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Sammanfattning 

I takt med byggbranschens ökade miljöengagemang uppmärksammas allt fler områden som är i 
behov av energieffektiviseringsåtgärder. De olika parterna har vid olika skeden av 
byggprocessen olika ansvar och förutsättningar.  
 
Genom att ställa fler krav vid upphandlingsskedet kan beställare i samarbete med 
huvudentreprenörer och även aktörer längre ner i ledet skapa en grönare byggarbetsplats.  
Fastighets AB Brostaden som är ett fastighetsbolag i Storstockholm vill i sin roll som beställare 
undersöka de krav som är rimliga och aktuella att ställa vid en upphandling.  
 
Med detta som utgångspunkt är syftet med rapporten att undersöka effektiviseringsåtgärder 
som går att vidta gällande byggbodar och transporter till och från byggarbetsplatsen. Målet är 
att arbetet ska mynna ut i konkreta upphandlingskrav. Visionen är att i rollen som beställare 
skapa incitament för entreprenörer och att denna rapport ska ligga som grund för Brostadens 
fortsatta arbete mot en grönare byggprocess.  
 
I Sverige finns det idag drygt 40 000 byggbodar och de bodar som i störst utsträckning använts 
är något som i rapporten benämnts vid standardbodar. Dessa är bodar som använts sedan 1990-
talet och där inga energieffektiviseringsåtgärder vidtagits. Det finns flertalet åtgärder som går 
att vidta dock beror detta på respektive åtgärds lönsamhet. I rapporten undersöks vilka åtgärder 
som anses vara lönsamma samt vilka krav beställaren utifrån dessa åtgärder kan ställa.  
 
Transporter står för en stor del av Sveriges totala utsläpp. Utsläppens omfattning beror på 
faktorer som berör transportfordonen samt den logistiska planeringsprocessen. I rapporten 
kopplas förekommande problem samman med aktuella åtgärder samt konkreta exempel på 
besparingspotential.  
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Abstract 

Due to an increased interest in a greener built environment and with the construction industry 
increasing its environmental commitment, more energy efficiency measures are being taken in 
those areas in need. Different parties have different responsibilities in the construction process 
 
Higher standards in the procurement of contractors and subcontractors concerning energy 
efficiency will result in collaboration between different parties and can resolve in a more energy 
efficient construction process. In the role as the project owner and as a real estate company, 
Fastighets AB Brostaden wants to investigate further feasible standards during procurement.  
 
The main goal, on this basis, is to evaluate feasible efficiency measures regarding construction 
barracks and transportation. The report shall culminate in specific procurement requirements. 
The vision is to from the owner’s perspective create incentives for the contractors and 
subcontractors and to act as the foundation for further work towards a more energy efficient 
construction process. 
 
There are about 40,000 construction barracks in Sweden and the most frequently used barracks 
are in the report termed as standard barracks. These are barracks used since the 1990 century 
and in which no energy efficiency measures have been taken. Even though there are many 
possible efficiency measures to be taken, few are profitable. This report examines which 
measures that are considered to be profitable and what requirements that are feasible to set 
within the procurement of contractors. 
 
The transportation of goods is responsible for a large part of Sweden's total emissions. The 
amount of emissions is affected by the choice of transport vehicles but also the overall planning. 
The report links occurring problems and associates them with current measures and possible 
savings. 
 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Målformulering.............................................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

1.4 Lösningsmetoder ........................................................................................................................... 3 

Metod 1: Teknisk data ..................................................................................................................... 3 

Metod 2: Intervjuer ......................................................................................................................... 3 

2 Nulägesbeskrivning............................................................................................................................... 5 

Kort om Fastighets AB Brostaden .................................................................................................... 5 

Brostadens miljöengagemang ......................................................................................................... 5 

3 Faktainsamling ...................................................................................................................................... 7 

Intervjuer ......................................................................................................................................... 7 

Ämnesrelaterade rapporter/artiklar ............................................................................................... 7 

Examensarbeten .............................................................................................................................. 7 

4 Genomförandet .................................................................................................................................... 9 

Bodar ............................................................................................................................................... 9 

Transporter ...................................................................................................................................... 9 

5 Analys ................................................................................................................................................. 11 

5.1 Byggbodar .................................................................................................................................... 11 

Marknadens aktörer ...................................................................................................................... 11 

Tillverkare ...................................................................................................................................... 11 

Uthyrare ........................................................................................................................................ 12 

Byggbodar ...................................................................................................................................... 13 

Standardbodar ............................................................................................................................... 13 

Olika bodtyper ............................................................................................................................... 14 

Exempel på olika planlösningar för byggbodar i en bodetablering på byggarbetsplatser ................ 16 

Ökad utveckling ............................................................................................................................. 17 

Förbrukning ................................................................................................................................... 18 

Geografiskt läge ............................................................................................................................. 18 

Standarbodar, energibodar och deras utveckling ......................................................................... 19 

5.1.1 Åtgärder befintliga standardbodar ........................................................................................... 21 

Tätning ........................................................................................................................................... 21 



 
 

Bodarnas isolering ......................................................................................................................... 22 

Tilläggsisolering ............................................................................................................................. 22 

Utbyte av isolering ......................................................................................................................... 22 

Närvarostyrd belysning ................................................................................................................. 22 

Helg- och nattsänkning .................................................................................................................. 22 

Energieffektiva kranar och duschmunstycken .............................................................................. 23 

Fuktstyrda torkskåp ....................................................................................................................... 23 

5.1.2 Energieffektiva bodar ............................................................................................................... 24 

Polyisocyanurat - PIR ..................................................................................................................... 24 

Skanska Maskin AB och Zenergy ................................................................................................... 24 

Zenergy-ZIP .................................................................................................................................... 24 

Ramirent, Lambertsson och Moelven ........................................................................................... 24 

Bodförbrukning för nya kontra äldre bodar .................................................................................. 24 

5.1.3 Den mänskliga faktorn.............................................................................................................. 25 

Krav styr utbudet ........................................................................................................................... 25 

5.2 Byggtransporter ........................................................................................................................... 26 

Bakgrund ....................................................................................................................................... 26 

Växthusgaser och deras miljö- och klimatpåverkan ...................................................................... 26 

5.2.1 Problem och förutsättningar .................................................................................................... 27 

Transportrelaterade utsläpp ......................................................................................................... 27 

Distributionskedjan ....................................................................................................................... 27 

5.2.2 Fordon ...................................................................................................................................... 28 

Fyllnadsgrad................................................................................................................................... 28 

Val av transportfordon .................................................................................................................. 29 

Eco-Driving..................................................................................................................................... 29 

5.2.2 Planering och inköp .................................................................................................................. 30 

Decentraliserad planering ............................................................................................................. 30 

Inköp .............................................................................................................................................. 30 

6 Slutsatser ............................................................................................................................................ 31 

6.1 Bodar ........................................................................................................................................... 31 

Energideklaration bodar ................................................................................................................ 31 

Entreprenör tar kostnadsansvar för energiförbrukningen ............................................................ 31 

6.2 Transporter .................................................................................................................................. 33 

Distributionskedja ......................................................................................................................... 33 



 
 

Krav från entreprenör till underentreprenör ................................................................................ 34 

7 Rekommendationer ............................................................................................................................ 35 

7.1 UPPHANDLINGSKRAV BODAR: .................................................................................................... 35 

7.2 UPPHANDLINGSKRAV TRANSPORTER: ........................................................................................ 36 

8 Källförteckning .................................................................................................................................... 37 

Bilagor .................................................................................................................................................... 40 

Bilaga 1 – Intervjumall bodar ............................................................................................................ 40 

Bilaga 2 – Intervjumall Transporter/Bodar ........................................................................................ 41 

 

  



 
 
 
 
 
 

1 
 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Enligt flera bedömare står byggbranschen inför en stor utmaning då ca 40 % av utsläppen 

uppstår under byggprocessen I 2012 fastställdes ett EU-direktiv vilket agerar som ett ramverk 

för att främja energieffektivitet inom unionen i syfte att uppnå ett av unionens delmål som är att 

sänka energiförbrukningen med 20 % till 2020 [1].  

 

Således kommer ett ökande fokus läggas på energieffektivisering inom byggprocessens olika 

skeden. Olika miljöcertifieringssystem så som LEED, BREEAM, Miljöbyggnad är verktyg som 

bygg- och fastighetsbranschen använder sig utav i syfte att profilera sig på marknaden och öka 

miljömedvetandet [2].     

 

Länge har fokus lagts på den projekterade byggnadens energiprestanda vilket i takt med de nya 

miljöcertifieringssystemen och krav ur energisynpunkt skapat en stor kontrast mellan bygg- och 

förvaltningsskedet. Detta har bland annat påvisats av Brostaden och Structor Miljöbyrån i sin 

rapport [3] där koldioxidutsläpp i olika delar av byggskedet jämförts med den förväntade driften 

av de logistikbyggnader man tittat på.    

 

År 2011 inledde Brostaden i samarbete med Structor Miljöbyrån ett arbete för att identifiera 

betydande källor till koldioxidutsläpp i byggprocessen [3]. I studien har man avgränsat sig till 

logistikbyggnader där ett fåtal parametrar varit i fokus. Utifrån dessa parametrar har nyckeltal 

som koldioxidutsläpp framtagits i syfte att vidareutveckla koldioxidstrategin och effektivisera 

byggprojekten i både produktions- och driftsfasen.   
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1.2 Målformulering 
Målet med rapporten är att konkretisera de krav Brostaden kan ställa på entreprenören i 
upphandlingsskedet. Kraven som ställs ska kunna appliceras oberoende av arbetsplatsens 
specifika egenskaper och ska fungera som en grundsten i arbetet mot en energieffektivare 
byggprocess.  
 

Rapportens vision är att från beställarens sida skapa en trend där fler energi- och miljökrav 

ställs under upphandlingen. Detta leder i sin tur till att entreprenörerna implementerar ett 

utökat miljötänk i sitt arbete vilket är vad som i längden bygger ett hållbart samhälle.  

 

1.3 Avgränsningar 
I underlaget från Brostaden [3] har man sammanställt koldioxidutsläpp orsakad av olika 

parametrar baserad på aktiviteter ovan och under mark, transport av material, transport av 

massor samt bygg el och byggvärme. Ett flertal av dessa parametrar är beroende av den 

specifika arbetsplatsens egenskaper. På grund av detta fokuserar denna rapport på att vidare 

studera möjligheten att energieffektivisera byggbodar samt transporter. Detta för att enklare 

konkretisera de krav som Brostaden kan ställa på entreprenören vid upphandling. 
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1.4 Lösningsmetoder 
Metoderna valda för denna rapport kan delas in i två delar.  

Metod 1: Teknisk data 

För att kunna ta fram realistiska krav för bodar och transporter krävs en del teknisk 

information. Denna information består bland annat av mätdata och ska endast representera en 

övergriplig bild av nuläget samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  

 

För att få dessa mätvärden har inga egna mätningar gjorts utan den föredragna metoden har 

varit litteraturstudie i befintliga tekniska rapporter med specifik inriktning mot 

energieffektiviseringsåtgärder för bodar samt transporter.  

 

Dessa data har insamlats via tidigare examensrapporter inom energieffektivisering av 

byggbodar och transporter, ämnesrelaterade artiklar samt studier utförda av 

branschorganisationer.   

 

Genom att analysera underlaget Brostaden samt Structor presenterat kan förslag på 

effektivisering av de olika aktiviteterna framtas. Nyckeltalen kommer att analyseras på 

detaljnivå för att ge en klar bild av hur bygget har gått tillväga och inom vilka områden en 

effektivisering kan vara aktuell.   

Metod 2: Intervjuer  

För att få en klarare bild av arbetet mot en grönare byggprocess har intervjuer med några av de 

ledande boduthyrarna och utvecklare gjorts. Detta i syfte att identifiera de 

energieffektiviseringsåtgärder som vidtagits men även det arbete som kvarstår. Något att vidare 

beakta är lönsamhetsfaktorn sett ur entreprenörens och modulutvecklarens perspektiv.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 

Kort om Fastighets AB Brostaden  

Fastighets AB Brostaden är ett svenskt fastighetsbolag som grundades år 1898 och tillhör sedan 

1993 koncernen Castellum som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag [4].  

 

Företaget som är ett av sex dotterbolag i Castellumkoncernen har sitt huvudkontor i Stockholm 

och specialiserar sig inom förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i 

Storstockholm. Företaget har 56 anställda och äger totalt 106 fastigheter på 649 000 kvm 

uthyrningsbar area som de förvaltar och hyr ut runt om i Stockholm. Brostaden har sedan länge 

arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor då de bland annat sett ett växande intresse från 

hyresgästerna. Bolaget är medlemmar i Sweden Green-Building Council och fått flertalet 

utmärkelser för sitt miljöfrämjande arbete [4].   

 

 
Figur 1 - Castellum koncernen och dotterbolag 

Brostadens miljöengagemang  

Företaget är en aktiv medlem i Greenbuilding-programmet som startades på initiativ av EU för 

att sänka energiförbrukningen i fastighetsbranschen. Huvudmålet med är att den 

Greenbuilding–klassificerade byggnaden ska använda 25 % mindre energi i jämförelse med 

föregående år alternativt nybyggnadskrav [2].  

 

Brostaden blev det första Europeiska fastighetsbolag som blev utnämnd till Greenbuilding 

Corporate Partner då de vid det tillfället hade det största antalet Greenbuilding-klassificerade 

byggnader i Europa. Engagemanget har även spridit sig till systerbolagen som ingår i Castellum 

AB koncernen [4].   

 

Inom företaget finns en dedikerad miljögrupp som hanterar arbeten och frågor kring det dagliga 

miljöarbetet i Brostaden. Gruppen består av representanter från olika avdelningar i företaget 

och tar årligen fram en handlingsplan med hållbarhetsåtgärder som ska driva det dagliga 

miljöarbetet [4].  
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3 Faktainsamling 
 

Arbetet för faktainsamling har utgått från följande punkter: 

Intervjuer 

För att få en klarare bild av de ledande aktörernas professionella åsikt gällande byggbodar har 

intervjuer utförts med produkt-chefer från Lambertsson, Skanska Maskin, Ramirent och även 

med Structor miljöbyrå som utförde CO2-studien åt Brostaden. Intervjuerna har utgått ifrån 

vilka problem man historiskt sett stött på, vidtagna åtgärder samt hur framtiden ser ut.  

Ämnesrelaterade rapporter/artiklar 

Gällande transportdelens faktainsamling har flertalet ämnesrelaterade rapporter och artiklar 

från Sverige Industrier, IMCG och Byggindustrin analyserats. Detta har gett en uppfattning om 

de problem samt åtgärder som finns.  

Examensarbeten 

Tidigare skrivna examensrapporter av Andreas Olsson gällande energieffektivisering av 

byggbodar och av Fredrik Ambrosson samt Markus Selin gällande energianvändning i 

byggbodar har bidragit till en mer djupgående förståelse för vilka energieffektiviseringsåtgärder 

som testats och anser vara lämpliga.  

  



8 
 

  



9 
 

4 Genomförandet 

Bodar 

Då rapporten inte endast behandlar den tekniska aspekten av bodetableringar har en 

sammanställning av de olika åtgärderna gjorts och analyserats i syfte att ta fram 

upphandlingskrav. De tekniska åtgärderna är många, dock har analysen av denna information 

gjorts ur ett lönsamhetsperspektiv i syfte att konkretisera upphandlingskrav beställaren kan 

ställa neråt i ledet.    

 

För att kunna ställa rimliga och lönsamma krav krävs det att man vet vad de ledande aktörerna 

har för syn. Intervjuer med produkt- och modulchefer för några av de ledande 

boduthyrningsföretagen har lett till en bättre förståelse för hur branschen resonerat i detta 

avseende och vilka åtgärder och krav som anses rimliga.  

Transporter 

Att klargöra distributionskedjan för ett byggprojekt är extremt svårt. Detta på grund av de 

många underentreprenörer som ingår i respektive projekt. På grund av detta har rapportens 

fokus legat på att utifrån artiklar och rapporter undersöka de generella problem som uppstått i 

samband med byggtransporter och hur dessa påverkar samhälle och miljö för att sedan skapa en 

god grund för upphandlingskraven att utgå ifrån.  
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5 Analys 
 

5.1 Byggbodar 

Marknadens aktörer 

Inom byggbranschen finns det ett antal aktörer inom bod och modul området. Dessa aktörer kan 
delas in i tillverkare och uthyrare. Några av de större entreprenörföretagen som Skanska och 
Peab arbetar i större skala och har egna avdelningar avsedda att hantera byggbodarna. I Skanska 
koncernen ingår Skanska Maskin AB som levererar bodar till Skanska samt agerar som ett 
självständigt uthyrningsföretag för maskiner samt bodetableringar. Lambertsson är en av 
Skandinaviens största uthyrare och är ett dotterbolag i Peab koncernen. I detta kapitel beskrivs 
de ledande bod- och modultillverkarna samt uthyrarna och är sorterade i storleksordning efter 
omsättning enligt 2013 års årsredovisning [allabolag]. Detta endast i syfte att ge en 
övergripande bild över marknadens modulproduktion.  

Tillverkare  

Moelven Byggmodul  
Moelven Byggmodul som är en del av Moelvenkoncernen och producerar och säljer 
manskapsbodar för kontor och personalutrymmen samt bodstadsbodar för tillfälliga boenden. 
Moelven levererar byggbodar till CRAMO, Lambertsson och Ramirent som är några av Sveriges 
ledande boduthyrningsföretag.  
 
Flexator AB  
Tillverkar bland annat personal- och kontorsbodar som bland annat levererats till Skanska, 
Stavdal och CRAMO. 
 
Woodcon AB  
Woodcon tillverkar utav prefab-element i trä arbetsbodar anpassade för den nordiska 
marknaden och erbjuder i sitt sortiment olika varianter av personal- och kontorsbodar.  
 
Maxmoduler AB  
Konstruerar med prefabricerade träelement olika bodtyper efter de behov entreprenören kan 
ha. Modulerna är uppdelade i standarbodar och lågenergibodar. Med lågenergiboden har man 
jämfört med standardboden enligt Maxmoduler lyckats halvera energiförbrukningen. Detta med 
hjälp av högisolerande sandwichelement med en fukt och mögel beständig kärna, tätare fönster 
och dörrar med lägre u-värde, FTX-ventilation, närvarostyrd belysning och temperatur samt 
snålspolande armaturer. Lågenergibod: 2000 kWh/bod, år. Standarbod: 5500 kWh/bod, år. Vid 
en uppställning av 10 bodar har energiboden en förbrukning på endast 1800 kWh/bor, år i 
klimatzon 3.  
 
Remodul  
Tillverkar och levererar bland annat kontors- och manskapsmoduler till både uthyrare och 
byggentreprenörer. Remodul erbjuder ett miljökoncept som de kallar för Greenline där visionen 
är att i modulerna motsvara passivhusens egenskaper.  
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Zenergy AB 
Zenergy både utvecklar och tillverkar energieffektiva moduler för boenden, skolor och 
byggarbetsplatser. I syfte att möta morgondagens energikrav har Zenergy tagit fram en 
patenterad sandwichkonstruktion vid namn Zenergy ZIP med en effektivare isolering som kärna. 
År 2014 ingick Zenergy ett ramavtal med Skanska Maskin AB som sträcker sig fram till 2017 
som innebär att bolaget under denna period är huvudleverantör av energieffektiva byggbodar 
till Skanska Maskin. Byggbodarna levereras även till Lambertsson och Peab. Bolaget har även för 
avsikt att leverera bodarna till en internationell marknad med start inom den Nordiska och 
Europeiska marknaden.  

 

Uthyrare 

Några av den Svenska marknadens största boduthyrare är Lambertsson Sverige, Skanska Maskin AB, 

Ramirent och CRAMO.  

Lambertsson Sverige 
Lambertsson som är en av Skandinaviens största uthyrare av maskiner och diverse lösningar 
inom bygg och industri ingår i Peab koncernen och levererar således byggbodar till Peab. Enligt 
Jon Lundback, produktchef för moduler levereras endast 15 % externt. Bolaget består av tre 
delar, maskin, el och kran. Ansvaret för bodetableringar faller under avdelning maskin och 
bodarna som används tillverkas av Moelven och i sortimentet erbjuds flertalet bodvarianter 
däribland personal- och kontorsbodar. 
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Skanska Maskin AB  
Skanska Maskin är ett uthyrningsbolag och är en del av byggbolaget Skanska. De bodar Skanska 
använder vid sina projekt levereras av Skanska Maskin och är för närvarande marknadens 
största personalbod med 3,8 m² per person jämfört med minimikravet på 3,4 m². Bolaget har 
totalansvar för bodetableringen vilket bland annat innefattar etablering och av etablering samt 
transport av bodarna. På Skanska Maskin erbjuder man idag personal- och kontorsbodar med 
benämningen miljöbod som sänker bodetableringens energikostnad med 50 % där en rad 
miljöeffektiva åtgärder också vidtas i syfte att sänka elkostnaderna. Bodarna är avsedda att 
inackordera 6 arbetare. Sedan 2014 tillverkas bodarna av bolaget Zenergy som idag är en av de 
mest energieffektiva bodarna på marknaden.  
 
Ramirent  
Ramirent är ett av Sveriges mest välkända uthyrningsföretag som bland annat hyr ut en rad 
olika kontorsbodar, personal, evakuerings- och förläggningsbodar i olika varianter.  
 
CRAMO 
CRAMO är ett uthyrningsföretag som bland annat levererar flyttbara lokaler. I CRAMOs sortiment 

ingår kontors- och personalbodar med flera.  

Byggbodar 

I syfte att effektivisera byggprocessen har man länge använt sig av byggbodar. Dessa är portabla 

lokaler i anslutning till byggarbetsplatsen avsedda att ackommodera byggarbetare som utför 

administrativt arbete och spenderar annan ledig tid i lokalerna.  

Standardbodar 

De bodar man i störst utsträckning använt sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet [5] 

Bodarna har en livslängd på mellan 15 – 30 år beroende på respektive tillverkares standard och 

i Sverige finns idag omkring 40 000 byggbodar varav cirka 2 % fasas ut per år [5-7]. Fram till 

2010 har någon uppdatering av bodarnas isolering inte gjorts vilket man även kan se om man 

ser till deras förbrukning [5, 8]. 

 

 
Figur 1 - Exempel på bodetablering 
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Olika bodtyper 

Bodar inom byggsektorn kan ha olika ändamål på byggarbetsplatsen. De vanligaste bodtyperna i 

en etablering är personal- och kontorsbodar som används för ombyte av kläder raster och 

kontorsarbete. Det finns även bostadsbodar som är utrustade med kök, toalett och säng ämnade 

för länge inackordering. Gällande storlekar på bodarna är de flesta utformade enligt det äldre 

måttet på 2.9 x 6 meter eller det nyare Europastandard-måttet på 2.4 x 6 meter.  

För att få en bild av hur en bod kan vara uppbyggd, redovisas en jämförelse mellan två 

byggbodar från olika modultillverkare. Parametrarna som iakttas är uppbyggnad av tak, golv, 

ytterväggar och fönster. Bodarna som har valts för denna jämförelse är från Moelven AB och 

Flexator AB.  

Moelven Kilsbod 

Taket är uppbyggt av ytbelagd papp med polyesterstomme, spontad konstruktions plywood, 

kilformade ventilationsreglar, luftspalt, tvärgående takåsar, mineralullsisolering på 145mm med 

vindskyddpapp, diffusionsfolie, spontad spånskiva och limträbalkar som placeras i takets 

långsidor där bärande vägg saknas. Takets U-värde är 0.28 W/m2K. Golvet består av en 

homogen plastmatta, spiklimmad spontad spånskiva på längsgående golvbjälkar, 

mineralullsisolering på 140mm och en spontad plywoodskiva. Har ett U-värde på 0,28W/m2K. 

Ytterväggarna är uppbyggda med fingerskarvad fasspontad panel på infällda spikreglar, 

vindpapp, stående regelverk, 95mm mineralullskiva och en spiklimmad folierad plywood. Har 

ett U-värde på 0.41 W/m2K. Fönster i kilsboden består av en 3-glas isolerruta med ett U-värde 

på 1.3 W/mK. 
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Flexator Lerumsbod 

Taket är uppbyggt med takpapp, spånskiva, träreglar, ventilerad luftspalt mellan åsar, 

vindskydd, träreglar, mineralullsisolering på 120mm, plastfolie och en spontad och folierad 

spånskiva. Golvet är består av en plastmatta, golvspånsskiva, träreglar, mineralullsisolering på 

145mm och en impregnerad och spontad spånskiva. Fönster i Lerumsboden består av träfönster 

med ett 3-glas. Ytterväggarna är uppbyggda med foder, dubbelfaspanel, spikläkt, träreglar, 

mineralullsisolering på 95mm, plastfolie och spontad och folierad spånskiva. 
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Exempel på olika planlösningar för byggbodar i en bodetablering på byggarbetsplatser 
 

Personalbod utrustad med: 

 Omklädningsrum 

 WC 

 Matplats 

 

 

Kontorsbod utrustad med : 

 WC 

 Kök 

 

 

 

Bostadsbod utrustad med:  

 Kök 

 WC  

 Säng 
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Ökad utveckling 

I och med den gröna trenden som svept över byggsektorn de senaste åren har kravbilden på 

beställare och entreprenörer ökat. Fokus har lagts på den projekterade byggnadens 

energiprestanda. I samband med energikrav och i takt med nya miljöcertifieringssystem som 

exempelvis LEED, BREEAM och Miljöbyggnad har en stor kontrast mellan bygg- och 

förvaltningsskedet skapats [3].  

 

Som följd har en utökad efterfrågan på marknaden drivit utvecklingen av energieffektiva bodar 

där den begränsande faktorn ofta varit kundens ovilja att ta de utvecklingskostnader som 

uppstått i samband med utvecklingen [8].  

 

Ramirent och Lambertsson använder sig av Moelvens byggbodar som har måtten 2,9 m i bredd, 

8,45 m i längd med en takhöjd på 3 m vilket ger en bodarea på 24,505 m² och är de mått som 

rapporten utgår ifrån. 
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Förbrukning  

Skanskas standardbodar förbrukade enligt mätningar cirka 7 – 8000 kWh/m², år utan 

energieffektiviseringsåtgärder [5] Ramirent redovisar, för bodarna använda fram till 2010, en 

förbrukning på 276 kWh/m², år [8] vilket med standardmåtten enligt ovan resulterar i en 

förbrukning på 6900 kWh/år. Således utgår beräkningar i rapporten, för bodar utan 

energieffektiviseringsåtgärder vidtagna, från en schablonsiffra på 7000 kWh/år.  

Geografiskt läge 

Då länder i norden har ett kallare klimat än många andra delar av världen förbrukas mycket mer 

energi för att värma upp byggnader snarare än att kyla ner de. Klimatet i zonen där etableringen 

ställs upp spelar alltså en stor roll i hur energieffektiv en bod behöver vara för att nå förväntad 

förbrukning.  

I Ambrossons rapport görs en simulering i programmet Designbuilder för att se skillnader 

gällande energiförbrukning mellan Sverige tre olika klimatzoner. Simuleringarna utfördes i 

Kiruna (K1), Stockholm (K2) och i Malmö (K3) och jämför förbrukningsskillanden för en 

standardbod och en energieffektiv bod i varje zon. Simuleringarna visade att en tilläggsisolering 

på golv, tak och väggar i en bod placerad i Kiruna (K1) gav en förbättring på 39.3 % medan 

boden som var placerad i Malmö gav en förbättring med 34.5 %. Detta visar att behovet för att 

energieffektivisera byggbodar måste anpassas efter förutsättningar i respektive klimat. 
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Standarbodar, energibodar och deras utveckling 

Lambertsson 
År 2012 tog Lambertsson fram en ny serie bodar vid namn Premium isolerade med PIR. Bodarna 
tillverkas av Moelven. Enligt Lundback påverkar bodarnas beteende i och handhavande av 
bodarna cirka 50 % av energiförbrukning. För att kunna motivera energieffektivisering av 
bodarna anser Lundback att beställaren bör ställa tekniska krav samt krav på bodarnas 
inomhus- och arbetsmiljö. Att flytta över alla energikostnader relaterade till bodetableringarna 
är vidare enligt Lundback ett bra sätt att skapa incitament för entreprenören att öka 
energieffektiviteten.  
 
Skanska Maskin  
Enligt Thomas Göthe, kategoriansvarig på Skanska Maskin kan bodarna delas in i två kategorier. 
Kategori ett består av gamla bodar och är de bodar som förbrukar mest och är byggda mellan 
1990 – 2000. Kategori två är bodarna byggda mellan år 2000 – 2010. Fram till år 2010 har 
samma isolering i samtliga bodar använts. Bodarna har hos Skanska en livslängd på ca 25 år där 
man efteråt sålt av bodarna till privatpersoner men i störst utsträckning till Östeuropa.  
 
Sedan 2010 använder Skanska sig av en nyare generation bodar som framtagits av Zenergy där 
PIR-isolering använts som är en förbättrad variant av cellplast. Vid mätningar hamnade 
förbrukningen av dessa bodar på 80 kWh/m², år och i vissa fall ända ner till 50 kWh/m², år. 
Bodarna är enligt Thomas tätare än passivhusen och har en livslängd på ca 30-35 år, det vill säga 
10 år mer än de äldre bodarna. 
 
De åtgärder man vidtagit för att sänka energiförbrukningen är tätning mellan och under 
bodarna, tilläggsisolerat gavlar och tak, infört helg- och nattsänkning genom att antingen styra 
radiatorerna med en timer i centralen alternativt genom bodarnas fläktsystem, styrd ventilation, 
snålspolande system samt fuktstyrda torkskåp.  
 
Enligt Göthe är det, trots effektiviseringsåtgärder, nästintill omöjligt att med de äldre bodarna 
uppnå beställarkrav som man exempelvis ställt i Norra Djurgårdsstaden där Stockholms nya 
miljöstadsdel byggs. Anledningen till detta är att transmissionsförlusterna är för stora vid dörrar 
och fönsterpartier.  
 
Att som beställare ställa krav på boduthyrare ser Göthe inte som något problem. Vidare anser 
han att införa energivite per överskriden kWh som en god idé.  
 
Ramirent 
Peter Hansson, produktchef på Ramirent nämner att ett vanligt förekommande problem från 
uthyrarens perspektiv är att man vid framtagning av nya effektivare bodar blir begränsad av 
kunders ekonomi som i vissa fall inte anser att de effektivare bodarna är lönsamma men även 
krav på utrymme i bodarna som är att varje arbetare ska ha ett utrymme på 3,4 m². Tiden 
bodarna står avgör också om det är lönsamt att isolera mellan och under bodarna.  
 
Enligt Hansson är det entreprenörernas allt hårdare miljöpolicys, beställarkrav på effektiva 
bodar samt kravbilden på de olika parterna som drivit utvecklingen av energieffektivare 
byggbodar. Enligt Hansson ska krav som ställs på uthyrare gälla samtliga uthyrare för att 
undvika att exempelvis entreprenörer väljer en annan då de erbjuder en mindre effektiv bod 
som kostar mindre.  
 
Sedan år 2013 hyr Ramirent ut en ny serie bodar med ovannämnda PIR-isolering. Bodarna har 
värmeåtervinningssystem, närvarostyrd temperatur samt belysning, snålspolande kranar och 
toaletter samt fuktstyrka torkskåp. För att en ombyggnation och renovering av de äldre 
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ineffektivare bodarna ska vara lönsam krävs det att entreprenörer är beredda på att ta de 
renoveringskostnader som uppstår. En renovering av de äldre bodarna är alltså möjlig dock är 
tilläggsisolering av den nyare isoleringen PIR enligt Hansson för kostsam. Marknadens utökade 
efterfråga har drivit utvecklingen av de nyare bodarna med förbättrad isolering. Cirka en 
tredjedel av Ramirents utbud består av de nyare PIR-bodarna och i ett projekt vid namn 
Garbenberg har 300 av dessa moduler levererats. De äldre bodarna man använt innan 2010 
förbrukade enligt Ramirents mätningar 276 kWh/m², år. De nyare bodarna med PIR-isolering 
förbrukar 163 kWh/m², år. På Ramirent har man en så kallad miljöetablering som innebär att 
man tilläggsisolerar tak, isolerar och tätar grunden genom att placera en presenning i underkant 
för att förhindra drag under etableringen samt isolerar och tätar mellan bodarna.  
 
Gällande bodarnas vattenförbrukning undersöker Ramirent varmvattenlösningar där vattnet 
värms upp av solen samt duschar med värmeåtervinning. Möjligheten att använda LED 
belysning är också något man inför framtiden undersöker. I dagsläget driver Ramirent ett 
projekt i syfte att undersöka hållbarheten för de nyare bodarnas livscykel. Detta har möjliggjorts 
genom tillverkarens villighet att redovisa produktspecifikation för det inbyggda materialet vid 
produktion av bodarna.  
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5.1.1 Åtgärder befintliga standardbodar  

Tätning 

Något som uppmärksammats vid etablering av bodar är ytornas exponering av klimatet. I 

nuläget staplas bodarna på varandra och står oftast upphöjda från markytan vilket skapar ett 

kryprum under etableringen.  

 

Figur 2 – Kryprum under etableringen 

För att minimera transmissionsförlusterna finns ett antal åtgärder att vidta. En åtgärd som visat 

sig vara väldigt effektiv är tätning mellan och under bodarna vilket även nämns i Ambrossons 

rapport där Flexator menar på en sänkning med upp till 42 % [9]. Denna relativt enkla åtgärd 

har vid mätning påvisat en sänkning av energiförbrukningen med ca 30 – 35 % [5]. Utifrån 

schablonsiffran 7000 kWh/år motsvarar det för en bod cirka 4725 kWh/år, vilket ger en sänkt 

förbrukning från 285 kWh/m², bod till 193 kWh/m², år.  

 

Figur 3 - Skarv som uppstår mellan bodarna i etableringen 
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En tätning mellan och under bodarna resulterar alltså i att varje bod får en årlig skillnad i 

förbrukning på 2275 kWh. Med ett kilowattpris på 1 kr och i en bodetablering med 10 bodar blir 

besparingsmöjligheten under ett år 22 750 kr. Dock bör noteras att beräkningen är gjord utifrån 

en ensamstående bods förbrukning. Vid större bodetableringar värmer bodarna upp varandra 

och ger således en lägre förbrukning per bod. Vid uppställning av tre PIR-bodar har mätningar 

påvisat en förbrukning på 110 kWh/m², år [8].    

På Skanska Maskin AB har man utfört tätningar genom att placera en duk eller presenning under 

etableringen vilket skapar stillastående luft under bodarna och minskar golvytans exponering av 

klimatet. Mellan bodarna kan man placera en plywood med isolering, rörskålar av plast 

alternativt en duk och kardborrefästen samt isolering.  

Bodarnas isolering 

I takt med byggbranschens utveckling inom miljö- och energifrågor har även krav på 

energieffektivisering av byggbodar ökat. En av de viktigare parametrarna är bodarnas 

värmeisoleringsförmåga, och de bodar man fram till 2010 använt har generellt sett varit 

isolerade med mineralull med lambda-värdet 0,039 W/mK [5, 9].  

Tilläggsisolering 

För att vidare minimera transmissionsförlusterna är tilläggsisolering av bodarna ett ytterligare 

alternativ. Det vill säga att man antingen invändigt alternativt utvändigt monterar isolerings 

skivor. I en simulering i programmet DesignBuilder visade Ambrosson och Selin en 

genomsnittlig förbrukningssänkning med cirka 37 % genom att fördubbla isolerings tjockleken 

till 100 mm i golv och väggar samt öka takisoleringen med 70 mm [9]. Ur ett logistiskt 

perspektiv är utvändig isolering inte optimal då detta förändrar bodens standardmått och 

försvårar transporten [10]. Att invändigt tilläggsisolera bodarna är begränsat även det, då 

minimikravet för utrymme är 3,4 m² per person [11].  

Utbyte av isolering 

Genom ett utbyte av den befintliga isoleringen kan man uppnå en minskning av 

transmissionsförlusterna. Byter man ut bodens isolering med lambda-värdet 0,039 mot en 

mineralull med lambda-värdet 0,032 W/mK, sjunker förlusterna med 446 kWh/år, bod [10].  Att 

ersätta bodarnas isolering kräver dock en omfattande ombyggnation av standardbodarna vilket 

inte är lönsamt [5, 8].  

Närvarostyrd belysning 

Närvarostyrd belysning i bodarna är ett effektivt och enkelt sätt att sänka elförbrukningen. 

Enligt de källor Ambrosson och Selin nämnt i sin rapport sänks belysningen med närmare 

bestämt cirka 33 % [9]. Med hjälp rörelsedetektorer stängs belysningen av de tider respektive 

rum är obemannade.  Att installera närvarostyrd belysning kan enligt Ramirent bidra med en 

sänkning av förbrukningen med cirka 650 kWh/år, bod [12].  

Helg- och nattsänkning 

Helg- och nattsänkning innebär att man under kvällar och helger sänker temperaturen i boden 
med ca 5 grader vilket är ett bra alternativ om bodetableringen står i mer än 1 - 2 år I samband 
med detta styr man radiatorerna [5].  
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Energieffektiva kranar och duschmunstycken  

Något som också kan bidra till en sänkt förbrukning är snålspolande system i byggboden. Genom 
att byta ut befintliga blandare mot resurssnåla alternativ kan man enligt energimyndigheten 
sänka varmvattenförbrukningen med 40 %. Med ett snålspolande duschmunstycke kan 
vattenåtgången halveras då en mindre mängd vatten spolas per minut. Således kan 
vattenförbrukningen minska ytterligare om även duschtiden per person minimeras [13].  
 

Fuktstyrda torkskåp 

Ett återkommande problem är när personal ställer in blöta arbetskläder för torkning längre än 
nödvändigt. De fuktstyrda torkskåpen känner av när kläderna är avfuktade och stängs då av och 
bidrar således till en sänkt förbrukning.                                                                                                                                                                          
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5.1.2 Energieffektiva bodar 
 
För att minska transmissionsförlusterna har ledande aktörer efter 2010 framtagit en ny serie 

bodar där den tidigare isoleringen ersatts med en så kallad PIR-isolering som har lambda-värdet 

0,023 W/mK [5, 7-8]. 

Polyisocyanurat - PIR 

Polyisocyanurat, förkortad PIR, är en plast med slutna celler som tidigare använts som isolering i 

bland annat kylskåp, kylboxar och för grova rör. I och med att kraven gällande bostadsisolering 

skärpts har denna teknik nu även tillämpats i byggnader [14].   

Skanska Maskin AB och Zenergy 

På Skanska Maskin har man i ett samarbete med företaget Zenergy, som arbetar med utveckling 

och tillverkning av energireducerande och miljöbesparande moduler, ersatt standardbodarna 

med en ny och förbättrad modul [5]. Även Ramirent erbjuder sedan 2013 i sitt sortiment en ny 

och förbättrad bod som Moelven framtagit där PIR-tekniken applicerats [8].  

Zenergy-ZIP 

På Skanska Maskin AB består energibodarna av så kallade Zenergy ZIP moduler [5] som är 

uppbyggda av två omslutande magnesiumoxidskivor med en PIR kärna i mitten [15]. Fram till 

april 2015 har cirka 350 byggbodar och boendemoduler med den patenterade ZIP-tekniken 

levererats till Skanska [16].                                                                                                

Ramirent, Lambertsson och Moelven 

Moelven utvecklar och levererar byggmoduler med PIR-isolering till både Ramirent och 

Lambertsson. PIR-bodarna utgör hos Ramirent cirka en tredjedel av utbudet och hyrs idag ut för 

mindre såväl större projekt.  Bodarna är utrustade med frånluftsventilation med 

värmeåtervinning, så kallad FTX-system, närvarostyrd belysning, temperaturbegränsade 

radiatorer, helg- och nattsänkning av temperatur, snålspolande kranar- och toaletter samt 

fuktstyrda torkskåp [8].  

Bodförbrukning för nya kontra äldre bodar 
Om man placerar tre av dessa bodar utan någon tätning emellan eller presenning nertill 

förbrukar bodarna enligt Ramirents beräkningar 110 kWh/m² [8] år vilket i en bodetablering på 

10 bodar ger en förbrukning på 26 955 kWh. Detta i jämförelse med de äldre bodarna, där inga 

energieffektiviseringsåtgärder vidtagits, ger det en förbrukningsminskning på 43 045 kWh och 

resulterar således i en sänkning med cirka 43 %. Med ett kilowattpris på 1 kr motsvarar detta 

alltså en besparing på 30 057 kr per år.  

 

I en examensrapport år 2014 åt NCC, skriven av Felicia Holmsten beräknas antal byggdagar på 

ett år till i snitt 227 byggdagar [17]. Standardbodarna kostar enligt Skanska Maskin 200 

kr/byggdag att hyra [Göthe ]. Alltså blir den totala kostnaden för 10 bodar under ett år 454 000 

kr. Zenergy bodarna förbrukar 53 kWh/m² [16], år vilket ger en så låg förbrukning som 1300 

kWh/år. Detta ger en besparingspotential på 57 000 kr/år. Att hyra de energieffektiva Zenergy 

bodarna kostar 305 kr/byggdag och ger således en årskostnad på 692 350 kr. Om endast 

Zenergy-bodar hyrs tillkommer det alltså en årlig kostnad på 230 835 kr och vid en uträkning på 

energibesparingen som görs för en bodetablering på 10 bodar blir återbetalningstiden cirka 4 år.   
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5.1.3 Den mänskliga faktorn 
 
Utöver de byggtekniska aspekterna behöver man beakta den mänskliga faktorn, det vill säga 

arbetarna som nyttjar bodarna. De faktorer som ofta leder till ökad förbrukning är exempelvis 

överanvändning av varmvatten och att dörrar och fönster står öppna längre än nödvändigt [7].   

 

McKinsey & Company som är ett multinationellt konsultbolag som utför marknadsanalyser på 

ledningsnivå har gjort en studie som visar att hushållsenergi kan minskas med 16 - 20 % genom 

beteendeförändringar. Några parametrar som rapporten tagit upp är belysning, 

varmvattenförbrukning och innetemperatur [18]. Punkter som även kan och bör tillämpas i 

bodetableringar.   

Krav styr utbudet 

Kraven styr utvecklingen, det vill säga att utbudet utökas vid efterfrågan och eftersom kraven 

varit nästintill obefintliga har det historiskt sett inte funnits något större behov av 

energieffektiva bodar [8]. Men genom att som beställare ställa tydliga krav på 

energieffektivisering i byggprocessen, skapar man hos entreprenören helt plötsligt ett behov av 

mer effektiva bodar samt incitament till att sänka förbrukningen.  
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5.2 Byggtransporter 

Bakgrund 

En av de största miljöbovarna är i dagens samhälle godstransporter. Marknadens globalisering 

har lett till längre transportsträckor och som följd ökar antalet bygg- och godstransporter 

årligen. År 2004 förbrukade byggsektorn totalt 5 037 800 MWh energi varav 1 633 500 MWh 

bestod av transportfordonen inom byggsektorn [19]. Godstransporter står för 6 % av Sveriges 

växthusgasutsläpp [20] och i Europa beräknats växa med 50 % mellan år 2000-2020 [1]. Detta 

leder således till en ökning av växthusgasutsläppen. Initiativ för minskning av utsläppen har 

tagits genom satta EU-direktiv där utsläppen är planerade att sänkas med 20 % till 2020 och 

med 50 % till 2050 [1]. 

Växthusgaser och deras miljö- och klimatpåverkan 

Växthusgaser omfattar både naturliga och konstgjorda gaser. Dessa gaser leder till vad som 

kallas för växthuseffekten vilket innebär att gaserna släpper igenom solljus som sedan värmer 

mark- och vatten. Värmen absorberas delvis av gaserna och strålar därför inte tillbaka ut i 

rymden [21].  

 

Växthuseffekten är för vår planet essentiell då jorden annars varit obeboelig på grund av för låga 

temperaturer. Temperaturen stiger dock i takt med att växthuseffekten ökar och mer strålning 

absorberas av mark- och vatten [22]. 

 

En höjning av medeltemperaturen kan leda till utrotning av flertalet växt- och djurarter och 

leder till en höjning av medelhavsnivån [23]. Inom Europa har nästan 70 % av alla katastrofer de 

senaste 30 åren varit klimatrelaterade som exempelvis översvämningar och stormar [24]. Detta 

leder till att befolkningen alltmer migrerar till städer och fler byggnationer uppförs på utsatt 

mark. 

 

Byggtransporter är i högsta grad beroende av fossila bränslen vilket innebär att ju fler och större 

transporter desto större utsläpp av bland annat förorenande ämnen som koldioxid, svaveldioxid 

och kväve som i sin tur försurar och övergödar vårt vatten och våra skogar.  
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5.2.1 Problem och förutsättningar 
 
I arbetet för en energi- och kostnadseffektivare distributionskedja inom byggsektorn måste man 

i första hand förstå vilka problem och förutsättningar som finns. Ett samarbete mellan 

huvudaktörer som myndigheter, ledande byggföretag och transportbolag skapar synergier och 

ökar således effektiviteten.   

Transportrelaterade utsläpp 

I studien gjord i samarbete mellan Brostaden och Structor redovisades följande siffror gällande 
de olika projektens CO2-utsläpp.  
 
CO2-utsläpp [kg] Elementet Veddesta Rosersberg Jordbro 
Transport mtrl 14000 kg 2500 kg 14600 kg 75300 kg 
Transport massor  37700 kg 400 kg 1500 kg 34800 kg 
Byggel/byggvärme 2700 kg 19200 kg 6100 kg 25700 kg 
Andel transport av 
projektets utsläpp  

95 % 13,1 % 72,5 % 81,1 % 

Figur 5 - Nyproduktion, Koldioxidsammanställning. CO2-utsläpp per projekt [3]. 

Då andelen transportrelaterade CO2-utsläpp i snitt utgör cirka 65 % av projektens totala CO2-

utsläpp kan man enkelt konstatera att utrymme för effektiviseringsåtgärder finns. 

Distributionskedjan 

I och med att större delen av entrepenadsumman går till upphandling av underentreprenörer är 

det i byggsektorn vanligt att många olika aktörer är inblandade i projekterings- och 

produktionsskedet. När beställaren ingår avtal med entreprenören har entreprenören oftast 

avtal med utvalda leverantörer som i sin tur har avtal med utvalda transportörer. Detta medför i 

sin tur vissa svårigheter i att följa upp materialflödet då någon övergriplig planering inte gjorts. 

Undermålig planering skapar impulsiva inköp av material vilket bland annat resulterar i 

överdimensionerade lastbilar med allt sämre fyllnadsgrad [20]. 

 

  

Figur 4 - Distributionskedjan idag 
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5.2.2 Fordon  
Det som idag ligger till grund för ineffektiva transporter och undermålig logistik är val av 
transportfordon och dess bränsleförbrukning [25], långa transportsträckor då många inköp görs 
internationellt och decentraliserad planering vilket innebär att planeringsansvaret för inköpen 
ligger på entreprenören. Transportfordonens bränsleförbrukning beror på fordonets 
fyllnadsgrad, det vill säga till vilken grad fordonets lastkapacitet utnyttjats, körsätt och även 
motortyp. En effektivisering av dessa paramaterar resulterar således i lägre utsläpp och mer 
kostnadseffektiva transporter.  

Fyllnadsgrad 

I en logistikanalys av Trafikverket där målsättningen är att minska miljöbelastningen från 

transporterna i näringslivet nämns att företaget Atlet ökat fyllnadsgraden i sina transporter 

genom att fördubbla leveranstiden till två dagar. Vidare genom att begränsa ankomstfönstret till 

två timmar jämnas arbetsbelastningen på godsmottagningen ut [26].  

 

Ett sätt att uppnå högre fyllnadsgrad i lastbilarna och kortare transportsträckor är genom 

samlastning [20, 27]. Detta innebär att flera ingående transporter lastar av vid anvisad plats och 

körs sedan vidare av några få lastbilar. Exempel på detta är ett logistik center som uppfördes vid 

bygget av Hammarby sjöstad, så kallat UCC (Urban Consolidation Centre). Med hjälp av en 

temporär lagringscentral, samkörningar av material från centret till respektive arbetsplats samt 

effektiva samkörningsscheman i syfte att uppnå högre fyllnadsgrad sänktes CO2-utsläppen med 

100 ton per år [28].  

 

I Norra Djurgårdsstaden där bygget av Stockholms nya miljöstadsdel är pågår, är ett av de 

miljörelaterade målen att minska transporternas miljöbelastning. I projektet har man med hjälp 

av Stockholm stad uppfört ett bygglogistikcenter som bland annat har i uppgift att minska 

transportflödet, öka fyllnadsgraden och främja samkörning med effektivare fordon [29]. Bilden 

nedan visar att på 3,4 ingående transporter går det en utgående transport och i Norra 

Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning 2014 [30] redovisas en minskning av antalet 

byggtransporter med 20 % tack vare bygglogistikcentret.  

 

 
 
Figur 5 - Antal leveranser till och från Bygglogistikcentret per månad [29] 
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Val av transportfordon 

Förbränning av fossila bränslen är idag den största bidragande faktorn till växthuseffekten. Av 
detta står transporter för en tredjedel [31].  I och med byggsektorns ständiga globalisering 
flyttas produktionen till länder med lägre produktionskostnader vilket i sin tur leder till längre 
transportsträckor och högre transportkostnader. Transportfordon med äldre motorer har högre 
bränsleförbrukning och orsakar därför högre utsläpp. Därför är val av fordon med effektivare 
motorer högre prioriterat än någonsin. På grund av detta införde Europeiska Unionen år 1992 
standarder för emissionsutsläpp av vägfordon som kallades för EURO 1 Emission Standards. 
Dessa standarder har under åren höjts och hittills uppdaterats totalt 6 gånger. Den senaste 
versionen som infördes i september år 2014 heter EURO 6 Emissions Standards [32]. 
 
Standarderna är satta för fordonstillverkare och innehåller nivåer för olika skadliga ämnen som 
ej får överskridas för fordon tillverkade inom Europa, från och med varje uppdateringstillfälle av 
standarderna [32]. Enligt en rapport av Kristin Brunge som behandlar förbättrad logistik för 
byggmaterial i Norra Djurgårdsstaden antas Euro 4 representera ett medelvärde för svenska 
transporter [33]. För att uppnå effektivare transporter bör minst Euro 5 standard eftersträvas 
[27]. 
 
Ämnena som begränsas är   

 Kolmonoxid 
 Kolväte 
 Kväveoxider 
 Lättflyktiga organiska föroreningar 
 Luftburna partiklar  

 

 

Eco-Driving 

Ett flertal transportföretag har valt att utbilda sin personal i sparsam körning, så kallad Eco-

Driving. På Wiklunds Åkeri har man via ett samarbete med Greater Than installerat färddatorer 

där förarnas körvanor uppmärksammats och resulterat i en besparingspotential med 12 % [34]. 

Enligt Energimyndigheten kan man sänka förbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 10 % 

genom att utbilda förarna i Eco-Driving [35]. Detta ger exempelvis i Brostadens fyra projekt där 

de sammanlagda transporterna förbrukade 180 ton CO2, med emissionsfaktorn 2615 g/liter 

diesel och ett literpris på 14 kr, en besparingsmöjlighet med 3 661 000 kr.  

 

Figur 6 – Europeiska Unionens emissionsstandarder för dieseldrivna fordon[32] 
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5.2.2 Planering och inköp 

Decentraliserad planering 

Byggentreprenören är den som oftast har inköpsansvaret vilket medför att inköpen oftast sker 

på projektnivå och leder således till en decentralisering av planeringen. Ett bättre 

tillvägagångssätt är att planeringen görs i ett tidigare skede av antingen beställaren alternativt 

ingår i anbudet från E vid upphandling [20]. 

 

I projektet Hangar 3 med en budget på 2 miljarder kronor har KF Fastigheter i samarbete med 

Skanska lagt fokus på att minska antalet transporter. En minskning med 8-10 % av 

transporterna beräknades sänka CO2-utsläppen för projektet med 500 ton. En effektivisering av 

byggtransporter ger många besparingsmöjligheter och genom att ställa tydliga krav i 

upphandlingsskedet, som man gjort i projekt Hangar 3, kan således goda resultat uppnås. Vidare 

betonar Björn Nitschke, byggchef på KF fastigheter, vikten av att i beställarrollen ställa krav och 

i tidigt skede planera logistik och transport [36]. 

Inköp 

Ett vanligt problem är att entreprenören har dålig inblick i inköp av material som görs av 

underentreprenörerna och kan därför inte påverka eller följa upp pris eller miljöpåverkan. 

Vidare är det dessutom leverantören som själv anordnar transporten. En lösning är att skapa ett 

närmre samarbete mellan de olika parterna genom att korta ner distributionskedjan.  

 
En stor faktor gällande CO2-utsläpp som följd av byggtransporter är transportsträckorna. Det är 
idag vanligt att beställa material utanför Sveriges gränser då dessa länder i vissa fall har 
regleringar och arbetsvillkor som tillåter lägre priser och för att främja inköp av material på 
nationell nivå bör villkor för inköp anges i förfrågningsunderlaget.  För att minska 
transportsträckorna bör även entreprenören, i så stor utsträckning som möjligt, göra inköp på 
nationell nivå. Inköpen görs oftast utanför Sveriges gränser utan att inrikes alternativ 
undersökts. Genom detta krav kan man säkerställa att inrikes inköpsalternativ har undersökts 
och utvärderats [27].  
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6 Slutsatser 

 

6.1 Bodar 

Energideklaration bodar 

Att ställa energikrav på en projekterad byggnation blir allt vanligare i byggbranschen, dock ställs 

inga eller få krav gällande byggskedet i sig. I de projekt Brostaden tillsammans med Structor 

Miljöbyrån studerat ställdes inga krav vilket i dessa fall resulterat i att upp till cirka 20 % av 

koldioxidutsläppen skett under själva byggtiden. Med bland annat rapporten som underlag kan 

man enkelt konstatera att det finns utrymme för energieffektiviseringsåtgärder gällande 

byggskedet i sin helhet men att det även finns stora besparingar att göra angående 

bodetableringar. 

Då bodetableringen oftast används under längre tid i ett projekt blir den sammanlagda 

förbrukningen ganska stor. En bodetablering på 10 bodar, där inga åtgärder vidtagits, förbrukar 

under ett år ca 70 000 kWh om man utgår från att direktverkande el använts. Genom att vidta 

några få och relativt enkla åtgärder kan samma etablering förbruka ca 39 943 kWh vilket ger en 

besparing på cirka 30 000 kr under ett år.  

En energideklaration av bodetableringarna blir grundstenen i arbetet för en mer energieffektiv 

byggarbetsplats.  

Entreprenör tar kostnadsansvar för energiförbrukningen 

Entreprenören kopplar i dagsläget vanligtvis upp sig på beställarens elnät [37] vilket medför ett 

bristande incitament hos entreprenören då förbrukningen inte påverkar ersättningsgraden. 

På ledningsnivå, i rollen som beställare är det svårt att direkt påverka den enskilda individens 

beteende i bodarna. Ett indirekt sätt att påverka detta är att överlåta kostnadsansvaret för 

energiförbrukningen av produktionen till entreprenören, vilket skapar ett incitament då 

energiförbrukningen direkt påverkar projektets lönsamhet. Detta tvingar entreprenören i sin tur 

att utbilda personalen på arbetsplatsen i energieffektiv användning av utrustning i och omkring 

bodarna för att uppfylla kraven ställda på arbetsplatsens förbrukning.  
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Figur 7 - "Kravcykel" 
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6.2 Transporter 

Distributionskedja 

I dagsläget ställer beställare inga större krav på entreprenören vid upphandling. Detta ger 
beställaren väldigt liten inblick i vilka leverantörer och transportörer entreprenören använder 
sig av. Då större delen av upphandlingssumman går till att upphandla underentreprenörer blir 
det svårt även där att styra hur inköp och transporter planeras och utförs.  

 
Figur 8 - Exempel på vanlig distributionskedja idag 
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Krav från entreprenör till underentreprenör 

För att få en övergripande flödessyn finns det vissa krav E kan ställa på underentreprenörerna 

vid upphandling. Exempelvis bör underentreprenörerna göra en löpande redovisning på 

materialflöden och transporter samt nyckeltal. Detta resulterar i att E enklare kan styra flödet 

och på så sätt effektiviseras transporten. Företagets ambitionsnivå avgör om kraven ska gälla för 

samtliga underentreprenörer eller där större flöden förekommer så som exempelvis VVS och 

avfall [20].  

 
För att i framtiden kunna ställa hårdare krav måste information gällande transporter samlas och 

sammanställas för respektive projekt. Detta i syfte att kunna iaktta de parametrar som skapar 

variationen mellan projekten. Med detta som underlag kan nya nyckeltal tas fram för att vidare 

förbättra och effektivisera byggarbetsplatsernas transporter.   

 
Figur 9 - Exempel på distributionskedja där krav ställs 
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7 Rekommendationer 

7.1 UPPHANDLINGSKRAV BODAR: 
 
Energiavtal  
För att enklare styra och följa upp energiförbrukningen av bodetableringar är ett energiavtal 
mellan entreprenören och beställaren att rekommendera.   
 
Energiavtalet är avsett att energieffektivisera uppförande, handhavande och energiförbrukning 
av bodetableringar. Entreprenören, om inte annat avtalats, ska under projektets gång ansvara 
för drift och underhåll av de tekniska system som påverkar etableringens energianvändning. 
 

1. Val av byggbodar: Entreprenören ska prioritera inhyrning av energieffektiva bodar. 

 

Alternativ 1: Energieffektiv bod med PIR-isolering eller motsvarande.  

 

Bodarna skall vara utrustad med följande: 

 Ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) 

 Fuktstyrda torkskåp 

 Snålspolande system 

 Närvarostyrd belysning 

 Helg- och nattsänkning av temperatur 

 Tätning mellan bodar 

 Presenning nertill 

 

Alternativ 2: Standardbod av äldre modell med mineralull eller motsvarande. 

 

Bodarna skall vara utrustad med följande: 

 Fuktstyrda torkskåp 

 Tätning mellan bodar 

 Presenning nedtill etableringen 

 

2. Energiprestandakrav  
 
PIR-bod eller motsvarande energieffektiv bod: Maximal förbrukning: 120 kWh/m², år. 
 
Standardbod: Maximal förbrukning: 160 kWh/m², år. 

Energiprestandakrav enligt BBR 19 avseende ”Bostäder med annan uppvärmning än el” skall 

eftersträvas.  

3. Överenskommet energivite per kWh. 

Vid överskridning, eller förväntad överskridning av överenskommet energiprestandakrav skall 

beställaren meddelas. I samråd med beställaren och om beställaren anser överskridningen vara 

motiverad sätts ett nytt energiprestandakrav. I annat fall utgår avtalat vite. 

Vid lägre energiförbrukning än överenskommet energiprestandakrav tilldelas lämplig bonus.  
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7.2 UPPHANDLINGSKRAV TRANSPORTER: 

 

1. Kartläggning och prognos: Redovisning och uppföljning av nyckeltal är en 

förutsättning för effektivisering av transporter. I arbetet mot grönare och effektivare 

transporter bör en kartläggning av följande parametrar ske. I anbudet skall följande 

nyckeltalsberäkningar göras och redovisas: 

 

Nyckeltal för klimatpåverkan: 

 

1) Byggtransporternas miljöpåverkan – Totala CO2-utsläpp i ton. Mått på total 

klimatpåverkan. 

 

2) CO2-intensitet – output/CO2-utsläpp i ton. Mått på effektiviteten av 

verksamhetsrelaterad volym i förhållande till CO2-utsläpp till exempel 

ekonomisk omsättning/ton CO2.  

 

3) Byggtransportarbetets CO2 – ton CO2/total tonkilometer. Visar 

klimatpåverkan i förhållande till transportarbetet.  

 

Ovanstående nyckeltal ska ge en bild av förväntade utsläpp och fungera som underlag vid 

uppföljning under projektets gång samt vid projektets slut. 

 

2. Entreprenörens redovisningsplikt av inköpsbeslut:  

 

E skall vid val av leverantör och transport ta hänsyn till och redovisa följande: 

 

För att främja inköp av material på nationell nivå och i syfte att minska 

transportsträckorna skall entreprenören prioritera inrikes inköp. Inköpen skall ske i så 

nära anslutning till byggarbetsplatsen som möjligt att CO2-utsläpp minimeras.  

 

Om ovanstående leder till olönsamhet för projektet eller i samråd med beställaren, är 

entreprenören berättigad till att göra utrikes inköp. För att säkerställa att de ovan 

nämnda punkterna följs, ska tydlig redovisning av inköpsbeslut göras. 

3. Underentreprenörernas redovisningsplikt av inköpsbeslut:  

 

Underentreprenörerna skall vid val av leverantör och transport ta hänsyn till och redovisa 

följande: 

 

För att främja inköp av material på nationell nivå och i syfte att minska 

transportsträckorna skall underentreprenörerna prioritera inrikes inköp. Inköpen skall 

ske i så nära anslutning till byggarbetsplatsen som möjligt att CO2-utsläpp minimeras 

 

Om ovanstående leder till olönsamhet för projektet eller i samråd med beställaren, är 

entreprenören berättigad till att göra utrikes inköp. För att säkerställa att de ovan 

nämnda punkterna följs, ska tydlig redovisning av inköpsbeslut göras. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjumall bodar 
 

1. Vilka problem ser ni gällande energiförbrukning av bodetableringar? 

2. Varför ett ökat fokus på bodars energiförbrukning? 

3. Vilka åtgärder har vidtagits? 

4. Hur ser åtgärderna ut ur ekonomisk aspekt? 

5. Vilka ytterligare åtgärder anser ni vara aktuella/rimliga att vidta gällande: 

 Uppvärmning  

 Isolering  

 Tätning 

 Placering 

 Vattenförbrukning  

 El användning 

6. Om krav ska ställas på E gällande energiförbrukning, hur och vilka krav anser ni vara rimliga? 
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Bilaga 2 – Intervjumall Transporter/Bodar 
 
Transporter 
 
1. Vilka krav ställdes på entreprenören i de undersökta projekten?  

2. Vilka problem upplevdes under projektens gång? Hur hade man enklast kunna undvika dessa? 

3. Utifrån koldioxidsammanställningen, vilka direkta åtgärder ser ni är möjliga att vidta gällande: 

 Transportsträcka 

 Val av fordon 

 Val av bränsle 

 Logistik 

 Samkörning 

 Scheman 

4. Om krav ska ställas redan i FU, vilka krav är rimliga att ställa på entreprenören samt 

underentreprenören? 

Bodar 

1. Vilka krav ställdes på entreprenören i de undersökta projekten?  

2. Vilka problem upplevdes under projektens gång? Hur hade man enklast kunna undvika dessa? 

3. Hur såg följande punkter ut: 

 Uppvärmning 

 Isolering/Tätning 

 El användning 

 Vattenförbrukning 

 Placering av bodar 

4. Vilka direkta åtgärder är möjliga att vidta gällande energieffektivisering av bodetablering? 

 

 

 

 


