, där beskrivs avvikelsen, förslag på åtgärd och om 
väsentligt kan kostnad redovisas. Sedan får beställaren ge ett besked om hur problemet 
skall avhjälpas. 

4.2 Checklista 

Enligt det jag presenterat i denna rapport hitintills kan vi konstatera att ett 
fjärrvärmeprojekt består av flera etableringar och avetableringar i olika skeden. Under 
detta projekt var grävningarna på olika adresser runt om i Gällivare tätort, vilket resulterar 
i mycket att hålla reda på. Arbetet måste hela tiden flyta på, stillestånd kostar pengar. För 
att upprätthålla ett tempo och få alla enheter att arbeta ”på löpande band” används en 
checklista. Checklistan går ut på att checka av de arbeten som utförts, för att lätt kunna 
överblicka vilka aktiviteter som kvarstår. Checklistan fungerar även som en egenkontroll. 

 
Bild 11 – Exempel på checklista 

4.3 Egenkontroll 

Förutom checklistan upprättas kontrollplaner som skall fyllas i under projektets gång. I 
dessa kontrollplaner kontrolleras att de krav och toleranser som är framförda av 
beställarens handlingar uppfylls. Det som kontrollerats av markentreprenören är schakt, 
återfyllning med kringfyllning, markeringsband, överbyggnad, packning och slutligen 
återställning, antingen beläggning eller grönyta. Om brister uppdagas nedtecknas detta för 
att sedan korrigeras innan kontrollen kan godkännas och signeras av kontrollansvarig.  
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4.4 Provningar 

Siktanalyser och siktprotokoll på inköpt jord- och stenmaterial erhålls av leverantören. 
Sedan utförs en okulär mottagningskontroll av maskinist innan materialet används i 
produktionen.  

Säkerhetsdatablad på av beställaren godkända kemikalier som är brukade i projektet erhålls 
av leverantör, exempel på kemikalier är markeringsfärg, fogskum, diesel, bensin, oljor 
m.m.  

4.5 Kundnöjdförklaring 

När en servisledning till en fastighet är återställd och ansedd klar, skall fastighetsägaren 
avsyna och godkänna. Fastighetsägaren skriver under en nöjdförklaring att 
återställningsarbeten utförts och att efterlagning i vägg utförts.  

4.6 Relationsritning 

Den exakta inmätningen som utförts lämnas till beställare i digital form. Sedan överlämnas 
även signerade papperskopior med ledningsdragningar, innehållande eventuella ändringar 
och ledningens dimension. De kallas relationsritningar. 

4.7  Slutbesiktning 

Besiktningsman utsedd av beställaren kallar till slutbesiktning. Vid denna slutbesiktning 
skall resultatpärm överlämnas. Vad resultatpärmen ska innehålla framgår av handlingen. I 
detta projekt överlämnades allt som jag i detta examensarbete beskrivit. Projektplan, 
arbetsmiljöplan, schakttillstånd, trafikanordningsplan, egenkontroller, materialprover, 
fotodokumentation, relationshandling, säkerhetsdatablad och nöjdförklaring. Även 
rörentreprenörens slutdokumentation innehållande intyg på svetskompetens, 
funktionskontroll, provtryckningsresultat överlämnades i resultatpärmen. 

Efter att resultatpärmen är överlämnad och granskad av besiktningsman återstår en okulär 
besiktning av arbetsområdena. Tillsammans åker man ut till arbetsplatsen eller i detta fall 
arbetsplatserna och granskar att återställningsarbetet är utfört korrekt och eventuella fel 
antecknas. Bristfälligheter och anteckningar betecknas efter vem besiktningsmannen anser 
är ansvarig för. 

E = Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig. 
B = Fel för vilka besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig. 
S = Förhållanden med vilkas slutliga bedömning bör anstå till senare besiktning. 
A = Av beställaren gjort anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör 
fel. 

Om fel nedtecknas bestäms ett datum för efterbesiktning då dessa skall vara avhjälpta.  

Trots fel kan entreprenaden bli godkänd vid slutbesiktning, om felen är av mindre 
betydelse och förekommer i begränsad omfattning.  
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”Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden om det inte 
föreligger fel. Fel av mindre betydelse som förekommer i begränsad omfattning får dock 
inte hindra att entreprenaden godkänns.” 5 

  

                                                 
5 AB04, kapitel 7 § 12 
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5. Diskussion och slutsats 

Att driva ett projekt är inte som många tror en dans på röda rosor, det kräver mycket av 
dig som person. Förutom allt administrativt är det din uppgift att det som är föreskrivet 
följs, av dig och av dem ute i fält. Säkerhet på arbetsplatsen är extremt viktigt, ingen ska 
behöva dö på sitt arbete och det är din uppgift att alla får ta del av vad som gäller på ditt 
projekt. Detta samtidigt som du skall styra allt annat, på flera ställen samtidigt.  

 

 

Bild 12 – Arbetsgång 

 
  

Kabelanvisning 

Markering av 
ledningssträcka 

Fotografera 

Trafikanordning  

Schaktning, 
kontroll 

Rörarbeten 

Återfyllning, 
kontroll 

Återställning, 
kontroll 
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Effektiviseringar och förbättringar kan alltid göras, vilket kommer med erfarenhet. Så när 
detta projekt var över tog jag mig tid att rannsaka projektets gång och fundera över vad vi 
kan förbättra. En viktig bit är kommunikation och information. Jag som arbetsledare vill 
och ska givetvis ha full inblick i projektet, men om jag hade varit yrkesarbetare eller 
maskinist hade jag även velat få information. Är du väl informerad, väcks med hög 
sannolikhet ett intresse att forcera och göra ett bra jobb. Det bildar en uppfattning om vad 
som skall göras härnäst. Självklart får yrkesarbetare och maskinister information om 
projektet, men om man kan skapa en helhetsbild även för dem så tror jag man har mycket 
att vinna. Istället för att exempelvis säga ”gräv härifrån till dit” kan man avvara en timme i 
projektstarten med att visa vilka områden som skall göras, i vilken ordning, vilka hinder 
som troligen kan uppstå, men även visa tidplanen. Då får de en uppfattning om vad som 
skall hinnas med och under vilken tid. Samtidigt som de blir medvetna om vilket material 
som kommer att behövas. Att ge personerna ute i fält utrymme att komma med förslag på 
förbättringar och ändringar tror jag ökar intresset hos arbetstagarna och bidrar till ökad 
yrkesstolthet. Samtidigt som det bidrar till högre tillit hos din beställare, när han eller hon 
märker att; på detta projekt har alla koll på vad som skall ske. Beställaren är din kund och 
håller i plånboken, därför är det grundläggande att komma överens med denna person och 
sträva efter likasinnade mål hela tiden. Målet är självklart att slutföra ett projekt som 
tillfredställer alla parter, men målet kan ha många aspekter. Till exempel att bygga en sund 
och god relation med din beställare vilket tar tid, men som förhoppningsvis med tiden 
bygger upp ett förtroende.  

 

Bild 13 – Viktiga delar i processen att skapa förtroende 
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För mig har mina kollegor, tjänstemän och yrkesarbetare utgjort ett stort stöd och hjälp, 
för det är bara att inse, man hinner inte vara överallt på samma gång.   
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