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Sammanfattning 

I Sverige ansvarar byggsektorn för en stor del av koldioxidutsläppen som bidrar till negativ 

klimatpåverkan. Höga koldioxidutsläpp ger behov till energieffektivisering inom byggprocesser. En 

rekommendation är att med hjälp av energieffektiv etablering i byggverksamhet kunna minska 

energiförbrukningen hos byggbodar och belysning som står för 70% av energiförbrukningen på en 

byggarbetsplats. Om FN:s 2-gradersmål skall uppnås måste utsläppen reduceras inom de närmsta åren.  

Rapportens syfte är att undersöka möjligheten att minska energiförbrukningen på 

byggarbetsplatser med hjälp av energieffektiv etablering för att nå FN:s 2-gradersmål. I studien 

granskas miljöcertifieringar som hjälpmedel för att reglera etableringens energiförbrukning. 

Metoder som tillämpades under arbetsgången var litteraturstudie, intervjuer med deltagare från 

Veidekke, Cramo och Stavdal samt en enkätundersökning inom Veidekkes verksamhet. 

Resultat visar att Veidekke har goda förutsättningar att förbättra sin etablering med avseende på 

energieffektivitet och bidra till minskat koldioxidutsläpp. Genom applicering av energieffektiv 

etablering inom byggverksamheten kan Veidekke uppnå 25% av sitt interna 2-gradersmål. BREEAM-

SE kan tillämpas som hjälpmedel för att reglera arbetsplatsens energiförbrukning.  

Rekommendationer till Veidekke föreslås bestå av att skapa underlag och centrala riktlinjer för 

energieffektiv etablering som arbetsgrupper kan ta del av vid planering och utförande av tillfälliga 

arbetsplatser. Ökad medvetenhet hos företagets medarbetare bör ske genom utbildning, målsättning 

samt upprättande av projektanpassade energiplaner.  

  

Nyckelord: Energieffektivisering, 2-gradersmål, koldioxidutsläpp 
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Abstract 

In Sweden, the construction sector is responsible for a large share of carbon dioxide emissions which 

influences a negative climate impact. High carbon dioxide emissions cause a need for energy 

efficiency within processes of construction. One recommendation is to allow for the establishment of 

energy efficiency of construction activities in order to reduce energy consumption for sheds as well as 

lighting, which accounts for 70% of energy use at a construction site. If the UN's 2-degree goal is to be 

achieved, emissions must be reduced within the next few years. 

The aim of this report is to investigate the possibilities to reduce the consumption of energy at 

construction sites in order to meet the UN's 2-degree goal. The study examines environmental 

certifications as a means of regulating energy consumption. Methods used during the process of work 

include literature studies, interviews with participants at Veidekke, Cramo, and Stavdal as well as a 

survey of the Veidekke activities. 

Results indicate that Veidekke holds good conditions for improving its establishment regarding energy 

efficiency and contribution towards reduced carbon dioxide emissions. By applying energy efficient 

establishment within the building activities, Veidekke can achieve 25% of its internal 2-degree goal. 

BREEAM-SE can be utilized to regulate the energy consumption of the workplace. 

A recommendation to Veidekke is suggested to consist of creating basic and central guidelines for the 

energy efficient establishment that work teams may be able to utilize during their planning and 

execution of temporary workplaces. Increasing awareness among the company’s employees may be 

offered through education, setting of goals and by developing adapted energy plans. 

  

Keywords: Energy efficiency, 2-degree goal, carbon dioxide emissions  
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Förord 

Detta examensarbete skrivs i samarbete med Veidekke och är den avslutande delen av 

högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid lärosätet Kungliga Tekniska högskolan. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2017 under handledning av 

Magnus Helgesson och Matilda Lissert. 

För god vägledning och kloka tankar riktas ett stort tack till Magnus Helgesson, Matilda Lissert och 

Johan Alte. 

Vi vill tacka Veidekke Bygg region Stockholm, Uppsala för ett varmt mottagande. 

Vi vill även tacka deltagande personer från Veidekke, Cramo och Stavdal för att ni tog er tid att delta i 

våra intervjuer som legat till stor grund för detta arbete. 
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Begreppsförklaring 

Armatur - En del av lampan, innehåller bland annat hållare för glödlampa, elektriska anslutningsdon 

och annan teknisk utrustning för att lampan ska fungera.   

Atemp - Invändiga area i byggnad som värms till mer än 10 °C. 

BBR - Boverkets byggregler.   

Beställare – Organisation eller person som handlar upp entreprenaden. 

Boduppställning - Uppställning av flertal bodar så de bildar en huskropp. 

CO2 - Kemisk beteckning för koldioxid. 

Egen regi - Då byggherren bygger av egen kraft. 

Energibod - En arbetsbod som är framtagen för att dra mindre energi. 

Energietablering - Tätning och inkjolning av byggbod. 

FSC - Forest Stewardship Council, ett certifieringsystem. 

Inkorporering - Då en administrativ enhet utökar sitt välde. 

Irreversibel - Inte omvändbar. 

Kommersiella projekt - Fastigheter som inte omfattar bostäder (sjukhus, skolor, affärsverksamhet). 

Konvertera - Omvandla. 

Lumen - Ett mått på ljusflöde. 

kWh - Enhet som beskriver mängd förbrukad elektrisk energi. 

Miljöcertifiering - Bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. 

Ramavtal - Tecknas mellan företag och leverantör, det fastställer villkor för en viss typ av vara eller 

tjänst. Företag får oftast mer förmånliga priser genom ett ramavtal. 

Respondent - Svarande person. 

Tillfällig arbetsplats - En provisorisk arbetsplats under byggtiden.  
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten, år 1987 

fick begreppet hållbar utveckling sin spridning. I FN-rapporten definieras begreppet hållbar utveckling 

“Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling 

1988).   

Bygg- och fastighetssektorn ansvarar för cirka 30% av Sveriges totala energianvändning (Boverket 

2014). Beräkningar visar att byggprocesser i Sverige totalt genererar koldioxidutsläpp av cirka tio 

miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och detta motsvarar lika stor klimatpåverkan som utsläppen 

från alla personbilar i Sverige per år (IVA 2014). Hållbart byggande är av betydande faktor för att 

kunna minska klimatpåverkan och inte äventyra kommande generationers tillvaro.  

Klimatfrågan ligger inte bara högt upp på samhällsagendan utan är även en aktuell fråga inom 

Veidekke. Veidekke är anslutna till FN:s 2-gradersmål och har genomfört byggprojekt certifierade av 

BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding samt har samtliga av sina interna bostadsprojekt 

certifierade av Svanen (Veidekke 2015). Företaget vill minska koldioxidutsläppen genom att ställa 

förutsättningar på byggprocessen i avseende på klimat, energi och långsiktig hållbarhet. 

Etableringen ute på byggarbetsplatser utgör en del av byggprocessen och är med från start till slut av 

ett byggprojekt. Bodar och belysning står för 70% av all förbrukad energi på en byggarbetsplats 

(Cramo 2016). I Sverige finns cirka 40 000 stycken byggbodar och av dessa är 35 000 gamla 

byggbodar. En byggbod är 24 m2 men förbrukar nästan lika mycket energi som en halv villa. Med 

hjälp av nya energibodar som används på korrekt sätt skulle energiförbrukningen kunna halveras. 

(Köhler 2010) 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att se över energieffektivitet i etableringen ute på byggprojekt med tillfällig 

arbetsplats samt hur man kan hitta förutsättningar kring bodar och belysningssystem jämfört med 

Veidekkes sätt att arbeta. Rapporten kan även tillämpas för att koppla energibesparingar till FN:s 2-

gradersmål och identifiera belyst ämne inom valda miljöcertifieringar.  

1.3 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att tydliggöra information och ta fram förutsättningar kring ämnet 

energieffektiv etablering som ska kunna appliceras på byggprojekt med en tillfällig arbetsplats. 

Möjligheterna för att uppnå en mer energieffektiv etablering skall gynna FN:s 2-gradersmål. 

1.4 Frågeställning 
• Vilka förutsättningar med avseende på energieffektiv etablering kan appliceras på Veidekkes 

verksamhet?  

 

• Hur stor skillnad gör energieffektiv etablering med avseende på koldioxidutsläpp kopplat till 

Veidekkes interna 2-gradersmål? 

 

• Finns det kostnadsincitament för att applicera energieffektiv etablering i byggverksamhet? 

 

• Finns det certifieringssystem som ställer krav på etableringens energiförbrukning?  
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet undersöker tio stycken byggarbetsplatser som använder byggbodar i sin etablering. 

Omfattningen är anpassad efter arbetets tidsram och till en rimlig mängd för att uppnå ett trovärdigt 

resultat. Rapporten förutsätter vid beräkning av koldioxidutsläpp att utgångsläget är en arbetsplats 

etablerad med standardbodar och byggbelysning av halogen vid jämförelse mot energieffektiv 

etablering. Granskning av miljöcertifieringssystem är begränsade till LEED, BREEAM, 

GreenBuilding och Miljöbyggnad. 

1.6 Lösningsmetoder 
I detta avsnitt presenteras arbetets tre metodval och en översikt av studiens arbetsgång. 

1.6.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie utförs inom belyst ämnesområde av tidigare examensarbeten, rapporter och andra 

publikationer. Teori kommer att studeras för att kunna bedöma om miljöcertifieringssystem för 

byggnader reglerar energiförbrukningen från etableringen på en byggarbetsplats. Beräkning av 

koldioxidutsläpp från byggprojekt vid applicering av energieffektiv etablering samt vid koppling till 

Veidekkes interna 2-gradersmål. 

1.6.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie utgår från att uppfattningen av en verklighet kan uppfattas på flera olika sätt och 

har en småskalig omfattning för att ge en djupare förståelse. Ett vanligt verktyg i en kvalitativ studie är 

intervjuer. En intervjuundersökning innebär att en eller flera projektdeltagare intervjuar ett urval av 

personer efter ett bestämt mönster. Metoden bör främst användas när det inte föreligger klara 

svarsalternativ samt när ämnet skall ge möjlighet till följdfrågor. (Andersen, Schwencke 1998) 

Den valda kvalitativa studien i detta arbete kommer genomföras med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer på tio stycken av Veidekkes byggarbetsplatser. Grunden för valet av metod är att få kunskap 

om hur byggprojekt jobbar med energieffektiv etablering och vad uthyrningsföretag har att erbjuda 

inom området. Vid utförandet av intervjuer kommer en inspektion utföras på arbetsplatsen för att bilda 

sig en uppfattning om etableringen. Urval av respondent grundas på medarbetarens koppling till 

etableringen och kunskap inom ämnet. Funktionen hos valda respondenter redovisas i nedanstående 

figur 1.1. 

 

Figur 1.1 Respondenters funktioner 
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Projekt 6
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•Platschef

•Entreprenadingenjör

Projekt 8

•Projektchef

Projekt 9

•Platschef

Projekt 10

•Entreprenadingenjör

•Projektledare Cramo
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1.6.3 Kvantitativ metod 
En kvantitativ studie är storskalig och förutsätter att frågan kan få ett bevisat och mätbart resultat. Ett 

vanligt verktyg i en kvantitativ studie är enkätundersökning. En enkätundersökning innebär att 

projektdeltagarna skickar ut ett frågeformulär till ett urval av personer. I en enkätundersökning 

försvinner “intervjuareffekten”, det vill säga intervjuarens påverkan på respondenten. Vid användning 

av metoden finns ingen vetskap om uppgiftslämnaren tolkat enkätfrågorna korrekt. En risk är bortfall 

gällande dem som blivit ombedda att besvara enkätfrågorna. (Andersen, Schwencke 1998) 

Den valda kvantitativa studien i detta arbete kommer genomföras med hjälp av en enkätundersökning 

riktad till tjänstemän med koppling till produktion i region Stockholm, Uppsala. Grunden för valet av 

metod är att undersöka verksamhetens kunskapsbild med avseende på centrala begrepp inom 

energieffektiv etablering. 

1.6.4      Översikt 
Arbetsprocessen redogörs i nedanstående figur 1.2 som visar litteraturstudie vid granskning om 

miljöcertifieringar bedömer etableringens energiförbrukning. Intervjuer för att få kunskap om 

Veidekkes byggarbetsplatser och energieffektiv etablering. En enkätundersökning för att undersöka 

om centrala resultat från utförda intervjuer stämmer överens med kunskapsbilden inom Veidekkes 

verksamhet. Analys av sammanställda resultat från tillämpade metoder samt uppskattning av slutsats 

och rekommendationer. 

 

 

Figur 1.2 Arbetsprocess  

Litteraturstudie intervjuer Enkätundersökning
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och data
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rekommendationer
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2. Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen presenteras Veidekke som företag och deras miljö- och hållbarhetsarbete. 

Efterföljande presenteras uthyrningsföretagen Stavdal och Cramo som Veidekke ingår ramavtal med. 

2.1 Veidekke som företag 
År 1936 den 6 februari grundades Veidekke av två vänner, Nico S. Beer och Gustav Piene. Företagets 

historia sträcker sig ända bak till år 1863 i Danmark där de har sitt ursprung i det äldsta 

entreprenörsbolaget Hoffman (H. Hoffman och Sønner) som senare köptes upp av Veidekke. Under 

tidigt 1980-tal inleddes en strukturutveckling i bygg- och anläggningsnäringen, ett flertal 

samanslutningar såg då sin möjlighet att utvecklas. Veidekke gick inte samma väg, utan beslöt sig för 

att utveckla bolaget på egen hand som en rikstäckande entreprenör. Genom uppköp, inkorporering och 

nyetableringar har över 60 stycken företag anslutit sig till Veidekke sedan år 1982.   

Under våren år 1998 etablerades dotterbolaget Veidekke Construction AB (Vecon) tillsammans med 

en svensk partner i Göteborg. Veidekkes verksamhet fortsatte etableringen vidare till 

Stockholmsregionen under sommaren år 2000, men även neråt i landet till Skåne under våren år 2003. 

Företagets tillväxt har bidragit till att Veidekke idag är den största norskägda entreprenören till 

skillnad från år 1980 då företaget var den nionde största.  

Idag betraktas Veidekke som de fjärde största bygg-, anläggnings-, och bostadsutvecklingsföretaget i 

skandinavien med ca 7400 anställda. Företagets omsättning 2016 var på cirka 30,1 miljarder NOK. 

Företaget arbetar inom följande övergripande affärsområden. 

• Veidekke anläggning 

• Veidekke bygg 

• Veidekke bostad 

Veidekke utmärker sig med att ha stark företagskultur, där grunden för all framgång förlitar sig på 

engagemang och involvering. Företagets näst största delägare består utav medarbetare då de erbjuds 

delägarskap, sammanlagt äger de 20%  av företaget. Involvering är ett starkt ledord hos företaget då 

det medför att arbetet blir roligt, effektivt, säkert och mer innovativt, men bidrar även med bättre 

kvalitet samt en större lönsamhet för alla.(Veidekke 2015) 

Veidekkes värderingar är professionella, ärliga, entusiastiska och banbrytande. Värderingarna 

manifesteras i Veidekke-huset som visas i bild 2.1 nedan. Detta är vägledningen som används i det 

dagliga arbetet och som en stark symbol för Veidekkes företagskultur. 

 
Bild 2.1 Veidekke-huset. (Veidekke 2015) 
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Veidekke-huset beskriver hur man i företaget ska se på sig själv, hur man ska agera och vad syftet är 

med verksamheten. 

Grunden för Veidekke-huset är gjuten med efter företagets fyra värderingar. Värderingarna beskrivs 

enligt följande: 

Profesjonell: Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är alltid väl förberedd 

och ser till att jag har rätt kompetens för uppgiften. Anstränger mig för att ge dem jag 

arbetar med rätt förutsättningar. 

Redelig: Ett handslag gäller, vi tummar aldrig på de ramar som lagar, regler och etiska 

riktlinjer anger. 

Entusiastisk: Vi är engagerade i det vi gör och söker aktivt vinstgivande lösningar för 

alla inblandade. 

Grensesprengende: Vi är nyfikna och utmanar. Vi vågar vara oss själva genom att vara 

nyskapande i vårt sätt att tänka och agera. Tänka utanför lådan och hitta kreativa 

lösningar. Hitta nya möjligheter hela tiden. (Veidekke 2015) 

Pelarna i Veidekke-huset belyser det fokus företaget har för att involvera sina medarbetare att lyfta 

verksamheten. Dessa pelare representerar samverkan mellan kund, medarbetare, ledning och 

leverantör. För att dessa “pelare” i sin tur ska bära upp det betydelsefulla taket som står för ett 

värdeskapande samspel, krävs det att företagets vision om samverkan mellan dessa “pelare” uppnås. 

2.2 Miljö- och hållbarhetsarbete 
I Veidekkes verksamhet är samhällsansvar en grundläggande princip för att kunna påvisa att företaget 

betraktar sig som en del av samhället. Veidekke vill visa att de är beredda att axla sin beskärda del av 

ansvaret, för kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.  

Veidekke har tagit ett samhällsansvar och anslutit sig till FN:s 2-gradersmål för att reducera 

koldioxidutsläppen, vilket innebär olika aktiviteter i verksamheten beroende på organisationsdel. Det 

största miljöhotet ur global synvinkel är utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid och metan. Av 

denna orsak har det tagits ett eget klimatbeslut inom Veidekke med innebörden att koldioxidutsläppen 

skall reduceras med ca 1000 kg CO2 per år jämfört med ett normhem (BBR).  

En Veidekkebostad skall vara utformad för att så långt som möjligt reducera energianvändning och 

klimatpåverkan för att bostadsköparen ska känna sig trygg med val av material och lösningar, med 

omtanke om hälsa och miljö. Ett steg i att uppnå minsta möjliga klimatpåverkan var att Veidekke blev 

först i Norden att bygga Svanen-certifierade flerbostadshus. Samtliga nya Veidekkebostäder i 

flerfamiljshus som produceras idag i egen regi skall därför vara certifierade med Svanen, även med 

tillägg för Veidekkes högre ambitioner beträffande klimatpåverkan. De högre klimatambitioner som 

ställs omfattar minskad energiförbrukning med värden lägre än BBR:s och Svanens krav vilket ger ett 

Veidekkehem lägre koldioxidutsläpp.  

Vid uppdrag av externa kunder rörande kommersiella projekt är det beställaren i grunden som 

definierar ambitionsnivån. Oviljan för utvecklingskostnader har minskat och det blir mer 

förekommande att beställare ställer högre krav och ambitiösa mål i kommersiella projekt. För att möta 

beställarens olika krav har Veidekke kompetens att arbeta med BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och 

GreenBuilding som är etablerade certifieringsstandarder på marknaden i dagsläget. (Veidekke 2015)  
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2.3 Leverantörer 

2.3.1 Stavdal 
Stavdal är en helhetsleverantör inom uthyrning och är verksam inom bygg, anläggning och 

entreprenad med verksamhet i Sverige och Norge. I Sverige räknas företaget till de branschledande 

företagen inom uthyrning av byggmaskiner, anläggningsmaskiner, liftar samt uthyrning av bodar. 

Utöver den nämnda uthyrningsverksamheten finns även tjänster inom etablering av ställning, 

fallskydd, byggström samt utbildning. Stavdal ingår i ett ramavtal med Veidekke sedan tre år tillbaka. 

(Stavdal 2014) 

2.3.2 Cramo 
Cramo är Sveriges största och Europas näst största företag inom maskiner, utrustning och flyttbara 

lokaler med verksamhet i 15 länder. Cramo erbjuder även tillhörande tjänster inom förvaltning och 

planering, säkerhet, logistik och service på plats. Cramos kundkretsen består av byggföretag och 

kunder inom handel, industri, den offentliga sektorn samt privatkunder. Även Cramo ingår i ett 

ramavtal med Veidekke sedan sju år tillbaka. (Cramo 2016) 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör kurser vid lärosätet Kungliga tekniska högskolan, tidigare 

examensarbeten samt övrig studie som legat till grund för denna rapport. 

3.1 Kurser vid KTH 

3.1.1 AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp 
Kursen gav förståelse för miljöhot kopplade till bygg- och fastighetsverksamhet och 

miljöcertifieringssystemen som används i byggbranschen. Kunskapen har varit till betydelse eftersom 

examensarbetet skall undersöka indikatorer i utvalda certifieringssystem. Kursen behandlar även 

hållbart byggande vilket har gett en bra grund för att kunna utföra detta examensarbete. 

3.1.2 AF1722 Byggprocessen 5,0 hp 
Kursen behandlade byggprocessens olika förlopp och gav förståelse för etableringens betydelse under 

processen. Detta har varit till nytta för att förstå vikten av etableringens påverkan ur ett miljö- och 

ekonomiskt perspektiv. 

3.1.3 AF1740 Ekonomi och organisation 7,5 hp 
Kursen gav en övergripande förståelse för centrala frågor inom ämnet ekonomi och organisation samt 

gav insikt om vikten av ekonomisk lönsamhet. Kunskapen har varit till nytta i arbetet för att förstå att 

det inte enbart finns ett miljöperspektiv att ställning till vid applicering av energieffektiv etablering, 

utan även ett ekonomiskt perspektiv. 

3.2 Tidigare examensarbeten 

3.2.1 Energieffektivisering av arbetsbodar på byggarbetsplatser 
Skrivet av Andreas Olsson under våren 2012 vid Uppsala universitet, omfattande 15 hp. 

Examensarbetet behandlar frågor om tekniska lösningar som bidrar till minskad energiförbrukning för 

en bodetablering som består utav gamla byggbodar som fortfarande är i bruk. Arbetet visar att den 

viktigaste åtgärden för en minskad energiförbrukning är genom isolering och tätning mellan bodarna. 

Tillsammans med mindre ingrepp såsom byte till bättre fönster och dörrar samt tilläggsisolera kan man 

sänka energiförbrukningen upp till 60%. I rapporten tas även för- och nackdelar upp för olika 

uppvärmningssystem. Detta har gett förståelse för i vilket avseende olika åtgärder kan minska 

energiförbrukningen. Arbetet påvisar att byggbodar har stor potential till vidareutveckling med 

avseende på energiförbrukning, vilket styrker grunden för detta examensarbete. 

3.2.2 Upphandlingskrav utifrån energieffektiviseringsåtgärder i byggskedet 
Skrivet av Siamak Hatami och Siyabend Inekci under våren 2015 vid Kungliga tekniska högskolan, 

omfattande 15 hp. Examensarbetet uppmärksammar vilka tillverkare och uthyrare som finns på 

marknaden för arbetsbodar samt redovisar hur en bod kan vara uppbygg. Rapporten tar upp att det ofta 

är kundens ovilja för utvecklingskostnader av energieffektiva bodar som stoppar utvecklingen, då 

efterfrågan styr marknaden. Arbetet redovisar även att behovet för att energieffektivisera byggbodar 

måste anpassas efter det geografiska läget beroende på klimat. Arbetet gav en större förståelse om 

byggbodar. 

 

3.2.3 Energianvändning i byggbodar 
Skrivet av Fredrik Ambrosson och Markus Selin under våren 2014 vid Kungliga tekniska högskolan, 

omfattande 15 hp. Examensarbetet utför livscykelanalyser på standardbodar men också på energibodar 

som är på väg in på marknaden. Granskning av kompletteringar för mer energieffektiva standardbodar 

visar resultat på att temperaturreglering ger störst inverkan och har kortast återbetalningstid. Arbetet 

undersökte dock inte isolering och tätning mellan byggbodar utan behandlade endast kompletteringar 

för enskilda byggbodar. Arbetet påvisar även att minskning av energianvändningen är större i norra 

Sverige än i södra Sverige. Genom beräkningar framkom det att Sverige totalt skulle kunna spara in 2 
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340 ton koldioxid per år genom komplettering av standardbodar. Examensarbetet genomförde 

beräkningar av koldioxid ur svenskt perspektiv vid normalår beräknat på Malmö, Stockholm och 

Kiruna. Arbetet gav insikt om temperaturreglerings påverkan på energianvändning. Beräkningar gav 

förståelse om påverkan på koldioxidutsläpp genom förbättrade standardbodar. 

3.3 Bodetablering på byggarbetsplatser 
Vid genomförande av ett byggprojekt krävs en tillfällig arbetsplats där byggarbetare och tjänstemän 

kan vistas. En bodetablering består av sammansatta byggbodar som fungerar som en enhet. En 

bodetablering kan bestå av kontorsbodar och arbetsbodar. I byggbodar finns funktioner som WC, 

dusch, omklädningsrum, torkutrymme och matrum med möjlighet till förvaring och uppvärmning av 

mat. (Hedman 2017) 

3.4 Miljöcertifieringar för byggnader 
En miljöcertifiering används som verktyg vid betygssättning av hur miljövänlig och hållbar en 

byggnad är. Efterfrågan av miljöcertifieringar ökar hos både köpare och hyresgäster och intresset för 

miljömärkning växer hos entreprenörer, fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Värdet ökar vid 

försäljning eftersom certifikaten påvisar en byggnads miljöprestanda. (SGCB 2011) 

3.5 FN:s 2-gradersmål  
I Cancún under klimatförhandlingarna år 2010 bestämde världens länder gemensamt att minska den 

globala temperaturökningen. Detta innebar att den genomsnittliga temperaturen över hela jorden inte 

får höjas med mer än två grader från år 1900 till år 2100 för att begränsa pågående klimatförändringar. 

Bakgrunden till att man valt två grader beror på att följderna för klimatet förmodas vara hanterbara. 

Om temperaturökningen blir mer än två grader kan konsekvenserna bli irreversibla eftersom det tar 

lång tid för koldioxid att försvinna ur atmosfären. För att temperaturökningen inte skall gå över två 

grader är det viktigt att minska koldioxidutsläppen (Andrews, Sjölander 2009). Veidekke har anslutit 

sig till FN:s 2-gradersmål och vill genom sitt miljöarbete och samhällsansvar minska företagets 

koldioxidutsläpp. Veidekkes interna mål är att minska företagets koldioxidutsläpp med 2%. (Alte 

2017) 

3.6 Bostadsbyggandet i Sverige 
Sveriges befolkningsmängd växer och andelen äldre människor ökar. I takt med 

befolkningsutvecklingen och hushållsbildningen ökar efterfrågan på bostäder. Enligt Boverkets 

beräkningar är prognosen för det totala behovet av bostäder 710 000 stycken i Sverige under perioden 

2016–2025. Boverkets prognos för bostadsbyggandet år 2017 uppskattas till 72 000 stycken påbörjade 

bostäder omfattande nybyggnation och ombyggnation (Boverket 2016; Boverket 2017). I Stockholms 

Län finns det i dagsläget 578 stycken aktuella byggprojekt inom nybyggnation av bostäder (Sverige 

Bygger 2017). 
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4. Faktainsamling 

I detta avsnitt beskrivs valda miljöcertifieringssystem, studier av koldioxidberäkningar och 

kostnadsincitament, intervjuer samt enkätundersökningen. Avslutningsvis under referensprojekt ges en 

kort beskrivning om deltagande byggprojekten för att ge läsaren en överblick av storlek, omsättning 

och tidsram för entreprenaden.  

4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Granskning av miljöcertifieringar 
Miljöcertifieringar har studerats med syfte att undersöka om certifieringssystem bedömer 

etableringens energianvändning. Granskning har utförts av bedömningsområden inom nedanstående 

miljöcertifieringssystem. 

LEED 
LEED är ett miljöcertifieringsprogram för byggnader, utvecklat av U.S. Green Building Council. 

LEED har störst spridning i världen av alla miljöcertifieringssystem och certifieringsprocessen går 

efter internationella standarder. (SGBC 2014)  

BREEAM 
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem med ursprung i Storbritannien där systemet utvecklades och 

administrerades av BRE som var ett statligt institut. BREEAM är ett bedömningssystem för bygg- och 

fastighetssektorn och är det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. För att passa in i den 

svenska marknaden har Sweden Green Building Council utvecklat BREEAM-SE. (SGBC 2014) 

Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och togs fram av Sweden 

Green Building Council för att passa de svenska förhållandena. Certifieringssystemet baserar sig på 

svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. (SGBC 2017) 

GreenBuilding  
GreenBuilding är ett miljöcertifieringssystem som fokuserar på energianvändningen i en byggnad och 

var ett initiativ av EU under 2004 till 2014 för att skynda på energieffektiviseringen i bygg- och 

fastighetssektorn. (SGBC 2017) 

4.1.2 Omvandling av energiförbrukning till koldioxidutsläpp 
Konvertering av energiförbrukning till koldioxid har utförts med syfte att koppla eventuell reducering 

av koldioxidutsläpp till FN:s 2-gradersmål. Konverteringen har utförts genom omvandling av 

elförbrukning i kWh till gram CO2.  

Utförda beräkningar av koldioxidutsläpp behandlar elmarknaden och fjärrvärme. Beräkningar med 

avseende på elmarknad utgår från nordiskt och svenskt perspektiv. Nordiskt perspektiv grundas på den 

gemensamma nordiska elmarknaden som Sverige tillhör. Värdena utgår från den nordiska 

elproduktionen där en kilowattimme motsvarar 100 gram CO2. Svenskt perspektiv grundas på svensk 

elproduktion som främst utgörs av vatten- och kärnkraft. Under ett normalår motsvarar en 

kilowattimme 20 gram CO2 (Svensk energi 2016).   

Vid användning av fjärrvärme har beräkningar utförts för vanlig fjärrvärme samt fjärrvärme märkt Bra 

Miljöval. Fjärrvärme märkt Bra Miljöval innebär att leverantören förbundit sig till att producera värme 

enligt Bra Miljövals miljökrav. Ställda krav är bland annat att bränslet är spårbart till källan samt 

godkänt enligt FSC (Naturskyddsföreningen 2017). Vid vanlig fjärrvärme motsvarar en kilowattimme 

79 gram CO2 och 14 gram CO2 för fjärrvärme märkt Bra Miljö (Göteborg energi 2016).   

Två beräkningsexempel har utförts av en genomsnittlig byggarbetsplats där arbetsplatsen bytt ut 

standardbodar och byggbelysning av halogen mot energibodar med energietablering och 

byggbelysning av LED. I den första beräkningen namngiven Bodetablering 1 byts etableringen ut mot 
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energibodar med energietablering som sänker energiförbrukningen med 50% samt byggbelysning av 

LED. I den andra beräkningen namngiven Bodetablering 2 byts etableringen ut mot energibodar med 

energietablering som sänker energiförbrukningen med 40% samt byggbelysning av LED. 

Energiförbrukningen är uppskattad utifrån givna värden från Cramo och Stavdal i avsnitt 6.1 och 

7.2.4.   

Data från Bodetablering 1 och Bodetablering 2 har beräknats efter en genomsnittlig byggarbetsplats 

omfattade 15 000 m2. Byggarbetsplatsen inkluderar 20 stycken byggbodar, 300 stycken lampor av 

glödljusbelysning och 100 stycken strålkastare (Missuna 2017; Hedman 2017).  

Utförda beräkningar är genomförda på fyra olika fall: 

• Behov av bostäder i Sverige under perioden år 2016–2025 

• Uppskattat antal påbörjade bostäder år 2017 i Sverige 

• Antal byggprojekt vid nybyggnation av bostäder, i dagsläget i Stockholms län 

• Aktuella byggprojekt i dagsläget i regi av Veidekke, Sverige 

Värden för ovanstående fall förutom aktuella byggprojekt i regi av Veidekke är tagna från avsnitt 3.6. 

Antal aktuella byggprojekt i regi av Veidekke i Sverige är uppskattade till 90 stycken (Alte 2017).  

Vid omräkning från bostadsbehov till antal byggprojekt har beräkningar utförts efter en bostad på 60 

m2. Vid bostadsstorlek av 60 m2 omfattade ett genomsnittligt byggprojekt på 15 000 m2 250 stycken 

bostäder. Valet av bostad grundas på Sveriges vanligaste lägenhetsstorlek. (SCB 2016)  

Vid beräkning av procentuell minskning av byggarbetsplatsens totala koldioxidutsläpp som sker med 

hjälp av energieffektiv etablering, beräknades arbetsplatsens totala koldioxidutsläpp utifrån den 

genomsnittliga klimatpåverkan vid byggnation av hus inklusive grundplatta. Klimatpåverkan är 

uppskattad till cirka 350 kg CO2/m2Atemp utifrån nordisk elmix och genomsnittet för svensk 

fjärrvärme (IVA 2014).  

Totala klimatpåverkan från byggprojekt är beräknad under tre års byggtid för att kunna ta fram 

procentuell minskning av koldioxid med hjälp av byte till energieffektiv etablering. Resultat redovisas 

i tabell 5.15-5.18 (Avsnitt 5.4). I beräkningsexempelt för byggprojekt i regi av Vediekke skall 

reducerat utsläpp kopplas till verksamhetens 2-gradersmål.  

4.1.3 Kostnadsincitament 
Rapporten har granskat om det finns kostnadsincitament för att utföra energieffektiv etablering 

kopplade till beräknade exempel i föregående avsnitt 4.1.2. Besparad energiförbrukning i 

kilowattimmar har beräknats vid utbyte från standardbodar och belysning av halogen till energieffektiv 

etablering. Kostnadsincitament gäller när besparade driftskostnader är högre än merkostnaderna vid 

uthyrning av energieffektiv etablering jämfört mot standardetablering. 

I dagsläget är prognosen för elpriser låga i Sverige och ligger runt cirka 50 öre/kWh. Elpriset varierar 

beroende på driftstörningar i elproduktionen, väder och världspriser på kol, olja och naturgas och har 

därför beräknats efter tre olika scenarion. (Bixia 2017) 

4.2 Intervjuer 
I Intervjuer med Veidekkes granskade byggarbetsplatser deltog medarbetare med en central roll inom 

byggprojektet. Under Intervjuerna ställdes 15 stycken intervjufrågor (Bilaga 1). Syftet med ställda 

intervjufrågor var att få en helhetsbild av tillämpad etablering, deltagarnas användarmedvetenhet och 

hur arbetsplatsen arbetar med energiförbrukningen. Frågeställningarna gav möjlighet till öppen dialog 

där respondenterna hade möjlighet att vara med och utforma intervjun. Beroende på respondenternas 

erfarenhet och personliga åsikter väcktes följdfrågor och infallsvinklar i ämnet.  

Intervjuer i samband med platsbesök och inspektion av arbetsplatsens etablering gav möjlighet till 

ökad förståelse i frågeställningen. Deltagarna fick möjlighet att visa tillämpade energieffektiva 
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åtgärder och problematik som framkommit under intervjun. I avsnitt 7.1 redovisas resultat från utvalda 

kärnfrågor.   

Uthyrningsföretagen som deltog i studien var Cramo och Stavdal som valdes med grunden att båda 

företagen har ramavtal med Veidekke. I intervjuer med uthyrningsföretag av etablering deltog en 

representant från varje företag. Under intervjuerna ställdes elva stycken intervjufrågor (Bilaga 2). 

Syftet med ställda intervjufrågor var att få bättre förståelse för energieffektiv etablerings inverkan på 

energiförbrukningen, utbud och ta del av framtida produkter. Data från intervjuerna har legat till grund 

för beräkningar av koldioxidutsläpp och kostnadsincitament genom given energiförbrukning och 

prisbild.  

En representant från båda företagen fick delta under varsitt platsbesök vid intervjuer med deltagare 

från Veidekkes byggarbetsplatser. Deltagandet från båda intervjuade parterna möjliggjorde för 

gemensam diskussion om energieffektiv etablering mellan entreprenören och leverantören. 

Representanten från uthyrningsföretaget deltog med sin expertis under inspektionen av 

byggarbetsplatsens etablering. Komplettering av information har skett via telefonintervjuer. 

Grundläggande information om energieffektiv etablering redovisas i avsnitt 6. 

4.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen skickades ut till 109 stycken medarbetare och fick en svarsfrekvens på 68 

stycken personer. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka kunskap om begreppen 

energibod och energietablering samt förutsättningar vid utförande av energieffektiv etablering. 

Enkäten tillämpades som ett komplement till utförda intervjuer och var utformad efter en gemensam 

problembild mellan deltagande byggarbetsplatser.   

Enkäten omfattade tre stycken frågor med ja och nej som svarsalternativ (Bilaga 3). Det fanns även 

möjlighet för respondenterna att skriva en kommentar med syfte att fånga upp ytterligare åsikter och 

funderingar inom ämnet. Resultat från enkätundersökningen redovisas i avsnitt 7.2. 

4.4 Kritisk granskning av faktainsamling 
I litteraturstudien är källor noggrant avvägda för att reliabilitet skall uppnås i informationen. Värden 

som har tillämpats i beräkningar har valts från trovärdig statistik för att minska felmarginal i 

framtagen data.  

För att motverka spridda resultat vid intervjuerna ställdes förbestämda frågor. En styrka vid 

intervjuerna var att det fanns möjlighet att jämföra och dra slutsatser mellan svaren från 

respondenterna. För att undvika missförstånd var intervjufrågorna välformulerade med ett tydligt syfte 

och vid intervjutillfället fanns det möjlighet att uppfatta om respondenten tolkat frågorna korrekt. För 

att ytterligare stärka validiteten hos studien har respondenternas svar registrerats noggrant och 

sammanställts till kärnfrågor utifrån gemensamma faktorer. Kärnfrågorna sammanställdes för att 

svaren från intervjuerna skulle ge relevant information till studien. En identifierad svaghet hos 

intervjuerna är risken för att gemensamma faktorer hos undersökta projekt inte finns inom hela 

organisationen utan endast existerar i utvalda projekt på grund av slumpmässiga orsaker.  

En enkätundersökning utfördes som komplement för att öka reliabiliteten. Tre frågor inom den 

gemensamma problembilden ställdes för att undersöka om gemensamma faktorer fanns inom 

verksamheten. En svaghet i enkätundersökningen var risken för bortfall av deltagare. För att minimera 

risken av bortfall utgjordes enkäten av tre stycken frågor med kort svarstid.  

4.5 Referensprojekt  
Barkarbystaden 
Projektet Barkarbystaden i Järfälla kommun omfattar nybyggnation av 1200 nya bostäder och är en del 

av Järfälla kommuns vision för att utveckla Veddesta till en blandstad. (Veidekke 2015)   
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Branddörren 
Projektet omfattar nybyggnation av åtta stycken flerbostadshus belägna i Mälardalen, i anslutning till 

Högdalens centrum. Flerbostadshusen är fördelade i fem lägre och tre högre hus och ska tillsammans 

frambringa 400 stycken lägenheter.  Försäljningsvärdet uppgår till 1 200 miljoner kronor. Byggstart 

var under hösten 2015 och projektet beräknas pågå under fem års tid. (Veidekke 2015) 

BRF Berget 
Projektet omfattar nybyggnation av två flerfamiljshus belägna på Hälleborgsgatan i Alsike, Söder om 

Uppsala. Flerfamiljshusen består av fyra plan vardera och frambringar tillsammans 48 stycken 

bostadsrätter. Projektets värde är cirka 70 miljoner kronor och tidsram för projektet är februari 2017 

till vintern 2017. (Veidekke 2017) 

Cirkelvägen 
Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av 24 stycken bostadsrätter med tillhörande garage och 

ligger beläget på Cirkelvägen i Gubbängen, söder om Stockholm. Lägenheternas storlek varierar från 

ett till fyra rum och kök. Tidsram från april 2016 till Maj 2017. (Waldholm 2017)  

Estridskrona 
Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av 60 stycken bostadsrätter som ligger beläget på Lilla 

beckomberga skogsväg i Bromma. Lägenheternas storlek är två till fyra rum och kök med en 

bostadsyta på 50 till 90 m2. Tidsramen för detta projekt sträcker sig mellan juni 2015 till november 

2017. (Veidekke 2015) 

Framtidens labb (ANA) 
Entreprenaden Framtidens labb omfattar om- och tillbyggnadsarbeten för fastigheten ANA 8 i 

Huddinge, tillhörande Campus Flemingsberg. Projektet utförs i tre huvud etapper där ombyggnationen 

omfattar laboratorier, utbildningslabb, kontor, mötesrum och ett fryshotell med installation för 

flytande kväve. Omsättningen för Framtidens labb är 215 miljoner kronor och har en tidsram mellan 

juni 2016 till vintern 2018. (Lissert 2017) 

Kallhällsparken 
Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av sex nya flerbostadshus med fem till sex våningar 

vardera, projektet kommer att utföras i tre etapper. Totalt sett kommer detta projekt att frambringa 150 

stycken bostadsrätter. Flerbostadshusen är belägen i Kallhällsparken, tillhörande Järfälla kommun. 

(Veidekke 2015) 

NEO  
Totalentreprenad NEO 25 består av ett nybyggnationsarbete i Huddinge, tillhörande Karolinska 

institutet. Byggnaden skall tillämpas för att bedriva forskningsverksamhet inriktad på translationell 

forskning. Huskroppen kommer att omfatta en yta på 26 000 m2 och omsättningen är 504 miljoner 

kronor. Tidsramen för projektet sträcker sig från augusti 2015 till november 2018. (Veidekke 2015) 

Rosendal 
Projektet Rosendal är en delad entreprenad och omfattar en nybyggnation på 100 lägenheter. Projektet 

är en del av ett nytt kvarter på Torgny Segerstedts Allé i Uppsala. Lägenheternas storlek varierar från 

ett till fem rum och kök med en bostadsyta från 31 till 134 m2. Tidsramen för projektet sträcker sig 

från oktober 2015 till vintern 2017/2018. (Veidekke 2015) 

Sveaordern 
Projektet Sveaorden är en totalentreprenad som omfattar nybyggnation av flerbostadshus i Bredäng i 

södra Stockholm. Projektet består av tre stycken punkthus med lägenhetsstorlekar från ett till fyra rum 

och kök, punkthusen innehåller sammanlagt 110 lägenheter. Tidsramen för projektet sträcker sig från 

maj 2015 till september 2017. (Veidekke 2015)   
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5. Resultat 

I Avsnittet redovisas resultat av samtliga moment från faktainsamlingen. 

5.1 Bedömningsområden i miljöcertifieringar 

5.1.1 Bedömningsområden 
Granskning av fyra olika miljöcertifieringssystem har visat att en av fyra certifieringar bedömer 

etableringens energianvändning. BREEAM-SE innefattar bedömningskriterier för reglerad 

energianvändning på arbetsplatsen. Certifieringssystem som saknade bedömningskriterier inom 

granskat område var: 

• GreenBuilding  

• Miljöbyggnad 

• LEED 

GreenBuildings bedömningsområde är energieffektivisering av bostäder och lokaler där kriterierna är 

att byggnaden skall använda 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i 

BBR. Miljöbyggnad bedömer energi, inomhusmiljö och material hos en byggnad. LEED:s 

bedömningsområden är närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material, inomhusklimat samt 

innovativ design. I bedömning av Innovativ design kan bonuspoäng uppnås för innovativa tekniska 

lösningar och strategier som tar byggprojektet miljömässigt längre än vad LEED kräver.  

5.1.2 BREEAM-SE Indikator Man 3 - arbetsplatsens påverkan 
I miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE finns fem betyg som en byggnad kan erhålla. I 

nedanstående tabell 5.1 redovisas betygsgränserna som gäller för nyproduktion, större ombyggnader 

och byggnadsinredning. 

Betygsättning BREEAM-SE % poäng  

PASS 30  

GOOD 45 

VERY GOOD 55 

EXCELLENT 70  

OUTSTANDING* 85 

* I betygsnivån OUTSTANDING skall även ställda minikrav vara uppnådda samt 

informationsmaterial skall vara framtaget för produktion och publicering av projekt enligt 

mall från SGBC.  

Tabell 5.1 Betygsättning enligt BREEAM-SE. Manual 2.0. 

  



16 
 

För att uppnå ett betyg bedöms byggnaden inom tio stycken områden. I tabell 5.2 visas en 

sammanfattning av samtliga områden och dess ämnesinriktningar. Ämnesområdet Påverkan av 

byggarbetsplats i bedömningsområdet Ledning och styrning är av intresse för denna studie. 

Ledning och styrning 

• Idrifttagning  

• Påverkan av byggarbetsplats 

• Brukarvägledning 

• Fuktsäkerhet 

 

Material 

• Livscykelvärdering av material 

Återanvändning av material 

• Ansvarsfulla inköp 

• Robusthet  

• Utfasning av farliga ämnen  

 

Hälsa och innemiljö 

• Dagsljus 

• Termisk komfort  

• Ljudmiljö 

• Luft- och vattenkvalitet 

• belysning 

Avfall 

• Byggavfall  

• Återanvändning av fyllnadsmaterial  

• Utrymme för återvinning  

 

Energi 

• Energianvändning  

• CO2-utsläpp  

• Koldioxidsnål energiförsörjning  

• Delmätning av energi  

• Energieffektivt klimatskal  

Mark och ekologi 

• Platsval 

• Skydd av ekologiska särdrag  

• Förbättrat ekologiskt värde  

 

Transporter 

• Närhet till kollektivtrafiken 

• Underlätta för fotgängare och cyklister  

• Tillgänglighet till servicefaciliteter 

• Tidtabeller och reseinformation  

 

Föroreningar 

• Köldmedier, typ och läckage 

• Översvämningsrisk 

• NOx utsläpp 

• Förorening av vattendrag  

• Ljus- och bullerstörning utomhus  

 

Vatten 

• Vattenförbrukning  

• Läckageindikering  

• Återanvändning av vatten  

 

Innovation 

• Mönstergill nivå  

 

 Tabell 5.2 Bedömningsområden i BREEAM-SE. Manual 2.0. 

Varje område med ämnesinriktningar innefattar indikatorer som brukaren av certifieringssystemet kan 

välja att använda för att uppnå önskat antal Breeam-poäng. Antal poäng avgör byggnadsbetyget men 

flera indikatorer innefattar minimikrav som visar vad som skall uppfyllas för att uppnå ett betyg på 

byggnaden.  

I bedömningsområdet Ledning och styrning finns indikator Man 3 - Byggarbetsplatsens påverkan. 

Indikatorns syfte är att “stimulera till ledning och styrning av miljöarbetet på byggarbetsplatsen vad 

avser resursanvändning, energianvändning och föroreningar”. I svenska manualen för nybyggnad och 

ombyggnad 2.0 redovisas en bedömningslista med punkter hur man uppnår poäng i indikatorn. 

Betygskriterier beskrivs i checklistan A3 som kan hittas i slutet av manualen.  
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Vid granskning av bedömningslistan har arbetet fastställt att första punkten i indikator Man 3 ställer 

krav på etableringens energianvändning. I betygen excellent och outstanding finns minimikrav att 

poäng uppfylls i indikator Man 3 - Byggarbetsplatsens påverkan. Samtliga betygskriterier som 

reglerar etableringens energiförbrukning redovisas i tabell 5.3. (BREEAM-SE 2013) 

a. Fastställa mål, följa upp och rapportera CO2-utsläpp relaterad till energianvändning från 

aktiviteter på byggarbetsplatsen.  

Krav 

• Månadsvis mätning av energianvändning har eller kommer att registreras och redovisas på 

byggarbetsplatsen.  

 

• Relevant mål för energianvändning är eller kommer att fastställas och redovisas. Målen kan 

formuleras som energianvändning per år, månad eller projekt. De ska baseras på faktisk 

användning i tidigare projekt och vara anpassade till aktuellt byggskede.  

 

• Uppföljningen ska minst omfatta kontroll av mätarna och publicering som någon form av 

grafisk analys. Den ska finnas synlig på platskontoret och visa användning under projektets 

gång och ska kunna jämföras med målen.  

 

• Projekterings/produktionsledningen kommer, eller har utsett en person som ansvarar för 

mätning och insamling av data.  

Tabell 5.3 Bedömningskriterier ur Indikator Man 3 - Byggarbetsplatsens påverkan. BREEAM-SE 

Manual 2.0. 
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5.2 Marknadens möjligheter på energieffektivisering av etableringen 
5.2.1 Energibod 
Energibodar utvecklades under tidigt 2000-tal inom byggsektorn eftersom miljöfrågan blev allt mer 

uppmärksammad. Syftet med energibodar var att sänka energiförbrukningen avsevärt jämfört mot 

enegianvädningen i en standardbod.  

En standardbod uppskattas ha en energiförbrukning mellan cirka 7200 - 8000 kWh/år. 

Energiförbrukningen hos energibodar är uppskattad mellan cirka 4000 - 4320 kWh/år och kan vid 

korrekt användning minska energianvändningen upp till 40% -50% jämfört mot en standardbod. För 

att uppnå minskad energiförbrukning har förbättring gjorts med avseende på isolering, fönster, 

ventilation, termostatblandare och belysning. På dagens marknad är energibodar färre och dyrare 

jämfört mot standardbodar. (Cramo 2017; Stavdal 2017) 

Isolering 
Isoleringen i yttervägg, tak och golv är av stor betydelse för att minska värmeförlusten i bodens 

klimatskal. För att minska värmeförluster krävs bra isolerande effekt, detta uppnås genom utökad 

mängd isolering. För en energibod är isoleringens tjocklek i tak är cirka 120 mm, Stavdal har valt att 

utöka detta mått med ytterligare 50 mm, som ger en slutlig tjocklek på 170 mm för ytterligare 

isolerande effekt. Enligt beräkningar skall energibesparing på 900 kWh/år uppnås med hjälp av 170 

mm isolering (Stavdal 2017). Isoleringstjocklek i golv är 145 mm och i yttervägg ca 100 mm. 

(Flexator 2009) 

Treglasfönster 
I energibod har utbyte av tvåglasfönster till treglasfönster gjorts för att sänka fönstrets u-värde. Ett 

treglasfönster har två stycken luftspalter som är fyllda med argon- eller kryptongas. Gasen hjälper till 

att isolera kraftigt då gas leder värme sämre än luft (Byggportalen 2010). Treglasfönster skall ge en 

energibesparing på 200 kWh/år. (Stavdal 2017) 

Ventilation 
I energibodar råder ventilation med värmeåtervinning. Ventilationen beräknas i genomsnitt ge 85% 

värmeåtervinning (Stavdal 2017). Det förekommer torkrum i energibodar där ventilationsaggregat med 

värmeåtervinning placeras. (Cramo 2017) 

Snålspolande termostatblandare 
I energibodar har det införts snålspolande termostatblandare, detta för att minska vattenåtgången på 

arbetsplatsen. Kranar med spärr för hett vatten är en ytterligare åtgärd vilket innebär att den som 

använder kranen måste hålla in handtaget för värmereglering för att hett vatten ska flöda ur kranen. 

Funktionen reducerar varmvattenförbrukningen. (Cramo 2017) 

Närvarostyrdbelysning 
Närvarostyrdbelysning sker med en eller flera rörelsesensorer som känner av rörelse. När sensorn 

känner av rörelse tänds belysningen i befintligt rum och vid avsaknad av rörelser släcks belysningen. 

Genom användning av närvarostyrd belysning uppnås besparingar på elåtgången då ingen belysning är 

tänd i onödan. (Stavdal 2017; Cramo 2017) 

Lågenergilysrör 
Vid belysning i energibod används lågenergilysrör som standard. Armatur med lågenergilysrör av 

modellen T5 kan även förekomma i energibodar. T5-lysrör har en livslängd på 15 000 timmar (Stavdal 

2017). T5-lysrör ger ökad ljusstyrka per watt jämfört mot andra lågenergilysrör eftersom av den 

tillförda energin omvandlas 40% till ljus och resterande till värme. I äldre lysrör omvandlas endast 

25% av energin till ljus. (Stavdal 2017; Energi- och klimatrådgivningen 2016) 
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Dörrstängare 
Energibodar är idag utrustade med dörrstängare för att reducera värmeläckage vid in- och ut passage. 

Dörrstängare förhindrar en dörr från att stå öppen under en längre tid och förkortar tiden för kyla att 

strömma in i boden. (Stavdal 2017; Cramo 2017) 

5.2.2 Energietablering 
En energietablering bidrar till att en energibod uppnår sin fulla potential. Energietablering innefattar 

tätning mellan bodar, inkjolning av bodar, rätt placering av bodar och arbetsplatsbelysning i form av 

LED-lampor. Åtgärderna bidrar till att en energibod kan uppnå en halvering av energiförbrukningen i 

jämförelse med en boduppställning av standardbodar. (Cramo 2017; Stavdal 2017) 

Tätning mellan bodar 
Tätning mellan bodar bidrar till att uppnå en energieffektiv etablering genom minskad 

energiförbrukning. Minskning av energiförbrukningen beror på att den kalla luften inte kan tränga in 

mellan bodarna som medför nedkylning av bodens respektive väggar, golv och tak. Tätning mellan 

byggbodar bidrar till att en boduppställning fungerar som en huskropp istället för flera antal 

huskroppar. När bodarnas totala exponeringsyta reduceras minskas nedkylningen av inneluft (Cramo 

2017; Stavdal 2017). I Bild 6.1 redovisar gul pil tätning mellan byggbodar och blå pil avsaknad 

tätning. 

 
Bild 5.1 Tätning mellan byggbodar. (Linn Bergqvist 2017) 

  



20 
 

Inkjolning av bod 
Vid Inkjolning av byggbodar monteras en kjol runt boduppställningen. Kjolen fungerar som en 

täckande kappa och monteras på bodens nederkant. I bild 6.2 visas inkjolning av en boduppställning. 

Kjolen täcker utrymmet mellan byggbodens golv och underlaget som boden är uppställd på. Kappan 

minskar mängd kalluft som kommer in i utrymmet under boden vilket reducerar nedkylning 

underifrån. Vid inkjolning av hela boduppställningen reduceras nedkylning på en utav sex stycken helt 

exponerade ytor (Stavdal 2017; Cramo 2017). Viktigt vid inkjolning är att kappan ej får sluta helt tätt 

eftersom en viss mängd luft måste kunna ta sig in under boden för att förhindra uppkomst av mögel. 

(Cramo 2017). 

Bild 5.2 Boduppställning med inkjolning. (Linn Bergqvist 2017) 

Placering av bodar i vertikal- och horisontalled 
Vid boduppställning är det viktigt att bodarna står tätt i vertikal – och horisontalled för att minimera 

värmeförluster. Bodarna ska stå tätt med långsidorna mot varandra för att underlätta passage inuti 

bodarna. Vid tät placering av bodar minskas mängd tätningsmaterial.  

Bodar skall placeras i vertikalled genom tvåvåningsmontage med avseende på begränsad 

etableringsyta och energianvändning. Boduppställning i tvåvåningsmontage placeras direkt på 

varandra utan regel mellan den nedre bodens tak och den övre bodens golv. Regeln bidrar negativt till 

energiförbrukningen eftersom utrymme för kall luft skapas mellan bodarna vilket sänker bodens 

energiprestanda. Vid korrekt boduppställning i tvåvåningsmontage minskar energianvändningen upp 

till 35%. (Cramo 2016) 

5.2.3 Nattsänkning av temperatur 
Inomhusklimatet skall vara behagligt för att uppfylla arbetsmiljökraven. En daglig besparing kan 

uppnås med hjälp av nattsänkning som innebär en sänkning av komforttemperatur 21 grader till 

underhållstemperatur 15 grader. Temperatursänkningen till underhållstemperatur sker när 

arbetsplatsen är tömd på personal och höjningen till komforttemperatur sker i god tid tills arbetsdagens 

början. En känd tumregel lyder att för varje grad som komforttemperaturen sänks sparas cirka fem 

procent av den tillförda energin vid uppvärmning med direktverkande el. Nattsänkning av beskriven 

grad ger en besparing på upp till 15% per arbetsdag och upp till 25% besparing per helgdygn i 

jämförelse med om komforttemperaturen hållits konstant. (Stavdal 2017) 

5.2.4 Torkrum 
En stor energibov är torkskåp. Torkskåp av äldre modell är vanligtvis termostatstyrda och stängs av 

när det blir för hög temperatur i skåpet, inte när kläderna torkat. Om torkskåpen inte töms mellan 

torkcyklerna hänger torra kläder kvar när nya blöta kläder torkas. Om torra kläder hänger kvar 

används en stor andel av den tillförda energin till att torka redan torra kläder. Energianvändningen från 

fyra torkskåp av äldre modell som inte töms helt mellan varje torkcykel vid regelbunden användning 

under en höstmånad kan motsvara energianvändningen hos en eluppvärmd villa (Stavdal 2017).  
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Torkrum är en lösning som utvecklats för att minska energianvändningen vid torkning av kläder. Ett 

torkrum är utrustat med ventilationsaggregat med värmeåtervinning samt energieffektiva avfuktare 

som sätts igång då fuktigheten överstiger en viss gräns (Stavdal 2017). Torkrum används idag till viss 

mån ute på arbetsplatserna, dock behåller majoriteten byggprojekt torkskåpen då arbetarna föredrar 

varma arbetskläder och inte enbart torra. Torkrum är fortfarande under utveckling och målet är att 

kunna torka arbetskläder under en timme (Cramo 2017). 

5.2.5 Spärr på termostatventil 
Radiatorer som står på full effekt ger ökad energiförbrukning. Om fönster står öppna i samband med 

att radiatorerna står på full effekt sker stora värmeförluster. En lösning för att minska förbrukningen är 

att montera en spärr på radiatorns termostatventil. Med hjälp av spärren kan inomhustemperaturen 

regleras till exempelvis 21 grader som anses vara en normal rumstemperatur (Cramo 2017). I 

dagsläget använder ett fåtal byggarbetsplatser spärr på radiatorns termostatventil. 

5.2.6 Arbetsplatsbelysning av LED 
Upplysning av byggarbetsplatsen är av betydande roll om arbete skall kunna genomföras säkert. LED-

belysning blir mer förekommande eftersom energibesparing kan uppnås vid utbyte från halogen till 

LED. Dagens marknad erbjuder LED i både strålkastare och glödljusbelysning. Livslängden för en 

LED-lampa är beräknad upp till 25 000 timmar. 25 000 timmar är längre livstid än hos både en 

halogenlampa och en lågenergilampa. En lågenergilampa är av typen högtrycksnatrium eller 

metallhalogen. Ljusstrålen hos LED-lampor erhåller ingen värme vilket är fördelaktigt vid belysning 

av föremål som är värmekänsliga. Ljusflödet från en LED-lampa ger mer lumen i jämförelse mot en 

halogenlampa. I dagsläget används halogenstrålkastare av 400 watt och glödljusbelysning av 60 watt i 

störst utsträckning ute på byggarbetsplatser. Strålkastare av LED-belysning har 150 watt och 

glödljusbelysning av LED har 13 watt. Glödljusbelysning av LED är fortfarande under utveckling och 

målet är att sänka antal watt från 13 till åtta med mål att lampan skall generera mer lumen. (Svensson 

2017) 

5.2.7 Elmätare för etableringen 
För att kunna läsa av energiförbrukningen från en bodetablering krävs en elcentral. En elcentral är inte 

standard för byggbodar utan är en tilläggstjänst. För att kunna mäta energiförbrukningen i elcentralen 

monteras ett energimätsystem. Den enklaste sorten är en kWh-mätare som summerar kilowattimmar 

och som byggprojektet själva får gå ut på plats och avläsa. Avancerade mätsystem är uppkopplade till 

nätverk och kan avläsas online via en dator eller telefon. Via uppkopplade mätsystem kan även 

månadsrapporter med total energiförbrukning, max - och minimivärden, timvärden samt temperatur 

avläsas. (Cramo 2017) 

5.2.8 Uppvärmning 

Luft-luftvärmepump 
Luft-luftvärmepump är en energisnål värmekälla som blivit populär under de senaste 20 åren. 

Värmepumpen är vanligt förekommande i villor och fritidsstugor men finns även i bodetableringar. 

Värmepumpen består huvudsakligen av två huvudkomponenter med en del som monteras inomhus och 

en del utomhus. Energin hämtas från uteluften av utomhusdelen och sedan sprids den uppvärmda eller 

nedkylda luften inuti huskroppen med hjälp av inomhusdelen. (Thermia 2015) 

Elradiatorer är mest förekommande vid uppvärmning av byggbodar. Insättning av en luft-

luftvärmepump i boden ger möjlighet till minskad energiförbrukning upp till 30% enligt Stavdal. För 

att uppnå energieffektivitet skulle byggbodens grundvärme genereras från en luftvärmepump och 

radiatorerna skulle endast leverera toppeffekten vid kalla väderförhållanden. (Stavdal 2017) 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme är en billig och miljövänlig uppvärmningsform. Fjärrvärme kommer i form av vatten som 

hettas upp i ett värmeverk. Transporten av det upphettade vattnet sker via välisolerade ledningar under 

mark till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare där endast värmen från vattnet 
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överförs till värmesystemet. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp 

på nytt och skickas ut i ledningarna igen. (Vattenfall 2017) 

Vid anslutning till fjärrvärme skall en byggbod vara försedd med ett vattenburet värmesystem samt ha 

möjlighet att ansluta systemet till en fjärrvärmeslinga. För att detta skall vara möjligt måste ett 

fjärrvärmenät finnas att tillgå på byggarbetsplatsen. Vid anslutning av fjärrvärme krävs det att 

installation och abonnemang för fjärrvärme är löst redan vid etableringsstart. (Stavdal 2017) 

Pellets 
Pelletsbrännare är ett miljövänligt sätt för uppvärmning då pelletsen är ett biobränsle som ej bidrar 

med negativ klimatpåverkan. Då värme ska produceras transporterar en viss mängd pellets till 

pelletspannan där den antänds. Rökgaser som bildas leds in i ett rörsystem. Värmen utvinns från rörets 

väggar till kaminens vattenmantel där uppvärmning av vatten i pannan sker som i sin tur värmer 

tappvatten och elementvatten. Nackdelar med pelletsbrännare är tidsåtgång, dyrt i förhållande till 

direktverkande el samt att pelletsförråd tar plats vilket det kan vara ont av på byggarbetsplatser. 

(Energirådgivning 2010) 

5.2.9 Framtida lösningar    

Isolering 
Problemet som uppstår vid utveckling av isolering är att tjockleken inte kan öka på grund av utrymmet 

i byggbodarna och yttermåtten vid transport. Pir isolering är en ny sorts isolering som utvecklats för 

att minska energiförbrukningen jämfört mot dagens isolering. Pir isolering är godkänd i Basta och har 

flamhämmande egenskaper. Pir är sprutisolering och har en isoleringsförmåga som är cirka 20-30% 

bättre än dagens isolering (Takcentrum 2015). Isoleringen används dock inte i byggbodar ännu 

(Cramo 2017). 

Belysning  
I framtiden kan inomhusbelysning av lågenergilysrör bytas ut till LED-belysning för att uppnå en mer 

energieffektiv byggbod med hjälp av längre livsläng och lägre energiförbrukning (Cramo 2017; 

Stavdal 2017). Byggbelysning av glödljuslampor i LED är under utveckling och målet är att sänka av 

antal watt från tretton till åtta. Trots lägre wattförbrukning skall lampan generera mer lumen. (Cramo 

2017) 

Solceller 
En solcell är en skiva med förmåga att avge elektrisk ström när den utsätts för solljus. En solpanel är 

när flera solceller monteras ihop och täcks med glas samt en aluminiumram. Solljuset värmer antingen 

vatten eller ånga som sedan driver en värmecykel med en turbin som genererar el. Solpaneler 

producerar egen el vilket bidrar till minskat köp av el från elnät och reducerat CO2-utsläpp. På 

baksidan är panelen försedd med elektriska anslutningar och även färdiga kontakter förekommer för 

att underlätta vid anslutning till flera enheter. Solpaneler placeras vanligtvis på tak i söderläge där det 

ej råder skugga från träd eller byggnader. Montering av solpaneler sker med hjälp av metallskenor som 

fästs i byggnadens tak (Solcellforum 2016). Solpaneler används i största mån på villatak eller 

kontorstak men förekommer även i liten utsträckning på boduppställningar. (Cramo 2017) 
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5.3 Veidekkes arbete med energieffektiv etablering 
5.3.1 intervjuer 

 

Boduppställning 
1.Använder ni boduppställning av standardbod eller energibod? 

 
Tabell 5.3 Boduppställning 

Från intervjuerna framkom det att sex stycken av tio byggprojekt använder boduppställning med 

energibodar. Statistiskt visar detta att 60% av byggprojekten använder en energieffektiv bod vilket 

innebär majoriteten tillfrågade byggprojekt. Fyra stycken byggprojekt använder boduppställning med 

standardbod och detta visar statistik på 40%.  

Under arbetsplatsbesök av flera byggprojekt framkom det gemensam problematik gällande bodarnas 

energiförbrukning. Vid boduppställning med tvåvåningsmontage förekom reglar mellan den undre 

bodens tak och den övre bodens golv som medför utrymme för att kalluft tar sig in mellan bodarna. 

Kalluften kyler den övre bodens golv vilket medför sämre komfort och minskad effekt av 

uppvärmningen. I en energibod var torkskåp insatt trots att boden hade torkrum. Ett av byggprojekten 

saknade närvarostyrd belysning i delar av boduppställningen.   

Utförare av bodetablering var platschefen på samtliga byggprojekt. Deltagare som valt standardbodar 

hade främst grundat sitt val efter tidigare erfarenheter. På två byggprojekt hade platschefen inte haft 

möjlighet att välja energibodar utan fått det som leverantören hade kvar på grund av brist på 

byggbodar. Flertalet av respondenter uppfattade att energibodar medför merkostnad för byggprojekt 

vilket ger incitament att inte välja energibodar på grund av att utgifterna har högst fokus.    

 

 

4; 40%

6; 60%

Standardbod

Energibod
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Energietablering 
2. Använder ni energietablering? 

 
Tabell 5.4 Användning av energietablering 

Från intervjuerna framkom det att endast två stycken av tio byggprojekt använder energietablering. 

Statistiskt visar detta att 80% av byggprojekten inte använder energietablering vilket innebär 

majoriteten tillfrågade byggprojekt. Endast två stycken byggprojekt använder boduppställning med 

energietablering och detta visar statistik på 20%. 

De två stycken byggprojekt som använde sig av energietablering använde också energibodar. Detta 

innebar att resterande fyra byggprojekt som använde sig av boduppställning med energibod saknade 

energietablering. En energibod som saknar energietablering uppnår inte sin fulla potential på grund av 

att en energietablering innefattar ytterligare åtgärder för minskad energiförbrukning. För majoriteten 

energibodar innebär detta ökad energianvändning och koldioxidutsläpp.  

En gemensam problematik som noterades efter okulär inspektion av byggprojekt med energietablering 

var ofullständig tätning och inkjolning av bodar. Vid avsaknad av dessa komponenter kyls bodens alla 

sidor vilket i sin tur kyler ner inomhustemperaturen som bidrar till ökad energiförbrukning. 

Byggprojekten var inte medvetna om att de hade en ofullständig energietablering och hade därför inte 

efterfrågat saknade komponenter. 

  

8; 80%

2; 20% Boduppställning utan
energietablering

Boduppställning med
energietablering
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Uppvärmningssystem till etableringen 
3. Vilket uppvärmningssystem används till etableringen? 

 
Tabell 5.5 Uppvärmningssystem 

Från intervjuerna framkom det att samtliga tio byggprojekt använder direktverkande el för 

uppvärmning av etableringen. Statistiskt visar detta att 100% av de tillfrågade projekt använder samma 

sorts uppvärmning. 

Direktverkande el var det enda uppvärmningssystemet som användes för samtliga projekts 

etableringar. Arbetsplatsbesöken visade att åtta stycken byggprojekt använder fjärrvärme vid 

uppvärmning av byggnaden och detta indikerar på att byggprojekten har tillgång till fjärrvärmenätet. 

Tillgång till fjärrvärmenätet ger möjlighet att koppla på en tillfällig fjärrvärmeslinga.  

 

Arbetsplatsens energibov 
4. Vad tror ni är energiboven på er arbetsplats? 

 
Tabell 5.6 Energibov 

Från tio stycken intervjuer framkom det att sju stycken byggprojekt ansåg att uppvärmning var den 

största energiboven, två stycken byggprojekt ansåg mänskligt beteende och ett byggprojekt ansåg otäta 

bodar. Statistiskt visar detta att 70% av byggprojekten ansåg att uppvärmning var den största 

energiboven. 

Intervjuerna påvisade att den största problematiken gällande onödig energiåtgång var uppvärmning av 

etablering. Otäta bodar kan ledas till uppvärmning eftersom det är energiförbrukningen kopplad till 

uppvärmningen som blir påverkad av värmeförlusterna från otätheter. Onödig energiåtgång grundar 

sig i hur man väljer att etablera. Boduppställning utan energibodar och energietablering bidrar till 

ökade värmeförluster och därför krävs mer energi för uppvärmning. Lösningsförslag som diskuterades 

under intervjuerna var att använda fjärrvärme som uppvärmningssystem där det fanns att tillgå. 

10; 100%

0; 0%
Direktverkande el

Annat
uppvärmningssystem

7; 70%

2; 20%

1; 10%
Uppvärmning

Mänskligt beteende

Otäta bodar
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Mänsklig faktor ansågs vara den största energiboven på två byggarbetsplatser men lyftes fram hos 

flera projekt. Uppställning av dörrar och öppnade fönster under längre tid i samband med radiatorer 

som står på full effekt bidrar till onödiga värmeförluster. Åtgärdsförslag som kom upp under 

intervjuerna var rondering av bodar för att säkerhetsställa funktion av dörrstängare, att fönster och 

dörrar inte står öppna utan tillsyn samt att radiatorerna står på lämplig temperatur. Radiatorns 

temperatur skall regleras efter utomhustemperaturen och förutom rondering tog två stycken 

byggprojekt upp radiatorer med spärr för termostatventil där temperaturen inte kan ställas om. 

 

Åtgärder för minskad energiförbrukning 
5. Använder ni några åtgärder för att minska energiförbrukningen? 

 
Tabell 5.7 Åtgärder för miskad energiförbrukning 

Från intervjuerna framkom det att åtta stycken av tio byggprojekt använder åtgärder för att minska 

energiförbrukningen. Energibod och energietablering räknas inte med i statistiken. Statistiskt visar 

detta att 80% vidtar åtgärder för att sänka energiförbrukningen vilket innebär majoriteten tillfrågade 

byggprojekt. Två stycken byggprojekt vidtog inga åtgärder för att sänka energiförbrukningen och detta 

visar statistik på 20%. 

Åtgärderna som vidtogs för minskad energiförbrukning var luftvärmepump, byggbelysning av LED 

och pellets för uttorkning. Luft-luftvärmepump förekom i fem byggprojekt som en kompletterande 

värmekälla. Värmepumpen är en snål värmekälla och bidrar till minskad energiförbrukning. En 

nackdel som projekten ansåg var luft-luftvärmepumpens förmåga att sprida värme på ett våningsplan. 

Byggbelysning av LED istället för halogenbelysning förekom i två projek. En LED-lampa har lägre 

watt och längre livslängd än en halogenlampa vilket bidrar till lägre energiförbrukning. I ett 

byggprojekt förekom uttorkning av byggnad med hjälp av pelletsbrännare. Flertalet av respondenter 

svarade dock att dem föredrog direktverkande el eftersom pelletsbrännare är en dyrare värmekälla. 

  

2; 20%

8; 80%

Nej

Ja
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Ambition att välja energieffektiv etablering 
6. Har ni ambition att välja energieffektiv etablering? 

 
Tabell 5.8 Ambition 

Från intervjuerna framkom det att sju stycken av tio byggprojekt har ambition att välja energieffektiv 

etablering. Statistiskt visar detta att en majoritet på 70% av tillfrågade byggprojekt vill välja 

energieffektiv etablering. Tre stycken byggprojekt anser sig inte ha ambition att välja energieffektiv 

etablering och detta visar statistik på 30%. 

Statistiken visar att fler projekt har ambitionen att vilja välja energieffektiv etablering än 

byggprojekten som väljer det i dagsläget. Varför byggprojekt med ambition inte väljer att utföra 

energieffektiv etablering svarar respondenter beror på att det saknas kompetens inom området, tid och 

ekonomisk lönsamhet. Föreslagna lösningar från respondenter är att ta in uthyrningsföretagen av 

etablering i ett tidigare skede för att få mer hjälp i valet av energieffektiv etablering.  

 

Kännedom om interna förutsättningar 

7. Finns kännedom om interna förutsättningar med avseende på etablering? 

 
Tabell 5.9 Kännedom 

Från intervjuerna framkom det att tio stycken av tio byggprojekt inte har någon kännedom om interna 

förutsättningar kring etableringen. Statistiskt innebär detta 100% av tillfrågade byggprojekt. 

Intervjuerna har visat att ingen av respondenterna anser sig ha kännedom om interna förutsättningar 

vid val av energieffektiv etablering. Veidekke har i dagsläget inga interna förutsättningar vid val av 

energieffektiv etablering vilket bidrar till att den som utför etableringen får fria händer vid beställning. 

Etableringens utformning beror på utförarens kunskap och erfarenhet inom området som resulterar i en 

stor spridning av energieffektivitet hos byggarbetsplatserna.  

 

3; 30%

7; 70%

Nej

Ja

10; 100%

0; 0%

Nej

Ja
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5.3.2 Enkäter 
Nedanstående cirkeldiagram visar resultaten av medarbetarnas svar på enkätfrågorna i antal svar och 

procent. Kommentarer som deltagande respondenter lämnat redovisas i bilaga 4. 

1. Vet du vad begreppet energibod innebär? 

 
Tabell 5.10 Energibod 

2. Vet du vad begreppet energietablering innebär? 

 
Tabell 5.11 Energietablering 

3. Skulle det hjälpa dig vid val av etablering om det finns information om tydliga förutsättningar för 

projekten att tillgå kring energieffektiv etablering? 

 
Tabell 5.12 Förutsättningar  

42; 62%

26; 38% Nej

Ja

48; 71%

20; 29%
Nej

Ja

9; 13%

59; 87%

Nej

Ja
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5.4 Koldioxidutsläpp 
Beräkningar av koldioxidutsläpp har påvisat att utbyte från standardbod till energibod med 

energietablering samt arbetsplatsbelysning av LED reducerar koldioxidutsläppen mellan 43% till 51%. 

Reduceringen av koldioxidutsläpp uppgår mellan en till nio ton vid beräkning av en arbetsplats på 15 

000 m2 beroende på uppvärmningsform (Avsnitt 4.1.2). Samtliga beräkningar som legat till underlag 

för resultaten i detta avsnitt redovisas i bilaga 5 - 15. Bilagorna innefattar data, beräkningar och 

tillhörande förklaringar. 

 

Tabell 5.13 Minskad mängd koldioxidutsläpp hämtat från bilaga 4. 

 

Tabell 5.14 Minskad mängd koldioxidutsläpp hämtat från bilaga 5. 

Nordiskt
perspektiv

(1kWh=100g)

Svensk
perspektiv

(1kWh=20g)

Fjärrvärme
(1Kwh=79g)

Fjärrvärme
märkt Bra
miljöval

(1kWh=14g)

Boduppställning 1 8,981 1,796 7,095 1,257

Boduppställning 2 6,741 1,348 5,326 0,944
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Boduppställning 2 172310 34462 136125 24123
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Tabell 5.15 Minskad mängd koldioxidutsläpp hämtat från bilaga 5. 

 

Tabell 5.16 Minskad mängd koldioxidutsläpp hämtat från bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

Nordiskt
perspektiv

(1kWh=100g)

Svensk perspektiv
(1kWh=20g)

Fjärrvärme
(1Kwh=79g)

Fjärrvärme märkt
Bra miljöval
(1kWh=14g)

Boduppställning 1 5191 1038 4101 727

Boduppställning 2 3897 779 3078 546
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Nordisk elmix 1kWh=100 g CO2 

 Etablering 1 Etablering 2 

 Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

 Co2 ton Co2 ton % Co2 ton Co2 ton % 

Behov av bostäder i 
Sverige perioden 2016–
2025 

44 730 000 229 565 1,5 44 730 000 172 310 1,2 

Aktuella bostadsprojekt i 
dagsläget i Stockholm 

9 103 500 15 574 0,5 9 103 500 11 690 

 

0,4 

Uppskattat påbörjade 
bostäder år 2017 i 
Sverige 

4 536 000 7 760 

 

0,5 4 536 000 5 825 

 

0,4 

Tabell 5.17 Utdrag från bilaga 6. 

 

Tabell 5.18 Utdrag från bilaga 6. 

 

 

Svensk fjärrvärme 1kWh=79 g CO2 

 Etablering 1 Etablering 2 

 Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

 Co2 ton Co2 ton % Co2 ton Co2 ton % 

Behov av bostäder i 
Sverige perioden 2016–
2025 

44 730 000 181 356 1,2 44 730 000 136 125 0,9 

Aktuella bostadsprojekt i 
dagsläget i Stockholm 

9 103 500 12 303 

 

0,4 9 103 500 9 235 0,3 

Uppskattat påbörjade 
bostäder år 2017 i 
Sverige 

4 536 000 6 130 0,4 4 536 000 4 601 

 

0,3 
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5.4.1 2-gradermålet inom Veidekke 

 
Nordisk elmix 1kWh=100 g CO2 

 Etablering 1 Etablering 2 

 Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

 Co2 ton Co2 ton % Co2 ton Co2 ton % 

Aktuella byggprojekt i 
dagsläget i regi av 
Veidekke, Sverige 

1 417 500 

 

2 425 0,5 1 417 500 

 

1 820 

 

0,4 

Tabell 5.19 Utdrag från bilaga 7. 

 

Svensk fjärrvärme 1kWh=79 g CO2 

 Etablering 1 Etablering 2 

 Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp vid 

energieffektiv 
etablering 

Procentuell 
besparing 

 

 Co2 ton Co2 ton % Co2 ton Co2 ton % 

Aktuella byggprojekt i 
dagsläget i regi av 
Veidekke, Sverige 

1 417 500 

 

1 916 

 

0,4 1 417 500 

 

1 438 

 

0,3 

Tabell 5.20 Utdrag från bilaga 7. 
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5.5 Kostnadsincitament för energieffektiv etablering  
I detta avsnitt redovisas besparade driftkostnader för byggbodar och arbetsplatsbelysning vid 

applicering av energieffektiv etablering. Beräknat på ett varierande elpris kan man genom att använda 

energieffektiv etablering med avseende på byggbodar och byggbelysning bespara 

förbrukningskostnader enligt nedanstående tabeller.  

 

 

 

 

Tabell 5.21 Variation av elpriser 

Tabell 5.22 Besparad energiförbrukning för en byggbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.23 Besparad energiförbrukning för byggarbetsplatsbelysning  

  

 Kostnad per kWh 

Elpris 50 öre 1 kr 1,5 kr 

 Energibesparing 

per byggbod 

Kostnadsbesparing byggbod 

per år 

Kostnadsbesparing byggbod 

per byggdag 

kWh/år Elpris 

50 

öre/k

Wh 

Elpris 1 

kr/kWh 

Elpris 

1,5 

kr/kWh 

Elpris 50 

öre/kWh 

Elpris 1 

kr/kWh 

Elpris 

1,5 

kr/kWh 

Boduppställning 1 

50% energibesparing 

4000 2000 4000 6000 8 16 24 

Boduppställning 2 

40% energibesparing 

2880 1440 2880 4320 6 11 17 

 Energibesparing per 

byggbelysning 

Kostnadsbesparing byggbelysning 

per år 

kWh/år Elpris 50 

öre/kWh 

Elpris 1 

kr/kWh 

Elpris 1,5 

kr/kWh 

Strålkastare byte från 

halogen till LED  

63 31 63 94 

Glödljusbelysning byte från 

halogen till LED  

12 6 12 18 
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6. Analys 

Tidigare forskning har påvisat vikten av byggsektorns bidrag till koldioxidutsläpp. Ett starkt samband 

mellan bodetablering och energianvändning har rapporterats i litteraturen. Denna studies syfte var att 

se över energieffektiv etablering ute på byggprojekt och dess inverkan på koldioxidutsläpp. Arbetet 

har identifierat indikatorer som ser över etableringens energianvändning inom valda 

miljöcertifieringar. Denna studie hade för avsikt att uppskatta energieffektiv etablerings inverkan på 

koldioxidutsläpp kopplat till Veidekkes interna 2-gradersmål. Verktyg som tillämpats under 

arbetsgången var litteraturstudie, intervjuer och enkätundersökning.  

Resultaten från intervjuer har visat att medvetenhet om bodetableringens energiförbrukning varierar 

mellan byggprojekt. Det föreligger flera möjliga förklaringar av detta resultat som skulle kunna bero 

på kunskap, tid, ekonomi och vilket utbud av byggbodar leverantören erbjuder. Majoriteten 

byggprojekt hade boduppställning med energibodar men även standardbodar förekom. Användningen 

av energibodar är positiv eftersom ett intresse finns att välja miljövänligare alternativ. Vid fall där 

utföraren av etableringen valt en bodetablering med standardbodar kan det bero på personens tidigare 

kunskap och erfarenhet inom ämnet. En person som tidigare varit på byggarbetsplatser med etablering 

av standardbodar kan bli påverkad och fortsätta i ingått mönster trots att marknaden utvecklas. 

Tidsbrist är en också en förklaring till att energieffektiv etablering inte väljs. Etableringen kan 

prioriteras bort och ges inte den tid som krävs för att sätta sig in i ämnet. Genom att avsätta tid och ha 

god planering kan medarbetare uppmuntras till att välja energieffektiv etablering trots tidigare 

erfarenhet och kunskap.  

Studien har påvisat onödig energiförbrukning hos flera byggprojekt trots användning av energibod. 

Två exempel är reglar mellan byggbodar vid tvåvåningsmontage och insättning av torkskåp i 

byggbodar med torkrum. Felaktig placering av byggbodar vid tvåvåningsmontage bidrar till 

värmeförluster som försämrar funktionen av en energibod. Under ett platsbesök uppmärksammades 

det att insättning av torkskåp hade utförts i en energibod med torkrum. I avsnitt 6.4 enligt Stavdal kan 

regelbunden användning under en höstmånad av fyra stycken torkskåp av äldre modell motsvara 

energianvändningen hos en eluppvärmd villa, om inte torkskåpen används korrekt. Vid insättning av 

torkskåp försummas ett torkrums huvudfunktion genom att höja energiförbrukningen.  

Minoritet byggprojekt använder energietablering trots att resultat visat att majoriteten använder 

energibodar. Ett viktigt resultat från intervjuerna med representanter från Cramo och Stavdal var att en 

energibod inte uppnår sin fulla potential utan energietablering. För att uppnå minskad 

energiförbrukningen upp till 40%-50% krävs korrekt användning vilket innebär att en energibod 

behöver kompletteras med energietablering. I examensarbetet Energieffektivisering av arbetsbodar på 

byggarbetsplatser styrks detta då studien visat att isolering och tätning mellan byggbodar var den 

viktigaste åtgärden vid minskad energiförbrukning (Olsson 2012). Resultatet innebar att fyra stycken 

byggprojekt från studien inte uppnådde förväntad reducering av energiförbrukning med hjälp av 

energibodar på grund av saknad energietablering. Reducerad energiförbrukning kopplas till 

koldioxidutsläpp och kostnader vilket i sin tur inte leder till möjlig besparing.   

Av byggprojekten som hade etablerat korrekt med avseende på energieffektivitet förekom ofullständig 

energietablering. Saknat material av isolering mellan bodar och inkjolning bidrar till att en 

energietablering inte uppfyller sin funktion. Utan funktion uppnås inte önskad reducering av 

energiförbrukning och åtgärden blir endast en merkostnad. Ofullständig etablering kan härledas till att 

leverantören inte levererat rätt mängd material för beställd etablering. En orsak till att medarbetare på 

byggprojektet inte uppmärksammat saknade komponenter är att det inte finns kunskap om vad en 

energietablering skall innefatta. Om beställaren skall efterfråga saknade komponenter från 

leverantören måste kunskap finnas hos medarbetare.  

Ett positivt resultat från studier på Veidekkes byggarbetsplatser var att åtta stycken respondenter 

svarade att byggprojekt vidtog åtgärder för minskad energiförbrukning. Vanligast förekommande 

åtgärd var luft - luftvärmepump som kompletterande värmekälla i delar av bodetableringen. I avsnitt 



36 
 

6.7.1 enligt Stavdal kan energiförbrukningen minskas upp till 30% om värmepumpen genererar 

byggbodens grundvärme. Korrekt användning ger förutsättningar för att värmen skall sprida sig och att 

energieffektivitet skall uppnås. Korrekt användning bygger på att byggprojekt har kunskap om 

värmepumpens fulla funktion. Luft - luftvärmepump är ett bra val för att få ner energiförbrukningen 

vid uppvärmning eftersom elradiatorer var vanligast vid uppvärmning av byggbodar. Byggbelysning 

av LED förekom på två stycken byggprojekt. På grund av längre livslängd och lägre watt är belysning 

av LED bättre än halogen med hänsyn till energiförbrukning. Beräkningar av utbyte från halogen till 

LED-belysning gav resultat att byggprojekt kan minska sin energiförbrukning i avseende på både 

klimat och ekonomi (Bilaga 5; Bilaga 8). I ett byggprojekt förekom pelletsbrännare som 

uppvärmningskälla vid uttorkning av byggnad. Pellets anses neutral ur miljösynpunkt eftersom det är 

en förnybar energikälla och bör förespråkas istället för direktverkande el med hänsyn till klimatet. Vid 

uppvärmning krävs ett pelletsförråd vilket kan vara en problematik eftersom det sällan finns gott om 

utrymme på en byggarbetsplats. Respondenter från intervjuer på Veidekke svarade att pelletsbrännare 

var kostsamt och sällan går ihop med byggprojektets avsatta budget.  

Respondenter från intervjuerna lyfte fram att mänsklig faktor är en bidragande orsak till oönskad 

energiförbrukning. För att motverka radiatorer som står på full effekt i samband med öppna dörrar och 

fönster bör medarbetare upplysas om att dörrar med dörrstängare inte får ställas upp eller att fönster 

lämnas öppna. Upplysning kan ske via information vid morgonmöte, rondering och skyltning. 

Repetition av information skapar ett positivt ingått mönster. För att minska oönskad energiförbrukning 

bör alla medarbetare ta sitt ansvar även om åtgärden känns obetydlig för individen.  

För att förhindra att radiatorer ställs på full effekt bör spärr monteras på termostatventil för att 

rumstemperaturen skall vara reglerad efter utomhustemperaturen. I examensarbetet Energianvändning 

i byggbodar har resultat visat att temperaturreglering hade störst inverkan på energianvändning i en 

byggbod och även kortast återbetalningstid (Ambrosson, Selin 2014). Samtliga besökta 

byggarbetsplatser använder inte radiatorer med spärr på termostatventil. Spärr bör appliceras på 

radiatorer i byggbodar eftersom den bidrar till minskad energiförbrukning samt har en kort 

återbetalningstid jämfört mot andra åtgärder. Montering av spärr kräver inga större ingrepp.  

Den största energiboven enligt flest byggarbetsplatser var uppvärmning till bodetablering. Samtliga 

undersökta byggprojekt använde direktverkande el till sin etablering trots att merparten byggprojekt 

använde fjärrvärme i byggnaden. Val av fjärrvärme kräver god planering eftersom anslutning till 

fjärrvärmenätet kräver att en byggbod är försedd med system för vattenburen värme. Vid möjlighet till 

anslutning krävs det en fjärrvärmeslinga att tillgå på byggarbetsplatsen. En begränsning är att 

fjärrvärmenätet främst finns att tillgå i tätorter med närhet till fjärrvärmeleverantör. Kostnad för 

anslutning till en fjärrvärmeslinga måste beaktas vid val av fjärrvärme. Fjärrvärme bör tas i anspråk på 

platser där det finns möjlighet till anslutning eftersom det är ett mer energieffektivt 

uppvärmningssystem jämfört mot direktverkande el. Vid nyproduktion som skall anslutas till 

fjärrvärmenät eller när fjärrvärmenät redan finns på byggarbetsplatsen bör byggprojekt sträva efter att 

ansluta byggbodarna. Eftersom abonnemangs- och installationsfrågor är en förutsättning vid 

anslutning bör man redan i projekteringsfasen ha kontakt med fjärrvärmeleverantören. Byggprojekt 

bör meddela leverantören att fjärrvärme skall användas redan vid etableringsstart. På grund av 

merkostnad vid anslutning bör valet vara kopplat till byggtid och omfattningen hos byggprojekt. Stora 

byggprojekt har större chans än mindre byggprojekt att tillgå fjärrvärmenätet eftersom byggnationerna 

oftast sker i tätorter. I byggprojekt med stor omfattning och flera års byggtid bör därför fjärrvärme 

väljas vid uppvärmning om det finns att tillgå.  

Resultat har visat att Veidekke i dagsläget inte har utvecklat förutsättningar kring energieffektiv 

etablering av byggarbetsplatser. Till följd av att förutsättningar saknas varierar energieffektiviteten 

mellan byggprojekt. En konsekvens av detta är möjligheten att utforma förutsättningar inom 

organisationen med syftet att samtliga byggprojekt får samma grund att utgå från vid planering och val 

av etablering. En gemensam grund förebygger att standard med avseende på energieffektivitet varierar 

mellan byggprojekten. Samtliga arbetsgrupper bör tillgå företagets ställda förutsättningar för att utifrån 

sina egna möjligheter bli energieffektiva. Riktlinjer bör vara kopplade till byggprojekts omfattning och 

tidsram. Byggprojekt med stor omfattning och flera års byggtid bör exempelvis sträva efter att etablera 
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med energibodar, energietablering, inkoppling till fjärrvärme och byggbelysning av LED. En tjänst på 

arbetsplatsen borde innefatta ansvar över uppföljning av energiförbrukning och vägledning av 

mänskligt beteende. Mindre byggprojekt under en kort tidsperiod bör se över vilken val som har störst 

inverkan för minskad energiförbrukning och koncentrera sig på mindre åtgärder som är effektiva, 

exempelvis spärr på termostatventil.  

Från intervjuer med respondenterna uppmärksammades energibod, energietablering och 

förutsättningar kring etableringen. En gemensam orsak till att energieffektiv etablering inte valdes var 

saknad kunskap om energibod och energietablering. Åtta stycken respondenter trodde att energibod 

var detsamma som energietablering och samtliga tio respondenter hade inte vetskap om vad en 

energietablering skall innefatta. Interna förutsättningar inom verksamheten skulle underlätta vid 

planering och utförande av etablering. En enkätundersökning genomfördes till 109 stycken tjänstemän 

i regionen för vidare utredning om intervjuerna speglade hela verksamheten. Enkätundersökningen 

hade en svarsfrekvens på 62,4% och ger trovärdighet i undersökningen då 68 personer svarade.  

Enkätundersökningen visade ett gemensamt resultat angående byggbodar och energietablering att 

majoriteten inte visste vad begreppet innebar. 62% respektive 71%  av tillfrågade medarbetare hade 

inte vetskap om vad en energibod och energietablering innebar. Undersökningen visade likvärdigt 

resultat som intervjuerna eftersom det påvisade att det saknades kunskap inom båda områdena men att 

fler medarbetare saknade vetskap om energietablering. Denna kombination av resultat stöder 

antagandet att det är lätt att fortsätta använda bodetablering efter erfarenhet trots att marknaden 

ständigt utvecklas. I kombination med tidsbrist kan det vara svårt att hitta utrymme för ny kunskap och 

bryta gamla mönster. I fallen där man trots val av energieffektiv etablering inte vet vad begreppen 

innebär föreligger det risk för felanvändning.  

Ett positivt resultat från enkäten visade att 87% svarade ja på frågan att interna förutsättningar skulle 

underlätta vid planering och utförande av etablering. En konsekvens av detta är möjligheten att 

involvera medarbetarna vid utveckling av hur en arbetsplats kan uppnå minskad energiförbrukning. 

“Jag tror att vi har väldigt många som vill ta hållbara beslut i det dagliga arbetet men att det varit svårt 

att på ett enkelt sätt hitta information om vilka val man ska göra” är en kommentar från 

enkätundersökningen som stödjer behovet av förutsättningar (Bilaga 4). Upprättande av 

förutsättningar för energieffektiv etablering är fördelaktigt i utbildande syfte eftersom det är 

tidssparande för utföraren av etableringen och sätter riktlinjer att forma sig efter för byggprojekt.   

Granskning av miljöcertifieringar gav resultat att BREEAM är tillämpbar som hjälpmedel för 

uppföljning av etableringens energiförbrukning. Kraven i indikator Man 3 - Arbetsplatsens påverkan 

behandlar faktorer som detta arbete lyft fram som åtgärder till att uppnå en energieffektiv arbetsplats. 

Bedömningen innefattar månadsvis mätning av energianvändning på byggarbetsplatsen som kan 

kopplas till att elmätare bör monteras till byggbodarna. Upprättning av relevanta mål för arbetsplatsens 

energiförbrukning bidrar till att involvera medarbetare. Synliga resultat på platskontoret från 

uppföljning av elmätare som jämförs med arbetsplatsens mål bidrar till ökad medvetenheten hos 

medarbetare. En person på byggarbetsplatsen som skall ansvara för mätning och insamling av data 

förebygger att reglering av energiförbrukningen prioriteras bort.   

Detta arbete anser att det finns utrymme att lägga till bedömning av byggarbetsplatsens 

energiförbrukning i miljöcertifieringen LEED. I bedömningsområdet Innovativ design skulle tillägg av 

energieffektiv etablering kunna bidra till att byggprojekt tar sig miljömässigt längre än vad LEED 

kräver. För att uppnå bonuspoäng inom bedömningsområdet skulle energieffektiv etablering kunna 

bedömas som en teknisk lösning. 

Resultaten från beräkningar har visat att energieffektiva val kan reducera etableringens 

koldioxidutsläpp upp till 51%. Resultatet förutsätter att standardbodar, strålkastare, glödljusbelysning 

av halogen byts ut till energibodar med energietablering, strålkastare och glödljusbelysning av LED. 

Energibodarna har 50% mindre energiförbrukning än standardbodarna. I ett annat fall har 

energiförbrukningen kunnat minska med 43% där istället bodetableringen byts ut till energibodar med 

40% mindre energiförbrukning. 
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Om koldioxidutsläppen beräknas efter en nordisk elmix som är vanligast förekommande skulle 

behovet av 710 000 stycken bostäder mellan perioden 2016-2025 beräknas minska koldioxidutsläppen 

upp till 1,5%. Uppskattat påbörjade bostäder år 2017 i Sverige och aktuella bostadsprojekt i dagsläget 

i Stockholm skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 0,5%. För att uppnå den procentuella 

minskningen krävs det att hela byggbranschen upprätthåller en energieffektiv standard. Det är varje 

entreprenörs uppgift att arbeta med koldioxidutsläppen. Om byggverksamheten inte börjar ställa högre 

krav med avseende på energiförbrukning blir det globala 2-gradersmålet ouppnåeligt. Uppmaningen 

gäller även den enskilda individen på byggarbetsplatsen eftersom minskningen av energiförbrukningen 

måste hållas konsekvent.  

Vid utbyte till energieffektiv etablering på samtliga av Veidekkes 90 stycken byggarbetsplatser i 

Sverige beräknat utifrån nordisk elmix kan koldioxidutsläppen minskas upp till cirka 2 430 ton 

koldioxid. Resultatet innebär en procentuell minskning på 0,5% av det totala koldioxidutsläppet 

beräknat från alla Veidekkes byggarbetsplatser. Detta innebär att vid utbyte till energieffektiv 

etablering på samtliga byggarbetsplatser kan Veidekke uppnå 25% av det interna 2-gradersmålet.  

Vid energieffektiv etablering i samband med användning av fjärrvärme kan koldioxidutsläppen 

minska med 1,2% vid byggnation av bostäder mellan perioden 2016-2025. Uppskattat påbörjade 

bostäder år 2017 i Sverige och aktuella bostadsprojekt i dagsläget i Stockholm skulle kunna minska 

koldioxidutsläppen med 0,4%. Svensk fjärrvärme släpper ut 79 gram CO2/kWh vilket är 21 gram 

CO2/kWh mindre utsläpp än vid uppvärmning av nordisk elmix. Eftersom totala koldioxidutsläppen 

från samtliga byggprojekt är beräknade efter ett genomsnittligt värde grundat på både nordisk elmix 

och fjärrvärme är beräkningarna samma för båda uppvärmningsformerna. Beräkningar visar därför en 

lägre minskning av koldioxidutsläppen vid fjärrvärme som måste tas med i bedömningen. Vid 

beräkning av ren fjärrvärme skulle det totala koldioxidutsläppet vara lägre än vid användning av 

nordisk elmix och därför leda till en högre procentuell minskning. Vid val av fjärrvärme bör 

medvetenhet finnas om fjärrvärme märkt Bra miljöval som endast har ett koldioxidutsläpp av 14 gram 

CO2/kWh. Fjärrvärme märkt Bra miljöval har lägst koldioxidutsläpp och minskar utsläppen med 86% 

jämfört mot nordisk elmix samt 82% jämfört mot vanlig fjärrvärme. Fjärrvärme märkt Bra miljöval 

bör väljas vid strävan efter maximalt minskat koldioxidutsläpp om byggarbetsplatsen kan tillgå 

fjärrvärmenätet.  

I resultatet framkom det att lägre kostnader är ett svårfångat incitament vid val av energieffektiv 

etablering. På dagens marknad är prisbilden högre vid val av energibodar och LED-belysning med 

avseende på energiförbrukning och hållbarhet. Resultat visar att kostnadsincitament gäller om 

merkostnaden för energieffektiv etablering inte överstiga besparingen av energiförbrukning (Avsnitt 

9). Exempelvis vid val av energieffektiv etablering gäller kostnadsincitament om energibodar kostar 

lika mycket som standardbodar då energibesparingen bidrar till lägre förbrukningskostnad. Vid 

merkostnad av energibod måste kostnaden vara lägre än minskad energiförbrukning för att 

kostnadsincitament skall gälla.  

Resultat visar att vid val av boduppställning 1 med energieffektiv etablering är kostnadsbesparingar 

per byggdag åtta kronor vid 50 öre/kWh och 24 kronor vid 1,5 kr/kWh. Resultaten visar att 

lönsamheten av energieffektiv etablering är större vid högre elpriser. Företag räknar hem kostnaderna 

fortare genom elpriset eftersom marknadspriset för energibodar och standardbodar har mindre 

variation. Vid ökad efterfrågan av energibodar, energietablering och LED-belysning skulle marknaden 

expandera och priserna minska. Respondenter från intervjuer har svarat att beställaren sällan 

efterfrågar energieffektiv etablering. Eftersom beställaren styr efterfrågan minskar entreprenadens 

fokus på etableringen.  

Examensarbetet Upphandlingskrav utifrån energieffektiviseringsåtgärder i byggskedet menar att det är 

kundens ovilja för utvecklingskostnader av energieffektiva bodar som stoppar utvecklingen (Hatami, 

Inekci 2015). En konsekvens är att byggarbetsplatser som efterfrågar energibodar kan bli nekade och 

behöva välja standardbodar på grund av bristfälligt utbud hos leverantören (avsnitt 7.1.1). Utveckling 

av nya produkter och ökat utbud hos leverantörerna kräver att hela byggbranschen efterfrågar 
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energieffektiv etablering. Större efterfrågan skulle bidra till en bättre prisbild och att framtidens 

marknad endast kommer att erbjuda energieffektiv etablering.  

En av frågorna som måste ställas utifrån dessa resultat är om valet av energieffektiv etablering skall ge 

ekonomisk vinning eller om minskade koldioxidutsläpp skall ses om goodwill. Valet ligger mellan att 

vara kostnadseffektiv eller uppnå Veidekkes interna 2-gradersmål. Vid merkostnad av energieffektiv 

etablering ställs frågan om det är kunden eller entreprenören som skall ta kostnaden. 
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7. Slutsatser 

Resultat från studier på Veidekke har visat att det finns goda förutsättningar att applicera 

energieffektiv etablering inom byggverksamheten. Av tio undersökta byggprojekt har 60% tagit ett 

steg mot en mer energieffektiv byggarbetsplats. Ambitionen hos medarbetare ger en god grund för att 

utveckla rutiner inom företaget.  

Veidekke bör upprätta centrala riktlinjer om vad en byggarbetsplats skall arbeta med för att uppnå 

energieffektivitet beroende på omfattning och tidsram. Utifrån riktlinjerna kan varje byggprojekt 

upprätta en projektanpassad energiplan och målsättning utefter egna förutsättningar och möjligheter. 

Byggprojekt med stor omfattning under flera års byggtid bör använda energibodar med 

energietablering vid boduppställning, arbetsplatsbelysning av LED samt utreda om fjärrvärme finns att 

tillgå. På varje byggarbetsplats bör en medarbetare följa upp och avläsa arbetsplatsens 

energiförbrukning. Resultat från avläst energiförbrukning bör finnas synligt på platskontoret och 

jämföras mot arbetsplatsens målbild för att involvera medarbetare.  

Genom att applicera energieffektiv etablering på företagets samtliga byggarbetsplatser i Sverige skulle 

Veidekke uppnå 25% av sitt interna 2-gradersmål. För att uppnå målet bör ökad medvetenhet hos 

medarbetare ske genom utbildning om energieffektiv etablering och interna målsättningar. Genom att 

skapa goda förutsättningar inom företaget uppmuntras medarbetarna till att vilja utveckla 

energieffektiva byggarbetsplatser.  

I resultatet framkom det att lägre kostnader är ett svårfångat incitament vid val av energieffektiv 

etablering. På dagens marknad är prisbilden högre vid val av energibodar och LED-belysning med 

avseende på energiförbrukning och hållbarhet. Kostnadsincitament gäller om merkostnaden för 

energieffektiv etablering inte överstiga besparingen av energiförbrukning. Byggbranschen måste öka 

efterfrågan av energieffektiv etablering och våga vara drivande i utvecklingen för att motverka 

merkostnader vid val av energibodar och LED-belysning. Fram tills marknaden av etablering kommit 

längre fram med avseende på energieffektivitet är det en förhandlingsfråga för varje part. Beställare, 

entreprenörer och leverantörer av etablering till byggarbetsplatser måste tillsammans sträva efter 

hållbarhet och minskad klimatpåverkan.  

Vid upprättande av kommersiella fastigheter certifierade av BREEAM-SE bör beställaren och 

entreprenören tillsammans sträva efter att uppnå poäng inom indikator Man 3 - arbetsplatsens 

påverkan för att bidra till energieffektiv etablering. I indikatorn bedöms målsättning, övervakning och 

rapportering av energianvändning eller koldioxidutsläpp från byggarbetsplatsen. Bedömningen kan 

tillämpas som ett hjälpmedel för att uppnå energieffektivitet på arbetsplatsen. Vid certifiering av 

LEED kan energieffektiv etablering användas som teknisk lösning för att uppnå bonuspoäng inom 

bedömningsområdet Innovativ design.  

Sammanfattningsvis kan energieffektiv etablering bidra till en betydelsefull minskning av 

koldioxidutsläpp från byggarbetsplatser trots små åtgärder. För att följderna på klimatet skall vara 

hanterbara är alla bidrag till minskat koldioxidutsläpp av vikt. Byggbranschen bör axla sitt ansvar och 

bidra till att FN:s globala 2-gradersmål uppnås för att konsekvenserna inte skall bli irreversibla.  

För att få energieffektiv etablering lättillgängligt på marknaden krävs efterfrågan från hela 

byggsektorn. Fram till att kostnadseffektivitet inte längre är ett svårfångat incitament är det en 

förhandlingsfråga för varje part.  
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8. Rekommendationer 

8.1 Rekommendationer för Veidekke 
Våra rekommendationer till Veidekke är att skapa underlag för energieffektiv etablering som alla 

arbetsgrupper kan ta del av vid planering och utförande av etablering. Varje byggarbetsplats bör 

upprätta en projektanpassad energiplan efter centrala riktlinjer inom företaget. Ett byggprojekt skall ha 

en tydlig målbild om arbetsplatsens klimatpåverkan och ha en medarbetare som ansvarar för 

uppföljning av energiförbrukningen. Utbildning skall implementeras i verksamheten för att öka 

medvetenheten hos medarbetare. För att uppnå goda förutsättningar bör uthyrningsföretag av 

etablering involveras i ett tidigt skede. Vid applicering av energieffektiv etablering inom hela 

byggverksamheten är kostnadseffektivitet en förhandlingsfråga hos varje part.  

Uppföljning av byggarbetsplatsens energiplan bör införas i interna revisioner för att säkerhetsställa att 

byggprojekten arbetar efter företagets centrala riktlinjer och bidrar till 2-gradersmålet. Nästa steg till 

att uppnå Veidekkes interna 2-gradersmål är att se över byggtransporter och betongtillverkning. 

8.2 Vidare studier 
En naturlig fortsättning av detta arbete är att undersöka flera områden inom Veidekkes verksamhet 

som kan bidra till företagets interna 2-gradersmål. Möjliga områden för vidare studier 

är energieffektivisering av uppvärmda förvaringscontainers, byggtransporter och betongtillverkning. 
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Bilagor 



Bilaga 1 
 

Frågor inför platsbesök 
 

1. Vilket uthyrningsföretag använder ni i er etablering? 

2. Vem utför etableringen på er arbetsplats? 

 

3. Använder ni boduppställning med Standardbod eller energibod? 

4. Vad för belysningssystem använder ni er av? Lågenergilampor, närvarostyrdbelysning etc. 

 

5. Vilket uppvärmningssystem används till etableringen och byggnaden? 

6. Vad använder ni er av för containers? 

7. Använder ni några åtgärder i dagsläget för att få en energisnål etablering? 

8. Finns det mål eller kunskap om vad en arbetsplats drar och om hur kan man förbättra det? 

9. Har ni några mätningar av er energiförbrukning och kostnader som vi kan ta del av? 

10. Vad tror ni är den största energiboven på er arbetsplats? Vilka förbättringar kan man i så fall 

göra inom det området? 

11. Efterfrågas det av kunderna att ni har koll eller försöker minska energi? 

 

12. Finns kännedom om interna krav med avseende på energieffektiv etableringen? 

 

13. Vilka åtgärder skulle ni kunna göra för att få en mer energisnål etablering? 

14. Vet ni vad som finns på marknaden med avseende på energieffektiv etablering och om det 

kostar mer? 

 

15. Har ni ambition att välja energieffektiv etablering?  

 

 



Bilaga 2 
 

Frågor till uthyrningsföretag 
 

1. Vilka energibesparingar kan man göra med hjälp av en miljöbod? 

 

2. Vilka enskilda energilösningar man kan göra vid användning av standardbod? 

(Exempelvis bättre belysningssystem, nattsänkning, FTX-system mm.) 

 

3. Vad har ni för utbud av containers? 

 

4. Vad är de olika hyreskostnaderna för en standardbod och miljöbod? Sifferexempel? 

 

5. Vad är energiförbrukningen för en standardbod gent emot en miljöbod? 

Sifferexempel? 

 

 

6. Hur ser efterfrågan ut för de olika bodarna? 

 

7. Har ni möjlighet att koppla in fjärrvärme i era bodar?  

 

8. Vilka värmesystem kan användas i era bodar och vilken är den mest förekommande? 

 

9. Vilka tillverkare använder ni er av? 

 

10. Har ni några nya energieffektiva lösningar som ni utvecklar i dagsläget?  

 

11. Vad tror ni kommer att finnas på marknaden i framtiden som gynnar miljön? 

 



Bilaga 3 
 

Enkätundersökning 

 



 

 

 

Bilaga 4 
 

Kommentarer från enkätundersökning 

 

Du får gärna lämna en kommentar om du har några tankar kring ämnet! 

 

  
Idag känner jag bara till uttrycket energibodar. De skall dra mindre el. De skall vara bättre 

isolerade. De skall ha belysningsstyrning. De är såklart dyrare. 
  

  Sitter inte i en tillfällig etablering 

  
  

  
Jag har inte så bra koll vad som räknas till en energietablering och inte, men vet att cramo 

tillhandahåller bodar som är energieffektiva. Etablerar ju uteslutande bara med bodar från cramo.  
  

  

Bodarna står ju för en hög del av elförbrukningen på ett byggprojekt. Om man kan visa skillnaden 

i elkostnad mellan en traditionell och en energietablering så är det ett mycket bra underlag för att 

motivera att välja en energietablering.  
  

  
Det borde finnas enklare planeringsverktyg med nyckeltal så att man ser hur mycket 

genomsnittsförbrukning varje etableringshjälpmedel har. 
  

  man får hoppas att goda exempel delas 
  

  
Företaget bör ha en strategi om vilka bodar vi skall använda samt mäta energiförbrukningen för 

att hämta hem merkostnaden. 
  

  
Jag tror att vi har väldigt många som vill ta hållbara beslut i det dagliga arbetet men att det varit 

svårt att på ett enkelt sätta hitta information om vilka val man kan göra.. 
  

  
Klart det skulle få mig att tänka på energieffektivitet men sedan får man väga vilken merkostnad 

man är beredd på att lägga rent kostnadsmässigt i projektet. 
  

  

Vi har lite problem med att Stavdal inte blir "klara". Vi har beställt en energietablering, men inser 

nu att vi inte fått det fullt ut. Vi har tjatat mycket på dem att bli klara inne i bodarna och själva 

inte följt upp att de även blivit klara med allt utvändigt. 

  
Summa: 10 

 



Bilaga 5 

 

Energiförbrukning 
Data är hämtad från avsnitt 6.1 samt 7.2.4 
Tabell 1     

 Energiförbrukning (kWh/år)   

Byggbodar (8,4m x 2,9m) Boduppställning 1 Boduppställning 2   

Standardbod 8000 7200   

Energibod 4000 4320   

Energibesparing vid utbyte av bod 4000 2880   

Procentuell besparing 50% 40%   

     

Tabell 2     

Byggbelysning Energiförbrukning (W) 
Energiförbrukning 
(kWh) 

Energiförbrukning 
(kWh/BD) 

Energiförbrukning 
(kWh/år) * 

Strålkastare     

Halogenstrålkastare 400 0,4 3,2 100,4 

LED-strålkastare 150 0,15 1,2 37,65 

Besparing 250 0,25 2 62,75 

Glödljusbelysning     

Halogenglödlampa 60 0,06 0,48 15,06 

LED-glödlampa 13 0,013 0,104 3,263 

Besparing 47 0,047 0,376 11,797 

*Energiförbrukning är beräknad efter antal arbetsdagar år 2017 (251 
arbetsdagar)    



Bilaga 6 
 

Koldioxidutsläpp 
Tabell 3 redovisar konvertering av energi till koldioxid. Data är hämtad från bilaga 4. 
Tabell 3         

 Nordiskt persperktiv (1kWh=100g) Svenskt perspektiv (1kWh=20g) Fjärrvärme (1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra 
miljöval (1kWh=14g) 

 CO2 gram/år  CO2 ton/år CO2 gram/år CO2 ton/år CO2 gram/år  CO2 ton/år 
CO2 
gram/år  CO2 ton/år 

Byggbodar  
(8,4m x 2,9m)         

Standardbod  
(8000 kWh/år) 800000 0,8 160000 0,16 632000 0,632 112000 0,112 

Energibod  
(4000 kWh/år) 400000 0,4 80000 0,08 316000 0,316 56000 0,056 

Standardbod 
(7200kWh/år) 720000 0,72 144000 0,144 568800 0,5688 100800 0,1008 

Energibod  
(4320 kWh/år) 432000 0,432 86400 0,0864 341280 0,34128 60480 0,06048 

         

Byggbelysning         

Strålkastare         

Halogenstrålkastare 10040 0,01004 2008 0,002008 7931,6 0,0079316 1405,6 0,0014056 

LED-strålkastare 3765 0,003765 753 0,000753 2974,35 0,00297435 527,1 0,0005271 

Glödljusbelysning         

Halogenglödlampa 1506 0,001506 301,2 0,0003012 1189,74 0,00118974 210,84 0,00021084 

LED-glödlampa 326,3 0,0003263 65,26 0,00006526 257,777 0,000257777 45,682 0,000045682 



Bilaga 7 

Beräkningar tillhörande bilaga 8 
 

Innefattar bodetablering 1 som ger minskad energibesparing på 50% och bodetablering 2 som ger 

minskad energibesparing på 40%.  

Beräkningar för besparing av energiförbrukning för en framtagen arbetsplats på 15 000 m2 har utförts. 

Konvertering från energi (kWh) till mängd koldioxid (ton) har utförts för nämnda 

uppvärmningsformer som nämns i avsnitt 4.1.2. Beräkningarna baseras på ett års etablering.  

 Tabell 1, tabell 2 och tabell 3 används som underlag för utförda beräkningar. 

Beräkning av energiförbrukning (kWh/år) för bodetablering och byggbelysning görs enligt följande 

formel: 

• Antal komponenter x Energiförbrukning 

Vid konvertering från energiförbrukning (kWh/år) till koldioxidutsläpp (ton/år) för samtliga 

uppvärmningsformer gäller följande formel: 

• Antal komponenter x komponentens koldioxidutsläpp från vald uppvärmningsform 

Efter överstående beräkningar görs även en beräkning för att visa besparad mängd energi och minskad 

mängd koldioxidutsläpp vid utbyte av de olika komponenterna. 

Beräkning av totalbesparing för arbetsplats görs enligt följande formel: 

• Totalbesparing vid byte av bod + Totalbesparing vid byte av byggbelysning 

Beräkning av procentuell besparing för arbetsplatsen görs enligt följande formel: 

• Totalbesparing för arbetsplats / Energiförbrukning energietablering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 8 
 

 

Beräkning av genomsnittlig byggarbetsplats 
 
Bodetablering 1        

Boduppställning 1 vid byte av standardbod till 
energibod med energietablering.      

Arbetsplats 15 000 m2 Antal 
Energiförbru

kning 
Nordiskt perspektiv 

(1kWh=100g) 
Svenskt perspektiv 

(1kWh=20g) 
Fjärrvärme 

(1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra miljöval 

(1kWh=14g) 

 St kWh/år CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år 

Byggbodar (8,4m x 2,9m)       

Standardbod (8000 kWh/år) 20,000 160000,0 16,000 3,200 12,640 2,240 

Energibod (4000 kWh/år) 20,000 80000,0 8,000 1,600 6,320 1,120 

Totalbesparning för bodar  80000,0 8,000 1,600 6,320 1,120 

       

Byggbelysning       

Strålkastare       

Halogenstrålkastare 100,000 10040,0 1,004 0,201 0,793 0,141 

LED-strålkastare 100,000 3765,0 0,377 0,075 0,297 0,053 

Besparing  6275,0 0,628 0,126 0,496 0,088 

Glödljusbelysning       

Halogenglödlampa 300,000 4518,0 0,452 0,090 0,357 0,063 

LED-glödlampa 300,000 978,9 0,098 0,020 0,077 0,014 

Besparing  3539,1 0,354 0,071 0,280 0,050 

Totalbesparning för belysning  9814,1 0,981 0,196 0,775 0,137 

       

Energiförbrukning standard etablering  174558,0 17,456 3,491 13,790 2,444 

Energiförbrukning energieffektiv etablering  84743,9 8,474 1,695 6,695 1,186 

Totalbesparning för arbetsplats  89814,1 8,981 1,796 7,095 1,257 

Procentuell besparing för arbetsplats 51%      



 

 

 
Bodetablering 2 
Boduppställning 2 vid byte av standardbod till 
energibod med energietablering.      

Arbetsplats 15 000 m2 Antal 
Energiförbru

kning 
Nordiskt perspektiv 

(1kWh=100g) 
Svenskt perspektiv 

(1kWh=20g) 
Fjärrvärme 

(1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra miljöval 

(1kWh=14g) 

 St kWh/år CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år 

Byggbodar (8,4m x 2,9m)       

Standardbod (7200 kWh/år) 20,000 144000,0 14,400 2,880 11,376 2,016 

Energibod (4320 kWh/år) 20,000 86400,0 8,640 1,728 6,826 1,210 

Totalbesparning för bodar  57600,0 5,760 1,152 4,550 0,806 
       

Byggbelysning       

Strålkastare       

Halogenstrålkastare 100,000 10040,0 1,004 0,201 0,793 0,141 

LED-strålkastare 100,000 3765,0 0,377 0,075 0,297 0,053 

Besparing  6275,0 0,628 0,126 0,496 0,088 

Glödljusbelysning       

Halogenglödlampa 300,000 4518,0 0,452 0,090 0,357 0,063 

LED-glödlampa 300,000 978,9 0,098 0,020 0,077 0,014 

Besparing  3539,1 0,354 0,071 0,280 0,050 

Totalbesparning för belysning  9814,1 0,981 0,196 0,775 0,137 
       

Totalbesparning för arbetsplats  67414,1 6,741 1,348 5,326 0,944 
       

Energiförbrukning standard etablering  158558,0 15,856 3,171 12,526 2,220 

Energiförbrukning energieffektiv etablering  91143,9 9,114 1,823 7,200 1,276 

Totalbesparning för arbetsplats  67414,1 6,741 1,348 5,326 0,944 

Procentuell besparing för arbetsplats 43%      
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Beräkningar tillhörande bilaga 10 
 

Tabell 4 
Beräkningar för energibesparing och minskad mängd koldioxidutsläpp för framtagen arbetsplats på 15 

000 m2 har utförts med avseende på totalt behov av bostäder under perioden 2016–2025. Konvertering 

från energi (kWh) till mängd koldioxid (ton) har utförts för nämnda uppvärmningsformer som nämns i 

avsnitt 4.1.2. Beräkningarna visar total besparad mängd energi och minskad mängd koldioxidutsläpp 

för hela tidsspannet på nio år. 

 Bodetablering 1 och Bodetablering 2 används som underlag för utförda beräkningar. 

Beräkningar för minskad energiförbrukning under nio års perioden görs enlig följande formel: 

• (Antal projekt x Totalenergibesparing för arbetsplats med bodetablering 1 och 2) x årsspann 

Beräkning av minskat koldioxidutsläpp under nio år för respektive uppvärmningsform görs enligt 

följande formel. 

• (Antal projekt x Total minskning av koldioxidutsläpp för specifik uppvärmningsform för 

bodetablering 1 och 2) x årsspann 

  

Tabell 5 
Beräkningar för energibesparing och minskad mängd koldioxidutsläpp för framtagen arbetsplats på 15 

000 m2 har utförts. Konvertering från energi (kWh/år) till mängd koldioxid (ton/år) har utförts för 

nämnda uppvärmningsformer som nämns i avsnitt 4.1.2. Beräkningarna visar besparad mängd energi 

och minskad mängd koldioxidutsläpp från två olika bodetableringar. Beräkningarna baseras på ett års 

etablering. 

 Bodetablering 1 och Bodetablering 2 används som underlag för utförda beräkningar. 

Beräkningar av besparad mängd energi per år görs enlig följande formel: 

• Antal projekt x Totalenergibesparing för bodetablering 1 och 2 

Beräkningar av minskad mängd koldioxidutsläpp för varje uppvärmningsform görs enligt följande 

formel: 

• Antal projekt x Total minskad mängs koldioxidutsläpp för bodetablering 1 och 2 

 



Bilaga 10 
 

Tabell 4     Reducering av CO2-utsläpp 

   Besparing av energi 
Nordiskt persperktiv 

(1kWh=100g) 
Svenskt perspektiv 

(1kWh=20g) Fjärrvärme (1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra 
miljöval (1kWh=14g) 

 

Antal 
lägenheter 

Antal 
projekt 

Bodetablerin
g 1 

Bodetableri
ng 2 

Bodetabler
ing 1 

Bodetablerin
g 2 

Bodetablerin
g 1 

Bodetablerin
g 2 

Bodetablerin
g 1 

Bodetablerin
g 2 

Bodetablerin
g 1 

Bodetabler
ing 2 

 St St kWh kWh ton ton ton ton ton ton ton ton 

Behov av bostäder i Sverige perioden 2016–2025 710000 2840 2295648396 1723104396 229565 172310 45913 34462 181356 136125 32139 24123 

             

             

Tabell 5     Reducering av CO2-utsläpp 

   Besparing av energi 
Nordiskt persperktiv 

(1kWh=100g) 
Svenskt perspektiv 

(1kWh=20g) Fjärrvärme (1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra 
miljöval (1kWh=14g) 

 

Antal 
lägenheter 

Antal 
projekt 

Bodetableri
ng 1 

Bodetabler
ing 2 

Bodetable
ring 1 

Bodetableri
ng 2 

Bodetableri
ng 1 

Bodetableri
ng 2 

Bodetableri
ng 1 

Bodetableri
ng 2 

Bodetableri
ng 1 

Bodetable
ring 2 

 St St kWh/år kWh/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år 

Aktuella bostadsprojekt inom nybyggnation 
i Stockholms län  578 51912550 38965350 5191 3897 1038 779 4101 3078 727 546 

Uppskattat påbörjade bostäder år 2017 i 
Sverige 72000 288 25866461 19415261 2587 1942 517 388 2043 1534 362 272 

Aktuella byggprojekt i dagsläget i regi av 
Veidekke, Sverige  90 8083269 6067269 808 607 162 121 639 479 113 85 
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Beräkningar tillhörande bilaga 12 
 

Beräkningar för minskad mängd koldioxidutsläpp för framtagen arbetsplats på 15 000 m2 har utförts 

med avseende på total mängd projekt Veidekke driver per år. Beräkningarna visar reducerad mängd 

koldioxid för olika komponenter vid användning av två olika bodetableringar. 

 Bodetablering 1 och bodetablering 2 används som underlag för utförda beräkningar. 

Beräkning av minskad mängd koldioxidutsläpp för varje uppvärmningsform görs enligt följande 

formel: 

• Antal projekt x koldioxidutsläpp för specifik komponent för bodetablering 1 och 2 

Beräkning av procentuell besparing vid byte av bod och byggbelysning utförs enskilt i tabellen och 

görs för två olika boduppställningar enligt följande formel:   

• Komponent med lägre koldioxidutsläpp / komponent men högre koldioxidutsläpp 

 



Bilaga 12 
 

 
CO2-besparingar för Veidekke kopplat till 2-gradersmålet 
Beräkningarna grundas på att Veidekke i dagsläget har 90 aktuella projekt i Sverige. Samtliga projekt 
räknas efter framtaget exempelprojektet omfattande 15 000 m2.     

 Antal projekt Nordiskt persperktiv (1kWh=100g) 
Svenskt perspektiv 

(1kWh=20g) 
Fjärrvärme 

(1kWh=79g) 
Fjärrvärme märkt Bra 
miljöval (1kWh=14g) 

 st  CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år CO2 ton/år 

Boduppställning 1      

Standardbod (8000 kWh/år) 90 1440 288 1137,6 201,6 

Energibod (4000 kWh/år) 90 720 144 568,8 100,8 

Besparing  720 144 568,8 100,8 

  50% 50% 50% 50% 

Boduppställning 2      

Standardbod (7200kWh/år) 90 1296 259,2 1023,84 181,44 

Energibod (4320 kWh/år) 90 777,6 155,52 614,304 108,864 

Besparing   518,4 103,68 409,536 72,576 

  0,4 0,4 0,4 0,4 

Byggbelysning      

Strålkastare      

Halogenstrålkastare 90 90,36 18,072 71,3844 12,6504 

LED-strålkastare 90 33,885 6,777 26,76915 4,7439 

Besparing  56,475 11,295 44,61525 7,9065 

  63% 63% 63% 63% 

Glödljusbelysning      

Halogenglödlampa 90 40,662 8,1324 32,12298 5,69268 

LED-glödlampa 90 8,8101 1,76202 6,959979 1,233414 

Besparing  31,8519 6,37038 25,163001 4,459266 

  78% 78% 78% 78% 
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Klimatpåverkan från byggarbetsplats vid byggnation av hus inkl grundplatta (IVA 2014) 

Tabell 6  

Uppskattat CO2 utsläpp i ton/m2 Atemp 0,35 

Uppskattat CO2-utsläpp i ton från ett byggprojekt* 5250 

*Beräknat utifrån tre års byggtid  
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Beräkningar tillhörande bilaga 15  
 

Beräkningar för procentuellt minskad mängd koldioxidutsläpp för framtagen arbetsplats på 15 000 m2 

i fyra olika fall har utförts med avseende på total mängd projekt för varje fall. Beräkningarna visar 

reducerad mängd koldioxid för nämnda uppvärmningsformer med två olika boduppställningar. 

Genomsnittlig byggtid för framtagen arbetsplats är tre år. 

 Tabell 4, tabell 5 och tabell 6 används som underlag för utförda beräkningar. 

Beräkning för total mängd koldioxidutsläpp för varje fall har gjorts enlig följande formel: 

• Mängd koldioxid för ett projekt x Total mäng projekt för valt fall 

Beräkning av besparad mäng koldioxidutsläpp för respektive uppvärmningsform och bodetablering 

beräknas enligt följande formel: 

• Mängd besparad koldioxid för bodetablering 1 och 2 vid specifik uppvärmningsform x 

Genomsnittlig byggtid 

Procentuell minskning av koldioxidutsläpp för varje fall har gjorts enligt följande formel: 

• Mängd besparad koldioxid för bodetablering 1 och 2 vid specifik uppvärmningsform / Total 

mängd koldioxidutsläpp för valt fall. 
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Nordisk elmix 1kWh=79 g CO2 

 Bodetablering 1 Bodetablering 2 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp mha 

energieffektiv 
etablering Procentuell besparing 

Minskat CO2-
utsläpp mha 

energieffektiv 
etablering Procentuell besparing 

ton CO2 ton CO2 % ton CO2 % 

Behov av bostäder i Sverige perioden 2016–2025 14910000 229565 1,5% 172310 1,2% 

Aktuella bostadsprojekt i dagsläget i Stockholm 3034500 15574 0,5% 11690 0,4% 

Uppskattat påbörjade bostäder år 2017 i Sverige 1512000 7760 0,5% 5825 0,4% 

Aktuella byggprojekt i dagsläget i regi av Veidekke, Sverige 472500 2425 0,5% 1820 0,4% 

      

      

  

Svensk fjärrvärme 1kWh=79g CO2 

 Bodetablering 1 Bodetablering 2 

Klimatpåverkan 
från 

byggprojekt 

Minskat CO2-
utsläpp mha 

energieffektiv 
etablering Procentuell besparing 

Minskat CO2-
utsläpp mha 

energieffektiv 
etablering Procentuell besparing 

ton CO2 ton CO2 % ton CO2 % 

Behov av bostäder i Sverige perioden 2016–2025 14910000 181356 1,2% 136125 0,9% 

Aktuella bostadsprojekt i dagsläget i Stockholm 3034500 12303 0,4% 9235 0,3% 

Uppskattat påbörjade bostäder år 2017 i Sverige 1512000 6130 0,4% 4601 0,3% 

Aktuella byggprojekt i dagsläget i regi av Veidekke, Sverige 472500 1916 0,4% 1438 0,3% 

 


