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Abstract 
Stockholm County Council is a democratically controlled organization, one of their main 
responsibilities is that people has access to a well-functioning public transport. Trafikförvaltningen of 
Stockholm is responsible for developing and taking care of the public transport. One aim is to 
increase traveling by public transport while achieving environmental objectives. A bus that is clean, 
without any dents of fault and temperately warm will increase customer satisfaction and promote 
working as a bus driver. The most common way to park our buses today is outside lined up along the 
heating ramps. The technology in the bus has been developed over the years but the heat ramps 
haven’t been developed as much. The working environment the driver requires, according to a 
government decision, is temperature 5 °C at the driver's seat and supply air temperature 10 °C at the 
defroster jets these are the minimum requirements for the bus when it takes into service at the 
beginning of a shift. Buses parked outdoors require a large amount of energy to meet the 
requirements of the bus driver's working environment. If we instead park buses indoors we can save 
money and achieve environmental objectives. The aim of this master thesis is to investigate pay-back 
time for the investment of parking buses indoors instead of parking buses outdoors on heating ramp. 
The work highlights the bus parking condition and the working environment for the bus driver the 
advantages and disadvantages if we park our buses indoors in halls instead of outdoors. We need to 
learn more about the conditions in the bus depots to increase interest of change. An investment can 
help the organization achieve environmental goals, reduce energy consumption, improve the 
working environment for the bus driver, increase customer satisfaction and protect our buses from 
bad weather and become independent of the outdoor temperature. 
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Sammanfattning 
Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation där en av huvuduppgifterna är att 
länets invånare får tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Trafikförvaltningen i Stockholm 
ansvarar för att utveckla och förvalta kollektivtrafiken. Ett mål är att öka resandet med 
kollektivtrafiken och samtidigt uppnå miljömål. En ren, hel och lagom varm buss ökar kundnöjdheten 
och främjar dessutom arbetsmiljön för bussföraren. Idag är det vanligaste sättet att parkera våra 
bussar utomhus längs så kallade bussvärmeramper. Tekniken har genom åren förändrats i bussen 
men det har inte skett i samverkan med bussvärmerampen. Arbetsmiljön vid förarplatsen kräver 
enligt ett regeringsbeslut temperaturen 5 °C vid förararstolen och tillufttemperaturen 10 °C vid 
defrostermunstycket, vilket då är det minsta kravet när bussen ska tas i bruk vid arbetspassets 
början. Bussar som parkeras utomhus kräver stora mängder energi för att klara de krav som finns för 
bussförarens arbetsmiljö och om vi istället parkerar bussarna inomhus så kan vi spara pengar och 
uppnå organisationens miljömål på vägen. Syfte med examensarbetet är att undersöka hur snabbt 
det går att räkna hem en investering genom att bygga hall istället för bussvärmeramp.  
Arbetet belyser bussens parkering och arbetsmiljön för bussföraren och de fördelar och nackdelar 
som finns om vi istället parkerar våra bussar inomhus i hall. För att öka intresset för att förändra 
behöver vi lära oss mer om förutsättningarna i bussdepåerna och en investering kan hjälpa 
trafikförvaltningen i Stockholm att minska energianvändningen, öka kundnöjdheten, förbättra 
arbetsmiljön för bussföraren och skydda våra bussar mot väder och vind. 
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1 Inledning och bakgrund 
Stockholms lokaltrafiks bussflotta utgörs av fler än 2 000 bussar och under året 2014 körde bussarna 
sammanlagt en sträcka på 157 529 040 km vilket är närmare 4 000 varv runt jorden. Av naturliga skäl 
har stort fokus därför ägnats om att avveckla fossila bränslen till förmån för förnybara. 
Trafikförvaltningen i Stockholm levererar bra då det kommer till att byta ut fossila bränslen mot 
förnybara och i det miljöprogram 2016 som finns i Stockholms läns landsting är utvecklingen långt 
före i programmet (Stockholms läns landsting 2011). Däremot så finns det fler områden kring 
bussens miljöpåverkan som kan förbättras. Vad händer t ex. med bussarna när de inte är i trafik och 
vilken rutin finns kring bussarnas parkering vid bussdepån? Kan man minska energiåtgången under 
bussens trafikfria tid? Att värma bussarna är nämligen nödvändigt kalla dagar för att arbetsmiljöns 
krav för bussförarna ska uppfyllas. Utomhusparkering medför en hög energiåtgång och tekniken 
kring bussvärmerampen är inte alltid pålitlig. Ett alternativ till förändring är att bussarna istället 
parkeras inomhus i hall. Alternativet kräver ett förändringsarbete som betraktar viktiga aspekter som 
miljö, arbetsmiljö, lokalisering av bussdepån och ekonomi. Vid nybyggnation av en bussdepå är 
investeringen högre för hall än för bussvärmeramp medan energiåtgången i en nybyggd hall är långt 
under bussvärmerampens energiåtgång. Kan energiåtgången minskas samtidigt som man uppnår 
landstingets miljömål om man bygger en hall? Beslutfattare behöver en klar bild om vad som är bästa 
parkeringsalternativet för en bussdepå och hur det påverkar landstingets miljömål. 
Förändringsarbete kräver reflektion av erfarenhet och kunskap och ett nytt lärande av teori och 
praktik. 

1.1 Syfte, mål och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur snabbt det går att räkna hem en investering genom att bygga hall istället 
för bussvärmeramp.  
Målet med arbetet är att undersöka om ett förändringsarbete bör initieras som kan lära 
trafikförvaltningen i Stockholm mer kring bussens parkeringsplats och samtidigt bidra till att uppnå 
organisationens miljömål.  
Frågeställning att söka svar på: 

 Hur kan energiåtgången vid bussparkering minskas och samtidigt uppnå landstingets 
miljömål om man bygger hall? 

 Enligt vilka strategier kan förändringsarbete och lärande organiseras på trafikförvaltningen i 
Stockholm?  

 Vad behöver beslutsfattare för underlag för att initiera och genomdriva en förändring för att 
bygga hall kontra bussvärmeramp? 

1.2 Disposition 
Inledning och bakgrund ger en allmän beskrivning av arbetet och som gradvis leder till det specifika 
syfte och de frågeställningar som arbetet söker. Avsnitt två behandlar bussens parkeringsplats och 
möjlighet att bli varm i bussdepån utomhus kontra inomhus. Avsnitt tre och fyra ger en fördjupad 
bakgrund om förändringsarbete och lärande samt strategiska verktyg. Metoder för examensarbetet 
finns detaljerat i avsnitt fem som sedan ger arbetets resultat i form av beräkningar, tabeller och 
intervjuer. Analysen görs sedan utifrån teori och resultat. Ett vidare perspektiv användas sedan för 
att dra slutsatser och ge möjligheten till vidare forskning. 



2 
 

1.3 Stockholms läns landsting 
Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation och främsta uppgiften är att länets 
invånare får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.  
Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och består av 149 ledamöter. 
Landstingets budget är en av de viktigaste att ta beslut om. Förtroendevalda har en mandatperiod på 
fyra år och sammanträder åtta gånger under ett år och dessa möten är öppna för allmänheten.  
Landstingsstyrelsen har ett övergripande ansvar för landstingets verksamhet och kan ofta ta beslut i 
ärenden utan att det går vidare till fullmäktige.  
Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet och ekonomi. En gång i månaden 
har styrelsen möte, som inte är öppet för allmänheten. Länken mellan varje politisk styrelse och 
nämnd är förvaltningen, som har ansvar för det dagliga arbetet. Tjänstemän tar fram underlag och 
genomför det som beslutas av politikerna. Yttersta ansvaret för att länken fungerar och att politiska 
beslut genomförs har landstingsdirektören (Stockholms läns landsting 2016).

  

1.4 Trafikförvaltningen i Stockholm 
Kollektivtrafiken i Stockholm är trafikförvaltningens ansvar att utveckla och förvalta. Trafiknämndens 
förvaltningsorganisation leds av förvaltningschefen, där organisationens uppbyggnad utgörs av fem 
avdelningar: ledningsstaben, verksamhetsstyrning och ekonomi (VE), projekt och upphandling (PU), 
trafikavdelningen (TA) och strategisk utveckling (SU). Trafiknämnden är en av flera nämnder i 
Stockholms läns landsting och finanseras av landstingsskatten, intäkter från biljetter, reklamplatser 
och lokaluthyrning i anslutning till kollektivtrafiken. SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten är 
varumärken som ingår i SL-koncernen (Så jobbar trafikförvaltningen 2015).  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landstingsfullmäktige 

Landstingsstyrelsen 

Trafiknämnden 

Trafikförvaltningen 
Figur 1. Landstingshuset, Stockholm.  

Figur 2. Trafikförvaltningen, Stockholm.  
SAFE – Trafikförvaltningens värderingar. 
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1.5 Regeringsbeslut – Bussförarens arbetsmiljö 
Under tidigt 1900-tal hade de bussar som trafikerade SL:s område parkeringsplats inomhus i garage. 
Då trafiken med åren utökades ändrades beteendet för bussparkering till att istället parkera bussarna 
utomhus. Inledningsvis blev behovet att värma bussarnas motorer för att sedan även värma förare 
och passagerarutrymmen (Värmegruppen 2003). Då bussföraren ska påbörja sin körning från en 
parkeringsplats ska arbetsmiljön uppfylla lufttemperaturen minst 5 °C vid förarplatsen och vid 
defrostermunstycket minst 10 °C. Regeringsbeslutet nedan gäller än idag och beslut 2003-09-05 
enligt följande: 

Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm, förelade den 5 september 
2003 Busslink i Sverige AB med stöd av 7 kap 7 § arbetsmiljölagen 
(1977:1160) att, vid bolagets arbetsställen Busslink Södertörn, Busslink Söderort, 
Busslink Söderhallen, Busslink Hornsberg, Busslink Norrort och 
Busslink Norrtälje, senast den 1 november 2003, se till att varje buss när den 
tas i bruk, dvs. när föraren påbörjar sin körning från värmeramp eller 
uppställningsplats, 
har en lufttemperatur av minst + 5 grader C vid förarplatsen, 
mätt 15 cm ovanför sitsen och 10 cm framför ryggstödet, och att tilluften i 
defrostermunstycket har en temperatur om minst + 10 grader C. Temperaturerna 
får enligt beslutet underskridas enstaka dagar om utomhustemperaturen 
då är lägre än – 20 grader C. 
 
Föreläggandet förenades med vite om 100 000 kronor som skall betalas för 
varje gång villkoret i föreläggandet överträds, s.k. löpande vite. Vitet avser 
varje arbetsställe för sig (Beslut N2003/7250/ARM). 

1.6 Avgränsning och förutsättning 
Fokus för arbetet är hur bussvärmerampen blir varm. Bussens förutsättningar att ta emot värme, el 
och luft kommer inte att utredas i det här examensarbetet men tidigare studier kring bussens teknik 
kopplat till bussvärmerampen kommer att granskas. Examensarbetet behandlar endast 
temperaturskillnaden i undercentralen, alltså det primära tilloppet och returen av fjärrvärmen.  
Det regeringsbeslut (N2003/7250/ARM) som finns om bussförarens arbetsmiljö samt utredningar och 
arbetsmöten fram till 2015 är den tidsram som ligger till grund för examensarbetet.  
Arbetets avgränsning är organisationen SLL trafikförvaltningen då det finns ett behov att 
beslutsfattare inom organisationen utvecklar sin syn på resurshantering för bussparkering. För 
lärande om förändring kring bussvärmerampen och bussparkering är intervjuer inom SLL och tidigare 
forskning det som ger en möjlighet för läsaren förstå hur ett förändringsarbete kan initieras. 
Förutsättningarna för examensarbetet har varit en arbetsplats på trafikförvaltningen i Stockholm. 
Information kring examensarbetets syfte, mål och frågeställningar har på så sätt hjälpt författaren på 
ett enkelt och professionellt sätt att kontakta tjänstemän, politiker och personal i hela Stockholms 
läns landsting. Möjligheten att röra sig i Nacka/Värmdö bussdepåer samt Hornsbergs bussdepå har 
varit en förutsättning då författaren är bussförare och lättare kan hitta de kontakter som behövs för 
studien. Beräkningar kring energi och kostnader är inte normalårskorrigerade utan 2014 används 
som referensår. Payback-metoden används i beräkningar och metoden tar inte hänsyn till 
energiprisökning och realkalkylräntan (Andersson 1997). Fotograf för arbetets bilder är Malin 
Lindberg. 
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Figur 3. P8-koppling, utformning till vänster, kopplad buss till höger 

 

2 Bussens parkering utomhus kontra inomhus 
I det här avsnittet finns en inledande text om värmegruppens (2003) arbete för varmare bussar som 
beskriver bussens parkering utomhus på bussvärmeramp. De viktigaste delarna för bussens 
försörjning vid parkeringsplatsen är värme, tryckluft och underhållsladdning samt det behov av extra 
personal under kalla perioder på året för att klara de krav som finns på värme i bussen. Vidare 
beskrivs hur en ny modern hall kan ge besparingspotential utifrån uppvärmnings- och driftperspektiv.   

2.1 Värmegruppen Stockholm – Varma bussar 
Projektet värmegruppen (2003) i Stockholm bildades hösten 2002 på grund av de nya kraven på 
värme i bussen, enligt krav från arbetsmiljöverket och då i samverkan för varmare bussar. Deltog 
gjorde tekniker, skyddsombud och fastighetsförvaltare från Connex Sverige AB, Busslink i Sverige AB, 
Swebus AB och Locum AB. En frågeställning som undersöktes var kapaciteten för bussvärmerampen, 
för att lösa arbetsmiljöproblemen kring temperaturen vid förarplatsen och syftet var att söka de 
arbetsproblem som finns då bussen körs från bussvärmeramp och ge en lösning på temperatur vid 
förarplats och i defrosterluft. Gruppen kom fram till att effekten som tillförs av bussvärmeramperna 
inte är tillräckliga för att klara de krav som fanns från arbetsmiljöverket och det beslut som finns om 
bussförarens arbetsplats (Beslut N2003/7250/ARM). Vidare ansåg de att bussvärmerampsystemets 
tillförlitlighet var för låg och var svår att underhålla. Många depåer i Stockholm klarade inte av de 
krav som arbetsmiljöverket ställde. Värmegruppen menade att en ny rampkoppling mellan bussen 
och bussvärmerampen borde konstrueras och bussarnas värmesystem borde kompletteras.  

2.2 Bussvärmerampens teknik och utmaning 
Enligt Ådin (2013) finns det ett flertal sätt att förbättra försörjningen kring bussvärmerampen. Det 
bästa alternativet för bussparkering bör ur miljösynpunkt och tillsammans med drift- och 
investeringskostnader utredas mer grundligt. Ådin och Torin (2014a) beskriver mer detaljerat om 
tekniken kring förutsättningar att leverera rätt effekt ut till bussvärmerampen.  
En så kallad P8-koppling visas i till vänster i figur 3 och är den koppling som finns mellan buss och 
bussvärmeramp som försörjer fordonet med tryckluft, värme och underhållsladdning. Förbindelsen 
till P8-kopplingen sitter längst fram på bussen och till höger i figur 3 visas hur P8-kopplingen kopplas 
till bussens front.  

 

 
Vilken värmeeffekt som en buss kräver vid bussvärmerampen skiljer sig åt och beror av en rad olika 
faktorer. Enligt rekommenderade energiåtgärder för bussdepån Hornsbergs bussvärmeramp i 
Stockholm menar Kjellberg och Stafbom (2015) att injustering av styrventiler kan ge en möjlighet till 
att temperaturen i värmekretsen hålls låg. Rätt injustering leder till ett optimalt flöde i värmekretsen 
men med för låga temperaturer i värmekretsen är det större risk för klagomål från bussförare då 



5 
 

bussen inte blir tillräckligt varm då den ska köras ut i trafik (Kjellberg & Stafbom 2015).   
Mer elektronik har under senare år tillkommit i bussen och olika bussfabrikat som Volvo, Scania, 
MAN och Solaris är faktorer som gör bussparkering utomhus till en utmaning om vi jämför med 
parkering inomhus i en hall (Ådin & Torin 2014b). Vilken effekt en kall motor kräver vid start då 
utomhustemperaturen är -20 °C, är något som behöver utredas. En arbetsgrupp, ”Problem med 
bussar uppställda utomhus på ramp och inomhusparkering” startade 2014 och har sedan dess 
involverat tjänstemän och tekniker från trafikförvaltningen i Stockholm, Nobina, Scania, Keolis, MAN, 
Arriva, Solaris, VDL, Volvo och Mercedes. Exempelvis så är uppvärmning av bussens motor och 
växellåda 2/3 av den totala värmen från bussvärmerampen vilket gör det mer intressant att utreda 
vilken värmeeffekt som behövs för att klara det regeringsbeslut kring bussförarens arbetsmiljö kalla 
dagar. Scania har gjort justeringar i bussar med Euro 6 motorer genom att koppla förbi motorn med 
en backventil är det möjligt att endast värma bussens förare- och passagerarutrymme (Domeij 2014). 
Scania har utfört egna tester i kalla vinterklimat och indikationer visade att bussen kräver högre 
värmeeffekt än vad dagens bussvärmerampsystem är dimensionerad för att klara det kalla 
vinterklimatet (Ådin & Torin 2014c).  
För att få en uppfattning om vilken värmeeffekt som krävs då bussen står parkerad utomhus vid 
bussvärmeramp en kall vinterdag har tester i klimatkammare utförts. Ådin och Torin (2014c) utförde 
2014-10-13 ett test på Scanias teknikcentrum i Södertälje. Genom att placera en buss i en 
klimatkammare med simulerad utomhustemperatur -20 °C och först utreda U-värdet eller 
värmegenomgångskoefficienten för bussens kaross, kunde effektbehovet sedan beräknas.  
U-värdet (W/(m²·K) bestämmer värmeledningsförmågan i ett väggelement och ett lågt U-värde 
betyder att väggelementet har en god värmeisoleringsegenskap. Genom att studera testet 
temperaturkurvor och finna ett stabilt temperaturintervall för bussen i klimatkammaren i Södertälje 
visar Ådin och Torin (2014c) att bussens kaross har U-värde 2,02 W/(m²·K) vilket kan jämföras med 
ett genomsnittligt U-värdet för en bostad som är omkring 0,50 (W/m²·K) (Beckman et al. 2005). 
Effektbehovet beräknas med hjälp av U-värdet för bussens kaross till 10 kW för att hålla 5 °C vid 
förarplatsen i en stillastående buss parkerad vid en bussvärmeramp.  
Enligt det regeringsbeslut som finns kring bussförarens arbetsmiljö får inte bussens förarutrymme 
understiga temperaturen 5 °C men det finns även enligt Ådin och Torin (2014c) ett åtagande mot 
resenärerna att samma krav bör säkerhetställas för passagerarutrymmet. Ett andra klimatprov 
genomfördes på statens provningsanstalt i Borås 2015-03-30. Bussen utsattes i klimatkammaren för 
lägsta utomhustemperaturen -20 °C enligt regeringskravet för att komma fram till vilken värmeeffekt 
bussen kräver för att hålla 5 °C vid förarplatsen och passagerarutrymmet vid kalla temperaturer. 
Klimattestet i Borås visar att varje buss kräver effektbehovet 15 kW för att säkerhetsställa det minsta 
krav om temperaturen 5 °C vid förarplatsen och för passagerarutrymmet (Johansson 2015).  

2.3 Värme 
När bussen står parkerad vid bussvärmerampen enligt figur 4 på nästa sida så är värmeväxlarens 
uppgift att värma upp bussens eget värme- och kylsystem med hjälp av försörjningsrampens 
varmvatten. Glykolfyllt kylvatten cirkulerar i en sluten krets för uppvärmning av bussens motor och 
radiatorer som styrs av en termostat. Då motorn har uppnått rätt temperatur fördelas värmen vidare 
till radiatorerna i bussens förar- och passagerarutrymme. För att systemet ska fungera så finns det en 
cirkulationspump och en plattvärmeväxlare i rampskåpet (Ådin 2013).   
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Nedan visar tabell 1 projekteringsanvisningar vid nybyggnation för rampvärmen (Sjölund & Stoltz 
2012). 
 

 

 

 

 

 
 

2.4 Tryckluft 
Kompressorn komprimerar, renar och avfuktar luften för att systemet ska leverera rätt luft till varje 
buss. För varje buss gäller luftflöde 0,7 l/s och arbetstryck 8 bar (Ådin 2013). Figur 5 visar 
kompressorn vid bussdepån Mölnvik på Värmdö. 

 

 
 
  

 
 

  

2.5 Underhållsladdning 
Det finns utrustning som kräver laddning då bussen står still i depån. Utrustning är belysning, fläktar, 
SL Access system, kameror och buss-PC. Generatorn i bussen laddar batteriet då bussens motor är 
igång och bussvärmerampens funktion tar över laddningen av bussens batteri då den parkeras och 
ansluts med P8-kopplingen där vissa platser idag även har ytterligare stöd av extra 
underhållsladdning (Ådin 2013). 

 

Effektbehov  10 kW   

Utomhustemperatur – 5 °C till 20 °C ΔT=25 °C 

Glykolblandat vatten 30/70   

Flöde primärsidan 0,120 l/s   

Temperatur primärsidan 85/65 °C ΔT=20 °C 

Flöde sekundärsidan 0,133 l/s   

Temperatur sekundärsidan 55/75 °C ΔT=20 °C 

Figur 4. Till vänster bussvärmeramp depå Söderhallen. Till höger insidan av ett 
rampskåp som försörjer två bussvärmerampplatser. 

 

Figur 5. Kompressorn vid bussdepå Mölnvik 

 

Tabell 1. Projekteringsanvisningar för rampvärme 
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2.6 Tekniker om bussvärmerampen  
De platsbesök i depåer som har utförts enligt avsnitt 5.2 har gjort det möjligt att få mer information 
från tekniker på plats och en insyn i hur de upplever bussparkeringen i bussdepåer. Genom guidning 
runt fastighetens byggnader, parkeringsplatser, tvätt och verkstad gjordes det möjligt att öppet fråga 
och diskutera. Det finns mycket kompetent personal i våra bussdepåer och tekniker som har arbetat 
länge och känner verksamheten ner på detaljnivå. Det finns även erfarenhet och ett intresse för att 
förbättra våra bussdepåer. Verkligheten får nu tala tillsammans med fler utredningar kring 
bussvärmerampen. 
En pilotstudie 2014 på Kallhälls bussdepå initierades då utredningar har visat på att 
bussvärmerampen är en av de största posterna för energianvändning på en bussdepå. För att 
gemensamt nå energimålen så måste trafikförvaltningen i Stockholm ta den drivande rollen 
tillsammans med trafikoperatören (Holm 2014). Ett sätt att få mer kontroll är tidsstyrning som kan 
reglera bussvärmerampens försörjning av värme och system finns redan att tillgå på marknaden. En 
timme innan bussen ska ut i trafik kan uppvärmningen påbörjas och då finns det en möjlighet att 
minska anläggningens värmeanvändning. En fördjupande analys gjordes på Märsta bussdepå och 
Larsson (2012) skriver att syftet är att kartlägga den energi som används vid bussvärmerampen och 
de åtgärder som rekommenderas ska inte påverka bussförarens arbetsmiljö negativt. Efter besiktning 
och iakttagelser på depån var förslag på åtgärder isolering, täta luft- och glykolläckage från 
bussvärmerampen och tidsstyrning. Nyckeln för tidsstyrning av bussvärmerampen är att varje buss 
ska ha sitt eget körschema vilket inte finns på Märsta bussdepå (Johansson 2012). För att tidsstyrning 
ska fungera krävs att bussen parkeras på en viss parkeringsplats, går samma tur och tid på dygnet 
vilket bygger på att varje buss ska följa samma mönster varje dag. Enligt J. Ekbacke (personlig 
kommunikation, 8 september 2015) finns det ett datasystem att tillgå i Mölnvik. Bussarna kan med 
hjälp av datasystemet tidsstyras men idag är det inte möjligt då bussarna på Värmdö har över 200 
bussvärmerampplatser och bussar roteras och parkerar på olika platser varje dag. Bussvärmerampen 
är enligt J. Ekbacke (personlig kommunikation, 8 september 2015) inte alltid boven utan bussen ska 
ge en signal till bussvärmerampen för att bryta värmen till bussen då temperaturen uppnått 18 °C. 
Ibland lurar bussen systemet och slår av värmen även då det inte är rätt temperatur i bussen. 
Temperaturgivarna för värmesystemet bygger på att hålla inställda temperaturer och om givare 
fallerar i ett värmesystem stämmer inte temperaturen med vad displayen visar, vilket leder till att 
bussen inte värms utan utomhustemperatur i bussen råder. För att tillförd värmeeffekt ska möta 
regeringskravet om 5 °C behöver vi förstå mer om hur bussen fungerar vid bussvärmerampen (Ådin 
& Torin 2014a). P8-kopplingen klarar inte av den ström som bussen kräver, då mer elektronik i 
bussen under senare år har tillkommit och Keolis har stora kostnader för inköp av batterier och dess 
livslängd är mycket kort. Det ger en bild om att underhållsladdningen inte fungerar som den ska vid 
bussvärmerampen (Ådin & Torin 2014b). Bussarna är ibland urladdade på morgonen och särskilt på 
måndagsmorgonen då fler bussar står still under helgtrafiken. Underhållningsladdningen ska alltid 
kopplas till bussen vid parkering enligt J. Ekbacke (2015). Om underhållsladdningen fungerar så 
laddas inte batteriet ur och då fungerar fläktarna som finns i bussen som ska sprida värmen. 
Mänskliga faktorn kommer dock in då personal missar att ansluta P8-kopplingen och 
underhållsladdningen till bussen.  
Västerås bussdepå är intressant ur många perspektiv. Bussdepån har parkering för bussar inomhus 
och utomhus. Depån finns centralt i Västerås men det diskuteras kring att området ska överlåtas till 
bostäder och då måste depån flyttas. Enligt R. Berg och M. Källberg (personlig kommunikation, 18 
januari 2016) tar servicepersonal och nattskift hand om bussarna då det är kallt ute och kalla dagar 
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kan extra personal kallas in. Arbetsuppgifter som ingår i deras arbete är kontroll av buss så som att 
laddningen fungerar, fläktarna går och att det finns bränsle i bussen. Västerås bussdepå har ett 
system att tillgå som visar vilken temperatur alla bussar har och ett larm går om temperaturen 
understiger 7 °C. Åtgärder blir att kontrollera och om felet inte går att åtgärda på kort sikt startas 
bussen och körs in i hallen. De bussar som Västerås väljer att parkera i hall är de som har sämst 
förutsättningar att stå ute på bussvärmeramp men varje buss i Västerås har en egen unik 
parkeringsplats.  
Västerås hall har temperaturen 15 °C och fördelar med hallen är att kalla bussar kan få plats kalla 
dagar och bussarna roteras. Gasleverantören Växtkraft har sin anläggning integrerad i busshallen. 
Nackdelar med detta är att anläggningen tar plats och det blir en flaskhals i hallen då det är 4 portar 
in och endast två ut. Fördelarna är att det blåser ut varmluft, närmare 30 °C från systemet och gratis 
värme genereras för bussdepåns hall. Det är ett högt driftljud på anläggningen och för att minska 
störande ljud från depån, placerades anläggningen inomhus. Det var inte grundtanken men i 
efterhand en smart lösning för gratis värme. Vidare så har 15 av bussar i Västerås tilläggsisolerat golv 
vilket är ett samarbete med Solaris. 
Glykolpåfyllning i bussarna sker som rutin och det fylls på även om det inte behövs vilket många 
tekniker runt om i bussdepåer bekräftar. Läckage av glykol är ett stort problem som alla depåer har 
problem kring läckage men M. Källberg (personlig kommunikation, 18 januari 2016) i Västerås menar 
att ett slutet system som finns i bussen inte ska behöva fyllas på men det görs ändå dagligen och 
ingår i rutin. När vätskan sedan blir varm expanderar den och det blir övertryck och vätskan pressas 
ut. Vidare sker mycket arbete kring bussens P8-kopplingen och fästet i bussen har kontakter där stift 
sitter. Dessa byts ofta och enligt J. Ekbacke (personlig kommunikation, 8 september 2015) på Värmdö 
är hanen och honan till för cirkulationen av vätskan in och ut ur bussen och enligt M. Källberg 
(personlig kommunikation, 18 januari 2016) är hanen och honan kontakten där stiften sitter och 
totalt finns det sju stift som behöver bytas vid samma tillfälle. I Västerås byts stiften ofta och service 
på P8-kopplingen beror ofta på smuts. Eftersom bussvärmerampen är ny i Västerås är det först nu 
efter tre år som stiften måste bytas ut. Varje buss har vid skifte av stift arbets- och materialkostnader 
på minst 700 kr/buss. Ett par gånger om året tillkommer även arbete för P8-kopplingen och då 
smörjs tryckluft- och värmekopplingarna upp. Historiskt har det enligt R. Berg och M. Källberg 
(personlig kommunikation, 18 januari 2016) varit mycket byten, underhåll och läckage i systemet. 
Vidare när det gäller P8-kopplingen mellan buss och bussvärmeramp så finns det även packningar 
som blir skadade. Det läcker hela tiden från bussvärmerampen och i bussarna och läckaget är ett 
stort problem. Ingen vet vad som är fel men packningarna byts ofta enligt J. Ekbacke (2015) vilket 
också leder till en ökad material- och arbetskostnad. Om vi istället bygger in i hall kan vilken 
”rörfirma” som helst ta jobben då det endast behövs tryckluft och el. 

2.7 Arbetsuppgift - rampvakt 
På Björknäsdepån och den arbetsmiljö som författaren upplever som bussförare, är rampvakter ett 
måste under årets kalla dagar. Två heltidsanställda och ibland fler, arbetar under den kalla perioden 
på uppdrag att endast kontrollera värmen i bussen och varje dag få bussvärmerampens system att 
fungera tillsammans med bussarna (Keolis 2015). Många depåer har så kallade ”rampvakter” medan 
andra depåer som Västerås använder servicepersonal och nattskift som arbetar för att kontrollera 
bussarna i bussdepån. Tekniker i Västerås menar dock att det krävs mer personal då det är kalla 
dagar och för att lösa arbetsmiljökravet.  
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2.8 Bussparkering inomhus i hall 
Idag finns det äldre inomhushallar i Stockholm så som Hornsberg och Söderhallen. Hallarna är svåra 
att använda för att uppskatta bussens uppvärmning då bussdepåns servicefunktioner t.ex. verkstad 
och tvätthall är integrerade i samma byggnad som parkering av bussar och en mätpunkt finns för 
fjärrvärmen och energiuppföljningen. Sommaren 2015 genomförde Kjellberg och Stafbom (2015) en 
energikartläggning för att som syfte minska energianvändningen på Hornsbergs bussdepå och 
slutsatsen blev följande: 

 Energianvändningen är högre än för en modern fastighet på grund av depåns ålder och skick 
 Energianvändningen kan i viss mån åtgärdas med en arbetsinsats som inte kräver så stora 

investeringar 
 Arbeten som finns med i planen för underhåll ger resultat 
 Drifttekniker på plats måste visa engagemang för de installationer som krävs 
 Större installationer kommer inte genomföras då depån i framtiden skall ersättas med en ny, 

eventuellt Tomteboda 

Det finns konsekvenser att betrakta utifrån drift och utformning av en hall där en konsekvensanalys 
för framtida rekommendationer kan vara till hjälp för att utreda parkeringssalternativ av buss. Enligt 
Tallhage och Björk (2015) kan perspektivet utökas ytterligare genom en utblick i hela Sverige samt 
internationellt för att få en helhetssyn om bussparkering. Frågeställningar för en konsekvensanalys 
kan enligt Tallhage och Björk (2015) vara att undersöka uppvärmning och kostnader för parkering i 
hall där ett livscykelperspektiv finns som illustration av drift-, skötsel- och underhållskostnader samt 
hur resenärerna påverkas vid olika parkeringsalternativ. Utifrån Skanskas (2014) utredning och analys 
av bussuppvärmning för Charlottendals bussdepå och ur ett uppvärmnings- och driftperspektiv så 
ville projektet utreda om parkering i hall är mer energieffektiv än utomhusparkering. Enligt Ådin och 
Domeij (2015) har ett stort fokus under en längre tid riktats mot att bussvärmerampen garanterar 
önskad leverans av varmvatten, luft och el till bussen. Då utredningen gjordes vid ett tidigt skede och 
i samband med testen med buss i klimatkammaren i Södertälje och Borås så blev det tal om en 
värmeeffektsförändring vid bussvärmerampen (Ådin & Torin 2014c). Enligt Ådin och Domeij (2015) 
krävs ett nära samarbete mellan beställare, trafikoperatör samt busstillverkare för att finna den mest 
kostnadseffektiva lösningen för att värma bussens förare- och passagerarutrymme. Utredningen visar 
att effekten bör ökas från 10 kW till 15 kW samtidigt som framledningstemperaturen ökas till 85 °C. 
Program Bussdepå på Stockholms trafikförvaltning ska utreda om det är tekniskt möjligt att förändra 
rampskåpen och om resultatet kan möta det krav som finns om bussförarens arbetsmiljö (Beslut 
N2003/7250/ARM). Möjligheten var att istället för bussvärmeramp och de förändringar som Program 
Bussdepåer utreder kring rampskåp och bussvärmeramper att istället bygga en hall.  

En bashall i strängbetong om 12 800 m² med plats för 143 bussar. Enligt illustration i figur 6 på nästa 
sida är ett förslag och hallen liknar den som idag finns i Örebro. Fördelar med just denna hall är att 
värmetrögheten motverkar temperaturvariationer eftersom portarna kommer att öppnas frekvent 
och skottning av tak vintertid behövs inte. Den energi för uppvärmning som hallen kräver beräknas 
med energimodellering av Skanskas installationsledare och beror på hur mängden återluft kan 
användas. Tillsammans med trafikförvaltningens information om driftkostnader har Skanska tagit 
fram ett livscykelperspektiv för uppförande av en hallbyggnad (Skanska 2014).  
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Det finns utredningar om besparingspotential utifrån uppvärmnings- och driftperspektiv av bussar.  
Skanskas (2014) utredning i ett projekt visar på att parkering i hall är effektivare än parkering 
utomhus.  

2.9 Fördelar och nackdelar med bussparkering i hall 
Parkering i hall vägs mot parkering på bussvärmeramp. Enligt Ådin (2013) och Skanska (2014) listar 
de tillsammans följande gemensamma fördelar och nackdelar för bussparkering i hall: 

Fördelar för buss inomhus i hall, temperatur 10 °C  

 Bussen behöver inte vara kopplad till bussvärmeramp 
 Bussvärmerampens slangpaket med den så kallade P8-koppling behövs inte  
 Inköpskostnaden minskas för bussens anpassning kring parkering 
 Fastighetsvärdet består längre för en hall 
 Parkering i hall kräver mindre yta 
 Minskad energianvändning 
 Uppvärmningsbehovet säkerhetsställs utan att ta hänsyn till olika fabrikat 
 Uppvärmningen av bussarna säkerhetsställs utan att göra modifikationer av bussen 
 Bussens spillenergi tas tillvara för uppvärmning av hallen 
 Oberoende av utomhusklimat och nederbörd 
 Arbetsmiljön runt bussen sker i varm och skyddad miljö för förare och personal 
 Olyckor med backande fordon i hall minskar då parkering sker med genomkörning  
 Bussen får ytterligare skalskydd och är skyddad från vandalism 
 Erfarenhet visar på lönsamhet att parkera buss inomhus 
 Snöskottningen minskar och underlättas i depåområdet 
 Hel och ren buss året runt, tvätt av buss kan ske årets alla dagar 

 

Nackdelar buss inomhus i hall, temperatur 10°C är 

 Säkerhetskraven kring brand ökar 
 Mer noggrann plan och ökat krav för att parkera bussar i kolonn 
 Långsam- och snabbtankning av biogas är inte tillåtet inomhus 
 Investeringen blir initialt högre vid val av hallbyggnad 

Figur 6. Situationsplan över Bussdepå Charlottendal och illustration av parkering inuti hallbyggnaden (Skanska 2014). 
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3 SLL trafikförvaltningen – Arbetsmaterial 
I det här avsnittet beskrivs arbetsmaterial som finns att tillgå på trafikförvaltningen i Stockholm. Att 
gemensamt arbeta för samvekan, förtroende, ansvar och engagemang är det arbetsmaterial som ska 
bygga en stark företagskultur inom trafikförvaltningen. Värderingar beskrivs för att kunna koppla 
samman arbetets strategier för lärande och förändring i en organisation. Trafikförvaltningens 
Handbok vid studier är ett arbetsmaterial på trafikförvaltningen som ska knyta ihop arbetet med 
examensarbetet metoder och då främst bussvärmerampens utredning på Hornsberg bussdepå som 
kan ses som ett pilotprojekt för att finna likheter med andra studier kring bussvärmerampen. 
Handboken vid program och upphandling är ett arbetsmaterial som visar hur ett program initieras på 
trafikförvaltningen. Examensarbetet kan betraktas som en förstudie som i framtiden kanske kan 
generera till ett program på trafikförvaltningen i Stockholm. Riktlinjer är arbetsmaterial som hjälper 
berörda i en process att skapar en gemensam syn i projekt och upphandling på trafikförvaltningen.  

3.1 SAFE – Trafikförvaltningens värderingar 
Arbetsmaterialet SAFE är ett redskap för trafikförvaltningens värderingar. Ett aktivt arbete med 
organisationens värderingar gör att de håller över tid. Tanken med materialet är att ge avdelningar, 
sektioner och grupper samma värderingar att arbeta med för att generera en stark företagskultur 
(Trafikförvaltningen 2016). 

S – Samverkan att:  
Agera mot gemensamma mål  
Hjälpa varandra att lyckas  
Dela information och kunskap  
 

F – Förtroende att: 
Lita på varandras förmågor 
Vara prestigelösa 
Försök att förstå varandras perspektiv 
Respekt finns att vi är olika 
Våga göra fel och lära av våra misstag  
 

A – Ansvar att: 
Överenskommet levereras 
Vara konstruktiva  
Lyfta fram frågor 
Våga ta beslut 
 

E – Engagemang att: 
Ha en positiv attityd 
Skapa driv 
Leda 
Delta 
Stödja 
Visa intresse 
Lära av varandra 
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3.2 Handbok vid studier 
Anledningen till initiering av en studie kan vara att ett område är behov av en fördjupning, ett beslut 
från en myndighet eller ett föreläggande som ställer ett krav på en åtgärd. Studier ska hjälpa till att 
ge en dokumentation av hög kvalitet och underlätta för medarbetarna på trafikförvaltningen. 
Handboken på trafikförvaltningen i Stockholm vid studier är indelade i tre delar. Första delen är en 
introduktion till studier och det strategiska ramverket som finns på trafikförvaltningen. Del två är 
handledning för genomförandet av behovsanalysen, för- och programstudie. Del tre innehåller 
bilagor i form av stödjande dokument, organisation och intressenter. Handbokens syfte är till för att 
effektivisera och systematisera arbetsprocessen vid tidiga investeringsanalyser. En iterativ 
arbetsprocess enligt figur 7 ska vara den gemensamma nämnaren för studier på trafikförvaltningen. 
Arbetsprocessen har fyra faser, analys, planering, genomförande och avslut. Genom hela studiens 
arbetsprocess ska kommunikation, dokumentation och riskanalyser genomföras (Hök 2015). 

 

 

 

 

 

 

Analys 

 Analysera kritiska frågeställningar och förväntningar på studien  
 Identifiera relevant fakta och viktiga intressenter  
 Ange studiens omfattning och inriktning 
 Vilka risker finns med arbetet och vad bör studien ta hänsyn till, en riskanyls ska genomföras 
 Analysera behov av styrning, rapportering och beslutspunkter 

Planering 

 Bryt ner i hanterbara delar  
 utgå från den analys som är gjord  
 Identifiera och tillsätt en projektorganisation  
 Ansätt en plan för kommunikation med studiens intressenter  
 En detaljerad plan för genomförandet av studien utarbetas  
 genomför en riskanalys 

Genomförande  

 Aktiviteter genomförs  
 Följ upp de planer som är gjorda  
 Hantera de ändringar som kommer upp  
 Genomför löpande den kommunikation som gäller enligt plan 

 

Figur 7. Den iterativa arbetsprocessen vid studier på trafikförvaltningen 

Analys Planering Genomförande Avslut 
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Avslut  

 När arbetet nu är utfört utvärderas studien  
 Dokumentera resultat och erfarenheter 
 Formellt avslut 

Med hjälp av handboken ska man kunna genomföra studien på ett enhetligt sätt och tidiga risker kan 
identifieras, behandlas och användas som underlag för organisationens beslutsprocesser. En 
behovsanalys klargör om det finns ett behov. Förstudien ska sedan följa upp vad vi väljer för lösning 
och hur motiveras genomförande, lämplighet och utformning en programstudie för det specifika 
fallet? Tillsammans ska tre steg om, vad och hur svarar på frågan varför. Studiens primära syfte är att 
få en uppfattning om en fortsatt process och skapa ett bra underlag för beslut och processen beskrivs 
nedan i figur 8 (Hök 2015).  

 

 

 

 

 

3.3 Handbok vid Projekt och Program 
Programsektionen på trafikförvaltningen bistår med en manual som stöd vid projekt och 
upphandling. Handboken är en styrande instruktion vid projekt och upphandling som riktar sig till 
projektledare, programledare, sponsorer, projektadministratörer och övriga som ingår i ett projekt.  
Programförberedelse för att ett uppdrag görs tillsammans med ett studiearbete som sedan kan leda 
till initiering av ett program. Det är förvaltningschefen som ger uppdraget till projekt och 
upphandling och kedjan kan ses enligt figur 9 (Blom 2016).  

 

Förstudie 

Förvaltningschefen 

Projekt och 
upphandling 

Trafikförvaltningens 
ledningsgrupp 

Projekt och 
upphandlings 
ledningsgrupp 

Ansvarig sektioschef 
fördelar till lämplig 

resurs 
Sponsor 

Säkra uppdraget 
tillsammans med 

strategisk utveckling 
och trafik avdelningen 

Initiera program 

Figur 9. Processen för hur ett program initieras på trafikförvaltningen  
 

Behovsanalys 
Förstudie 

Programstudie 

Om? 
Vad? 
Hur? 

Varför? 

Figur 8. Trafikförvaltningens handbok behovsanalys, förstudie och 
programstudie svarar tillsammans på varför 
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3.4 Riktlinjer bussdepå 
För att underlätta vid planering och projektering av bussdepåer på trafikförvaltningen finns ett 
strategiskt dokument Riktlinjer bussdepå. Riktlinjer ska öka förståelse för hur depåns funktion uppnår 
bästa möjliga planering och utformning i trafiksystemet. Trafikförvaltningen har krav på att 
byggnader ska ha god arkitektonisk utformning. En bussdepå kräver stora ytor i anspråk och 
arkitekten utmanas att hantera områden på 30 000-75 000 m². En bussdepå ska säkerställa att 
trafiken utgår från depån som planerat och risken för inställd och försenad trafik ska minimeras. 
Enligt trafikverkets fyrstegsprincip ska trafikförvaltningen säkerställa det mest kostnadseffektiva 
sättet då en ny depå ska byggas eller vid större funktionella förändringar av depån.  

 Tänk om – Hur löser vi behov på andra sätt genom att utföra mindre åtgärder 
 Optimera – Kan trimningsåtgärder i befintlig anläggning bli mer effektiva 
 Bygg om – Ombyggnation av befintliga anläggningar istället för nylokalisering 
 Bygg nytt – I första hand befintlig lokalisering för uppförande av ny depå 

Riktlinjer för bussdepå säger även att då en bussdepå utformas ska stor vikt läggas utifrån ett 
miljöperspektiv och skapa långsiktiga och goda förvaltningsobjekt, energieffektiva anläggningar och 
goda arbetsmiljöer. Alla depåer ska innehålla funktionen parkering av fordon. Parkering bör ske 
inomhus i en tempererad lokal och utomhusparkering ska vara dimensionerad för samtliga bussar 
och med utrustning som försörjer bussen med värme, underhållsladdning och tryckluft.  
För att säkerställa komfortabel temperatur för förare och passagerare i bussen är inomhusparkering 
att föredra. Bussen kan även hållas ren året runt och bussvärmerampens glykolkoppling är inget som 
behövs vid inomhusparkering. Vidare så medför parkering i hall lägre uppvärmningskostnader 
(Nicander 2016). 

3.5 En utmaning – miljön 
Avsnittet beskriver Stockholms läns landstings ambitioner kring miljöarbete och hur organisationen 
vill minska miljöbelastningen genom visioner och mål. En miljöpolicy beskriver hur verksamheten ska 
arbeta för att nå visionen.  

3.5.1 Landstingets miljöarbete 
Att enbart använda förnybara energikällor på det mest effektiva sättet innebär att det måste finnas 
strategier att eftersträva visionen för landstingets miljöarbete. 
 
 ”Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och 
 inspirerar andra aktörer. Landstingets verksamhet är klimateffektiv, resurseffektiv och 
 hälsofrämjande. Miljöarbetet är en bärande del av landstingets arbete för hållbar 
 samhällsutveckling och god hälsa (Stockholms läns landsting 2011, s. 6).”  

 

 

 

 

 

Vision och mål 

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande 
miljöarbete 

Figur 10. Stockholms läns landstings grundläggande arbete för att uppnå vision och mål 
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Miljöpolicyn för de grundläggande utgångspunkterna, visar hur landstinget ska arbeta för att uppnå 
vision och mål visas i figur 10 (Stockholms läns landsting 2011). Energianvändningen för el, värme 
och transporter ska minska med 10 procent under tiden 2012-2016 jämfört med 2011. Andelen 
förnybar energi ska öka till minst 95 procent för uppvärmning, kylning och el för lokaler där 
landstingets verksamhet bedrivs vilket är delmål i miljöutmaningen 2016. Vidare så är god bebyggd 
miljö ett nationellt miljömål och landstinget bidrar för att uppnå miljömålet genom att systematiskt 
arbeta med miljöaspekter inom transport, buller och avfall. En god bebyggd miljö innefattar även 
kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster (Stockholms läns landsting 2011).   
Att kontinuerligt arbeta med energimålen har som syfte att minska energianvändningen i de depåer 
och de byggnader som finns inom SL och arbetsmaterial måste hela tiden förbättras för att minska 
energianvändningen.  
Det är viktigt att redovisa mål, gränsdragningar och anvisningar för mätning, för att följa upp och 
jämföra byggnaders energiprestanda. Tidigare resultat eller andra anläggningar av samma typ ger en 
uppföljning av byggnaders energiprestanda och det är viktigt att data är kvalitetssäkrad för den 
verksamhet- eller byggnadstyp vid uppföljning (Lood, A. & och Lindenfors, J. 2007).  
För att bli bättre i måluppföljning och minska miljöpåverkan finns det behov av att fastställa 
energimål vid nyproduktion av depåanläggningar. Depåverksamheten medför högre energibehov då 
verksamheten har långa drifttider, byggnadsutformningen är svår att energioptimera och 
verksamheten har stora luftflöden för hygienkrav. Även gränsdragningen mellan fastighets- och 
verksamhetsenergi är svår att dra för att sedan i en färdig depå praktiskt ha möjlighet till uppföljning 
och mätning. Organisationen har möjlighet att öka sin ambition genom att internt definiera egna 
energimål och utefter den egna verksamheten kan energimål utarbetas (Lood, A. & och Lindenfors, J. 
2007).  

3.5.2 Landstingets miljöpolicy 
För ekologisk hållbarhet ska landstinget bedriva sina verksamheter med så låg miljöpåverkan som 
möjligt och förebygga ohälsa. Figur 11 visar hur landstinget vill verka för ekologisk hållbarhet. 

 

Resurseffektiv  
•Val av varor 
•Val av tjänster 
•Val av arbetsmetoder 

Livscykelperspektiv  
•Minsta möjliga miljöbelastning 
•Vid upphandling och inköp 
•Vid beställning av tjänster och 

varor  

Regionala Planeringen 

•Externt driva hållbarhetssfrågor 

Stimulera 
•Nytänkande 
•Innovationer 
•Teknikutveckling 

Uppfylla 
•Lagkrav 
•Myndighetskrav 
•Ständigt strävar mot 

förbättring av miljöresultat 

Prioritera 
•Användning av förnybara 

resurser 
•För att minska utsläpp av 

klimatpåverkande gaser 

Kommunicera 
•Internt 
•Extrent 
•För att förbättra miljöresultat 
•För kännedom om miljöresultat 

Utvärdera 
•Resultatet av miljöarbetet 

regelbundet 
•Redovisa miljöresutatet öppet 

Förebygga  
•Utsläpp av föroreningar 
•Minska Utsläpp 

Figur 11. Stockholms läns landstings miljöpolicy 
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Att vara resurseffektiv och förbättra miljöresultat innebär att göra rätt val av varor, tjänster och 
arbetsmetoder och ständigt arbeta för att förebygga utsläpp av föroreningar och minska utsläpp. 
Policyn menar även på att nytänkande, innovationer och teknikutveckling ska stimuleras och även att 
hållbarhetsfrågor drivs externt. Hållbarhetsfrågor kommuniceras internt och externt för att nå 
förbättringar och visa på kännedom om hur miljöresultat kan prioriteras där resultaten delas och 
redovisas öppet för en större spridning och vetskap kring miljöresultaten. Samtidigt som 
hållbarhetsfrågor kommuniceras ska man vara noga med att uppfylla de krav som lagar och 
myndigheter ställer. För att använda förnybara resurser och minska klimatpåverkande gaser måste vi 
prioritera och ställa om för att arbeta för ekologisk hållbarhet (Stockholms läns landsting 2011). 

4 Organisation, förändring och lärande 
I det här avsnittet introduceras först organisationsutveckling skifte till den lärande organisationen. 
Nya begrepp introduceras med den lärande organisationen och avsnittet beskriver hur produktivitet 
och effektivitet i en organisation förhåller sig till varandra. För att få en större förståelse kring 
organisationens sätt att hantera kunskap beskrivs tre olika kunskapsmiljöer och hur de generellt kan 
förekomma i en organisation. Avsnittet behandlar förändringsinriktat lärande i en organisation och 
strategier för att arbeta med förändringar där kunskap, kompetens och expertis kan leda till 
utveckling och bidra till det livslånga lärandet. 

4.1 Organisationsutvecklingens skifte för en lärande organisation 
Organisationsutveckling blev det samlingsnamn som under årtiondet 1970-1980 kom att prägla 
förändringsarbetet i arbetslivet. Organisationsutveckling bygger på en planerad förändring som 
medför att organisationen lär genom att identifiera och lösa problem i praktiken. Lärandet grundades 
nu på att handla själv vilket medförde en mer flexibel hållning till organisation och arbetssätt. Under 
mitten av 1980-talet skedde ett skifte från hög inre effektivitet till hög yttre effektivitet vilket även 
kan uttryckas som ett skifte från ”gör saker rätt” till att ”gör rätt saker”. Det nya skiftet skapade 
utdragna processer som fick organisationsutvecklingen att stanna upp. Att göra rätt saker gjorde att 
fler blev engagerade och större resurser måste sättas in och omvärldens krav på förändring väntade 
inte in den problemidentifiering som skulle involvera alla som var berörda i processen (Granberg & 
Ohlsson, 2015).  
Efter 1980-talets mitt blev konkurrensen kraftigare eftersom internationaliseringen ökade och med 
den nya informationstekniken kunde information spridas blixtsnabbt. Begreppet ”den lärande 
organisationen” tog nu plats då det blev ett krav om allt starkare beroende av omvärlden. Nya 
begrepp introduceras som: kompetens, kompetensutveckling som är influerat från engelskans 
competence och lika så engelskans training istället för utbildning (Granberg & Ohlsson 2015).  
Under 1990-talet breddades forskningsområdet organisationspedagogik som innebär att 
arbetsplatslärande och organisatoriskt lärande möter varandra. Kompetens i ett kollektiv utvecklas 
och visar sig i handling där organisationer och grupper lär och utvecklar kunskap som leder till ett 
kollektivt lärande. Processen i en organisation fokuserar på resan hur organisationen anpassar sig till 
förändringen i omvärlden och hur den påverkar omvärlden. Lärandet och ledandet för en 
framgångsrik färd har en avgörande betydelse där ledarskap är en ömsesidig relation mellan 
chef/ledare och medarbetare. Relationen ska även ge ledarskapet en funktion som en social process 
och ledarskapet ska fördelas till de som har relevant kompetens (Granberg & Ohlsson 2015). 
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Inflöde 

Mål 

Hög yttre effektivitet 
Effektivitet 

"Gör rätt saker" 

Utflöde 
Hög inre effektivitet 

Produktivitet 
"Gör saker rätt" 

4.2 Produktivitet och effektivitet i en organisation 
Med hjälp av Granberg och Ohlsson (2015) och Andresson (1997) konstrueras figur 12 för att visa hur 
”gör saker rätt” samt ”gör rätt saker” binder samman begreppen produktivitet och effektivitet i en 
organisation. En process där hög yttre effekt genererar organisationens mål och hög inre effekt leder 
till organisationens utflöde är tillsammans organisationens produktivitet och effektivitet. Begreppen 
effektivitet och produktivitet är unika i sig men de har starka samband. Effektivitet behöver inte vara 
bundet till organisationen nuläge utan istället är det organisationens mål som är i fokus. Att arbeta 
hårt för att nå organisationens mål behöver inte alltid vara det mest effektiva sättet utan effektivetet 
kan ökas om man arbetar smartarte. Produktivitet beskrivs hur organisationen kan åstadkomma 
mesta möjliga utflöde med ett bestämt inflöde. Produktivitet inom en organisation är nödvändigt 
men inte ett tillräckligt villkor för en hög effektivitet. Genom att genomföra en effektivitetsanalys i 
organisationen kan leda till att ompröva det nuvarande och ifrågasätta en inriktning i organisationen 
(Andersson 1997).  

 

 

 

 

 

 
4.3 Organisationens kunskapsmiljö 
För en organisations lärande är identifiering av olika kunskapsmiljöer ett bra sätt att hjälpa 
organisationen att definiera utvecklingsmetoder. Jernström och Säljö (2004) använder en modell som 
delar in kunskapsmiljöer i tre grundtyper; mekanisk, organisk och dynamisk. En organisation har ofta 
flera enheter och varje enhet fungerar utifrån olika grundförutsättningar vilket betyder att det inte 
bara finns en typ av kunskapsmiljö utan alla tre förekommer i en organisation. Det är av stor vikt för 
en organisation att kunna identifiera de olika kunskapsmiljöerna för att kunna utveckla den mest 
gynnsam förmåga att konkurrera. Att hantera och skapa kunskap i alla tre kunskapsmiljöer betyder 
att organisationen får optimal verkan och nytta av modellen.   

4.3.1 Mekanisk kunskapsmiljö 
Då en kunskapsmiljö är mekanisk fungerar förbestämda lagar som grundas på den kunskap och 
information som är känd. Varje del hålls på sin plats likt en mekanisk maskin och organisationen har 
inget intresse av att någon kan mer än vad som finns angivet inom verksamhetens gränser. 
Organisationen följer en hierarki och leds från toppen och för en effektiv organisation krävs att var 
och en har sin plats och arbetsuppgift (Jernström & Säljö 2004). Normalt är en organisation 
hierarkiskt ordnad vilket innebär ett chef-underställd förhållande i flera nivåer (Andersson 1997). 
Organisationer som medvetet arbetar mekaniskt är t.ex. sjukhus och brandstationer eftersom de 
kräver ett visst organiserat mönster. Brister blir dock tydliga i förändringsbehov då det mekaniska 
inte kan anpassas till förändringar i omgivningen. Människor kan hämmas i en mekanisk organisation 
eftersom de strävar efter och vill utveckla sin expertis samt är intresserade av att ta risker och arbeta 
med öppna problem (Jernström & Säljö 2004). 

Figur 12. Produktivitet och effektivitet i en organisation 
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4.3.2 Organisk kunskapsmiljö 
Genom ett öppet och välbalanserat system skapas kunskap genom en process där informationen går 
från miljön till intern kunskap. Den mänskliga växelverkan är viktig att hitta genom olika tekniska 
hjälpmedel. Genom samtal och samarbete kan tyst och dold kunskap hos en person lättare spridas. 
Den organiska kunskapsmiljön kan betraktas som en levande organism som genom anpassning är 
kompetent till att kontinuerligt uteveckla verksamheten. Den organiska kunskapsmiljön har som mål 
att kontinuerligt öka organisationens flexibilitet och en vilja att anpassa sig till de förändringar som 
sker i omgivningen. Genom att kontinuerligt samla in feedback kan resultat diskuteras och värderas 
genom olika analysmetoder. Den organiska kunskapsmiljön kräver kontinuerlig utveckling av 
människans eget tänkande och inom bestämda ramar eftersträva självständiga åsikter (Jernström & 
Säljö 2004). 

4.3.3 Dynamisk kunskapsmiljö 
Organisationens komplexitet, kaos och obalans uppmärksammas och är en förutsättning för en 
ständig innovation. Innovation och radikal förnyelse är mål som speglar den dynamiska 
kunskapsmiljön. Förändringar som kommer inifrån och att systemet har en förmåga att självförnyas 
är den dynamiska kunskapsmiljöns stöttepelare. Nätverk formars genom att pröva gränserna där 
gemensamma intressen lockar och är tillgänglig för alla. Verktyg som är tekniskt framgångsrika och 
social kompetens för kunskapsanalys och växelverkan finner vi i de dynamiska kunskapsmiljöerna.  
(Jernström & Säljö 2004). 

4.4 Organisationsförändring 
För att en organisation ska lyckas överleva krävs en flexibelitet och anpassning i verksamheten för att 
möta de nya trender och förändringar som sker i omvärlden (Andersson 1997). En process som leder 
till ett förändrat synsätt är även ett förändringsinriktat lärande (Bron & Willhelmson 2004). 

”De två faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju snabbare omvärlden 
förändras, desto mer kunskap måste organisationen utveckla för att handskas med 
förändringen. Och omvänt, ju mer kunskap som organisationen utvecklar, desto mer 
kan den påverka omvärlden (Granberg & Ohlsson 2015, s. 15)” 

I en organisation finns en gemensam ledning för en grupp människor som samarbetar för att nå 
gemensamma mål (Andersson 1997). I en organisation eller verksamhet är det en förutsättning att 
olika delar bidrar med olika saker för att uppnå gemensamma mål. Mål hanteras och tolkas utifrån 
lokala villkor och förutsättningar och förändras när de når olika delar i organisationen. Komplexitet 
blir utfallet utifrån sin egen förståelse av verksamheten till att förstå verksamheten utifrån andras 
villkor (Bron & Willhelmson 2004). Förändringsinriktat lärande innebär att agera utifrån ett nytt 
perspektiv som är integrerat inom en ny referensram. Det börjar ofta med att ett nytt problem dyker 
upp som inte går att förbise. Nu måste nya handlingar och processer till nya roller och relationer tas 
fram. Ett ändrat handlande planeras och ny information och kunskap hämtas in. Det nya prövas och 
nytt självförtroende och ny kompetens byggs upp för att slutligen ha integrerat det nya synsättet och 
ett nytt perspektiv i sin referensram (Bron & Willhelmson 2004).  

 

 



19 
 

Det finns olika perspektiv på vad som är viktigt och intressant vilket skiljer sig åt beroende på 
utgångspunkt i organisationens olika delar. Frågor om kvalitet, personal och teknik blir separata 
verksamheter i en organisation som ibland beskrivs enligt Jernström och Säljö (2004) som 
linjeorganisationens servicefunktion.  

Då en verksamhet ska övertygas om att förändras är det linjeorganisationen som ska tilltalas om 
linjeorganisationen är kärnan i verksamheten eftersom stabsfunktioner oftast är placerade vid sidan 
av organisationens verksamhet. Det blir ett ständigt projekt för stabsfunktionen att sträva efter att 
utöka sitt inflytande i organisationen vilket kan göras genom att tydligt visa intresse och koppla sina 
tjänster till produktionen. Produktionspersonalen känner bäst till verksamheten och vet hur den bör 
skötas vilket utmanar stabpersonalens kommunikativa kompetens. Det är en komplex uppgift att 
växla mellan olika nivåer i kommunikation och kunna klara av att pendla mellan olika utgångspunkter 
och samtidigt låta alla bidra och delta. Utifrån den position som man har i en organisation utmanas 
enligt Jernström och Säljö (2004) den dagliga samtalsordningen. En förändring i organisationen 
skapar en beredskap att försvara sitt arbete, sitt kunnande och sin legitimitet i verksamheten utifrån 
den position man har i organisationen. En verksamhet har en viss samtalskultur och när en 
förändring i en organisation ska ske och som under en längre tid har formats av en hierarkisk 
beslutsordning blir svårigheter mer utmärkande. En fråga eller ett förslag kan i verksamheten tas 
emot som ett ifrågasättande av vad man hittills har åstadkommit eller kapaciteten hos människor. 
Mötet mellan olikheter i ett tankesätt och ny kunskap måste användas och riktad mot vad som inte 
har uppmärksammat tidigare. En viktig sammanlänkning mellan organisationens olika delar att 
gemensamt finna en dialog som kan utmanas och erkännas mellan de olika perspektiven i en 
verksamhet (Jernström & Säljö 2004).  
Bron och Willhelmson (2004) menar på att utbildning kan ge stöd i att öva sig att tänka och göra 
annorlunda än tidigare. Förmågan till förändring finns faktiskt inbyggt i människans sociala natur och 
kommer genom integration med andra. Om rätt förutsättningar finns för en person kan utveckling 
ske genom hela livet som bidrar till allt större integritet och förmåga till att själv kritiskt reflektera. 
Insikten till ett förändrat synsätt kan komma plötsligt och bli genomgripande eller så sker det genom 
en successiv och osynlig process. De uppfattningar som finns med sen tidigare kan dock hindra en 
person från att agera på ett sätt som är bättre för andra och för sig själv.  
Något som Bron och villhelmson (2004) kallar åsiktsvanor är förenade med en individ och leder till ett 
visst handlingsmönster. Åsiktsvanor sker av gammal vana och genererar handlingsmönster för hur 
individen agerar, tänker, kommunicerar och bemöter sig själv, andra och världen. Tolkningsvanor är 
enligt Bron och villhelmson (2004) djupt rotade genom generella föreställningar och förhållningsätt 
och dessa är socialt grundade i ständig integration av sociala sammanhang. Åsiktsvanor är lättare att 
förändra än tolkningsvanor då de är mer ytliga och lättare att påverkas och bytas ut. Tolkningsvanor 
innebär att var och en lever med en uppfattning om världen som på en och samma gång är både lik 
och olik andras uppfattning om världen. Enligt Jernström och Säljö (2004) är det en utmaning att 
kunna ta andras perspektiv i en organisation. Inom olika delar i en organisation finns olika 
utgångspunkter för vad som är intressant, relevant och viktigt. Olika enheter i organisationen bidrar 
och ansvara för olika områden vilket är en följd av uppdelat arbete som är en förutsättning för ett 
produktivt arbete (Jernström & Säljö 2004).  
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4.5 Strategier för lärande i organisationer 
Strategier som kompetensutveckling och personalutbildning utvecklar och håller upp kompetensen 
hos anställda i en organisation. Faktorer som är betydelsefulla för en lärande arbetsplats eller 
organisation är omväxlande arbetsuppgifter, autonoma arbetslag, delaktighet och inflytande 
(Skolverket 2000). För den lärande organisationen är enligt Granberg och Ohlsson (2015) en av 
många pusselbitar att alla medverkar till utveckling av organisationen strategier och riktlinjer. Ett 
första steg kan vara att införa ett pilotprojekt som hjälper organisationen att arbeta mer aktivt med 
strategier och riktlinjer. En god företagskultur bygger på att lärandet ska främjas där möjlighet till 
utveckling för alla är två goda egenskaper i det pussel som kännetecknar den lärande organisationen.  
Vidare så beskriver Granberg och Ohlsson (2015) strategier för lärandeteori enligt loop-processer där 
figur 13 visar ett loopingförlopp utifrån professor David Kolbs teorier om erfarenhetsbaserat lärande.  

 

 

 

 

 

Enligt Granberg och Ohlsson (2015) kan kunskap utvecklas i en lärande process genom att erfarenhet 
omvandlas. Individen utvecklar kunskap genom direkta upplevelser kontra abstraktion samt 
omvandlar kunskap genom att aktivt pröva kontra genom reflektion.  

 Direkta upplevelser – Få sinnesintryck, förnimma och känna med konkreta erfarenheter 
 Reflektion – tänka efter och uppmärksamma genom observation 
 Abstraktion – En handling formas med en idé, att få tankeförståelse av begrepp och teorier 
 Pröva – Experimentera aktivt genom att prova på, testa tanken, pröva känslan och göra   

Granberg och Ohlsson (2015) menar på att fyra lärstilar kan skapa en högre form av lärande genom 
att kombinera olika stilar. Varje individ har en vilande tyngdpunkt på någon av lärstilarna som beror 
av personlighetsfaktorer, tidigare erfarenheter och miljöpåverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Strategi för ett loopingförlopp om erfarenhetsbaserat lärande 
 

               
 
 

Assimilativ lärstil – Personen betonar 
reflekterande observation och abstrakt 
begreppsbildning. En teoribyggare på 
induktiv grund som skapar begrepp för sina 
iakttagelser.  
 
Konvergent lärstil – Personen har 
tyngdpunkten på abstrakt begreppsbildning 
och aktivt prövande vilket ger en bra grund 
för problemlösning. Personen är bra på att 
finna den riktiga lösningen då uppgiften är 
av typen ett traditionellt intelligenstest. 

Ackommodativ lärstil - Tyngdpunkten för 
personens lärande är att aktivt få pröva och 
använda konkret erfarenhet. Personen visar 
snabb anpassning till rådande omständigheter. 
Personen har förmågan att får saker gjort.  
 
Divergent lärstil – Personen betonar 
eftertänksamhet genom konkret erfarenhet och 
reflekterande observation. Personen vill få 
förståelse för sina erfarenheter från flera olika 
perspektiv.  
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4.6 Livslångt lärande 
En kritisk reflektion krävs för att inse vilka grundläggande föreställningar och värderingar som finns 
med sen tidigare hos en individ. Det transformativa lärandet kan av vissa ses som en förmåga till att 
utveckla kritisk reflektion. Med hjälp av Piagets begrepp ackommodation och assimilation kan vi på 
ett nytt sätt få förståelse för kognitiva strukturer. Ackommodation jämför vi med det trasformativa 
lärandet där våra föreställningar bearbetas och förändras. Assimilation jämför vi med det som vi har 
med oss sen tidigare och tar för givet. En betydelsefull aspekt för lärandet är att lärandet bör 
betraktas som en social process genom interaktion med omvärlden och inte som något individuellt 
och isolerat (Bron & Wilhelmson 2004). Processen för lärande är något som ständigt pågår och i vår 
vardag sker lärandet när man minst anar det (Jobring 2013). En möjlighet till lärande är utbildning 
som kan ske genom hela livet och begränsas inte till någon viss ålder (Skolverket 2000). Enligt Säljö 
(2000) har människan förmågan att ta steget utanför det som är invant eftersom vårt sätt att agera 
uppvisar både kontinuitet och variation. Med hjälp av rutiner hanterar vi situationer och agerar på 
ett stabilt sätt i förhållande till omgivningen och enligt Jernström och Säljö (2004) visar sig lärandet i 
praktiken sig tydligast då en person stöter på utmanande situationer.  
Säljö (2000) menar att en av de viktigaste delarna i vår kunskapsbildning är att individen formas och 
tar med sig kunskap och insikter genom det vardagliga samtalet. Säljö (2000) menar även att ett 
språkligt redskap i kulturella samanhang hjälper oss att definiera och lösa olika problem och vi kan 
med hjälp av språket diskutera och genomföra olika handlingar. För att skapa delaktighet hos 
anställda ska det finnas en öppen kommunikation och genom den kan organisationen säkerhetsställa 
att alla anställda strävar mot samma mål, en strategisk dialog (Jernström & Säljö 2004). Fokus ur ett 
socialkulturellt perspektiv är samspelet mellan kollektiv och individ. Att lära i ett socialkulturellt 
perspektiv innebär att ha förmågan att identifiera gällande regler för kommunikation i ett specifikt 
verksamhetssystem (Säljö 2000). En kulturell medvetenhet ger enligt Jernström och Säljö (2004) 
metaförståelse för organisationers olika delar vilket kräver verbal och social förmåga där en vilja till 
att förbättra sitt kunnande i arbetets krav är grunden till motivation. En förutsättning till förståelse är 
det sökande efter relationer som är sammanhangsknutna. Lärande genom reflektion i 
vuxenpedagogikens praktik och teori kommer med erfarenheter där tidigare erfarenheter och 
kunskaper är nyckeln till ett nytt lärande då det gäller att få en ökad förståelse för vuxnas lärande 
(Jernström & Säljö 2004).  
Den lärande organisationen vill ständigt sträva mot systemteoretiskt tänkande, att uppnå dynamisk 
jämvikt i förhållande till andra system (Granberg & Ohlsson 2015). Med hjälp av kollektiva strukturer i 
organisationen enligt figur 14 skapar vi mening och Granberg och Ohlsson (2015) har utformat en 
lärandeloop för organisationer enligt: 

 Generera – Alla hjälps åt att skapa information genom omvärldsbevakning 
 Integrera – Alla omfattas och får del av ny information 
 Tolka – Information tolkas kollektivt där möts medlemmars perspektiv  
 Handla – Verklighetspröva den kollektiva tolkningen  

 

 

 

Figur 14. Kollektiva strukturer – generera, integrera, tolka och handla  
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4.7 Kunskap, kompetens och expertis för det livslånga lärandet 
Alla människor har olika grund att stå på och har olika förutsättningar till den kunskapsväg som 
skapas genom livet. Enligt Jernström och Säljö (2004) byts, skapas och fördjupas kunskap alltid i 
sociala miljöer vilket bygger på växelverkans resultat. Oavsett vilket arbetsredskap som utvecklas av 
människan är enligt Säljö (2000) interaktionen mellan människor det som gör att kunskaper och 
färdigheter får liv.  
Enligt Skolverket (2000) är individen i centrum för det livslånga lärandet där anpassade 
utbildningsmöjligheter för varje skede i livet är individanpassad utifrån behov, bakgrund och 
kompetens. Lärande- och utbildningsform avgörs av behov och individ, inte av ålder. Självreglering är 
enligt Jernström och Säljö (2004) nödvändigt för ett lyckat perspektiv och bli medveten om sina 
strategier och gränser för sin egen medvetenhet, kapacitet och kompetens. Lärande i olika 
sammanhang kopplas till självreflektion och sakkunskapen är dynamisk. Motivationen är av betydelse 
att betona och påverkas positivt om processens utveckling känns bekymmerlös och lätt. Vidare 
menar Jernström och Säljö (2004) att ur ett kunskapsskapande perspektiv är problemlösningen en 
progressiv process där experten reflekterar fortlöpande och definierar nya uppgifter.  

4.7.1 Kunskap 
Under grundutbildningen skaffar vi den formella kunskapen som är utgångspunkt och ska ge fäste för 
vetande och sedan få praktiskt stöd. Den praktiska kunskapen erhålls av de erfarenheter som 
genereras genom verkliga problemlösningssituationer (Jernström & Säljö 2004). Lärandet kan ses 
som en förbindelse med att hjälpa oss att förstå hur information och ny kunskap ska behandlas för de 
möjligheter som kommer med livet (Bron & Willhelmson 2004). Enligt Jernström och Säljö (2004) 
binder sedan metakognitiv kunskap samman formell och praktisk kunskap som ska integreras och 
filtreras i personens verksamhet.  
Kunskapsbegreppet är enligt David Kolb indelat i personlig kunskap och social kunskap. Den sociala 
kunskapen återskapas genom en persons erfarenhet. Varje människa har enligt Granberg och 
Ohlsson (2015) en egen social kunskap som innebär ett symbolsystem. Ett system som gör det 
möjligt att ta del av varandras tänkande och på så vis få ett utbyte av erfarenheter. Som en del av 
den sociala kunskapen utgår den personliga kunskapen från egna konkreta erfarenheter. 

4.7.2 Kompetens 
Kompetens definieras av den Danske lärandeteoretikern Knud Illeris enligt följande: 

”Kompetens utgörs av helhetsbetonade förnufts- och känslomässigt förankrade 
kapaciteter, dispositioner och potentialer som är relaterade till möjliga 
handlingsområden och realiseras genom bedömningar, beslut och handlingar i relation 
till kända och okända situationer (Granberg & Ohlsson 2015, s.16).”  

Knud Illeris menar att den lärande organisationen utvecklas om begreppet kompetens utvidgas och 
omfattar kreativitet, fantasi, kombinationsförmåga, flexibilitet, empati, intuition och 
motståndspotential (Granberg & Ohlsson 2015).  
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Vygotsky betonade begreppet utvecklingszon vilket kan ses nedan i figur 15. Den kompetens som en 
person redan visar upp är inte enbart det som är intressant ur ett psykologiskt perspektiv, utan vad 
potentialen för förståelse och agerande är hos personen (Säljö 2000). 

 

Att befinna sig i olika utvecklingszoner betyder att man lär i det komplexa samhället och inom 
praktikens ramar sker en utveckling. Under tiden då vi lär kan stöd minskas för att på sikt själv 
hantera processen (Säljö 2000). 

4.7.3 Expertis 
Expertiskunskap ger förståelse då en medvetenhet kopplar samman personens erfarenheter, 
kunskaper, föreställningar, uppfattningar och visdom med abstrakt kunskap. 
Formellt, praktiskt och metakognitivt vetande är de huvudkomponenter som ingår i expertis. Ur ett 
deltagarperspektiv så växer expertis fram genom att arbeta sig genom processen och ta del av 
kulturen, en social process. Kunskapsmiljö kräver en identifiering för att hjälpa en organisation att 
definiera vilken typ av expertis som behövs för att en strategi ska ge rätt utvecklingsmetoder 
(Jernström & Säljö 2004). 

5 Metod och genomförande 
I det här avsnittet presenteras de metoder som används för att svara på arbetets frågeställningar. En 
översikt för arbetets genomförande presenteras. En litteraturstudie har utförts som ger en 
vetenskaplig grund för arbetets frågeställning, mål och syfte. Depåbesök har genomförts i Stockholm, 
Falun, Borlänge och Västerås för att få en bra bild om olika depåers förutsättningar. Intervjuer med 
personer inom Stockholms läns landsting och trafikförvaltningen i Stockholm har utförts. En 
undersökning på Hornsbergs bussdepå i Stockholm ger insikt om hur en bussvärmeramp fungerar i 
verkligheten. Med hjälp av tidigare forskning samt en undersökning om vad en buss kräver för 
omkostnader utomhus på bussvärmeramp och inomhus används payback-metoden. Payback-
metoden söker antal år det tar att betala tillbaka den dyrare investeringen i form av en hall mot den 
mer traditionella lösningen bussvärmeramp (Andersson 1997).  

5.1 Översikt av arbetets genomförande 
Ett möte med Kenneth Domeij från SLL trafikförvaltningen på Armadas THS arbetsmarknadsdagar på 
KTH 2014 gjorde det här arbetet möjligt. Ett examensarbete presenterades och uppstarten 
bestämdes till året där på. Planeringen innefattar en litteraturstudie kring det tidigare arbetet som 
finns i ämnet och en djupdykning i SLL trafikförvaltningen gjordes för att få en bra bild om hur 
organisationen fungerar. Vidare så gjordes en hel del personliga möten och kontakt via telefon fick i 
viss mån räcka då tiden inte alltid fungerade för att fysiskt ses. Intervjuerna planerades och utfördes 
för att sedan ge möjlighet till teori att möta den verklighet med hjälp av en mätning vid Hornsbergs 
bussdepå. Insamlat martrial ska nu binda ihop ett arbete med de frågeställningar och syfte som finns 
för arbetet. Arbetet leder till en öppen redovisning på trafikförvaltningen i Stockholm och en 
granskning av arbetet under våren 2016, arbetets genomförande kan ses enligt figur 16. 

Nuvarande kompetens Zon för utveckling Framtidens kompetens 

Figur 15. Utvecklingszon en process att utveckla nuvarande till framtidens kompetens   
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5.1.1 Depåbesök 
 Mölnvik och Ecobacken bussdepå besök 2015-09-08, möte med Johan Ekbacke Campido. 
 Hornsbergs bussdepå besök 2015-09-08 tillsammans med Kenneth Domeij, möte med 

tekniker på plats 
 Mölnvik, Ecobacken, Ramsmora, Älvsbyn bussdepåer besök 2015-09-21, möte med Johan 

Ekbacke Campido 
 Nyboda bussdepå besök 2015-09-22 tillsammans med Kenneth Domeij från 

trafikförvaltningen 
 Ekerö bussdepå besök 2015-09-22 tillsammans med Kenneth Domeij och Magnus Stark från 

trafikförvaltningen 
 Söderhallens bussdepå besök 2015-11-05 
 Söderhallen bussdepå besök 2015-11-11, möte med Alex 
 Charlottendal bussdepå besök 2015-11-12, möte med Erik Kylberg Skanska 
 Hornsberg bussdepå besök 2015-12-02 tillsammans med Kenneth Domeij, Mikael Degerman 

från trafikförvaltningen och Andreas Torin Keolis 
 Borlänge och Falun bussdepå besök 2015-12-14 tillsammans med Kenneth Domeij från 

trafikförvaltningen, där träffade vi Jim Almgren Keolis 
 Västerås bussdepå besök 2016-01-18 tillsammans med Magnus Stark från 

trafikförvaltningen, där träffade vi Roger Berg och Mikael Källberg Västerås lokaltrafik 
 

5.1.2 Personligkontakt 
 Solna 2015-09-24, möte Carl-Magnus Ådin, konsult 
 Trafikförvaltningen 2015-09-21, möte Magnus Stark 
 Trafikförvaltningen 2015-09-28, möte Anneli Waldén 
 Keolis huvudkontor besök 2015-10-02, möte med Andreas Torin 
 Primär huvudkontor besök 2015-10-08, möte med Bertil Bergquist 
 Trafikförvaltningen 2015-10-16, möte Maria Övergaard 
 Trafikförvaltningen 2015-10-20, möte Petra Nicander 
 Structor huvudkontor besök 2015-11-11, möte med Michel Lézin 
 Keolis huvudkontor besök 2015-11-12, möte med Johnny Lindberg 
 Keolis huvudkontor besök 2016-01-27, möte med Johnny Lindberg och Peter Hansen 
 Campido huvudkontor besök 2015-10-11, möte med Mats Kjellberg Nacka 2016-02-29, 
 Nacka 2016-03-29, möte Linda Orr, meteorolog 

 

5.1.3 Telefonkontakt 
 Mikael Mastberg, Keolis 
 Pernilla Strand, Keolis 
 Ulf Pettersson, Örebroporten 
 Mattias Holsmark, Veidekke 
 Daniel Svensk, Nobina 
 Felix Ridderström, NAISvefa 
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5.2 Intervjustudie 
För att få en bredare uppfattning om den problembeskrivning som finns kring varmhållning av 
parkerade bussar kan flera olika metoder användas. Genom personlig kontakt, telefonsamtal och 
depåbesök kan frågor och funderingar diskuteras. Vad vet egentligen ledet i organisationen om 
varmhållning av bussar, bussvärmeramp och parkering av bussar? Frågor som är värt att undersöka 
genom att utföra någon form av studie.  

Kvalitativa tillvägagångsätt för en studie är enligt Lantz (2013) genom att välja samtal, direkt 
observation eller djupintervjuer. Lantz (2013) menar att ställa frågor är det lättaste sättet för att få 
information om hur en person uppfattar eller känner inför något specifikt. En kvantitativ studie kan 
ge frekvenser för exempelvis antal procent (Trost 2005). Kvantitativa analyser ger samband och 
slutsatser om hur olika variabler statistiskt kan påverka varandra (Lantz 2013).  
Den kvalitativa intervjun ger förståelse för ämnet ur den intervjuade personens perspektiv från den 
värld som personen själv befinner sig i (Kvale & Brinkmann 2009).  

En stor del i arbetet är att hitta en forskningsgrupp som ger svar på hur organisationen Stockholms 
läns landsting ser på miljö och bussparkering. Att få en personlig kontakt med olika nivåer och 
befattningar inom Stockholms läns landsting blir det val som är grund för studien.  Under en 
begränsad tid skickas mail till ett urval personer inom Stockholms läns landsting för att söka intresse 
till en personlig intervju. Den personliga intervjun är det val som görs då det är enklare att boka tid 
utifrån deras önskningar om när, var och hur för att med säkerhet få en chans att hinna träffas. Sex 
respondenter med olika befattningar inom organisationen blir ett intressant urval och bokas för en 
personlig intervju.  

5.2.1 Kvalitativ intervju 
Intervjuer med personer som har olika befattningar och uppdrag kan belysa nya aspekter och ge ett 
klargörande av tidigare undersökningar. Hur ser verkligheten ut och hur ser teorin ut, en 
teoriutveckling som organisationen får nytta av genom att teoriers giltighet prövas (Lantz 2013).   
Att följa respondentens resonemang kräver en god balans mellan styrning och följsamhet och den 
inre kompassen ska förankra teorin tillsammans med den styrda frågeställningen.  
För att fånga det som är betydelsefullt behövs en helhetsbild om hur respondenten tänker (Lantz 
2013). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det av stor vikt att planera sin undersökning vid 
kvalitativa intervjuer med hjälp av sju stadier, för att öka förståelsen för de begrepp som man vill 
utreda. På nästa sida visar figur 17 visar de sju stegen något mer modifierat (Trost 2005). 

Översikt av arbetets genomförande 

Figur 16. Översikt av arbetets genomförande – Från Armada 2014 till redovisning 2016 
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1. Tema - syfte 
Undersökningen ska hållas till arbetets frågeställningar, vilket är en balansgång mellan avgränsning 
och relevans (Lantz 2013). Klargör själv syftet med varför studien görs och undersök vilka 
förkunskaper som man behöver om ämnet som skall undersökas (Kvale & Brinkmann 2009).  
Problemformuleringen ger modellen en möjlighet att öka förståelsen av kvaliteter för begreppet 
(Lantz 2013). 

2. Planering – Intervjuguide 
Avgöra vilken teknik och analys som ska användas samt den metod som passar bäst för studien (Trost 
2005).  Anknytning till arbetets frågeställningar med koppling till miljöfrågor visar urval av 
frågeområden och en intervjuguide formulerades. Urval för tillfrågade personer är att enligt Trost 
(2005) för att få så stor variation inom en viss ram. För att skapa kontakt och motivera personer inom 
Stockholms läns landsting till intervju skickades ett mail om sammanhanget. Det mail som skickades 
belyser området i arbetet och även vem som kommer att intervjua, hur länge intervjun pågår och till 
vilket syfte intervjun vill spegla personen. 
Informerat samtycke handlar om att informera vad intervjun kommer att innebära och utförligt 
berätta vem som gör studien och med vilket syfte (Trost 2005).  
Lantz (2013) beskriver värdet i att förstå sammanhang för att bli motiverad till att medverka i en 
intervju. Uppgiften blir att skapa ett gemensamt intresse för att syftet med intervjun skall blir så klar 
som möjligt. 

3. Intervju – öppen riktad 
Öppna intervjuerna söker svar i form av sammanhang som måste definieras och avgränsas (Lantz 
2013). Den riktade öppna intervjun är ett sätt att öka förståelsen för människors subjektiva 
erfarenheter och koppla sin egen bild av verkligheten och resonera fritt kring hur ett fenomen 
uppfattas. Den öppna riktade intervjun görs för att få en kvalitativ analys för att sedan bidra till ny 
kunskap (Lantz 2013).  
Intervjuerna varade mellan 60 och 90 minuter och en fråga till respondenterna var om det är okej att 
spela in intervjuerna. Anteckningar fördes under intervjun och minnet vid tolkning och analys är en 
viktig del av bearbetningen (Trost 2005). Intervjuerna spelades inte in då det inte var tal om det från 
början av intervjun. 

4. Bearbeta 
Reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier kräver trovärdighet för den analysen som forskaren 
använder som resultat. Reliabilitet vid kvalitativa studier bygger på att vara lyhörd och uppmärksam 
och vara aktiv under själva intervjuns omständigheter. Validitet vid kvalitativa studier är att sträva 
efter hur en person uppfattar något och komma åt vad personen menar med ett ord eller en 
händelse (Trost 2005). Den valida utskriften ska skildra forskningsområdet (Kvale & Brinkmann 2009). 
Att lyssna, anteckna och förhålla sig till intervjuguiden användes under alla intervjuer (Trost 2005). 
I direkt anslutning till intervjuns avslutning bearbetades anteckningarna och en sammanfattning av 
intervjun är det material som finns för analysen. Sammanfattningen blir en tolkning från det muntliga 
samtalet till en skriven text (Kvale & Brinkmann 2009).   

Tema Planering Intervju Bearbeta Analys Resultat Rapport 

Figur 17. Den kvalitativa intervjun och sju steg till att öka förståelse och begrepp för utredningen 
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5. Analys 
Det som inte är relevant för frågeställningen reduceras bort för den analys som är ett led i det 
fortsatta arbetet. Datareduktion hör till analysen då arbete med löpande texter inte är lika hanterligt 
(Lantz 2013). Hur viktig är frågan för en person beror enligt Lantz (2013) på att vi är olika som 
personer och med empati som medel kan svar sökas för att hitta den kontext som är värdefullt för 
intervjupersonen.  Intervjuerna ska hjälpa till att svara på de frågor och klargöra ett allmänt intresse 
inom området. Det allmänna intresset ska belysas och ta vid där den gamla undersökningen slutade. 
Beslutsunderlag kan även stärkas om intervjuerna leder till en säker väg att nå ett mål (Lantz 2013). 

6. Resultat 
Resultatet ska hålla för en kritisk granskning och spegla analysen. Viktigt är att redovisat resultat 
respekterar integritet och att den intervjuade personen känner igen sig själv i de resultat som 
redovisas (Trost 2005). Genom att benämna de intervjuade enligt respondent A-F ger en integritet 
men genom att också nämna befattning kan personen lätt känna igen redovisade resultat.  

5.2.2 Intervjuplan 
De öppna intervjuerna söker svar i form av sammanhang och nyanser. Omfång av sammanhanget 
måste definieras och avgränsas. Att följa respondentens resonemang kräver en god balans mellan 
styrning och följsamhet och den inre kompassen ska förankra teorin tillsammans med syftet och 
frågeställningen. För att fånga det som är väsentligt behövs en helhetsbild om hur respondenten 
tänker (Lantz 2013). Frågeformuleringar kopplar samman arbetets frågeställningar om 
förändringsarbete som är kopplad till miljöfrågor och finns i appendix 12.3. Precis som Lantz (2013) 
beskriver värdet i att förstå ett sammanhang för att bli motiverad till att medverka i en intervju blir 
uppgiften att skapa ett gemensamt intresse för att syftet med intervjun ska blir så klart som möjligt. 
Följande intervjuer har enligt tabell 2 valts ut för redovisat resultat, analys och diskussion. 
 
 

Respondent Befattning Arbetsplats Datum 

A Förvaltningschef (2012-2015) Trafikförvaltningen 2015-10-08 

B Sektionschef, strategisk utveckling, hållbar utveckling Trafikförvaltningen 2015-10-20 

C Tillförordnad förvaltningschef (2015-2016)  Trafikförvaltningen 2015-10-23 

D Miljöchef  Stockholms läns landsting 2015-11-27 

E Kravställande specialist, depå och terminal – buss Trafikförvaltningen 2015-11-27 

F Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, (C) Landstingshuset 2015-12-09 

 

 

 

 
  

Tabell 2. Intervju med respondenter - datum, befattning och arbetsplats 
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5.3 Mätning - undercentral Hornsberg 
Handens insikt blir ordets praktik och genom relevanta kunskaper och erfarenheter skaffar vi oss 
information och enligt Säljö (2000) kommer tänkandet i kontakt med redskap. Att praktiskt få utföra 
och undersöka ger en utökad förståelse för hur bussvärmerampen fungerar och hur systemet är 
tänkt att verka för att bussen ska bli varm. Med hjälp av fjärrvärmens tillopp- och returtemperatur 
kan vi söka temperaturskillnaden för bussvärmerampen i Hornsbergs bussdepå. 
Temperaturskillnaden är en viktig del att undersöka för att hitta den effekt som bussvärmerampen 
tillgodoser bussarna. Figur 18 visar Hornsbergs bussvärmeramp som har 37 parkeringsplatser och 
den plats där temperaturskillnaden kommer att undersökas. 

 

 

Andreas Torin från Keolis, Kenneth Domeij och Mikael Degerman från trafikförvaltningen var med 
under uppstart av mätningen. Förutsättningarna för den praktiska mätningen förklarar Andreas Torin 
på Keolis huvudkontor för att sedan gemensamt åka till Hornsbergs bussdepå för att rigga 
mätinstrumenten.   
Undercentralen i Hornsbergs bussdepå är lokaliserad i ett eget hus bredvid bussvärmeramp A och 
med hjälp av tre värmeväxlare försörjer undercentralen hela bussdepån med värme. Värmeväxlingen 
ut till bussvärmeramp A är inringad i figur 19. 

 
Figur 19. Undercentralen Hornsberg – värmeväxlare VS3  
 
 

Figur 18. Hornsbergs bussdepå - bussvärmeramp A 
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Figur 20 visar hur Andreas Torin riggar mätinstrumenten i undercentralen på tillopp ut till 
bussvärmeramp och retur från inkommande från bussvärmeramp.  
Retur och tillopp riggades 2015-12-02 kl. 10:40 och tilloppstemperaturen visar 56 °C ut till bussarna 
på bussvärmerampen och returtemperaturen visar 50 °C vilket ger ∆T = 6 °C.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 visar hur Mikael Degerman riggar en temperaturlogg utomhus vid Hornsbergs bussdepå 
2015-12-02 kl. 11:00. Tre temperaturloggar kommer att registrera ett värde var 20 minut under två 
månader och beräknad tid att analysera resultatet blir 2016-01-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. En temperaturlogg riggas utomhus vid  
Hornsbergs bussdepå av Mikael Degerman 
 
 

Figur 20. Inlopp och utlopp fjärrvärme värmeväxlare VS3 
intab mätinstrument placeras enligt ovan för att mäta 
temperaturen på tillopp och retur  
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Figur 22 visar hur Andreas Torin mäter flödet från värmeväxlaren i undercentralen ut till bussvärmerampen 
med hjälp av en MMA flödesmätare. Instrumentet läser av hut många liter/sekund som strömmar från 
värmeväxlaren. Mikael Degerman hjälper till att tolka resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 22. Visar hur vi mäter flödet ut till bussvärmeramp 
och med hjälp av en MMA flödesmätare kan vi läsa av 
hur många liter/sekund som strömmar från 
värmeväxlaren 
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[Q] = J 

[P] = W 

[Φ] = m3 s⁄  

[cp] = J kg ∙ °C⁄  

[ρ] = kg m3⁄  

  

5.3.1 Beräkna temperaturförändring 
För att beräkna temperaturförändring behöver vi den specifika värmekapaciteten för den vätska som 
strömmar i systemet. Vätskan som strömmar i systemet är glykolblandat vatten och den 
energimängd som åtgår att höja temperaturen hos 1 kg med 1 °C är specifika värmekapaciteten 
 cp = 3,7 ∙ 103  J/kg ∙ °C. Den specifika värmekapaciteten (cp) anger hur ett ämne inverkar på 
förmågan att lagra värme. När mängd (m) och temperaturförändring (∆T) är känt kan 
värmemängden (Q) som mäter energi beräknas. SI-enheten för värmemängd är joule (J).  

Värmemängden som förflyttas i systemet beräknas med hjälp av ekvation (4). 

Q = cp ∙ m ∙ ∆T    (4) 

Storheten effekt mäter energi per tid och enheten är watt (W). Med hjälp av effekten som är värme 
(Q) per tid (t) kan vi uttrycka effekten enligt (5). Densiteten (ρ) är massa per volym och flödet (Φ) 
volym per sekund och enligt (6) får vi ett användbart uttryck för effekten.  

P = Q
t

= cp ∙
m
t
∙ ∆T = cp ∙

m
V
∙ V
t
∙ ∆T     (5)   P = cp ∙ ρ ∙ Φ ∙ ∆T    (6) 

 

Enligt givna projekteringsanvisningar i kapitel 2.3 för bussvärmerampen är förutsättningar för varje 
bussparkeringsplats effekten 10 kW (Sjölund & Stoltz 2012). Enligt undercentralen i Hornsberg som 
kan ses i figur 19 är inställd effekt 400 kW för värmeväxlare VS3.  
Enligt figur 22 mäter vi flödet med en MMA mätare som visar Φ = 3,61 l/s. 
Med hjälp av (6) beräknar vi temperaturförändringen ∆T.  
Effekt P=400 kW, specifika värmekapaciteten cp = 3,7 ∙ 103 J/kg ∙ °C och densitet ρ = 10³ kg/m³. 

 

∆T =
P

Φ ∙ cp ∙ ρ
 

 
∆T = 400kJ

3,61 [l/s]∙3,7[kJ/kg∙°C]∙1[kg/l]
= 30 °C 
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5.4 LCC till payback-Modeller 
För arbete för ett hållbart samhälle kan kalkyler som baseras på Life Cycle Calculation ge stöd. Om ett 
projekt övervägs att påbörjas för att ta fram en ny produkt kan kalkyler som baseras på 
livscykelkostnader ge underlag för långsiktiga bedömningar (Andersson 1997). 

”LCC utgör en ekonomisk värdering av investeringsalternativ som avser alla kostnader  
kopplade till ägarskap, diskonterade över produkten, processen eller servicens livslängd  
(Gluch 2014, s.15)”. 

Här presenteras tre metoder som används vid beräkningar av livslängd för att underlätta vid beslut. 
Livscykelkostnadsberäkningar bygger på att det finns en ekonomisk modell i grunden. Kostnader kan 
sedan värderas i framtiden mot grundinvesteringkostnader (Carlsson 2015).  
Grundformeln formuleras enligt (7) (Gluch 2014). 

LCC = G −
R

(1 + r)n + �
Ut

(1 + r)n

n

t=0

     (7) 

LCC− livcykelkostnad (Ett nuvärde) 
G− grundinvestering 
Ut − utbetalningar år t 
R − restvärde efter n år (livslängd eller annan kalkylperiod 
r − kalkylränta 
n − livslängd 

Vidare finns nuvärdesmodellen, även kallad kapitalvärdemetoden, en modell som inte är lika 
komplex som grundformeln. Driftkostnaden har en faktor för nuvärdet och med hjälp av tabeller kan 
kalkylperiod, energiprisökning samt realkalkylräntan hämtas. Nuvärdesmodellen formuleras enligt 
(8) (Carlsson 2015). 

LCC = G + D + U  (8) 
 
G − grundinvestering 
D −  driftkostnad (Faktor för nusumma ∙ energipris ∙ årlig energianvändning) 
U − underhållskostnad 

Då en investering betalar sig själv inom given återbetalningstid kan payback-metoden vara en lönsam 
metod att använda. Fördelarna med metoden är att ingen kalkylränta behöver fastställas och den är 
enkel att använda. Metoden har även benämning payoff, payback-time och payback-tid vilket 
översätts till återbetalningstid. Payback-tid är den vanligaste benämningen och används i arbetet 
framöver. Metoden används ofta som enda kalkylmetod och är den i praktiken mest förekommande 
metoden. Den kan även användas som grovsållningsmetod för att senare utsättas för mer noggranna 
beräkningar innan det slutgiltiga valet ska göras. 
Payback-metoden formuleras enligt (9) och den snabbaste återbetalningen av inbetalningsöverskott 
är den som är förmånligast (Andersson 1997). 

 

 Payback − tid =  Investering (G)
Inbetalningsöverskott (a)

     (9) 

 
G− grundinvestering, samtliga utbetalningar av engångskaraktär 
a − inbetalningsöverskott, t ex underhåll och drift 
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6 Resultat 
I det här avsnittet presenteras arbetets resultat. Läsaren kan ta del av kostnaden för att konstruera 
en bussparkeringsplats utomhus på bussvärmeramp kontra inomhus i hall. Driftkostnader och värme 
presenteras för bussvärmeramp respektive hall. Tre beräkningar visar payback-tid för att investera i 
hall istället för bussvärmeramp. Charlottendal och Göteborg är två resultat som är analyserade på 
samma sätt och Ekerö är ett resultat som består av nya källor i kombination med information från 
Skanska (2014) och Henninge et al. (2015). Vidare finner läsaren resultat från mätningen i 
Hornsbergs bussdepå. Samtliga beräkningar har antagit följande förutsättningar:  
fjärrvärme: 0,7 kr/kWh och olja: 8 kr/l. 

6.1 Bussvärmeramp - nyckeltal 
Tabell 3 visar olika kostnader att konstruera en plats på bussvärmeramp. Att uppföra en 
bussvärmeramp skiljer sig åt beroende på lokalisering, storlek av depå och vilken förberedelse 
markarbetet kräver. Västerås har två ombyggnadsbelopp från samma år och det beror på att två 
olika bussvärmeramper byggdes om under samma år. Olika förutsättningar vid ombyggnationen 
gjorde att arbetet krävde mer i det ena fallet och kostnaden blev då högre. Vad kostnaden blir för 
konstruktion av en parkeringsplats är svårt att exakt finna då alla depåer är unika och har olika 
förutsättningar vid ombyggnation och vid uppförande av ny bussdepå. Med hjälp av ett medelvärde 
av sex olika ny- samt ombyggnation visar en medelvärdeskostanden om ca 150 000 kr för 
konstruktion av en ny bussvärmeramp. 
 
 

Depå 2014 konstruktion/plats [kr] Källa 

Västerås 136 000 Muntlig, jan 2016 

Västerås 188 000 Muntlig, jan 2016 

Charlottendal 166 400 Skanska 2014 

Mölnvik 161 500 Faktureringsunderlag 2014-05-08 

Björknäs 125 145 Faktureringsunderlag 2014-10-09 

Handen 146 300 Faktureringsunderlag 2014-05-08 

Medelvärde 153 891 
  

Tabell 4 nedan visar två säkra källor för fjärrvärme under år 2014. Depåerna har separat mätning av 
fjärrvärmen som går ut till depåns bussvärmeramp vilket möjliggör en analys av precisa siffror. Med 
hjälp av tabell 4 kan fjärvärmekostnaden för 2014 beräknas för en buss till ca 13 000 kr. 

 
 

Depå 2014 Fjärrvärme [MWh] Fjärrvärme [kr] Antal bussar Källa 

Mölnvik 1 135 794 500 59 http://webess.primar.se/webess/ 

Frihamnen 853 597 100 50 Ådin (2014) 

Summa 1 987 1 391 600 109 
  

Tabell 3. Visar sex resultat för konstruktion/plats vid om- och nybyggnation 

Tabell 4. Två säkra källor för uppvärmning då depåerna har separat mätning av 
fjärrvärmen till depåns bussvärmeramp 
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Tabell 5 visar tre mindre depåer på Värmdö som använder eldningsolja som värmemedium för 
bussens uppvärmning vid bussvärmeramp. Depåerna har ingen tvätt och verksdag utan endast en 
pauslokal för personal vilket inte är en stor kostnad i sammanhanget. Den totala 
oljeförbrukningskostnaden divideras med totala antal bussar vilket ger en oljeförbrukningskostnad på 
ca 14 000 kr/buss. 

 

 

 

 

 

Driftkostnader som utöver värme, personal, underhåll och skador går att få fram med hjälp av 
nyckeltal. Skanska (2014) förutsätter 5 000 kr/år för varje plats i driftkostnader på en 
bussvärmeramp. Kostnaden som ingår i beloppet är reperation av systemet och reservdelar av 
bussvärmerampens olika delar.  

På trafikförvaltningen i Stockholm gjordes efterforskning med hjälp av fastighetsförvaltare för 
bussdepåer (2016) för att finna bussvärmerampens driftkostnader. Ett avtal finns som avser drift för 
1 500 bussparkeringsplatser i Stockholms län där avtalsperioden 2011-2014 visar fakturor kring 
arbete och drift till en summa av 20 mkr. Avtalet avser även en fast grundavgift på 440 000 kr/år. 
Genom division med antal platser uppskattas driften för en bussvärmerampsplats till 3 600 kr/plats. 
Medelvärdet av Skanska (2014) och trafikförvaltningens (2016) drift för en bussvärmerampplats är ca 
4 300 kr/plats/år som visas som skador i tabell 6 nedan.  

Vidare används följande nyckeltal: 
Underhåll (Sönderkörning av bussvärmeramp): 7 000 kr/plats/år (Skanska 2014). 
Skador (Backande bussar och skrap längs bussvärmeramp): 10 500 kr/plats/år (Skanska 2014). 
 
Enligt tekniker på plats i bussdepåer och som har hand om utomhusparkering uppskattar de sin tid 
till arbete, som endast har koppling till bussens parkeringsplats, till mer än en tredjedel av sin tjänst. 
Så kallade rampvakter skiljer sig åt från depå till depå men Keolis har en uppfattning om att en 
halvtidstjänst är rimligt att anta medan Björknäs har minst två som arbetar som rampvakter under 
kalla delen av året då bussvärmerampen är i störst behov att leverera värme. 
Personal 1/3 tjänst (förvaltare): 166 700 kr/år (Campido 2015). 
Rampvakt 1/2 tjänst (Personal som hjälper till kalla perioder): 250 000 kr/år (Keolis 2015).  
 

 

 

 

 

Depå 2014 Olja [l] Värme- olja[kr] Antal bussar Källa 

Ecobacken 65 715 525 720 37 Keolis (2015) 

Ramsmora 38 799 310 390 20 http://webess.primar.se/webess/ 

Älvsbyn 13 584 108 672 11 Keolis (2015) 

Summa 118098 944 782 68 
 

Nyckeltal 2014 Konstruktion Olja Fjärrvärme Drift Underhåll skador 

[kr/plats] 150 000 14 000 13 000 4 000 7 000 10 500 

Tabell 5. Visar resultat för värmemedium eldningsolja för tre mindre depåer på Värmdö 
1 740 liter eldningsolja per år och buss vilket är en kostnad 14 000 Kr/år och buss 

Tabell 6. Nyckeltal för konstruktion, olja, fjärrvärme, drift, underhåll och skador 2014 
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6.2 Hall – nyckeltal  
Nedan i tabell 7 finns nyckeltal för konstruktion per plats för uppförande av en ny hall. Kostnaden för 
konstruktion per plats inomhus i hall beror på hur designen för arkitekturen konstrueras. 
Charlottendal har en bashall i betong och Ekerö en mer avancerad arkitektritad hall som troligen 
även är fallet i Göteborg analys då siffrorna är något mer lika. Medelkostanden för konstruktion av en 
ny inomhushall är ca 600 000 kr/plats. 

 

Depå konstruktion/plats [kr] Källa 

Charlottendal 475 500 Skanska 2014 

Ekerö 654 700 Muntlig 2016 

Göteborg 698 600 NAISvefa 2015 

Medelvärde 609 600 
  

Tabell 8 visar uppskattade och beräknade värden för fjärrvärme och tre projekterade inomhushallar 
som visar att Charlottendal har den lägre uppskattade kostnaden och Ekerö har dubbelt så hög 
kostnad per buss för inomhushall vilket kan bero på att Ekerö inte har tillgång till fjärrvärme på den 
plats som depån just nu är planerad.  

 

Plats Fjärrvärme [MWh] Fjärrvärme [kr] Antal bussar Källa 

Charlottendal 341 238 350 143 Skanska (2014) 

Göteborg 460 321 000 150 NAISvefa (2015) 

Ekerö 370 259 000 84 FVB Sverige (2015) 

Summa 1 171 818 350 377 
  

Driftkostnader utöver värme, personal, underhåll och skador är enligt Keolis (2016) och Henninge et 
al.(2015) renhållning inne, drift i hall, snöskottning och tillsyn av mark. (Se tabell 9) 

 

Drift [kr/m²] Referens 

Renhållning inne 11 Henninge et al.(2015) 

Drift hall 5,4 Henninge et al.(2015) 

Snöskottning 25 Keolis (2016) 

Tillsyn mark 8 Keolis (2016) 
 
Underhåll och skador finns att tillgå i Skanskas (2014) rapport och med hjälp av tekniker på plats i 
bussdepåer har de uppskattat sin tid till arbete som endast har koppling till parkeringsplats till 
mindre än en fjärdedel av sin tjänst. 
Underhåll (Sönderkörning av utrustning): 3 500 kr/plats/år (Skanska 2014) 
Skador (Backande bussar och skrap längs kolonn): 2 500 kr/plats/år (Skanska 2014) 
Personal 1/4 tjänst (förvaltare): 125 000 kr/år (Campido 2015) 

Tabell 7. Visar konstruktion per plats för uppförande av en ny hall 

Tabell 8. Energiuppskattning och beräknad energi för inomhushall 

Tabell 9. Nyckeltal för renhållning inne, drift hall, snöskottning och tillsyn mark 
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6.3 Charlottendal – payback-tid 
Beräkningar är gjorda med uppgifter från Skanskas utredning om bussuppvärmning inför byggnation 
av bussdepån Charlottendal 2014-2016 (Skanska 2014). Idag står i princip bussdepå Charlottendal 
klar och bussdepån invigs 2016-08-13 och alternativet för parkering av bussar blev en traditionell 
lösning vid bussvärmeramp. Tabell 10 visar nedan hur projektets riktning i början av planeringen och 
hur skillnaden för de två alternativen bussparkering i hall kontra bussvärmeramp. 

 

 

 
Medelvärdet används för den uppskattade uppvärmningen för hall som multipliceras med 
energipriset enligt ekvation (10). 

340 kWh ∙ 0,7 kr/kWh = 238 000 kr/år  (10) 

Uppvärmningskostnaden divideras sedan med antalet bussar för att få fram kostnaden för 
uppvärmning av varje buss parkerad i kolonn i hall enligt ekvation (11). 

238 000 kr/år
143

= 1 664 kr/år (11) 

Uppvärmningen för bussvärmeramp multipliceras med energipriset enligt ekvation (12). 

2829 ∙ 103kWh/år ∙ 0,7kr = 1 980 300kr/år (12) 

Kostnaden för varje buss parkerad på bussvärmeramp ges med ekvation (13). 

1 980 300 kr
143

= 13 848 kr/år (13) 

Underhåll – Underhåll innefattar sönderkörning av utrustning vid parkeringsplatsen där Skanska 
(2014) fastställer 3 500 kr/plats i hall och 5 000 kr/plats för bussvärmeramp. Underhåll är också 
renhållning inne och ute samt tillsyn av mark och underhåll av drift för hall. En stor post som ofta 
glöms bort är att personalkostnader ingår i underhåll. 

Slitage – Krockskador, skrap vid depåns bussparkering minskas vid parkering i hall. 
Skanska (2014) 7 000 kr/år för bussvärmeramp och plats och 2 450 kr/år för hall och plats. 

Operatör – På grund av kall buss avgår inte bussen i rätt tid vilket leder till förseningar och avgifter. 
Problemet uppstår vid bussvärmeramp med minskad risk i hall. För bussvärmeramp uppskattas 
operatör kostnaden vara 7 000 kr/plats och år (Skanska 2014).  

Snöskottning – 3 500 kr/plats och år vid bussvärmeramp, halva kostnaden vid parkering inomhus. 

 

Driftkostnader Underhåll [kr] Slitage [kr] Operatör [kr] Snöskottning [kr] Totalt [kr] 

Hall 500 000 350 000  - 250 000 1 100 000 

Bussvärmeramp 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 4 000 000 

Alternativ Area [m²] Antal bussar Konstruktion [kr] Uppvärmning [MWh/år] 

Hall 12 800 143 67 800 000 317 - 364 

Bussvärmeramp -  143 23 800 000 2829 

Tabell 10. Visar hallens area, antal bussar, konstruktion för hela depån och uppvärmning vid parkeringsplats 

Tabell 11. Driftkostnader för Charlottendal under ett år – underhåll, slitage, operatör och snöskottning  
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Driftkostnaden divideras sedan för att få fram kostnaden för varje buss parkerad i kolonn i hall enligt 
ekvation (14) och för varje buss vid bussvärmeramp enligt ekvation (15). 

1 100 000
143

= 7 692kr/buss (14) 

4 000 000
143

= 27 972 kr/buss (15) 

 

 
Alternativ Konstruktion [kr] Uppvärmning [kr] Drift [kr] 

Hall/plats 474 000 1 664 7 692 

Ramp/plats 166 000 13 848 27 972 

Differens 308 000 12 184 20 280 

 

Differensen mellan hall/plats och ramp/plats divideras med summan av drift och 
uppvärmningskostnader. Antal år det tar att för hall att betala tillbaka den dyrare investeringen visas 
med ekvation (16).  

 

308 000
(12 184 + 20 280)

= 𝟗𝟗,𝟓𝟓 å𝐫𝐫          (16) 

 

6.4 Göteborg – payback-tid 
Beräkningar i det här avsnittet är gjorda med hjälp av uppgifter från NAISvefas utredning om 
bussuppvärmning inför en ny byggnation av en bussdepå i Göteborg (Henninge et al. 2015).  
Exploaterad yta för bussdepå utomhus kontra inomhus beräknas till 47 000 m² kontra 38 000 m². 
Alternativet bussvärmeramp kräver hela 9 000 m² större yta än för parkering i hall. Tabell 13 visar 
hall kontra bussvärmeramp för 150 bussar. Arean för hall kontra bussvärmeramp avser endast 
parkeringsytan och kostnaderna för konstruktion avser hela bussdepåns omkostnader vilket initialt 
blir 81 mkr dyrare konstruktion för hall än för bussvärmeramp. 

 

 

Alternativ Area [m²] Antal bussar Konstruktion [kr] Uppvärmning [MWh/år] 

Hall 16 000 150 414 000 000 459 

Värmeramp 38 000 150 333 000 000 2057 

 
 

  

Tabell 12. Resultat för alternativ hall/plats och bussvärmeramp/plats  

Tabell 13. Visar hallens area, bussvärmerampens körbara yta, antal bussar, konstruktion för hela depån och  
uppvärmning vid parkeringsplats 

Payback-tid 
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Tabell 14 visar de driftkostnader som Henning et al.(2015) har antagit i sina beräkningar. Förskärning 
och tillsyn av byggnad finns endast för byggnaden hall och utgår för bussvärmeramp. Likaså finns det 
ingen renhållning för utomhusalternativet utan tillsyn av mark har enligt tabell 15 en högre kostnad. 
Vidare så är underhåll och installationer för hall inkluderat men inte för fallet bussvärmeramp. 

 

Driftkostnader Försäkring [kr] Renhållning [kr] Tillsyn mark [kr] Underhåll [kr] Installationer [kr] Tillsyn byggnad [kr] Totalt [kr] 

Hall 112 350 190 175  86 670 277 073 208 650 76 930 951 848 

Bussvärmeramp -   - 133 182 204 800  -  - 337 982 
 
Krockskador och operatörkostnader är enligt Henning et al.(2015) 300 000 kr respektive 500 000 kr 
högre för bussvärmeramp än för hall och räknas som verksamhetsdrift enligt tabell 15. Högre 
Personalkostnader för hall än för bussvärmeramp. 

 

Verksamhetsdrift Krockskador[kr] Operatör [kr] Personal [kr] Totalt [kr] 

Hall -   - 1 000 000 1 000 000 

Bussvärmeramp 300 000 500 000  - 800 000 
 
Differens 540 000kr mellan hall och bussvärmeramp divideras med summan av drift och 
uppvärmningskostnader enligt tabell 16. Antal år det tar för hall att betala tillbaka den dyrare 
investeringen visas med ekvation (17).  
 

Alternativ Konstruktion [kr] Uppvärmning [kr] Drift [kr] 

Hall/plats 2 760 000 2 140 13 012 

Ramp/plats 2 220 000 9 600 7 587 

Differens 540 000 7 460 (−5 425) 

 

 

 

540 000
(7460 + (7 587 − 13 012))

= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓 å𝐫𝐫          (17) 

 

  

Tabell 14. Driftkostnader för Göteborg – Försäkring, renhållning, tillsyn mark, underhåll, installationer och tillsyn byggnad 

Tabell 15. Verksamhetsdrift – krockskador, operatör och personal. 

Tabell 16. Resultat för alternativ hall/plats och bussvärmeramp/plats Göteborg. 

Payback-tid 
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6.5 Ekerö – payback-tid 
Beräkningarna i det här avsnittet är gjorda med hjälp av siffror från Program Bussdepå på 
trafikförvaltningen i Stockholm (2016). Uppvärmningen av bussvärmeramp är siffror för det 
medelvärde mellan resultatet för fjärrvärme (13 000 kr/år) och olja (14 000kr) från 2014 som visas 
under resultat 6.1 bussvärmeramp - nyckeltal. En grundlig studie i samband utredningen av nya 
bussdepån på Ekerö finns enligt Gajbert (2016) för uppvärmning. Hallens energiförluster då portar 
öppnas frekvent i en hall för parkerade bussar är angivet och noga beräknade effekter för hallens 
energiförluster ger det uppskattade värdet 370 MWh/år för bussparkeringshallen i Ekerö (Gajbert 
2016). 

 

Alternativ Area [m²] Antal bussar Konstruktion [kr] Uppvärmning [MWh/år] 

Hall 7 520 84 55 000 000 370 

Bussvärmeramp 21 750 84 13 440 000 1662 

 
Tabell 18 visar hur stor yta Ekerös nya bussdepå kräver för de båda fallen bussvärmeramp kontra 
hall. Depåbyggnaden kommer att vara lika stor i båda alternativen där skillnaden är den yta som 
bussarna behöver för att parkera. Bussvärmerampen kräver 14 500 m² större yta än för alternativet 
parkering i hall. Det leder till en markyta på 32 000 m² (exploaterad yta exklusive depåbyggnaden) att 
underhålla i form av snöröjning och tillsyn mark för alternativet bussvärmeramp och 21 200 m² 
(exploaterad area exklusive parkeringsyta och depåbyggnad) för alternativet hall.  
Alternativet bussvärmeramp kräver 10 700 m² större markyta att underhålla än för hall. 
 

Ekerö bussdepå Bussvärmeramp [m²] Hall [m²] 

Exploaterad area 35 500 32 000 

Parkeringsyta 21 750 7 236 

Depåbyggnad 3 518 3 518 
 
Tabell 19 visar kostnaderna för underhåll för bussvärmeramp kontra hall. Utrustning bygger på 
resultatet av nyckeltal 4 300 kr/plats/år för drift för en bussvärmerampplats som är medelvärde 
mellan Skanska (2014) och trafikförvaltningens (2016). Tillsyn av mark behövs i båda alternativen, det 
som skiljer sig är ytan. Tillsyn och renhållning finns enligt tabell 19 för hall och personal är enligt 
avsnitt 6.1 och 6.2 där tekniker själva har angivit tid för deras arbete för bussvärmeramp och hall. 

 
 

Underhåll bussvärmeramp [kr] hall [kr] 

Utrustning 4 300 kr·84 bussar 361 200 13 kr/m²·7 236 m² 94 000 

Tillsyn mark 8 kr/m²·31 982 m² 255 856 8 kr/m²·21 246 m² 170 000 

Tillsyn hall   
 

5,4 kr/m²·7 236 m² 39 000 

Renhållning hall   
 

11 kr/m²·7 236 m² 80 000 

Personal 1/3 + 1/2 tjänst 416 700 1/4 tjänst 125 000 

Summa   1 033 756   508 000 

Tabell 17. Visar hallens area, bussvärmerampens area, antal bussar, konstruktion för endast hall och bussvärmeramp 
depån och uppvärmning. 

Tabell 18. Area som Ekerö bussdepå kräver för bussvärmeramp kontra hall. 

Tabell 19. Kostnaden för underhåll för bussvärmeramp kontra hall i kolonn för nya 
bussdepån i Ekerö. 
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Underhåll – Sönderkörning av utrustning vid parkeringsplatsen enligt Skanska (2014) 3 500 kr/plats i 
hall och 5 000 kr/plats för bussvärmeramp. Enligt ett avtal för Stockholms bussvärmerampplatser 
finns ett konto att tillgå för fakturor under 2011-2015 för 1 500 bussvärmerampplatser.  
3 600 kr/plats för drift av bussvärmeramp, ett medelvärde används i Ekerökalkylen.  
Renhållning inne och ute, tillsyn av mark och underhåll av drift för hall finns under underhåll.  
Även en stor post, personalkostnader ingår i underhåll. 

Slitage – Krockskador, skrap vid depåns parkering i hall minskas. Det krävs precisionsteknik då bussar 
måste backas ut från parkeringsplatsen från bussvärmeramp vilket leder till skador och kostnad för 
en bussdepå.  
Skanska (2014) anger 7 000 kr/år för bussvärmeramp och plats och 2 450 kr/år för hall och plats. 

Operatör – På grund av kall buss avgår inte bussen i rätt tid vilket leder till förseningar och avgifter 
vilket är en minskad risk vid parkering i hall. 7 000 kr/plats Skanska (2014) under ett år. 

Snöskottning – Här antar studien 25 kr/m² under ett år, vilket leder till större ytor att snöröja vid 
bussvärmeramp (Keolis 2016). 

 

Driftkostnader Underhåll [kr] Slitage [kr] Operatör [kr] Snöskottning [kr] Totalt [kr] 

Hall 508 000 205 600   531 000 1 245 000 

Värmeramp 1 033 756 588 000 588 000 800 000 3 009 000 
 

 

Alternativ Konstruktion [kr] Uppvärmning [kr] Driftkostnad [kr] 

Hall/plats 654 800 3 000 15 000 

Ramp/plats 150 000 13 500 36 000 

Differens 504 800 10 500 21 000 

 
Differensen mellan hall/plats och ramp/plats divideras med summan av drift och 
uppvärmningskostnader. Antal år det tar att för hall att betala tillbaka den dyrare investeringen visas 
med ekvation (18).  

 
 

504 800
(10 500 + 21 000)

= 𝟏𝟏𝟐𝟐 å𝐫𝐫    (18) 

 

 

 

Tabell 20. Driftkostnader för bussvärmeramp och hall i kolonn för nya bussdepån i Ekerö. 

Tabell 21. Resultat för alternativt hall/plats och bussvärmeramp/plats nya depån i Ekeö. 

Payback-tid 
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Nedan redovisas resultat om nya Ekerödepån som ska verka över 40 år. Det blir fler och större 
investeringar som inte kan räknas in i vanlig drift och underhåll för verksamheten.  
Hallen kommer att behöva nya portar och ett nytt ventilationsaggregat under tidsperioden vilket 
betyder att 24 portar och ett ventilationsaggregat måste bytas ut efter 20 år. Kostnaden för en port 
är 120 000 kr och 1 800 000 kr för ventilationsaggregatet, vilket för alternativet hall blir en ytterligare 
kostnad på 5 mkr (Program bussdepåer 2016).  
Bussvärmerampen behöver bytas ut helt efter en period på 10-15 år enligt fastighetsskötarna på 
trafikförvaltningen (trafikförvaltningen 2016). Kalkylen enligt tabell 22 räknat med två skiften vilket 
leder till förändrade siffror initialt för konstruktion men uppvärmning och drift antas oförändrat 
enligt tabell 21.  

 
 

Alternativ Konstruktion [kr] Uppvärmning [kr] Driftkostnad [kr] 

Hall/plats 714 300 3 000 15 000 

Ramp/plats 450 000 13 500 36 000 

Differens 264 300 10 500 21 000 

 
Differensen mellan hall/plats och ramp/plats divideras med summan av drift och 
uppvärmningskostnader. Antal år det tar att för hall att betala tillbaka den dyrare investeringen som 
fortfarande är hall visas med ekvation (19).  

 

264 300
(10 500 + 21 000)

= 𝟖𝟖,𝟓𝟓 å𝐫𝐫     (19) 

 
  

Tabell 22. Resultat för alternativet hall/plats och värmeramp/plats då kostnader för större 
investeringar under tidsperioden räknas med. 

Payback-tid 
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6.6 Beräkningar – Hornsberg undercentral  
Diagram 1 visar temperatur månadsmedel från år 2014, 2015 samt januari 2016. Data är hämtad från 
SMHI och mätstation Observatorielunden har valts ut som närmaste plats för att jämföra de 
mätresultat som mätningen utomhus i Hornsbergs bussdepå visar. Tabell 23 visar en översikt för 
temperatur månadsmedel 2014 och temperaturskillnad ∆T för varje månad 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För att vidare undersöka om den riggade temperaturlogg utomhus på Hornsberg enligt avsnitt 5.6 
och figur 20 stämmer överens med SMHI:s mätstation Observatorielundens för månad december 
2015 och januari 2016 sammanlänkas resultateten enligt diagram 2. Det visar sig hur Hornsbergs 
mätning följer SMHIs temperatur vid mätstationen Observatorielunden för december 2015 och 
januari 2016. 

 

 

 
Diagram 3 samlar all mätdata från Hornsbergs temperaturlogg utomhus och med hjälp av 
temperaturloggar för flödets inlopp och utlopp beräknas ∆T. Temperatur ∆T får vi genom att beräkna 
differensen vid samma tidpunkt mellan flödets inlopp och utlopp av fjärrvärmen vilket visas enligt 
avsnitt 5.6 och figur 22. 

2014 °C ∆T 
Januari -2 12,0 
Februari 2 10,2 
Mars 5 8,9 
April 8 7,5 
Maj 11 6,2 
Juni 14 0,0 
Juli 21 0,0 
Augusti 18 0,0 
September 14 4,9 
Oktober 10 6,6 
November 6 8,4 
December 1 10,6 

Diagram 1. Månadsmedel temperatur hämtad från SMHI och mätstation 
Observatorielunden 

Tabell 23. Månadsmedel temperatur 2014 
Observatorielunden och ∆T för varje 
månad 2014. 

Diagram 2. Jämförelse mellan temperatur hämtad från SMHI mätstation Observatorielunden 
och temperaturlogg riggad enligt avsnitt 5.6 och figur 22, december 2015 och januari 2016 
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Diagram 4 visar ∆T som en funktion av temperaturen T på samma sätt som diagram 3 men nu har 
endast tidpunkten 03:00 valts ut för att ge en tydlig bild av förhållandet. Bussvärmerampen antar ha 
parkerade bussar på alla 37 platser vid tiden 03:00.  

 

 

 

Retur och tillopp riggades 2015-12-02 kl. 10:40 och tilloppstemperaturen visar 56 °C ut till bussarna 
på bussvärmerampen och returtemperaturen visar 50 °C vilket ger ∆T = 6 °C. 

Resultatet visar en tydlig trend och en linjär anpassning är att föredra och ekvationen  
y = −0,4439x + 11,085 där x är temperatur månadsmedel för 2014 för vidare beräkning av ∆T som 
tabell 24 nedan visar. 

Beräkningarna utgår från en linjär anpassning av uppmätt data kl. 03:00 i Hornsberg 2015-12-02 till 
2016-02-01. Enligt en linjär ekvation med två variabler kan vi skriva y = kx + m, där k=-0,44 och 
m=11,09 och med hjälp av dessa värden kan vi få fram ett värde y som ger temperaturen ∆T för varje 
månad 2014. 
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Diagram 3. ∆T som en funktion av temperaturen T där alla drygt 4000 mätpunkter visas 
i diagrammet. 

 

Diagram 4. Temperaturen ∆T som en funktion av temperaturen T en ekvation som 
beskriver en linjär anpassning till mätdata.  
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2014 Beräkning ∆T 

Januari y(-2)=-0,4439(-2 )+11,085= 11,97 

Februari y( 2 )=-0,4439( 2 )+11,085= 10,20 

Mars y( 5 )=-0,4439( 5 )+11,085= 8,87 

April y( 8 )=-0,4439( 8 )+11,085= 7,53 

Maj y(11)=-0,4439(11)+11,085= 6,20 

September y(14)=-0,4439(14)+11,085= 4,87 

Oktober y(10)=-0,4439(10)+11,085= 6,65 

November y( 6 )=-0,4439( 6 )+11,085= 8,42 

December y( 1 )=-0,4439( 1 )+11,085= 10,64 
  
Vi använder ekvation (4) P = cp ∙ ρ ∙ Φ ∙ ∆T för att beräkna effekten för Hornsbergs bussvärmeramp 
med hjälp av värden för året 2014. Beräkningarna visas nedan i tabell 25. 
 

 

2014 h kW kWh 

Januari 31∙24=744 140 88536 

Februari 28∙24=672 119 79968 

Mars 31∙24=744 104 77376 

April 30∙24=720 88 63360 

Maj 31∙24=744 72 53568 

September 30∙24=720 57 41040 

Oktober 31∙24=744 78 58032 

November 30∙24=720 98 70560 

December 31∙24=744 124 92256 

Summa 6552 880 624696 
 

Resultatet 625 MWh/år för bussvärmerampen i Hornsberg exkluderar juni, juli och augusti då 
bussvärmerampen inte kräver värme på samma sätt och värmen oftast är avstängd. Om vi beräknar 
för varje buss och antar att alla bussar står vid ramp 6 552 timmar enligt tabell 25 ovan blir 
uppskattad effekt 17 MWh/år/buss. 

625MWh
37

= 17 MWh/år. 

  

Tabell 24. Beräknar ∆T med hjälp av månadsmedel för 
2014 hämtad från SMHI:s hemsida  

Tabell 25. Beräknar effekt för Hornsbergs bussvärmeramp under 2014 med hjälp 
av mätvärden månadsmedel. Antal timmar för varje månad h multipliceras med 
antal dagar för att kunna beräkna effekt i enheten kW. 
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7 Resultat – Intervjuer 
I det här avsnittet redovisas delresultat från intervjuerna som var av samtalets karaktär och finns i sin 
helhet som underlag av respondenternas utsagor i appendix 2. Mönster som går att följa där utsagor 
behandlar samma områden presenteras utifrån arbetets frågeställningar, mål och syfte.  

7.1 Trafikförvaltningen och organisationens mål 2016 
En bra organisation bygger enligt respondenterna på samarbete och ett samspel för att hantera olika 
frågor. Oberoende var i organisationen som en medarbetare befinner sig ska alla arbeta mot samma 
mål och bara för att man sitter längre upp i ledningen så är man inte expert på allt. Ledningssystemet 
ska sitta i ryggmärgen hos varje medarbetare och vara enkelt och systematiskt. Viktigt är att det ska 
ut i verksamheten och genomsyra hela verksamheten. Att vara delaktig, förstå och föreslå hur de 
närmaste målen ska uppnås och komma på nya smarta lösningar på hur man ska nå målen, är varje 
anställds uppgift i organisationen. De mål som redan finns i organisationen och den miljöutmaningen 
2016 som finns för hela Stockholms läns landsting ska följas upp. Målen kan komplettera med mer 
skräddasydda mål för ett specifikt område om de målen i t.ex. miljöutmaningen 2016 inte är fullt 
optimala. 

”Vi är beroende av att ha en bra organisation…(Respondent C).”  

”Det ska sitta i ryggmärgen och inte bara vara en pappersprodukt ut i verksamheten…(Respondent 
E)”  

”Viktigast är ju att följa upp de mål som är satta men det kan ramla saker mellan 
stolarna…(Respondent C).” 

7.2 Riktlinjer  
Frågan om trafikförvaltningens riktlinjer diskuterades utifrån vem som skriver och fastställer 
riktlinjerna och alla respondenter var medvetna och hade gemensam koll på vem som idag är 
ansvarig för dokumenten. Det råder något olika åsikter om vem som bör skriva dokumenten men alla 
menar på att det måste finnas struktur på dem. 

”… Strukturen ser ju ut så att strategisk utveckling leder arbetet med riktlinjerna och ansvarar för 
slutresultatet…(Respondent C)” 

”… Strategisk utveckling har ett ansvar för i vilken ordning riktlinjer följs. Fastställda riktlinjer kräver 
remissbehandling...(Respondent A)” 

Vidare så var respondenterna överens om att en person inte kan ha helhetsansvar för riktlinjerna 
utan det krävs ett samarbete kring dokumenten. De som idag skriver dokumenten är olika personer 
från strategisk utveckling på trafikförvaltningen och för att riktlinjedokumentet ska bli tydligt och att 
alla har gemensam syn så måste innehållet diskuteras med övriga avdelningar och kanske kan det 
vara en person utanför strategisk utveckling som skriver dokumentet. Strategisk utveckling skriver 
riktlinjerna vilket betyder att synpunkter och medskribenter krävs för att säkra innehållet och rätt 
person handlägger rätt sak. Om organisationen krymper blir utfallet tidsbrist och kunskapen inom ett 
visst område blir då inte lika brett, vilket inte fungerar för att vara en bra beställare. Vissa riktlinjer är 
bredare än andra och en tydlighet i riktlinjerna kommer efter hand då allt arbete är gjort kring 
riktlinjerna. 
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”Input krävs från även från andra. Strategisk utveckling håller i pennan, får in massa synpunkter och 
kanske även kan ha medskribenter…(Respondent C)” 

”… rätt person ska handlägga. (Respondent E)” 

”Efter hand kommer det bli en tydlighet i riktlinjerna då allt runt riktlinjerna är gjort…(Respondent A)” 

”Varje verksamhet skall bli tydligare och det måste finnas nulägesanalyser och eventuellt fler 
strategier. (Respondent D)” 

7.3 Energi och miljömål 
Sverige bör ligga i framkant när det gäller miljö och klimatmål och styrmodellen är viktig för att 
miljöprogrammet ska vara framgångsrik i organisationen. För att uppnå miljömål och för att 
organisationen tydligt ska genomsyras av målen i verksamheten, är miljöprogrammet otroligt viktigt. 
Miljöprogrammet ska ha en tydlighet och innehålla så få mål som möjligt för att sedan kopplas till 
landstingets energimål. Välj ut vad vi vill bli bäst på under en period för att grunden är att hålla sig till 
den planen och sedan följa upp miljöprogrammet.  

”När det gäller klimatmål så bör Sverige ligga i framkant. (Respondent F)” 

”Om en styrmodell inte är glasklar kan vi ställa frågan, har miljöprogrammet varit framgångsrikt? 
(Respondent F)” 

”Så få mål som möjligt som kopplas till landstingets energimål och de ska tydligt genomsyra hela 
verksamheten. (Respondent E)” 

”Håll fokus på vad som är bestämt och inte börja på något nytt håll till målen och sätt nya till nästa 
period (Respondent D).” 

Att bli bättre är något som strävas efter och att bli effektivare i arbetet med miljöfrågor. Varje nämnd 
har ansvar att bli bättre och följa upp och arbeta för att uppnå målen i verksamheten. 
Trafikförvaltningen vill förfina sin miljöprofil och det är alltid intressant att energieffektivisera 
verksamheten. Om organisationen släpar efter i energieffektiviseringen måste alla ta ansvar och 
arbeta mer aktivt med miljöfrågor. En energikartläggning ger en bred nulägesanalys och en sådan 
utredning kan lättare hjälpa oss att i framtiden sätta miljömålen i miljöprogrammet, menar 
respondenterna. 

”Varje nämnd har sitt ansvar att bli bättre och följa upp miljömålen (Respondent F).” 

”… hur energieffektivisering kan göras är alltid intressant. (Respondent F)” 

”… förfina sin miljöprofil. (Respondent A)”  

”Energieffektiviseringar har inte trafikförvaltningen varit bäst på vilket tyvärr är ett ämne som släpar 
efter. (Respondent B)” 

”Det är allas ansvar att arbeta med miljöfrågor (Respondent F).” 

”Energikarta finns inte just nu men det är på tiden att få en bra sådan och det är ett första steg. 
(Respondent D)” 
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Att byta ut fossila bränslen mot förnybara är trafikförvaltningens styrka och enligt planen så ligger 
organisationen i överkant mot planerat. Att ställa om då ett fossilfritt mål är fokus är en kostsam resa 
och miljön får kosta mer men måste samtidigt vara väl investerade pengar. Konstruktion ger 
klimatavtryck och för klimatsmarta val i hela processen gäller det att tänka i ett livscykelperspektiv.  

”Trafikförvaltningen levererar bra inom vissa områden så som att byta ut fossila bränslen mot 
förnybara och ligger då långt före i programmet. (Respondent B)” 

”… LCC visar på om det är en bra investering. (Respondent F)” 

”Klimatsamarta val hela processen. (Respondent F)” 

”Fossilfritt mål är ingen gratis resa utan där måste man ställa om. (Respondent A)” 

7.4 Kompetens och lärande  
Ledningen har enligt respondenterna ansvar att rätt kompetens finns och att rätt kompetens verkar 
inom organisationen och självklart så ska det finnas utbildningar. Det ska finnas en tydlig väg för att 
öka sin kompetens och en personalstrategi bör finnas enligt respondenterna som förstärker där det 
inte är uppenbart för anställda där behöver man engagera sig extra och lära sig mer.  

”Det ska finnas möjligheter för de som vill utveckla sin kompetens…(Respondent E)” 

”… ledningen har ansvar att det finns rätt kompetens…(Respondent C)” 

”… områden som inte är uppenbara för de anställda och kanske är något som vi måste engagera oss i 
extra och lära oss mer om. (Respondent B)” 

”En personalstrategi är något som är på gång. (Respondent C)” 

Respondenterna är eniga om att det ska finnas ett ansvarstagande från ledningen att rätt kompetens 
finns inom organisationen. Ledningen ansvarar för att systematiskt arbeta för att medarbetare ska 
känner sig delaktiga och motiverade i organisationen. Kompetensförsörjning är enligt respondent C 
viktigt för organisationen där medarbetare och konsulter är den mest värdefulla tillgången för att 
uppnå mål och leda organisationen. Kompetensförsörjning bygger upp organisationen och är viktig 
för anställda för att möjliggöra att öka upp kompetensen för ett visst område. 

”Jobba aktivt med kompetensförsörjning…(Respondent C)” 

”… få medarbetar att känna sig delaktiga, motiverade och systematiskt jobba med detta. 
(Respondent C)” 

”Möjliggöra att öka upp kompetensen inom området (Respondent B).” 

Respondenterna menar även att mycket handlar om eget ansvar och att själv ta till vara på 
möjligheten och viljan att vidga sina vyer. Det är ett eget ansvar att själv ha rätt kompetens enligt de 
flesta respondenterna och för att inte känna sig fastlåst kunna göra en acceleration inom en viss 
framtid. Det betyder att det är viktigt att ta egna initiativ för att söka rätt information och bredda sin 
kompetens. Respondenterna menar att man måste våga misslyckas och ta en risk för att lyckas, det 
driver utvecklingen framåt. 
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”… upp till den anställda att ansvaret och handla för att ha kompetens och inte sitta fastlåst 
(Respondent B).” 

”… begär själv genom egna initiativ och sök upp information. (Respondent E)” 

”… för att lyckas måste man ibland våga och ta en risk. (Respondent E)” 

7.5 Bussvärmeramp kontra hall 
Hall är förankrat hos alla som arbetar med bussar menar respondent E vilket säkrar bussarna från 
kyla och bussföraren kan på så sätt lätt köra från depån med behaglig temperatur i bussen och 
arbetsmiljön påverkas positivt. Respondenterna svar visar tydligt att om man vill öka kundnöjdheten 
så vill kunden ha en varm, fräsch och ren buss vilket är lättare att åstadkomma om bussen står 
inomhus i hall.  

”Hall är förankrat hos alla som håller på med bussar…(Respondent E)” 

”… absolut bästa alternativet att säkra utsättning i trafik. (Respondent E)” 

”… ur kundens synpunkt då man stiger på bussen, så ska den vara varm, fräsch och ren. Det ökar 
kundnöjdheten och viljan att åka buss. (Respondent A)” 

Energikartläggning kan ge säker data och ju mer som kontrolleras ur energisynpunkt ju mer kan 
effektiviseras vilket är ett genomgående tydligt svar hos respondenterna. Energi och pengar vill man 
spara vilket alla respondenterna uttrycker på olika sätt och ett sätt kanske kan vara, enligt 
respondent D att tänka i mindre skala och istället kapsla in, för att undvika stora depåer och 
byggnader som inte passar in i omgivande miljö. Några respondenter menar även att det är viktigt att 
spara på tomkörning mellan bussdepå och första hållplats och då behöver depåer ligga nära det 
trafikerade området vilket ställer stora krav på estetiska perspektivet. Alla respondenter menar att 
det behövs ett strategiskt tänkande och att byggnader anpassas för framtiden. Respondenterna 
använder olika uttryck som ”business case”, ”livscykelanalys” och ”hämta hem en investering” men 
menar samma sak att grundarbetet är viktigast för framtidens investering. Att prioritera är ett 
tankesystem för de val som man gör idag. Väljer man att bygga hall istället för bussvärmeramp 
menar respondenterna att man ger svar på frågan hur många år det tar att betala tillbaka den dyrare 
investeringen som det är att bygga hall istället för bussvärmeramp. 

”… vi behöver fler säkra data. (Respondent B)” 

”… inkapsling och minimera ytan man värmer på så sätt spara energi och pengar. (Respondent D)” 

”… depåer inom Stockholm då tomkörningar ska minimeras vilket ställer högre krav på byggnadens 
utseende. (Respondent A)” 

”LCC perspektivet ska vara en grund för ett bygge och ett ombygge. (Respondent B)” 

”… kanske bättre att tänka i mindre skala. Hur tänker man idag och vad är modernt om 20 år? 
(Respondent E)” 

”Kostnaden är väsentlig då man får upp hela kalkylen. (Respondent A)” 

”… hur man kan hämta hem inversteringen på en viss tid… ett ”business case”. (Respondent C)” 
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”Vilken ordning vi skall göra saker, kostnad och effekt där prioriteringsfrågan är viktig och payoff. 
(Respondent A)” 

Respondenterna är medvetna om att det idag finns en standardlösning att tillgå då vi värmer våra 
bussar utomhus. Nästan alla respondenterna vet att det finns en leverantör där konkurrensfrågan är 
högst väsentlig. Respondent E menar att uppmärksamma frågan kring utomhusparkering på 
bussvärmeramp så måste vi bli mer medvetna om den energislukare som värmerampen är under 
stora delar av året. Många kanske inte vet vad en bussvärmeramp är och hur den fungerar och därför 
så är problemet inte allmänt känt. Respondenterna är eniga om att man behöver finna nya 
konceptmodeller och efter det analysera och diskutera bästa lösning. Fler lösningar och fler som 
tänker i frågan hur vi ska värma våra bussar i framtiden för att uppnå miljömål och arbetsmiljöfrågan. 

”Högt väsentligt är marknadskonkurrens. (Respondent C)” 

”De flesta vet inte vad en bussvärmeramp är och kanske ska de inte veta det heller, om du inte är 
uppmärksammad på att det är en stor energislukare. (Respondent E)” 

”Om ramperna är ineffektiva sätt det i ett sammanhang. Visa bildmässigt, var vi är bra, var vi är 
mindre bra. Underlättar för en beslutfattare att se sammanhanget. (Respondent A)” 

”Vilka konceptmodeller ska finnas och efter det analyserar och diskutera. (Respondent A)” 

”Om det finns en välutvecklad affärsmodell som verkar fungera då kan det vara svårt att hitta en ny. 
(Respondent F)” 

”Trafikförvaltningen är mycket intresserad av en ny lösning, hur andra kan lösa uppgiften att värma 
bussar. (Respondent C)” 

7.6 Förändringsarbete 
Respondent E menar att bestående system som bussvärmerampen är det samma medan bussarna 
hela tiden utvecklas vilket gör uppvärmningen av bussen mer komplicerad enligt alla respondenter. 
Att vara mer uppmärksamma och hänga med vad som kommer i framtiden är en delad åsikt hos 
respondenterna och om fler ställer krav runt bussen kanske det leder till att man måste förändra. Att 
finna nya lösningar kring bussens uppvärmning är tydligt genomgående svar hos alla respondenter 
och om bussarna förändras kan första steget vara att resonera med produktutvecklare. Idag finns 
olika fabrikat på våra bussar runt om i länet och ett resonemang kanske behövs med varje 
produktutvecklare för att olika bussar kanske kräver olika tekniska lösningar enligt några 
respondenter. Om man bygger in i hall och samtidigt ska uppnå klimatmål måste en förstudie finnas 
med i kalkylen enligt respondenterna, så man kan ”kostnadsföra” energiupptaget som påverkar den 
fossila förändringen. 

”Nya bussar och motorer (Euro6 och elmotorer) har utvecklats men bestående system vid ramp är det 
samma. (respondent E)” 

”Bussar kommer även i framtiden vara hybrider och elektrifierade. Vilket måste finnas med i kalkylen 
då vi tittar framåt.(Respondent A)” 

”Om något är riktigt smart så kommer det att gå mycket snabbare att förändra. (Respondent C)” 
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”Hänga med i framtiden och vad som lurar kring hörnet för att hänga med.  (Respondent B)” 

”Utmaning kan vara att se till så vi hittar fler lösningar kring bussens uppvärmning. (Respondent D)” 

”Ställa fler krav gör att det kanske måste förändras. (Respondent D)” 

”Ett resonemang måste hållas med produktutvecklare för olika fabrikat och då lösa hur vi kan få 
värmen att fungera. (Respondent E)” 

”Poängen finns ju i att bygga in i hall om vi ska gå mot våra klimatmål så måste man på något sätt 
kostnadsföra energiupptaget. (Respondent A)” 

Enligt tekniker så klarar inte bussar av att stå ute i gällande klimat och framförallt är det problem 
vinter och sommar. Respondenterna har förstålse kring varför det kan vara väldigt kallt i bussen då 
den ska lämna bussdepån en vinterdag om värmen till bussen inte fungerar och likaså kan det var 
mycket varmt i bussen om inte klimatanläggningen fungerar i bussen sommartid. En investering som 
ger bra avkastning som säkrar det utfall som man vill ha är en bra investering enligt respondenterna. 
Några respondenter menar att det behövs en naturlig process för att det ska leda till projektering och 
anskaffning. Genom att visa att något är viktigt genom en nulägesbild som är rättvisande förenklar 
för beslutsfattare och ger ökad förståelse för processen enligt några respondenter. Det krävs en 
ekonomisk förutsättning enligt respondenterna att förändra. Enligt några respondenter så måste det 
även vara ordning på investeringarna och om det blir ett parkeringsprogram för bussar i framtiden 
krävs en styrd investering. Alla respondenterna anser att en viktig förändringsprocess inom 
organisationen måste lyftas så att alla kan ta del av den och om investeringen är riktigt stor så måste 
den lyftas upp till landstingsfullmäktige i annat fall till trafiknämnden. 

”Många bussar klarar inte av gällande klimat, så som på vinter och sommar. (Respondent F)” 

”Investering som ger en bra avkastning för att säkra upp kostnaderna. (Respondent F)” 

”… klargöra för organisationen och visa på att det är viktigt. Sätta tidsatta mål som är realistiska och 
en nulägesbild som är rättvisande. (Respondent B) 

”Interna beslut om de mindre depåerna men när det kommer upp i större summor och beslut måste 
det lyftas till en högre nivå där vi måste värdera stora inversteringar företagsekonomiskt. 
(Respondent F)” 

”Om förstudien visar att behovet finns, gå vidare för att välja ett alternativ som är ekonomiskt 
genomförbart som vidare leder till ett beslut. (Respondent A)” 

”Ett rampprogram över 10 år kostar pengar, då blir det en styrd investering. Vi behöver ha ordning på 
investeringen så att den lever över åren. (Respondent A)” 

”En viktig förändringsprocess måste upp till politiken i första fall till nämnden. Riktigt stor upp till 
fullmäktige.(Respondent A)” 
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8 Analys 
I det här avsnittet så analyseras resultatet med hjälp av tidigare forskning i ämnet bussens parkering 
utomhus kontra inomhus samt mätningen från Hornsbergs Undercentral. Intervjuernas resultat binds 
samman med organisation, förändring och lärande tillsammans med utsagor från tekniker. Först 
utförs en analys om vilka mönster som finns för förändringsarbete genom resultaten och teoretiska 
perspektiv. Vidare redovisas en analys om resultatets mätning i Hornsbergs bussdepå och vad 
arbetet har för mönster.    

8.1 Hornsberg – mätning undercentral 
Att finna en förståelse för hur bussvärmerampen fungerar och hur den är uppbyggd ger kunskap och 
insikter om hur bussvärmerampen ska användas som redskap att värma upp bussens motor och 
radiatorer. Säljö (2000) beskriver att redskap kräver kompetenta användare och först vid kontakt 
med redskap kommer tänkandet. Att praktisk få genomföra en mätning i Hornsbergs bussdepå kan 
ge ökad förståelse kring bussvärmerampens teknik och ge ökad förståelse om hur den är tänkt att 
användas och kanske ge nya framtida idéer om hur den kan utvecklas. När mätningen är avslutad kan 
resultatet utvärderas och undersökas vilket medför en analys av bussvärmerampens förmåga att 
leverera värme ut till bussarna. Redskapet är bussvärmerampen och temperaturloggarna och 
tänkandet blir processen fram till resultatet vilket är analysen av mätningen. Enligt Ådin (2013) är 
värmeväxlarens uppgift att värma bussens eget värmesystem. Värmeväxlaren i undercentralen 
levererar ett inställt flöde ut till bussvärmerapen och med hjälp av en flödesmätare som visar liter 
per sekund ut till bussvärmerampen och angiven effekt för värmeväxlaren kan ∆T beräknas.  
Resultatet ∆T= 30 °C stämmer inte med den temperatur som vi kan se på plats i undercentralen där 
tilloppstemperaturen visar 56 °C och returtemperaturen 50 °C vilket ger ∆T=6 °C. Vidare så visar de 
mätvärden under perioden december 2015 och januari 2016 att ∆T aldrig närmar sig den teoretiska 
beräkningen utan håller sig långt under vilket beror på olika faktorer. Värmegruppen (2003) beskriver 
att bussvärmerampens effekt inte klarar de krav som finns från arbetsmiljöverket vilket fortfarande 
idag verkar vara fallet. Enligt Ådin och Torin (2014b) kan det vara på grund av att en mer komplex 
verklighet styr över varför bussvärmerampen inte fungerar som den är tänkt i teorin. Olika 
bussfabrikat, mer elektronik i bussen och bussens förändrade konstruktion gör att 
bussvärmerampens problematik försvårar ytterligare. Domeij (2014) och den arbetsgrupp som 
utreder bussar parkerade utomhus försöker att finna en lösning på problem med bussvärmerampen. 
Kjellberg och Stafbom (2015) menar att om styrventiler injusteras så kan systemet hålla 
temperaturen låg i värmekretsen och ger en möjlighet till optimalt flöde i värmekretsen för att 
minska kostnader och bli mer energieffektiv. Risken som följer är då att det inte blir tillräckligt varmt 
vid bussens förarplats och det genererar klagomål från personal. Resultatet av mätningen i 
Hornsbergs undercentral visar på lägre temperaturer än vad teorin visar. Temperaturen ∆T visar dock 
en stark tendens att följa utomhustemperaturen och följer en linjär anpassad kurva. Resultatet för 
den beräknade och uppskattade effekten för bussvärmerampen i Hornsbergs undercentral kan 
beräknas med hjälp av medeltemperatur från SMHI varje månad under 2014.  
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8.2 Payback-tid 
Jämför vi resultaten av payback-tid Charlottendal, Göteborg och Ekerö visar studierna olika resultat. 
För uppvärmningen är inte differensen så stor utan resonemanget går att följa i samtliga tre fall.  
Ekerö har en grundlig studie om effekten för uppvärmning i samband med den utredning av nya 
bussdepån utförd av Program Bussdepå på trafikförvaltningen i Stockholm. Hallens energiförluster då 
portar öppnas mer frekvent i en hall för parkerade bussar är angivet, även bussens kaross som är 
nerkyld har antagits då de inkommer efter tur men samtidigt håller bussen en invändig temperatur 
20-25 °C.  

Noga beräknade effekter för hallen ger det uppskattade värdet 370 MWh/år för hallen i Ekerö 
(Gajbert 2016). Charlottendal och Göteborg bygger på samma indata och den utredningen i projektet 
Charlottendal (Skanska 2014).  
Vidare för bussens uppvärmning utomhus på bussvärmeramp har data används från kända depåer 
och de säkra mätdata som finns för bussdepåer idag, så som Mölnvik på Värmdö och mindre depåer 
som endast har parkering på bussvärmeramp. Göteborg använder värden från en känd depå i 
Göteborg och värdet är 15 MWh/år och buss vilket är en lägre effekt än data som finns i Stockholm 
som visar närmare 19 MWh/år och buss.  
Den stora skillnaden ser vi tydligt i antaganden runt driftkostnader. Göteborg har en högre 
driftkostnad för hall/plats än för ramp/plats och det ger en negativ driftkostnad. Göteborg har i sina 
kalkyler försäkring (7 kr/m²), renhållning (11 kr/m²) och installationer (13 kr/m²) för hall men för 
bussvärmeramp finns inte dessa siffror, vilket beror på att det skiljer sig åt då en byggnad och en 
asfaltsyta ska likställas.  
Utredningen i Göteborg visar på att det krävs två heltidsanställda fler för hall än för bussvärmeramp 
för att utsättning av trafik ska fungera. Utsättning i trafik betyder att få rätt buss att avgå i rätt tid 
vilket kräver ett strategiskt sätt att parkera bussarna då de står inomhus i kolonn. Skanska (2014) och 
studien i det här arbetet samt depåbesök och personkontakt har resulterat i att mer personalresurser 
krävs för bussvärmeramp. 

8.3 Bussvärmeramp kontra hall 
Riktlinjer på trafikförvaltningen ska förenkla och öka förståelsen för bussdepåns funktion och enligt 
Nicander (2016) ska bästa möjliga planering och utformning eftersträvas i trafiksystemet. Idag finns 
det enligt respondenterna en standardlösning att tillgå då vi vill värma våra bussar. Många har inte 
en aning om vad en bussvärmeramp är utan vi måste bli mer medvetna om och få kunskap om att 
bussvärmerampen är en stor energislukare stora delar om året. Att finna nya konceptmodeller pratar 
respondenterna om och att få fler som tänker i frågan om hur bussarna ska värmas i framtiden och 
på vilket sätt som är bäst. Ådin (2013) menar att man bör söka grundligt efter det bästa alternativet 
för bussparkering ur miljösynpunkt, tillsammans med drift- och investeringskostnader. För att uppnå 
miljömål och arbetsmiljöfrågan behöver man nya konceptmodeller och enligt Stockholms läns 
landsting (2011) är det är viktigt att vara noga med att uppfylla krav som lagar och myndigheter 
ställer. Enligt Nicander (2016) och ur ett miljöperspektiv ska utformandet av bussdepåer skapa:  

 Långsiktiga och goda förvaltningsobjekt 
 Energieffektiva anläggningar 
 Goda arbetsmiljöer 
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Vidare menar respondenterna att öka kundnöjdheten och säkra arbetsmiljön för bussföraren kan 
åstadkommas genom att bussen står inomhus i hall. Enligt respondent E och tekniker är hall 
förankrat hos alla som arbetar med bussar och det förstärks enligt Nicander (2015) att 
inomhusparkering i tempererad lokal prioriteras.  
Fördelar enligt Nicander (2015) med parkering i hall: 

 Säkerhetsställa komfortabel temperatur för förare och passagerare 
 Bussen kan hållas ren året runt 
 Ingen glykolkoppling 
 Lägre uppvärmningskostnader 

Fördelar som Ådin (2013) och Skanska (2014) radar upp för buss inomhus i hall är många. Anpassning 
av bussens koppling vid parkering kan utföras av fler entreprenörer och marknadskonkurrensen blir 
inte lika påtaglig då bussvärmerampens slangpaket med P8-koppling inte behövs inomhus i hall. Alla 
respondenter är överens om att nya lösningar för uppgiften kring bussens värme är mycket 
intressant vilket nu kan diskuteras. Mindre yta krävs då parkering sker i hall och bussen är oberoende 
av utomhusklimat och nederbörd. Respondent D menar att en minimerad yta sparar energi och 
pengar vilket stödjer fördelen med minskad energianvändning och samtidigt tas spillenergin från 
bussen tillvara för uppvärmning av hallen. Erfarenhet visar på att det är lönsamt att parkera bussar i 
hall. Vidare så behöver en hall anpassas till omgivande miljö enligt respondenterna. Att spara in på 
tomkörningar mellan bussdepå och trafikområde kräver byggnader som passar in i omgivningen. 
Nicander (2016) menar att en bussdepå tar upp stor yta vilket utmanar arkitekten då en ny bussdepå 
ska anläggas. Ett strategiskt tänkande för framtidens byggnader lägger stor vikt vid hur en investering 
kan hämtas hem. En nackdel är enligt Ådin (2013) att investeringen blir initialt högre vid val av 
hallbyggnad. Ett grundligt arbete krävs och alla respondenter menar att en livscykelanalys ska vara 
en grund för ny- eller ombyggnation. Metoder som enligt Andersson (1997) baserar på 
livslängdsperspektiv ger arbete för ett hållbart samhälle vilket också underlättar vid beslut. Vidare 
enligt Nicander (2016) kan trafikverkets fyrstegsprincip användas för att säkerhetsställa det mest 
kostnadseffektiva sättet. 

8.4 Energi och miljömål 
Sverige bör ligga i framkant när det gäller miljö och klimatmål enligt svar från respondenterna. Enligt 
Stockholms läns landsting (2011) ska energianvändningen för el, värme och transport minska med 10 
procent under perioden 2012-2016 jämfört med 2011. Att följa upp och arbeta för att förbättra och 
uppnå målen i verksamheten är något som respondenterna gemensamt pekar på vikten av och att 
gemensamt hela tiden sträva efter att bli effektivare. Om organisationen släpar efter med att 
energieffektivisera verksamheten så måste varje organisations ansvar bli att bättre följa upp och 
tillsammans arbeta för att uppnå målen i verksamheten. Kontinuitet i arbetet är enligt Stockholms 
läns landsting (2011) arbetssättet för att minska energianvändningen i depåer och byggnader och det 
måste hela tiden förbättras för att en minskning av energianvändningen ska ske och det sker genom 
att vara resurseffektiv och förbättra miljöresultat. Lood, A. och Lindenfors, J. (2007) menar att det är 
viktigt att det finns kvalitetssäker data för energiprestanda för verksamhet- eller byggnadstyp så att 
en säker uppföljning kan ske. För att kvalitetssäkra data kan vi enligt respondenterna fokusera på vad 
vi vill bli bra på under en viss period för att hålla den plan som finns enligt miljöprogrammet och 
sedan lättare kunna följa upp resultaten. Lood, A. och Lindenfors, J. (2007) menar på att fastighets- 
och verksamhetsenergi är svår att gränsdra och det ligger en svårighet i att ha möjlighet till 
uppföljning och mätning.  
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Verksamheter med bland annat långa drifttider har högre energibehov och byggnadsutformningen är 
svår att energioptimera. En energikartläggning menar respondenterna ger en bred nulägesanalys och 
en sådan utredning är ett första steg att hjälpa oss att sätta våra miljömål i framtiden. Målet är även 
enligt Stockholms läns landsting (2011) att öka förnybar energi med minst 95 procent enligt delmål i 
Miljöutmaningen 2016. Respondent B menar att trafikförvaltningen i Stockholm är bra på att byta ut 
fossila bränslen mot förnybara och ligger i överkant mot planerat. Precis som Enligt Lood, A. och 
Lindenfors, J. (2007) finns det möjlighet för en organisation att öka sin ambition genom att definiera 
egna miljömål. Stockholms läns landsting (2011) strävar efter en god bebyggd miljö som även är ett 
nationellt miljömål. Ett systematiskt sätt ska användas för aspekter inom transport, buller och avfall 
där ett kretslopp vid användning av varor och tjänster innefattas.  

Det finns behov av att fastställa energimål vid nyproduktion av depåer för att minska miljöpåverkan 
och få en bättre måluppföljning. Respondent A menar att det är en kostsam resa med ett fossilfritt 
mål och respondenterna menar att det är viktigt att investera pengarna väl men samtidigt måste 
miljön få kosta mer. Enligt Stockholms läns landstings (2011) miljöpolicy ska landstinget bedriva sina 
verksamheter med så låg miljöpåverkan som möjligt och förebygga ohälsa. Nytänkande, innovationer 
och teknikutveckling ska stimuleras och kommuniceras internt och externt för att förbättra 
miljöresultat.  

8.5 Förändringsarbete en energiutmaning 
Granberg och Ohlsson (2015) beskriver att omvärldens krav på förändring inte väntar på att ett 
problem ska identifieras på så sätt att alla i processen ska vara inblandade. Bussvärmerampens 
problematik har under lång tid varit under utredning och än idag fungerar den inte fullt 
tillfredställande. Värmegruppen (2003) startade upp ett arbete 2002 för att lösa problemet runt 
bussvärmerampen och ge en lösning på temperaturen vid förarplatsen och vid defrosterluft. Med 
utvecklingen av bussarnas teknik har värmerampen inte hängt med utan stannat upp enligt 
respondent E, då dagens bussar är av flera fabrikat och tekniken skiljer sig åt. Därmed fungerar inte 
alltid buss och värmeramp som ett system. Stockholms läns landstings grundläggande arbete för att 
uppnå visioner och mål handlar om att vara klimat- och resurseffektiva samt driva hälsofrämjande 
miljöarbete.  

8.6 Kompetens, lärande och utveckling 
Enligt Granberg och Ohlsson (2015) så sker en förändring under 1980 talets mitt då ett starkare 
beroende av omvärlden ställde krav och organisationsutveckling fick lämna plats för den lärande 
organisationen. Säljö (2000) menar att kunskap ändras efter omvärldens krav vilket leder till 
möjligheter där samhällen lär precis som individen. Med den lärande organisationen kom det nya 
begrepp så som kompetens och kompetensutveckling. Kollektivt lärande genereras och kan visa sig i 
handling då det finns kompetens i gruppen. Lärandet och ledandet har även en stor och avgörande 
betydelse för hur organisationen anpassar sig till förändringar och är avgörande för en framgångsrik 
process. Ledningen har enligt respondenterna ansvar för att rätt kompetens finns och verkar i 
organisationen.  
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Vidare menar respondenterna att det ska finnas en tydlig väg för att öka sin kompetens och Granberg 
och Ohlsson (2015) beskriver att den lärande organisationen utvecklas ytterligare om begreppet 
kompetens breddas till att omfatta: 

 kreativitet  
 fantasi 
 kombinationsförmåga  
 flexibilitet  
 empati  
 intuition 
 motståndspotential  

Respondenterna menar att det ska finnas en personalstrategi men även eget ansvar till att vidga sina 
vyer. Enligt Säljö (2000) kan en strategi vara att lära i det komplexa samhället genom begreppet 
utvecklingszon. Vilket kan ske genom utbildning för att sedan klara processen helt själv. Precis som 
Skolverket (2000) menar att livet är individanpassat utifrån behov, bakgrund och kompetens står 
individen i centrum för det livslånga lärandet där utbildning för varje skede i livet anpassas.  

För att rätt typ av expertis ska ge rätt utvecklingsmetoder måste kunskapsmiljön identifieras vilket 
Jernström och Säljö (2004) menar är en hjälp att utforma rätt strategier i organisationen. Genom att 
ta del av den kunskap och expertis som finns så upptäcker man att det finns olika bakgrund hos olika 
personer. Alla människor har olika form av utbildning och ambitioner vilket ställer höga krav på 
organisationens personalstrategi. Expertis växer fram genom att ta del av kulturen vilket kräver en 
social process.  

8.7 Lärande i organisationen 
En organisation behöver vara medveten om vilka kunskapsmiljöer som verkar i organisationens olika 
delar för att få kontroll på sin verksamhet. Trafikförvaltningen i Stockholm (2016) har en 
medvetenhet om hur de vill arbeta enligt värderingar i avsnitt 3.1 som säger att organisationen ska 
arbeta för en stark företagskultur. Ledningssystemet ska sitta i ”ryggmärgen” och inte vara en 
pappersprodukt utan respondenterna menar att ledningssystemet ska verka i hela organisationen. 
Intervjuerna visar att en bra organisation bygger på samarbete och samspel för att hantera frågor 
vilket Jernström och Säljö (2004) beskriver att den organiska kunskapsmiljön kan bidra till att 
kontinuerligt öka flexibiliteten och viljan att anpassa sig till förändringar och att utveckla 
verksamheten. Organisationen behöver strategier för att lyckas uppnå mål, visioner och bidra till en 
bra arbetsmiljö. När det finns en medvetenhet om de kunskapsmiljöer som finns i organisationens 
olika delar så kan man handla efter ett visst mönster för att utveckla och upprätthålla komptetensen 
hos anställda. Granberg och Ohlsson (2015) menar att alla deltar för att skapa den lärande 
organisationen och för att främja lärandet krävs delaktighet för att organisationens strategier ska 
utvecklas. För att alla ska delta i organisationens utveckling finns många faktorer som påverkar. 
Betydelsefulla faktorer för en lärande arbetsplats eller organisation kan enligt Skolverket (2000) vara 
omväxlande arbetsuppgifter, självständiga arbetslag, delaktighet och inflytande. Alla människor har 
med sig olika personlighetsfaktorer och tidigare erfarenhet som påverkar arbetet. När det finns en 
medvetenhet om olikheter ökar förståelsen i organisationen och ett lärande kan skapas i en högre 
form. Ett högre lärande i organisationen kan enligt Granberg och Ohlsson (2015) ske med hjälp av 
fyra olika lärstilar.  
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Genom att identifiera sin eller sina lärstilar för att öka en förståelse för om hur man lär sig utifrån sin 
egen situation, ökar samtidigt en förståelse för att alla lär på olika sätt. Enligt Granberg och Ohlsson 
(2015) kan teorier och erfarenheter som baseras på lärandet klargöra och utvecklas genom loop-
processen. Loop-processen handlar om hur individen utvecklar kunskap. Individen kan genom 
konkret erfarenhet begripa och forma en idé som sedan visar sig i någon form av handling. Att få 
möjlighet att pröva och experimentera självständigt innebär att tanken testas. Tanken och känslan 
reflektera sedan hos individen och ger eftertänksamhet. 
Skolverket (2000) menar att deltagande och inflytande är betydelsefulla faktorer för lärande i en 
organisation. Genom att kontinuerligt arbeta med SAFE ökar möjligheten till samverkan, ha 
förtroende, visa ansvar och engagemang på arbetsplatsen. Över tid är det meningen att arbetet med 
värderingarna ger en företagskultur som håller (Trafikförvaltningen 2016).  
 

8.8 Strategi för att initiera en förändring 
För att få en bredare uppfattning om bussvärmerampens teknik och utmaning menar 
respondenterna att det måste finnas en rättvis nulägesbild. För att en omprövning ska ske kan en 
effektanalys enligt Andersson (1997) genomföras och ett första steg att förändra kan vara att initiera 
en studie eller ett pilotprojekt. Genom att undersöka vilket behov som finns är ett viktigt steg enligt 
respondenteran att utföra en förstudie. Med hjälp av trafikförvaltningens handbok för studier kan 
den enligt Hök (2015) effektivisera och systematisera arbetsprocessen vid tidiga investeringsanalyser. 
En gemensam syn skapas genom de styrande riktlinjersdokument som finns på trafikförvaltningen i 
Stockholm. Dokumenten används och utvecklas för att skapa en tydlighet inom organisationen och 
för att säkra innehållet krävs att en person har rätt sakkunskap för att skriva och utveckla 
dokumenten. Internt måste dokumenten diskuteras mellan avdelningarna och medskribenter kan 
vara en bra idé för att säkra innehållet menar respondent E. Nytänkande, innovationer och 
teknikutveckling ska hela tiden stimuleras och kommuniseras enligt Stockholms läns landsting (2011) 
för att förbättra och utveckla verksamheten. Strategier är även att arbeta med organisationens alla 
avdelningar eftersom det enligt Jernström och Säljö (2004) finns olika perspektiv på vad som är 
intressant och viktigt i olika delar i en organisation.  
 
Respondenterna och tekniker menar på att det hela tiden förändras kring bussarnas förutsättningar. 
Strategier är enligt respondenterna att vara mer uppmärksam och hänga med i vad som händer i 
framtiden. Enligt Andersson (1997) måste en organisation vara flexibel och anpassa sin verksamhet 
för omvärldens nya trender och förändringar. När det finns en välutvecklad affärsmodell på 
marknaden som verkar fungera, menar respondent F att det kan det vara svårt att ersätta den och 
finna en ny. Handlar man på ett visst sätt och av gammal vana fortsätter man enligt Bron och 
Willhelmson (2004) som förut. Samtidigt menar respondent C att om något är riktigt smart så 
kommer det att gå mycket snabbare att förändra och om det ställs fler krav runt bussens parkering 
menar respondenterna att det kanske leder till att man måste förändra.  
För att förändra en uppfattning är strategin att flera personers djupt rotade tolkningsvanor 
tillsammans konstruerar nya åsiktsvanor vilket lättare kan påverka och ge en klarare bild kring ett 
problem. Enligt Bron och Willhelmson (2004) är ofta just ett problem det som är avgörande för att en 
förändring ska ske.  
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Genom en studie som leder till att ett program initieras kan nya lösningar kring bussens uppvärmning 
och parkering hittas. Enlig Blom (2015) är den styrande instruktionen vid program och upphandling 
handboken på trafikförvaltningen som riktar sig till alla som ingår i projekt. Handboken fungerar som 
en förlängd arm tillsammans med det studiearbete som kan leda till ett program. När ett program 
initieras är ett förändringsinriktat lärande enligt Bron och Willhelmson (2004) en process som leder 
till ett förändrat synsätt. Att iterativt arbeta i fyra faser enligt handboken vid studier hjälper 
organisationen och ger ett underlag vid beslutsprocesser (Hök 2015).  

9 Diskussion och slutsats 
I det här avsnittet diskuteras konsekvenser och resultat. Frågeställningarna besvaras och 
rekommendationer diskuteras om hur man kan arbeta för en förändring som minskar 
energiåtgången för parkering av bussar då man investerar i att bygga hall och samtidigt uppnå 
miljömål. Beslutsfattare får underlag för hur en förändring kan genomdrivas och initieras. Principer 
för strategier diskuteras om hur en lärande organisation genom förändring organiseras. 

9.1 Energieffektivisering och samtidigt uppnå miljömål 
Mätningen i Hornsbergs undercentral visar inte den temperatur ∆T som enligt teorin beräknas. Flera 
olika bussfabrikat och mer elektronik i bussen försvårar för systemet buss och bussvärmeramp att 
samverka. Fler lösningar som injustering av styrventiler kan hjälpa till att optimera flödet och minska 
kostnader. Att vara energieffektiv genererar klagomål från personal och resenärer. Den 
standardlösning som finns idag är bussvärmerampen som kopplas samman med bussen med hjälp av 
en så kallad P8-koppling vilken är den teknik som frekvent används på marknaden. Fler 
konceptmodeller för att värma bussen miljömässigt i framtiden tillsammans med drift- och 
investeringskostnader behöver utredas. En styrd investering som leder till ett program kan underlätta 
för att lösa problem som finns vid parkering av bussar i bussdepåer. Arbetsmiljön och det 
regeringsbeslut som finns för bussföraren finns som grund för varför vi värmer bussarna då de står 
parkerade i bussdepån. Kundnöjdheten och arbetsmiljön för bussföraren bör prioriteras och blir mer 
hållbar om bussarna istället parkeras i hall.  
Energiåtgången är mycket lägre enligt studier om vi parkerar i hall än på bussvärmeramp och vi 
behöver inte ansluta bussarna via P8-kopplingen. Enligt riktlinjer på trafikförvaltningen i Stockholm 
bör en tempererad lokal prioriteras. Vidare så visar payback-tid en återbetalningstid som är under 
bussvärmerampens livslängd 10-15 år vilket talar för att hall borde prioriteras. Respondenterna 
menar genom att gemensamt hela tiden sträva efter att bli effektivare och förbättra bussarnas 
parkeringsmöjligheter kan en minskad energiåtgång uppnås och likaså Stockholms läns landsting 
(2011) mål om minskad energianvändningen. 

9.2 Bussvärmeramp kontra hall  
Examensarbetet har kommit fram till att resonemanget kring personalresurser för parkering i hall 
enligt Henninge et al.(2015) och nybyggnationen av bussdepån i Göteborg inte är hållbart. Resultat 
som Skanska (2014) samt depåbesök och personkontakt har resulterat i att mer personalresurser 
krävs för bussvärmeramp. Att det ska behövas två heltidsanställda mer för hall än för att 
bussvärmeramp är enligt examensarbetet inte utfallet. Mer personalresurser krävs för att 
bussvärmerampen ska fungera om det arbetsmiljökrav som finns för bussförarens arbetsmiljö ska 
säkras.  
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Arbetsmiljökravet behövs inte för bussar som har parkering inomhus i en hall som håller 
temperaturen 10 °C. Hela bussens, så som kaross och invändigt utrymme för bussförare och 
resenärer får den omgivande halltemperaturen. De flesta bussdepåer försöker att få 
bussvärmerampen att samverka med bussen men flera faktorer gör arbetet svårt. Enligt avsnitt 2.9 
och bussparkering inomhus i hall är en av fördelarna att det krävs en mycket mindre yta för en 
bussdepå som parkerar bussar inomhus i hall. En hall skyddar samtidigt bussarna mot väder och vind 
och är på så sätt oberoende av utomhusklimatet. Som arbetet visar och även förgående arbeten är 
att bussvärmeramp är en ”energislukare” som i många fall inte klarar av att uppfylla 
arbetsmiljökravet.  
 
Många anser att det är att ”elda för kråkorna” och kostnaden är hög då varje buss kräver lika mycket 
effekt som en liten villa gör under ett år i uppvärmning. Värmeeffekten som krävs för att klara 
temperaturen 5 °C i hela bussens inre utrymme då en buss står parkerad utomhus en kall vinterdag, 
visar effektbehovet 15 kW enligt det klimattest som gjordes i Borås 2015-03-30. Effektbehovet är 
alltså högre än vad som är grunden för de projekteringsanvisningar som idag finns för rampvärmen. 
Ett strategiskt tänkande är nödvändigt för framtiden där ett grundligt arbete med livscykelanalyser 
ska vara en viktig del då en ny bussdepå ska anläggas.  
Arbetet visar en initialt högre kostnad för att bygga hall istället för bussvärmeramp. Antal år det tar 
att betala tillbaka den dyrare investeringen hall visar sig vara mycket kortare än den livscykel som 
bussdepån är tänkt att vara verksam. Arbetet visar också en lägre energiåtgång för hall än för 
bussvärmeramp.  

9.3 Strategier för hur lärande kan organiseras 
Ledningen behöver ha kontroll på sin verksamhet genom en medvetenhet om i vilken kunskapsmiljö 
som organisationens olika delar följer. Genom att identifiera och hanterar de kunskapsmiljöer som 
finns kan organisationen verka på ett mer optimalt sätt. Ledningssystemet ska sitta i ryggmärgen och 
fungera i verksamheten och en bra arbetsmiljö ska hela tiden eftersträvas. Genom en öppen 
kommunikation skapar organisationen delaktighet hos anställda och en strategisk dialog 
säkerhetsställer även att alla anställda strävar mot samma mål. Vidare så är det ledningens ansvarar 
att det finns rätt kompetens i en organisation men det är också viktigt att ta tillvara på möjligheten 
att utvecklas på egen hand. Att ha en egen vilja att vidga sina vyer ökar kompetens och kunskap hos 
anställda. Att skapa tillfällen för att praktiskt få lära bidrar till den kompetens som en person redan 
har och kan ge utökad kompetens och expertis. För att lära krävs omväxlande arbetsuppgifter, 
självständiga arbetslag, delaktighet och inflytande och ett kollektivt lärande genereras då det finns 
kompetens i gruppen. SAFE är trafikförvaltningens värderingar vilket ger möjlighet att lära känna 
verksamheten och sina medarbetare om arbetsmaterialet används genereras en starkare 
organisation. Rätt utvecklingsmetoder hjälper organisationen att utforma rätt strategier där den 
lärande organisationen bidrar till att öka kompetens och motivation.   

9.4 Strategier för att initiera och genomdriva en förändring 
Att lösa problem och identifiera problem i praktiken kommer med en planerad förändring och på 
vägen så lär organisationen. Första steget till en förändring är en förstudie eller ett pilotprojekt som 
visar om det finns ett behov som sedan definieras och klargörs för organisationen. Det måste finnas 
mål med studien och under arbetets gång kritiskt analysera frågeställningar och förväntningar på 
studien.  
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Det går alltid mycket snabbare att förändra om något är riktigt smart vilket gör att om en studie 
presenteras i relation till något att jämföra med kan processen underlättas för en beslutsfattare att 
se ett tydligare sammanhang.  
Om fler blir medvetna och ställer krav kring bussens parkeringsmöjligheter är det lättare att förändra 
något som idag anses vara en standardlösning för bussens parkering och uppvärmning. Att bli mer 
medveten och hänga med i bussens utveckling bidrar till att finna alternativa och bättre lösningar för 
miljön, arbetsmiljön och passagerarna.   
Beslutsfattare behöver underlag för att kunna initiera och genomdriva en förändring. En förstudie ger 
en klar och förenklad bild och underlätta för beslutsfattare att se sammanhanget. Det är nödvändigt 
att en förändring sker genom en naturlig process och det krävs en ekonomisk förutsättning för att 
förändra. En programstudie initieras om det finns ett behov och följande steg kan användas: 

 Definiera och klargör problem och målsättning 
 Identifiera alla alternativ som är möjliga 
 Fastställ konsekvenserna av dessa alternativ  
 Värdera konsekvenserna tillsammans med målsättningen 
 Välj alternativet som ger högst måluppfyllelse 

10 Förslag på framtida studier 
Arbetet belyser energianvändningen och kostnader för bussvärmeramp- kontra parkering i hall för 
buss. Arbetet har även åskådliggjort hur ett förändringsarbete kan initieras och hur lärandet i 
sammanhanget organiseras. Det finns givetvis intressanta frågor kvar att utveckla och undersöka. 
Studier som kan vara bra för bussens framtida parkering är förslagsvis enligt: 

 En studie om bussens framtida parkering i depån som utreder andra möjligheter och 
lösningar för uppvärmning och samtidigt uppfyller arbetsmiljökravet där bussens fabrikat är 
oberoende.  

 En studie om bussens teknik och förutsättningar idag och imorgon för att på bästa sätt ta 
emot värme och samtidigt nå miljömål och uppnå arbetsmiljökraven.  

 En studie som visar om det ska införas ett bussparkeringsprogram och då utmynna i en styrd 
investering. 
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12 Appendix 

12.1 Depåer och bildgalleri 
Depåer som används mer frekvent i arbetet är Hornsberg, Mölnvik, Ecobacken, Ramsmora, Älvsbyn, 
Ekerö, Charlottendal och Ekerö. Platsbesök i alla depåer förutom Örebro har under arbetets gång 
varit möjligt. För att få en bred utgångspunkt inför vidare undersökningar så inleder avsnittet med en 
kort beskrivning av varje bussdepå och först visar tabell 3 antal bussar som finns i varje bussdepå 
2015 och om det är parkering i hall eller utomhus eller båda delarna i bussdepån. 

Depåer 

Depå Antal bussar Hall Utomhus 

Hornsberg 166 110 56 

Söderhallen 128 108 20 

Örebro 99 33 66 

Västerås 110 28 82 

Borlänge 55 50 5 

Falun 45 45   

Björknäs 116   116 

Mölnvik 60   60 

Ecobacken 37   37 

Ramsmora 20   20 

Älvsbyn 11   11 

Ekerö 69   69 

Charlottendal* 143 
 

 143 

Ekerö* 84 ?  ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depåer – Antal bussar vid parkering i hall kontra utomhus  
*Depåer är ännu inte i bruk, under konstruktion eller projektering 
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Hornsberg 

Byggnadsår: 1938   
Tomtareal: 59 864m²  
Uppställningshall: 14 093m²  
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Hornsberg vagnpark består av 166 bussar 2015 och parkering sker inomhus och i hallen får 110 bussar plats. 
Utomhus finns A-rampen som har plats för 37 bussar och ytterligare 15+4 bussar står runtom depån.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

År Fjärrvärme [MWh/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 5221,5 2664,4 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/
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Söderhallen 

Byggnadsår: 1970 (Ombyggd 1995) 
Tomtareal: 22 744m² 
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Söderhallens vagnpark består av 128 bussar 2015. 120 bussar får plats inomhus som består av två 
avdelningar, lilla och stora skeppet. Utomhus står det 20 bussar där 17 bussar värms av fjärrvärme 
och tre bussar har var sitt 9 kW element. Bussdepån ska inom snar framtid flyttas till bussdepå 
Fredriksdal som just nu är under uppbyggnation vid Luma, Hammarby sjöstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Fjärrvärme [MWh/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 7 374,5 5 384,1 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/
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Västerås 

Byggnadsår: 1985 
Tomtareal: 34 000m²  
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Västerår vagnpark består av 110 bussar, 28 bussar står i hall och 82 står utomhus på värmeramp. 
Västerås har Solaris som bussfabrikat där 8 bussar har tilläggsisolerade golv för att behålla värmen i 
bussen och samtidigt ljudisoleras bussen från ljud. Bussar som har sämre förutsättning att klara kyla 
placeras strategiskt i hall. Västerås bussdepå är centralt placerad men det diskuteras om bostäder i 
framtiden och bussdepån kan behövas flyttas är diskussioner kring område och depå. Fjärrvärme 
försörjer bussarna och depå med värme och fjärrvärmereturen leds genom gården och ger 
markvärme.  
Hallen håller en temperatur runt 15 °C. 
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Borlänge 

Byggnadsår: 1970 (Ombyggd 1995) 
Tomtareal: 22 744m² 
Uppställningshall: 2 686m² 

Borlänge vagnpark består av 55 bussar där 50 bussar får plats i hallen. Hallen håller temperatur 14 °C. 
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Falun 

Kallgarage med värmeramp (el) 
Byggnadsår: 1992 (tillbyggt 1999, 2006) 
Tomtareal: 31 735m²  
Hallarea: 3 804m² 

Faluns vagnpark består av 45 bussar som alla står inne. Sammarbete mellan depåerna Borlänge och 
Falun då då samma operatör bedriver trafiken. Det är 15 minuter mellan depåerna och Falun är ett 
kallgarage. Hallen är en fristående byggnad och det finns ingen ventilation i hallen. Gratis värme 
genereras i hallen av kompressoranläggningen som är placerad i hallen. Uppvärmning av bussarna 
sker med el enligt koppling som kan ses figur x längst ner till höger. 
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Björknäs 

Antal bussar: 116 
Byggnadsår: 1972 (Tillbyggt 2009)  
Tomtareal: 37 313m²  
Uppvärmning: Fjärrvärme  

 
Björknäs vagnpark består av 116 bussar och alla står uppställda utomhus.  

Mölnvik 

Antal bussar: 59 
Byggnadsår: 2005 (Tillbyggt 2009)  
Tomtareal: 14 390m²  
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Mölnviks vagnpark består av 60 bussar och depån har parkering utomhus. Depån har två mätare för 
fjärrvärmen så bussvärmerampen kan särskiljas från resterande verksamhet. Diagram 1 visar 
fördelningen av fjärrvärmen i Mölnvik. 

 

         

 

1134,7 

512,8 

Fördelning 
Fjärrvärme Mölnvik 

2014 

Värmeramper
2014

Verksdag 2014

År Fjärrvärme [MWh/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 2 920,6 1 956,4 

År Fjärrvärme [MWh/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 1 647,5 493,4 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/
http://webess.primar.se/webess/
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Ramsmora 

Antal bussar: 20 
Byggnadsår: 1985 (Ombyggnadsår 2014)  
Tomtareal: 13 819m²  
Uppvärmning: Olja 

 

 

 

 
 
  

 

 

 
 

Ecobacken 

Antal bussar: 37 
Uppvärmning: Olja 

 

 

 

 

 

 

  

 
År Olja [l/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 38 799 132,3 

År Olja [l/år] 
2014 65 715 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://webess.primar.se/webess/
http://webess.primar.se/webess/
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Älvsbyn 

Antal bussar: 11 
Byggnadsår: 1930  
Tomtareal: 3 600m²  
Uppvärmning: Olja 

 

Ekerö 

Antal bussar: 70 
Byggnadsår: 1949 (Ombyggnadsår 2008) 
Tomtareal: 16 440m²  
Uppvärmning: Olja  

 

Några värmerampplatser kräver el, åtta platser går under fastighetsel. Vidare så finns det två oljetankar och en 
oljetank på satelitdepån Ekerö brygga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Olja [l/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 13 584 32,3 

År Olja [l/år] Fastighetsel [MWh/år] 
2014 28 056 46,7 
2014 150 400 710,1 

  

http://webess.primar.se/webess/ 2015-12-01 

http://www.online-instagram.com/media/1083522361429282118_2103083026
http://webess.primar.se/webess/
http://webess.primar.se/webess/
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12.2 Intervjuer 
1. Om organisation och mål  

Vi är beroende av att ha en bra organisation, ingen expert bara för att man sitter längre uppe i 
kedjan. (Respondent C) 

En otydlig organisation leder till att man måste leta upp personerna som man tror hanterar 
frågan. (Respondent E) 

Ett samspel finns inom organisationen men vi behöver jobba vidare med tidigare arbetsflöden 
och processer. (Respondent C) 

Ett ledningssystem som är enkelt och systematiskt ska sitta i folks ryggmärg. (Respondent C) 

Det ska finnas en tydlig stjärna men under den bryt ner i flera delmål. (Respondent C) 

Vi vill uppnå målen och bocka av. Alla projekt skall ha en check att de finns med, mer koll på att 
de bockas av. Det ska sitta i ryggmärgen och inte bara vara en pappersprodukt ut i 
verksamheten. TF skall vara medvetna och överföra till projektet och genomsyra hela arbetet 
vid varje projekt. (Respondent E) 

Om man jobbar i organisationen ska man kunna vara med, förstå och föreslå hur man ska nå de 
närmaste målen. Vara en del i organisationen och kanske även komma på nya smarta lösningar 
på hur man ska nå målen. (Respondent C) 

När det finns en energikartläggning blir det lättare att sätta mål för 2017 och framåt. Ingen har 
så bra koll just nu samla in och bara uppdatera i exempelvis Excel kan vara en grej. (Respondent 
D) 

Viktigast är ju att följa upp de mål som är satta men det kan ramla saker mellan stolarna. Det 
går att komplettera med egna mål om man inte tycker att de är optimala. (Respondent C) 

2. Om trafikförvaltningen riktlinjer 

SU har ett ansvar för i vilken ordning riktlinjer följs. Fastställda riktlinjer kräver 
remissbehandling. Gå igenom och diskutera med de övriga avdelningarna så att alla är överens 
om vad som står i riktlinjedokumentet. För tre år sedan fanns inga riktlinjer, ser det positivt att 
det nu idag finns riktlinjer. Efter hand kommer det bli en tydlighet i riktlinjerna då allt runt 
riktlinjerna är gjort. (Respondent A) 

Det finns ett arv från trafikkontoret eller från konsultfirmor men SU måste in och försöka att 
äga hela processen. (Respondent A) 

Kontroll att SU arbetar fram riktlinjer och att frågorna behandlas enligt riktlinje. Det inte säkert 
att den används eller att det blir kontrollerat efteråt om riktlinjerna följs. Tidsbrist kan vara om 
organisationen krymper och om kunskapen inte behöver vara lika bred så funkar det inte om vi 
ska vara en bra beställare. (Respondent B)  

Strukturen ser ju ut så att strategisk utveckling leder arbetet med riktlinjerna och ansvarar för 
slutresultatet. Input krävs från även från andra. SU håller i pennan, får in massa synpunkter och 
kanske även kan ha medskribenter. Riktlinjer är ett relativt nytt sätt i den form som de är i nu. 
Fastställda riktlinjer så kanske de inte är optimala och inte på samma nivå. Vissa är mer 
detaljerade och de skiljer sig åt och det vet man om. (Respondent C) 
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Den som skriver och står för innehållet skall ha sakkunskap och stå för innehåll. Den som har 
bäst förutsättningar för att utföra dokumentet då säkrar du sakinnehåll. SU skriver riktlinjerna 
behöver inte vara den bästa vägen att gå, rätt person ska handlägga. (Respondent E) 

Varje verksamhet skall bli tydligare och det måste finnas nulägesanalyser och eventuellt fler 
strategier. Man bör följa upp varje år med en nulägesanalys. Förbättringar måste göras hela 
tiden för att nå miljöprogrammets mål.  (Respondent D) 

3. Trovärdighet för utfört arbete, studie och förstudie.  
 

Börja från taket, gör en förstudie. Finns det behov, hur ser behovet ut? Vilka är de styrande 
kriterierna kring behovet? Titta även på andra alternativ. (Respondent A) 

Beror på var du sitter det som behövs är ett förslag som visar på att det här har jag sett. En 
ordentlig studie är det som man verkligen vill ha. (Respondent C) 

Många saker man bör ta med i sin förstudie. Kommer gatunätet att hålla för tyngre bussar och 
kommer vi kunna ladda bussarna på bra och energisäkra platser?  Risken om vi inte gör en bra 
förstudie och som inte tar tag i helheten då satsar du på det visuella. (Respondent A) 

Innan beslut stora investeringar måste studeras noga. Studiehandboken, hur ”jackar” den in i 
organisationen och för en kommande investeringsprocess så måste det ticka igång för att det 
skall bli ett uppdrag, då kan man även jobba med politikerna. (Respondent C) 

4. Kompetens och lärande på arbetsplatsen  

Det skall finnas möjligheter för de som vill utveckla sin kompetens. (Respondent E) 

Kompetensförsörjning är något som är otroligt viktigt. Våra medarbetare och konsulter är vad 
vi behöver för att leda och uppfylla våra mål, vår mest värdefulla tillgång. (Respondent C) 

Det är eget ansvar men ledningen har ansvar att det finns rätt kompetens som ska vara vår 
kärna och de konsulter som vi har valt att jobba ihop med får rätt kompetens att verka. 
(Respondent C) 

Speciellt om det är områden som inte är uppenbara för de anställda och kanske är något som vi 
måste engagera oss i extra och lära oss mer om. Möjliggöra att öka upp kompetensen inom 
området. Sedan är det upp till den anställda att ha ansvaret och handla om att ha kompetens 
och inte sitta fastlåst. Om fem år ska det vara möjligt att flytta eller inom en viss framtid kunna 
göra en acceleration. Bygga upp kompetensen är viktigt för anställda och för företaget och själv 
ha ett synsätt att vilja vidga sina vyer. (Respondent B) 

Jobba aktivt med kompetensförsörjning, ha koll på vad man behöver sett över tid. Att attrahera 
rätt kompetenser och jobba långsiktigt och jobbar för ett gott rykte. Behålla de vi vill och det 
som är viktigt för att få medarbetar att känna sig delaktiga, motiverade och systematiskt jobba 
med detta. (Respondent C) 

Det skall finnas tydliga vägar som ger alternativ att gå olika vägar inom organisationen. En 
personalstrategi är något som är på gång. (Respondent C) 

Självklart ska det finnas utbildningar. Det kan vara att paketutbildningar och det finns inom 
organisationen. (Respondent E) 
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Våga göra saker för att våga misslyckas. Det driver utvecklingen framåt och för att lyckas 
måste man ibland våga och ta en risk. (Respondent E) 

Vänta inte på att andra ska ta tag i saker utan begär själv genom egna initiativ och sök upp 
information. (Respondent E) 

5. Styrd inverstering eller program 

Investering som ger en bra avkastning för att säkra upp kostnaderna. Många bussar klarar inte 
av gällande klimat, så som på vinter och sommar. Interna beslut om de mindre depåerna men 
när det kommer upp i större summor och beslut måste det lyftas till en högre nivå där vi måste 
värdera stora inversteringar företagsekonomiskt. (Respondent F) 

Landstinget till politikerna, till projektering och till anskaffning. Det följer ett visst led pengarna 
styr. Naturlig process för att få ett godkännande. Ett antal kloka människor tänker. Om 
förstudien visar att behovet finns, gå vidare för att välja ett alternativ som är ekonomiskt 
genomförbart som vidare leder till ett beslut. (Respondent A) 

Politiskt så kan vi lyfta en fråga i budgeten för att bli bättre, en fråga som i uppdrag blir att 
arbeta med. Det kan även komma in via landstingsdirektören, politiken eller genom ett 
tjänsteutlåtande. (Respondent F) 

Ett rampprogram över 10 år kostar pengar, då blir det en styrd investering. Vi behöver ha 
ordning på investeringen så att den lever över åren. (Respondent A) 

Först handlar det om att klargöra för organisationen och visa på att det är viktigt. Sätta 
tidsatta mål som är realistiska och en nulägesbild som är rättvisande. (Respondent B) 
 

6. Miljön och miljömål. 

Driv det som en hel fråga och inte som ett enskilt fall. Utsläppsmålen gör att vi borde 
kontrollera var vi förbrukar mycket och i det här fallet för att värma upp bussar och då kan vi 
visa med andra metoder hur vi kan förbruka mindre och uppnå mål på vägen. Mervärden kan 
vara annat än ekonomi så som arbetsmiljö, kundnöjdhet och ny teknik. (Respondent A) 

Energi ska som alla andra verksamhetsmål följs upp. In i ledet för ledningsrapportering och 
samla. I dagsläget så är det svårt då det inte finns något direkt system för rapportering. En 
önskan är att det fanns ett förbättrat och accepterat arbetssätt som man kan följa för varje 
dag, vecka, månad och år.  På så sätt kan vi följa vad som faktiskt har använts. (Respondent B) 

Om en styrmodell inte är glasklar så kan vi ställa frågan om miljöprogrammet har varit 
framgångsrikt. (Respondent F) 

Just nu utförs en bred nulägesanalys för en energikartläggning. Utefter den så kan vi lättare 
sätta mål. Energikarta finns inte så det är på tiden att få en bra sådan och det är ett första steg. 
(Respondent D) 

När det gäller klimatmål så bör Sverige ligga i framkant. (Respondent F) 

Så få mål som möjligt som ska kopplas till landstingets energimål och de ska tydligt genomsyra 
hela verksamheten. (Respondent E) 

Ett bra miljöprogram ska innehålla max tio mål. Mål och antalet delmål idag allt för många. 
(Respondent B) 
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Energieffektiviseringar har inte trafikförvaltningen varit bäst på vilket tyvärr är ett ämne som 
släpar efter. (Respondent B) 

Håll fokus på vad som är bestämt och inte börja på något nytt håll till målen och sätt nya till 
nästa period. Klart att om det händer något stort under tiden så måste vi ta tag i saken. 
Grunden är att hålla sig till planen och följa upp. Välja ut och bli bäst på. Locka till sig gröna 
pengar och investeringar. (Respondent D) 

Energimålen är viktiga och uppvärmning av depåer och hur energieffektivisering kan göras är 
alltid intressant. (Respondent F) 

Minska oljebehovet vid uppvärmningen kan vara en grej och förfina sin miljöprofil.  
(Respondent A) 

Det är allas ansvar att arbeta med miljöfrågor. Varje nämnd har sitt ansvar att bli bättre och 
följa upp miljömålen. Verksamheten skall arbeta mot de mål som finns och vi kan alltid bli 
bättre. (Respondent F) 

Fossilfritt mål är ingen gratis resa utan där måste man ställa om. (Respondent A) 

Trafikförvaltningen levererar bra inom vissa områden så som att byta ut fossila bränslen mot 
förnybara och ligger då långt före i programmet. (Respondent B) 

När det gäller bränslen så ligger vi i överkant mot vad som var planerat. (Respondent F) 

Absolut så måste miljön få kosta mer men det ska vara väl investerade pengar. Titta på 
arbetsmiljön och den bemanning som krävs. Vi måste tänka i ett livscykelperspektiv. 
Konstruktion gör också ett klimatavtryck. En LCC visar på om det är en bra investering. 
Klimatsamarta val hela processen. (Respondent F) 

Vi bör skatta vad energin kommer att kosta 2050. Vi skall närma oss ett koldioxidfritt samhälle 
och då behöver vi en energibalans för den energiproduktionen. (Respondent F) 

Idag har vi lågt oljepris, literpriset för drivmedel är högt men energieffektiva  fordon. 
(Respondent F) 

7. Ramp- och hall 

Inkapsla det lilla och inte hela vagnen. Försöka jobba med inkapsling och minimera ytan som 
man värmer upp och på så sätt spara energi och pengar. (Respondent D) 

Säkra data från Nacka/Värmdö är perfekt inför en energikartläggning och vi behöver fler säkra 
data. En skaplig bild kan vi få genom att använda säker data och applicera dessa på resterande 
verksamheter som har lika depåer. (Respondent B) 

Hall är förankrat hos alla som håller på med bussar och den verksamheten och att det är det 
absolut bästa alternativet att säkra utsättning i trafik. (Respondent E) 

Det är högre risk om det skall grävas i en osäker mark. Torr urmark är ju inte alls lika osäker. 
Marken är kompromiss som du har fått av kommunen och där ska även hänsyn tas till att ingen 
skall störas. Miljöskäl. Har du varit granne med skogen så kanske du inte vill vara granne med 
en verksamhet, människans natur. (Respondent A) 
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Det viktigt att ha depåer inom Stockholm då tomkörningar ska minimeras vilket ställer högre 
krav på byggnadens utseende. (Respondent A) 

Att bussar dagligen ska roteras och om vi ser det ur kundens synpunkt då man stiger på bussen, 
så ska den vara varm, fräsch och ren. Detta ökar kundnöjdheten och viljan att åka buss. 
(Respondent A) 

Det inte är så många som vet om problemet och håller inte med om att kunskapen finns, ju mer 
man gräver så ser man att det inte är så enkelt. De flesta vet inte vad en värmeramp är och 
kanske ska de inte veta det heller, om du inte är uppmärksammad på att det är en stor 
energislukare. (Respondent E) 

Konkurrensfrågor genom åren, det är standardlösning som finns att gå efter. Mycket 
intresserad av en ny lösning, hur andra kan lösa uppgiften. Högt väsentligt är 
marknadskonkurrens. (Respondent C) 

Jätte hangarer som skulle ersätta våra depåer, kanske bättre att tänka i mindre skala. Hur 
tänker man idag och vad är modernt om 20 år? Då kanske det känns helt fel om det står en 
byggnad som inte hör hemma i den miljön. Estetiskt tänkande är en aspekt. (Respondent D) 

Idag så bygger vi efter standarder. Vilka konceptmodeller ska finnas och efter det analyserar 
och diskutera. (Respondent A) 

Bussar kommer även i framtiden vara hybrider och elektrifierade. Vilket måste finnas med i 
kalkylen då vi tittar framåt. Kostnaden är väsentlig då man får upp hela kalkylen. (Respondent 
A) 

LCC perspektivet ska vara en grund för ett bygge och ett ombygge. (Respondent B) 

Det är viktigt hur man kan hämta hem inversteringen på en viss tid, livscykelkostnader och då 
kan det bli ett ”business case”. (Respondent C) 

Om ramperna är ineffektiva sätt det i ett sammanhang. Visa bildmässigt, var vi är bra, var vi är 
mindre bra. Underlättar för en beslutfattare att se sammanhanget. Många kan komma fram 
med nytta sätt det i relation till allt annat. Vilken ordning vi skall göra saker, kostnad och effekt 
där prioriteringsfrågan är viktig och payoff. (Respondent A) 

8. Förändringsarbete 
 

Om något är riktigt smart så kommer det att gå mycket snabbare att förändra. (Respondent C) 

Skala upp så att fler tar tag i energifrågorna och tar del av en större kaka än vad ansvaret är 
idag, göra fler medvetna. Ordningarna måste bli mer öppna. (Respondent D) 

Hänga med i framtiden och vad som lurar kring hörnet för att hänga med.  (Respondent B) 

Det är många inblandade för att det skall hända något. Ställa fler krav gör att det kanske måste 
förändras. (Respondent D) 

Det finns olika priser och fonder som man kan söka. Miljöpriset kan alla inom SLL söka. 
(Respondent D) 

Tänkbara förändringar kan vara hur vi kan räkna hem investeringen. Har det varit ett systemfel 
som vi inte har klarat av på något annat vis än att följa det som finns tillgängligt? Om det finns 
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en välutvecklad affärsmodell som verkar fungera då kan det vara svårt att hitta en ny. 
(Respondent F) 

Ett resonemang måste hållas med produktutvecklare för olika fabrikat och då lösa hur vi kan få 
värmen att fungera. (Respondent E) 

Utmaning kan vara att se till så vi hittar fler lösningar kring bussens uppvärmning. (Respondent 
D) 

Nya bussar och motorer (Euro6 och elmotorer) har utvecklats men bestående system vid ramp 
är det samma. Överskottsenergi till bussens omgivning är inte längre på samma sätt då bussen 
inte är i drift då den står still efter körning.  (Respondent E) 

En viktig förändringsprocess måste upp till politiken i första fall till nämnden. Riktigt stor upp till 
fullmäktige. Poängen finns ju i att bygga in i hall om vi ska gå mot våra klimatmål så måste 
man på något sätt kostnadsföra energiupptaget som påverkar den fossila förändringar och det 
måste finnas i kalkylen och i den förstudie då vi tittar framåt. (Respondent A) 

 

12.3 Frågeformueleringar intervju 
 För att uppnå miljömål, hur bör målen följas upp? 
 Kontinuerligt arbete med energimålen gör att energianvändningen minskar. Vilka verktyg kan 

förbättras för att minska energianvändningen?  
 För att minska energianvändningen, vilka åtgärder tycker du är förebyggande? 
 Hur anser du att energianvändning bör följas upp?  
 Hur kan du finna resurser för att få trovärdiga uppföljningar? 
 Kan energimål generaliseras för en verksamhet eller är varje verksamhet unik? 
 Behövs det en mer detaljerad miljöbovsstruktur för att uppnå och bli bättre kring 

miljömålen? 
 Hur kan du arbeta mot att få kontroll över energiförbrukning? 
 Övergripande mål skall uppnås med hjälp av delmål. Vad kan du göra mer? 
 Du är medveten om en miljöpåverkande orsak men har inte riktigt alla verktyg för att 

förändra, hur går du tillväga för att nå en förändring? 
 Problembeskrivningen kring varmhållningen av bussar parkerade på ramp utomhus finns i 

viss mån inom trafikförvaltningen, vad krävs för att förändra? 
 Vad begränsar bussens energibehov till andra lösningar runt uppvärmning? 
 Trafikförvaltningen har olika riktlinjer. Riktlinje depå har under några år funnits som ett 

utkast. När blir ett utkast en riktlinje för förvaltningen? 
 Varje anställd bör ta ett eget ansvar för sitt lärande vilket kräver eget ansvar för kontinuitet 

och breddning i sin kompetens. Skall det finnas ansvar från ledningen att hjälpa medarbetare 
att uppnå breddning i sin kompetens? 
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