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Abstract 

Building operators in the construction sector has a history of not putting in resources to be 
energy efficient. Although as a result of new regulations and climate goals it has become 
important for building operators to be energy smart. As more buildings are virtually carbon 
dioxide free during their operational phase it has become crucial for construction firms to 
minimize energy use and thereby emissions during the construction phase. A large part of the 
energy used during the construction phase is used by the construction trailers on the 
construction sites. Construction trailers are intended to board and lodge construction workers 
during breaks and other free time. 

This work examines the possible energy savings that could be made by improving the 
construction trailers used today. This is accomplished by doing life cycle assessments on the 
poor present trailers but also on the new more energy efficient trailers that are coming onto 
the market. To broaden the study the non-efficient trailers are also analyzed with different 
types of improvements. The various improvements that are examined in the project are 
additional insulation, better windows, better doors, temperature control, sensor lighting and 
more. How to stack a construction trailer establishment optimally is also investigated. 

This is done by using a model that has been developed. This model is based both on 
simulations in the simulation program DesignBuilder and on calculations. The model 
investigates the energy use, the economic aspect and the carbon dioxide as a result of various 
additions to the construction trailer. To ensure the study is robust all simulations have been 
made on three locations in Sweden: Malmö, Stockholm and Kiruna. 

The results show that the energy use by construction trailers can be significantly reduced by 
supplementation. Sweden could save more than 2000 tons of carbon dioxide per year if the 
bad construction trailers in Sweden were improved in some areas. The results also show that 
temperature control is the improvement with the greatest impact on the total energy use for a 
construction trailer. This improvement also has the shortest payback time. It shows that the 
insulation related improvements provide greater reduction in energy use in northern Sweden 
than in southern Sweden. The work furthermore shows that the optimal surface for the trailer 
varies with the location of the trailer. How the trailer is positioned optimally relative to the 
cardinal directions also differ with the location of the trailer. 
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Sammanfattning 

Aktörer inom byggsektorn har historiskt sett inte alls lagt ned resurser på att vara 
energieffektiva. Som följd av nya regleringar och klimatmål har det dock blivit viktigt även 
för byggaktörer att tänka energismart. Då alltfler byggnader blir i princip 
koldioxidutsläppsfria under driftsfasen har det blivit viktigt för byggföretagen att minimera 
energianvändningen och därmed utsläppen under byggnadsfasen. En stor del av den använda 
energin under byggnadsfasen brukas av byggbodarna som finns på byggarbetsplatserna. 
Byggbodar är de barackliknande byggnaderna vilka är avsedda att inackordera byggarbetare 
under raster och annan ledig tid. 

Detta arbete undersöker energibesparingen som skulle kunna göras om dagens 
energiineffektiva byggbodar förbättrades. Detta genomförs genom att utföra livscykelanalyser 
på de sämre befintliga men också de nya energisnåla bodarna som är på väg in på marknaden. 
För att göra studien bredare analyseras även de sämre bodarna med olika typer av 
kompletteringar. De olika kompletteringar som undersöks i arbetet är tilläggsisolering, bättre 
fönster, bättre dörrar, temperaturreglering, närvarostyrd belysning med flera. Hur en 
bodetablering ska staplas optimalt undersöks också. 

Detta utförs sedan med hjälp av en modell som tagits fram. Denna modell bygger dels på 
simuleringar i simuleringsprogrammet DesignBuilder och dels på ytterligare beräkningar och 
undersöker energianvändningen, ekonomin och koldioxidutsläppen till följd av olika 
kompletteringar. Alla simuleringar och beräkningar har genomförts på tre platser i Sverige: 
Malmö, Stockholm och Kiruna för att öka studiens robusthet. 

Resultaten visar att energianvändningen för byggbodar kan sänkas avsevärt genom 
komplettering. Sverige skulle kunna spara dryga 2000 ton koldioxid per år om de sämre 
byggbodar som finns i Sverige förbättrades i visa avseenden. Resultaten visar även att 
temperaturreglering är den komplettering som själv har störst inverkan på en byggbods totala 
energianvändning och är också den komplettering som har kortast återbetalningstid. Det 
framkommer också att isoleringsrelaterade kompletteringar ger större minskning av 
energianvändning i norra Sverige än i södra Sverige. Arbetet visar också att den optimala 
ytbehandlingen för boden varierar med vart i Sverige den står och detsamma gäller för hur 
boden är placerad relativt väderstrecken. 
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Nomenklatur 
I följande avsnitt presenteras alla variabler med tecken och SI-enhet som används i rapporten. 

Benämning   Tecken  Enhet 

Luftflöde   W (l/(m2 s)) 

Effekt   Q (W) 

Innertemperatur  Tin (°C) 

Utetemperatur  Tut (°C) 

Termisk resistans  R (m2 K/W) 

Värmegenomgångstal  U (W/(m2 K))  

Grundinvestering (komplettering) G (kr) 

Utbetalning energibod  K1 (kr/år) 

Utbetalning befintlig byggbod K2 (kr/år) 

Kalkylränta   i (%) 

Volym   V (m3) 

Area   A (m2) 

Ytterarea   AP (m2) 

Årlig energianvändning  E (kWh/år) 

Elpris   Pel (kr/kWh) 

Omvandlingsfaktor  C (g/kWh) 

Längd på byggbod  l (m) 

Bredd på byggbod  b (m) 

Höjd på byggbod  h (m) 

Antal bodar   N (-)  
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1 Introduktion 
Detta avsnitt avser ge en bakgrund till vad detta arbete behandlat. Avsnittet svarar på frågor 
om vad arbetet bemött, hur arbetsgången sett ut och varför arbetet varit intressant att 
genomföra. 

 

1.1 Bakgrund 
På byggarbetsplatser runtom i Sverige finns barackliknande byggnader som kallas byggbodar. 
En byggbod är en portabel lokal att vistas i för byggarbetarna på en byggarbetsplats. Syftet 
med en byggbod kan variera från att verka som boendebod med toalett, säng och kök för 
längre inackordering till att vara en personalbod med fikarum för raster eller en kontorsbod 
för kontorsarbete. På så vis minskas transporter då byggbodarna möjliggör att hela arbetslaget 
kan vistas på samma plats under en längre tid vilket gör arbetet mer produktivt och effektivt. I 
Figur 1.1 visas ett exempel på hur dessa byggbodar ser ut och hur de kan staplas på en typisk 
svensk byggarbetsplats. (SäkerhetsMäklarna i Sverige AB, 2014) 
 

 
Figur 1.1 Staplade byggbodar på en svensk byggarbetsplats. (SäkerhetsMäklarna i Sverige 
AB, 2014) 

Byggbodarna har i regel yttermått om cirka 6 x 2,4m och en yttre takhöjd på ungefär 2,8m. 
Dessa mått är enligt Europastandarden för byggbodar. (Ramirent AB, 2014), (Flexator AB, 
2014a), (Isgård, 2014) De har en yttre stålstruktur bestående av fyra bärande hörnpelare och 
väggarna består av isolering och paneler. (Cramo Sverige AB, 2014) Ett exempel på en 
ritning över planlösningen för en byggbod visas i Figur 1.2. Figuren visar Lerumsboden BO1 
från Flexator avsedd för boende för en person. (Flexator AB, 2014b) 
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Figur 1.2 Planlösning för byggbod från Flexator, Lerumsboden BO1. (Flexator AB, 2014b) 
 
Dessa byggbodar är i regel eluppvärmda och inte alls energieffektiva. På senare år har ett 
antal producenter av byggbodar utvecklat mer energisnåla byggbodar som de förbättrat bland 
annat med avseende på isolering, värmeväxling och fönsterutformning. I storleksordning 
använder dessa energisnålare byggbodar hälften så mycket el som de befintliga bodarna. 
(Nohrstedt, 2010), (Köhler, 2010) 

Hos vissa tillverkare finns även möjligheten att koppla upp sina byggbodar mot det lokala 
fjärrvärmenätet och på så vis undvika att värma upp bodarna med el. Positivt med detta är att 
fjärrvärme generellt är billigare än el och på många ställen även miljövänligare. (Alexandris, 
2011), (Olsson, 2012), (Björk, o.a., 2013) 

I Sverige är problemet att dessa så kallade energibodar används i väldigt liten utsträckning. 
Bara knappa tjugo procent av Sveriges alla 40000 byggbodar är energieffektiva. Det är i regel 
endast de större byggföretagen som använder dessa då de mindre företagen oftast kopplar upp 
sina byggbodar mot uppdragsgivarens elnät och behöver därmed inte betala för sin 
elanvändning. (Köhler, 2010), (Isgård, 2014) 

En förbättring av nuvarande byggbodar skulle hjälpa Sverige att bli ännu bättre ur 
hållbarhetssynpunkt. Ett förbättrande av byggbodar ur energisynpunkt är främst ekologiskt 
hållbart då minskandet av växthusgaser även minskar klimatförändringen som sker på 
planeten. Förbättrandet påverkar även den ekonomiska hållbarhetssynvinkeln men denna kan 
påverkas både positivt och negativt beroende på synsättet. För enskilda byggföretag kan 
pengar sparas in om energikostnaden för energibodarna är tillräckligt mycket lägre än 
energikostnaden för de befintliga bodarna. Ett annat synsätt är att om bodar tillåts vara sämre 
kommer detta bidra till klimatpåverkan vilket i längden kommer innebära större kostnader för 
samhället. Den sociala hållbarheten kan också påverkas då inomhusklimatet i boden kan 
kopplas till energibehovet och om energibesparing värderas högre än komforten för 
byggarbetarna påverkas dem av förändringar i bodarna. Denna synvinkel undersöks inte 
utförligt i arbetet. 

Arbetet utvärderar alltså i viss mån hållbar utveckling för byggbodar. Det finns väldigt många 
olika definitioner på vad hållbar utveckling är för någonting. Den som används i denna 
rapport är Brundtlandrapportens definition från 1987 ”En hållbar utveckling tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. (World Commission on Environment and Development, 1987) Genom att förbättra 
de byggbodar som används idag tas ett steg i rätt riktning. 
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1.2 Problemformulering och mål 
Detta arbete undersöker huruvida dagens totala energibehov för byggbodar i Sverige är 
optimalt eller om det skulle gå att minska det. Det undersöks om kompletteringar skulle kunna 
läggas till hos de befintliga bodarna och förbättra energianvändningen utan att kostnaden blir 
för stor. Vidare granskas den potentiella energibesparingen och koldioxidutsläpps-
minskningen som skulle kunna göras om fler byggföretag använde sig av energibodar och 
även hur mycket som skulle kunna sparas in ekonomiskt. 

Huvudproblemet är främst att de sämre byggbodarna är de som används i störst utsträckning i 
Sverige. För mindre byggföretag ses ingen vinning att använda sig av energisnåla byggbodar 
och därför genomför de inte bytet från de sämre befintliga till de bättre nya.  

Frågor som besvaras i rapporten för att undersöka hur energianvändningen skulle kunna 
förbättras är; Hur ser isoleringen ut? Hur kan fönster och dörrar optimeras? Finns det 
alternativ till eluppvärmning? Hur ser en livscykel ut för en byggbod? Hur ska byggbodarna 
staplas för att minimera energiförluster? Var sker mest värmeläckage? Hur bör byggboden 
ytbehandlas optimalt? Hur många byggbodar finns i Sverige? Hur ser energianvändningen ut 
under ett års tid? Hur stora är utsläppen? Vilka dimensioner och storlekar på boden finns och 
vilka restriktioner/lagstiftningar finns för att reglera dessa? Hur lång tid tar det innan en 
investering av en energibod blir vinstgivande gentemot en gammal bod? 

Utefter dessa problem och frågor har ett antal aktiviteter ställts upp: 

• Genomföra livscykelanalyser för befintliga byggbodar och nya energibodar 
• Jämföra dessa livscykelanalyser med avseende på energianvändning 
• Modell för livscykelanalys av byggbodar 
• Diskutera vilka komplement som skulle kunna implementeras i befintliga bodar för att 

effektivisera dem 
 

1.3 Metod 
För att förvärva information om ämnet och nödvändiga kunskaper har en omfattande 
litteraturstudie genomförts. Målet med litteraturstudien är ta reda på om det finns intressanta 
studier som kan vara till nytta i arbetet och om det då finns lärdomar att inhämta ur dessa 
studier. Litteraturstudien innefattar fakta om hur en livscykelanalys genomförs och hur detta 
kom att appliceras på Sveriges byggbodar. Fakta berörande generell utformning av byggbodar 
och reglering kring dessa undersöks också. Tre intervjuer har genomförts och dessa finns 
återberättade i sin enkelhet i Bilaga 1. I Bilaga 2.1 och Bilaga 2.2 finns projektplanen som 
arbetats efter och ett Gantt-schema över aktiviteter som genomförts. 

För att kunna genomföra de specifika livscykelanalyserna i detta arbete utformas en modell 
som bygger på simuleringsprogrammet DesignBuilder. DesignBuilder är ett program som 
låter användaren modellera byggnader och sedan simulera energianvändningen hos dem. 
Möjligheten finns även att alternera utformningen på byggnaden och på så vis undersöka 
vilken typ av design (komplement) som gör en byggnad mest energieffektiv. Programmet ger 
även användaren möjligheten att variera yttre parametrar i undersökningen. Yttre parametrar 
innefattar bland annat soltimmar, vind och temperatur. Då arbetet avser undersöka 
energianvändningen hos byggbodar enbart i Sverige har beräkningar genomförts i tre svenska 
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städer (Malmö, Stockholm och Kiruna) över ett normalår1. Modelleringen sker med ett 
dynamiskt system då hänsyn tas till förändringar av yttre parametrar varje timme under året. 

Modellen innefattar även en undersökning av staplingsmönster det vill säga hur bodarna bör 
staplas för etableringen av bodar ska vara så energieffektiv som möjligt. Vidare genomförs 
också ekonomiska beräkningar för att undersöka återbetalningstid för olika kompletteringar 
av boden. För att hantera resultaten för livscykelanalyserna innefattar modellen också 
jämförelser av analyserna med avseende på energianvändning, koldioxidutsläpp och 
ekonomisk vinning. 

För att undersöka modellens robusthet har en känslighetsanalys genomförts. I denna analys 
har både energi- och ekonomiberäkningarna undersökts. Detta har skett genom att variera 
parametrar från antaganden. 

Standarden som används för omvandling av energianvändning till koldioxidutsläpp är det 
svenska perspektivet vid elanvändning. Vad det svenska perspektivet och vilka andra 
perspektiv som finns förklaras i avsnitt 2.12 Omvandling från energianvändning till 
koldioxid. 

 

1.4 Avgränsningar 
För att fokusera arbetet har avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är att enbart rikta 
in sig på byggbodar och deras påverkan i Sverige. Denna avgränsning gjordes då det ansågs 
för svårt och brett att ta reda på i vilken utsträckning byggbodar används runtom i världen. 
Arbetsförhållanden och yttre parametrar skiljer sig även mycket åt i världen och det bedömdes 
därför mest relevant att avgränsa sig till endast ett land.  

Vidare har avgränsningar genomförts som innebär att de parametrar hos byggboden som 
kommer innefattas i simuleringen är golvisoleringstjocklek, övrig isoleringstjocklek, fönster, 
dörrar, ytbehandling, närvarostyrd belysning, snålspolande kranar och temperaturreglering. 
Staplingsmönster av bodarna simuleras inte i DesignBuilder utan undersöks separat. En annan 
parameter som inte infattas i simuleringarna är luftåtervinning. Dimensionering av byggboden 
är svår att styra över då den i nuläget är ganska reglerad och standardiserad och undersöks 
därför inte. 

Byggbodarna har avgränsats till att innefatta ett fönster med måtten 1,00 x 1,50 m och en dörr 
med måtten 1,00 x 2,10 m. 

Den sista avgränsningen är systemgränsen för livscykelanalysen. Denna har bestämts till att 
endast innefatta då användandet av byggboden sker, det vill säga då byggboden är ute hos 
byggföretagen. Detta då arbetet i första hand ämnar jämföra de olika livscyklerna och 
miljöpåverkan vid tillverkning och avveckling av byggbodarna kommer se i princip likadan ut 
för alla utformningar av byggbodarna.  

Då miljöpåverkan hos en byggbod under ett år är proportionell mot miljöpåverkan under hela 
användningsfasen har beräkningar endast genomförts under ett år. Detta är också lättare att 
jämföra och inhämta information för.  
                                                 
1 Ett normalår innebär i detta arbete ett år som väl representerar ett normalt år ur klimatsynpunkt för ett 
område. 
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1.5 Antaganden 
För att kunna använda modellen har vissa antaganden genomförts. Vilka dessa är och 
validiteten av dessa förklaras i detta avsnitt. 

Antaganden som gjorts är att en byggbod har en livstid på 25 år. Detta antagande är ytterst 
relevant att genomföra då det är viktigt att veta hur länge en byggbod är i drift för att kunna 
genomföra en livscykelanalys med de avgränsningar som valts. Siffran 25 år valdes efter 
intervjuer med Jan Isgård och Håkan Sönnergren, båda produktområdeschefer inom 
byggetablering hos Cramo. En överblick över dessa intervjuer ges i Bilaga 1. Motiveringen 
till detta är att byggbodar hyrs ut från Cramo i femton år och sedan finns en 
andrahandsmarknad för byggboden i cirka tio år till. Ur samma intervjuer framkom även att 
en standarorder av byggbodar brukar vara om sex bodar. (Isgård, 2014), (Sönnergren, 2014) 

Ett annat antagande som genomförts är att byggboden alltid används aktivt på en 
byggarbetsplats det vill säga det tas inte hänsyn till att boden förvaras en tid hos uthyraren 
mellan olika byggen. 

I de ekonomiska analyserna med avsikt att visa när en investering i en energisnål byggbod har 
blivit lönsam, det vill säga hur lång investeringens återbetalningstid är så har en kalkylränta 
på 5,2 procent valts. Denna kalkylränta är framtagen av Energimarknadsinspektionen (EI) och 
gäller för åren 2012-2015. Denna kalkylränta är enligt EI den kalkylränta som bör användas i 
elnätsverksamhet och bygger på konsultrapporter och EI’s egna beräkningar. 
(Energimarknadsinspektionen, 2011) Kalkylräntan är en form av ränta som läggs på 
investeringen som tar hänsyn till avkastningskrav, inflation och risk med investeringen. 
Återbetalningstid innebär den tid det tar för en investering att ge nollresultat. 

För simuleringarna i DesignBuilder har många antaganden behövt genomföras. Följande 
antaganden påverkar energianvändningen:  

• Luftinfiltrationen p.g.a. sprickor och dylikt i konstruktionen är antagen till 9 respektive 6 
𝑙/𝑠 för befintlig bod och energibod. 

• Luftflödet W in i boden har satts till 1,5 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠), detta då DesignBuilder 
rekommenderar detta allmänt för byggnader. Luftflödet sker bland annat då dörrar öppnas. 

• Fler män vistas i bodarna än kvinnor vilket ger mer avgiven effekt per person. 
• En arbetare vistas i byggboden i genomsnitt åtta timmar per dag där DesignBuilder 

använder ett arbetsschema för personalutrymmen på arbetsplatser. 
• Hetvattenkonsumtionen (vid 65°C) är antaget till 0,22 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑑𝑎𝑔) vilket 

rekommenderas av DesignBuilder för det ovan nämnda arbetsschemat. 
• Innertemperaturen i byggbodarna Tin har antagits till 20°C då det är en normal 

inomhustemperatur under arbetsförhållanden. Innertemperaturen tillåts uppgå till 24°C på 
sommaren enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. (Arbetsmiljöverket, 2014a) 

• Belysningen i boden är antagen till 300 lux enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 
(Arbetsmiljöverket, 2014b) 

• Elpriset har ansatts till ett medelvärde av 90 öre/kWh enligt elskling.se som är en 
oberoende jämförelsesida för elpriser och elavtal. (elskling.se, 2014) 
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2 Litteraturstudie 
I litteraturstudien presenteras svar på de frågor som ställts under 1.3 Metod. Litteraturstudien 
presenterar den fakta som inhämtats från diverse olika källor. Här beskrivs vad en byggbod är 
och varför den ser ut som den gör, hur en livscykelanalys genomförs, vilka parametrar som 
går att förändra hos en byggbod, hur de yttre väderrelaterade parametrarna tagits fram och hur 
omvandlingen från el till koldioxidutsläpp beräknats i rapporten. 

 

2.1 Allmänt om byggbodar 
Byggbodar är ett hjälpmedel som används vid byggarbetsplatser sedan lång tid tillbaka. De 
används som personalutrymmen och för inackordering av byggarbetare. Bodarna kan dock 
även verka som tillfälliga bostäder. I Sverige idag är cirka 40 000 stycken byggbodar i bruk, 
av dessa är det bara 8000 som är energismarta bodar. Mer allmän information går att finna i 
1.2 Bakgrund (Isgård, 2014), (Sönnergren, 2014) 

 

2.2 Byggbodars allmänna uppbyggnad 
En byggbod är en i regel rätblocksformad byggnad. Europastandard för byggbodar är de yttre 
måtten 6,06 x 2,40 x 2,80 m. I Sverige används dock inte bara bodar enligt denna standards 
mått utan även byggbodar med måtten 2,90 x 8,40 x 3,00 m. I beräkningarna används dock 
Europastandarden. (Christensen, 2008) 

Runtom byggbodarna sitter en ställning i galvaniserad plåt, dennas uppgift är främst att 
underlätta vid lyftning och stapling av bodarna. Genom mätningar har det framkommit att den 
genomsnittliga höjden byggbodarna står över marken är på ungefär 30 cm. Det är dessa mått 
som används i beräkningar senare i rapporten. Måtten kan givetvis variera från olika 
byggbodar men för att kunna genomföra en jämförelse har dessa mått valts. (Cramo Sverige 
AB, 2014) 

 

2.3 Energibodars uppbyggnad 
Nya energieffektiva byggbodar är i regel uppbyggda som följer: Taket består av takpapp, 
sedan följer en impregnerad spånskiva, profilerad plåt med ventilerade luftspalter mellan 
åsarna, reglar med isolering om ungefär 120 mm och till sist en laminatklädd spånskiva. 
Fasaden består av 12 mm plywood, reglar med isolering om cirka 100 mm och innerst en 
laminerad spånskiva. Golvet består inifrån och ut av en plastmatta, en spånskiva, reglar med 
isolering om ca 100 mm, impregnerad spånskiva och slutligen en stålram. Avståndet mellan 
reglarna är 900 mm för alla isoleringar. (Flexator AB, 2014a) Isoleringen som används i regel 
är mineralull då det är mest prisvärt. Företaget Zenergy AB som enbart levererar 
energieffektiva byggbodar har dock en egen patentsökt lösning på isolering kallad Zenergy 
ZIP panelen. Denna innebär en sandwichkonstruktion med isoleringsmaterialet PIR i mitten 
mellan två skivor av magnesiumoxid. Denna lösning används i deras bodar i väggar, golv och 
tak. (Zenergy AB, 2014) 
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En översiktsbild över taket visas i Figur 2.1 I översiktsbilden symboliserar (1) reglarna 
mellan vilka det är isoleringsmaterial, (2) symboliserar den profilerade plåten, (3) den 
impregnerade spånskivan och slutligen (4) takpappen överst. I bilden saknas den 
laminatklädda spånskivan som skall sitta under reglarna.  

 

 
Figur 2.1. Följande figur representerar hur taket i en byggbod är uppbyggt. Bilden saknar 
dock en spånskiva som ska sitta under reglarna (1) och isoleringsmaterial mellan reglarna. 
Siffran (2) är den profilerade plåten, (3) den impregnerade spånskivan och (4) takpappen. 
(Träguiden, 2014) 

 

I Figur 2.2 och Figur 2.3 visas profilen av väggen på och golvet i genomskärning i en ny 
energieffektiv bod. 

 
Figur 2.2. Profil över hur väggarna är uppbyggda i en energieffektiv byggbod. 
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Figur 2.3. Visar en genomskärning av hur golvet i en byggbod ser ut. 

 

2.4 Befintliga byggbodars uppbyggnad 
På det stora hela är de befintliga byggbodarna likadant uppbyggda som de nya bodarna. Den 
stora skillnaden ligger i isoleringstjockleken och kvaliteten på fönstren och dörrarna. I 
befintliga byggbodar används ofta isolering om endast 50 mm vilket är hälften så mycket som 
de nya bodarna. Isoleringen som används är mineralull vilket är densamma som i 
energibodarna. Avståndet mellan reglarna var för de bodarna 600 mm. Skillnaden på 
fönsterfronten är att många bodar använder tvåglasfönster istället för treglasfönster, vad detta 
innebär förklaras mer ingående i avsnitt 2.8 Komponenter i byggbodar (yttre parametrar). I 
Figur 2.4 visas väggprofilen för en befintlig byggbod. Tak och golv för befintliga byggbodar 
skiljer sig på samma sätt som väggarna enbart med avseende på isoleringstjockleken. 
(Berggren, 2014) 

 

 
Figur 2.4. Profil över hur väggarna är uppbyggda i befintliga energiineffektiva bodar. 
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2.5 Regleringar 
För att byggbodarna ska vara enkla att transportera används en Europastandard för deras mått. 
Dessa mått presenterades i avsnitt 2.2 Byggbodars allmänna uppbyggnad. Ytterligare 
regleringar vad det gäller byggbodar är brandskyddsregler; byggbodar måste vara placerade 
minst 8 meter från andra byggnader (denna reglering påverkar inte detta arbete), minst 3,4 m2 
boyta per person ska finnas i byggboden och dessutom ska takhöjden vara minst 2,4 meter. 
(Sveriges Byggindustrier, 2010), (Olsson, 2012) 

 

2.6 Direktiv och klimatmål 
I maj 2010 kom ett direktiv från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd angående 
byggnaders energiprestanda. I direktivet presenteras bland annat att byggnader står för 40 
procent av den totala energianvändningen inom EU och i takt med att fler bostäder byggs 
kommer också den sammanlagda energianvändningen från bostadssektorn att öka. I direktivet 
påvisas att medlemsstaterna ska fastställa egna minimikrav för byggnaders energiprestanda. 
(Europaparlamentet, 2010) I Sverige har detta skett genom en lagstiftning som kräver att 
byggnader har en energideklaration som visar vilken energiprestanda en byggnad har. 
Energideklarationen utförs av certifierade energiexperter som kontrolleras av Boverket 
(myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende). Denna deklaration gäller sedan i 
tio år innan den behöver förnyas. (Energimyndigheten, 2011a) 

Klimatmålet från EU som ska uppnås till 2020 är att minska växthusgasutsläppen med minst 
20 procent, sänka användningen av energi med 20 procent och även höja andelen förnybar 
energi som används med 20 procent sedan 1990 års nivåer. (EU-upplysningen, 2014) Sverige 
har i sin tur satt upp nationella klimatmål att uppnå och dessa är att minska utsläppen med 40 
procent till 2020. (Energimyndigheten, 2011b) Mål längre fram i tiden är att Sveriges 
nettoutsläpp av växthusgaser 2050 ska vara noll. (Naturvårdsverket, 2012) 

Tack vare dessa direktiv och mål har byggföretag gått mer och mer mot lågenergibyggande 
och användning av förnybar energi. Till exempel byggs passivhus som är en typ av hus som 
genom väldigt tjock isolering och smart återvinning av överskottsvärme i princip inte kräver 
någon energi alls för att vara i drift. (Energimyndigheten, 2011c) Byggande av passivhus och 
liknande typer av lågenergihus har lett till att den största påverkan en byggnad har på sin 
omgivning i form av energianvändning och därmed växthusgasutsläpp inträffar under 
uppbyggnadsfasen och inte längre under driftfasen.  (Sveriges Byggindustrier, 2013) Enligt 
Svensk Byggtjänsts tidsskrift Bygginfo uppgår 70 procent av elen som används vid 
byggarbetsplatser till uppvärmning av byggbodar och till belysning. (Svensk Byggtjänst, 
2011b) Dessa siffror visar att förbättring av byggbodar och användning av energibodar i större 
utsträckning potentiellt kan göra stor skillnad med avseende på förbrukad energi. 
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2.7 U-värde 
För att minska värmeläckaget hos en byggbod behöver värmegenomgångstalet för boden 
minimeras. Ett materials värmegenomgångstal eller U-värde representerar hur väl ett material 
släpper in/ut värme. Detta totala värmegenomgångstal tar hänsyn till ledning, konvektion och 
strålning. För att resultatet ska vara noggrant krävs att temperaturerna anses konstanta över 
tid. Figur 2.5 visar en översiktsbild över hur värmegenomgångstalet beräknas utifrån termiska 
resistanser. I fallet nedan visas en tvådimensionell bild över en värmegenomgång som skulle 
kunna vara genom en byggbodsvägg. I bilden symboliserar A den inre spånskivan, B och D är 
isoleringsmaterial, C en regel och E är den yttersta plywoodskivan mot omgivningen. Genom 
att se varje komponent som en termisk resistans kan detta tvådimensionella problem göras till 
ett endimensionellt problem. Detta görs genom att sammankoppla de termiska resistanserna 
på samma sätt som om de vore elektriska resistanser i ett kopplingsschema. Detta visas 
underst i Figur 2.5. Värmegenomgångstalet beräknas som följer i ekvation (1): 

 

 
Figur 2.5. Översiktsbild över hur totala termiska resistansen beräknas och visualiseras. 

 

 𝑈 = 1 𝑅𝑡𝑜𝑡⁄  (1) 

 

Där Rtot beräknas i ekvation (2) som: 

 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑖𝑛𝑛𝑒 + 𝑅𝐴 +
1

1
𝑅𝐵

+ 1
𝑅𝐶

+ 1
𝑅𝐷
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1
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(Holman, 2010) 
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2.8 Komponenter i byggbodar (yttre parametrar) 
I följande avsnitt förklaras de yttre parametrar som anses kunna förändras och det är dessa 
komponenter som varieras i livscykelanalyserna och sedan jämförs. De yttre parametrarna 
innefattar isoleringstjocklek, isoleringsmaterial, ytbehandling, typ av fönster med flera och 
förklaras nedan. Enligt dagens byggbodstillverkare kan energibesparingen per byggbod uppgå 
till 3000-4000 kWh per år, från ungefär 8000 kWh per år till 4000-5000 kWh per år. Dessa 
siffror varierar dock med hur årets klimat varit och var i Sverige boden står någonstans. 
Förbättringen sker genom att förbättra parametrarna som följer. (Isgård, 2014), (Christensen, 
2008) 
 

• Isolering – Isoleringen innefattar isoleringsmaterialets tjocklek och även vilken typ av 
material det är. Isoleringen kommer sedan att tillsammans med ytbehandlingen på 
utsidan av boden att bestämma vilket U-värde (värmegenomgångstal) byggbodens 
väggar och tak har. I det totala U-värdet spelar även plywooden och spånskivorna roll 
men dessa anses konstanta och det som går att variera är isoleringen. Golvets U-värde 
bestäms på samma sätt men här tas ingen hänsyn till vilken ytbehandling som 
används. Målet är att minimera U-värdet för att på så vis minimera värmeläckage och 
kylinförseln i byggboden. Detta görs genom att minimera ekvation (1) Olika 
isoleringstjocklek simuleras i DesignBuilder. Isoleringsmaterialet varieras dock inte i 
simuleringarna. 
 

• Ytbehandling – Med ytbehandling menas på vilket sätt tak och väggar har 
ytbehandlats. Vilken färg och matthet byggboden har kommer påverka hur mycket 
strålningsvärme som absorberas respektive reflekteras. Likaså påverkar jämnheten på 
ytan värmegenomgångstalet. Dessa parametrar inkluderas också i simuleringarna. 
 

• Fönster – Vilken typ av fönster och dess tjocklek kommer påverka hur 
värmegenomgången ser ut vid fönstren. Byggbodar använde sig förr i tiden av 
tvåglasfönster men har på senare övergått till treglasfönstren. Tvåglasfönster är glas 
som består av två glasskivor med luft eller någon form av ädelgas emellan (vanligen 
Argon) medan treglasfönster istället består av tre glasskivor. Treglasfönster isolerar 
bättre eftersom det blir fler övergångar från glas till gas för värmen vilket medför ett 
lägre U-värde.  

 

Det är även viktigt att tätningar runt fönstren är bra genomförda då det annars kan 
förekomma värmeläckage där. Ett annat hinder att överkomma är problemet med att 
på vintern vill man i Sverige ta tillvara på solstrålning i så hög grad som möjligt 
medan man på sommaren inte vill släppa in lika mycket solstrålning. Hur byggboden 
står i förhållande till väderstrecken påverkar också hur mycket värme som fås via 
solstrålning. Detta undersöks även i simuleringarna för att undersöka om det finns 
något optimalt sätt att placera byggbodarna på ur energivinningssynpunkt.  
 

• Dörrar – Dörrarna som används i byggboden kommer också att påverka 
värmeläckaget. Likt hos fönster spelar tätningen stor roll då det annars kan leda till att 
mycket värme läcker ut.  
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• Närvarostyrning – En åtgärd som kan spara mycket energi är att använda sig av 
närvarostyrd belysning, värme och ventilation. Närvarostyrning förhindrar mänskliga 
faktorn som annars skulle kunna leda till att lampor står kvar påslagna över natten. 
Värmen reglerar så att den sänks över natten då det inte behöver vara lika varmt i 
boden. Ytterligare ett ingrepp är att ha fuktstyrd torkning av duschutrymmen i 
bodarna. I simuleringarna inkluderas närvarostyrd belysning vilket sänker belysningen 
med ca 33 procent mot utan närvarostyrning. (Flexator AB, 2014c), (Svensk 
Byggtjänst, 2011a) 
 

• Snålspolning – Att ha snålspolande kranar och duschmunstycken i bodarna sparar 
också det in på energianvändningen. Snålspolande använder ungefär 40 procent 
mindre än vanliga kranar. Enligt Flexator så mycket som 6 procent av totala 
energianvändningen för byggbodarna. (Flexator AB, 2014c), (Energimyndigheten, 
2011d) 
 

• Luftåtervinning – Genom att ha luftåtervinning i form av en värmeväxlare vid 
utblåset på boden kan det sparas energi genom att återvinna värme. Hur stor besparing 
som kan göras tack vare detta beror givetvis på vilken verkningsgrad värmeväxlaren 
har. 
 

• Solceller – En aspekt för att kunna utvinna el från solstrålning har testats av 
byggföretaget Veidekke som placerat solceller ovanpå sina byggbodar för att kunna 
spara in på elkostnader. Detta är definitivt ett intressant projekt men det inkluderas ej i 
simuleringarna. (Veidekke, 2011) Figur 2.6 visar hur Veidekkes byggbodsetablering 
ser ut med solcell på taket. 
 

  
Figur 2.6. Figur som visar hur Veidekke utnyttjar solceller som komplement till sina 
byggbodar. (Veidekke, 2011) 
 

• Staplingsmönster – De flesta byggarbetsplatser består av många byggbodar och då är 
det relevant att undersöka hur denna etablering bör staplas för att optimeras ur 
energisynpunkt. En smart uppställning leder i sin tur till att pengar och 
koldioxidutsläpp kan sparas.  
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• Temperaturreglering – För att spara energi används även temperaturreglering i 
byggbodar. Detta innebär att temperaturen tillåts bli lägre/högre än trivsam 
arbetstemperatur då ingen vistas i boden. Över helger och nätter hålls alltså inte boden 
vid arbetstemperaturen för att spara energi. 
 

• Väderstreck – För att optimalt tillvarata värme från solstrålning är det väsentligt att 
byggboden är riktad i rätt väderstreck. 
 

• Tätning mellan bodar – En annan insats som är relevant i samband med 
staplingsmönster är att täta mellan bodar. Denna är enligt Flexator den åtgärd som har 
allra störst påverkan och genom att täta mellan bodarna kan energibesparingen uppgå 
till 42 procent av den tidigare åtgången. Denna åtgärd simuleras dock ej i arbetet. 
(Flexator AB, 2014c) 

 

2.9 Livscykelanalys (LCA) 
En livscykelanalys är en metod för att analysera en produkts potentiella påverkan på miljön 
under dess livstid. En livscykelanalys kan i princip gå oändligt långt bak då det nästan alltid 
finns någonting bakomliggande i produktlinan. Exempelvis om en produkt tillverkas av ett 
visst råmaterial, går det åt resurser för att utvinna detta råvarumaterial och det krävs dessutom 
verktyg och maskiner för att utvinna råvarumaterialet och dessa verktyg och maskiner har i 
sin tur tillverkats vilket har kostat resurser och påverkat miljön och så kan analysen gå längre 
och längre bak i tiden. Normalt kan en livscykelanalys delas upp i tre steg; steg ett innebär 
miljöpåverkan under tillverkningen av produkten där det används en standardsiffra för 
framställningen av råvarumaterialets påverkan, steg två är driftsfasen för produkten då 
användaren brukar produkten och slutligen vilken miljöpåverkan avvecklingen eller 
återvinningen av produkten har. I Figur 2.7 visas hur livscykeln har tänkts där storlek på 
respektive rektangel ungefärligt motsvarar miljöpåverkan. 

Miljöpåverkan grupperas sedan i olika grupper som representerar olika typer av 
miljöpåverkan till exempel försurning, övergödning och växthuseffekt. Denna analys är 
ämnad att undersöka energianvändning och som följd av detta koldioxidutsläppen. 

 

 
Figur 2.7. Översiktsbild över livscykeln för en byggbod. 
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2.10 Uppvärmning 
Uppvärmning av byggbodar är den enskilt största faktorn till vilken energimängd en byggbod 
förbrukar. Uppvärmningen av byggboden sker på två olika sätt; via elradiatorer eller via 
fjärrvärme. Ett tredje alternativ som dock inte används i nuläget är uppvärmning via 
värmepanna. Den absolut vanligaste varianten på svenska byggarbetsplatser är elradiatorer. I 
följande avsnitt förklaras dessa tre typer av uppvärmningssystem och hur de fungerar hos 
byggbodar. 
 

• Fjärrvärme - Fjärrvärme är ett nätverk av nedgrävda ledningar med varmvatten som 
strömmar och värmer byggnader. Det varma vattnet kommer ifrån ett värmeverk eller 
en kraftanläggning (både el och varmvatten produceras). Fjärrvärme bygger på att 
varmt vatten strömmar in i en byggnad via ledningar i väggarna och avger värme till 
omgivningen. Sedan leds det vatten som avgett värme tillbaka till värmeverket och 
värms där återigen upp. Varmvattnet kan i värmeverket värmas upp på många olika 
sätt till exempel genom spillvärme, värmepumpar eller eldning av olja eller avfall. 
Vilken metod som används beror sedan helt på var värmeverket befinner sig i. I städer 
med energikrävande industrier kommer fjärrvärmen oftast från spillvärme. 
(Energimyndigheten, 2011e)  
 

Alternativet att koppla på byggbodar på fjärrvärmenätet har på senare år blivit möjligt 
men det medför dock några komplikationer. För att det ska vara möjligt krävs en 
mobil undercentral där fjärrvärmenätet kopplas på. Det är därför viktigt att arbetet 
pågår tillräckligt länge för att det ska vara ekonomiskt drivande att installera 
undercentralen. (Svensk Fjärrvärme, 2011) 
 

• Värme från el – Som ovan nämnt är det allra vanligaste sättet att värma upp 
byggbodar att använda radiatorer drivna av el. Den enda fördelen med detta för 
byggarbetsplatser är att det i regel alltid är enkelt att koppla upp bodetablering på 
elnätet. Mindre byggföretag kopplar oftast upp sig på köparens elnät och rörs inte av 
elens kostnad.  
 

• Värmepanna – Ett annat möjligt sätt för uppvärmning är att använda en värmepanna. 
En värmepanna värmer cirkulationsvattnet som avger värme via radiatorer. 
Värmepannan värmer även upp källvatten för dusch och handfat. Uppvärmningen sker 
genom att någon form av bränsle eldas. Bränslet kan vara ved, flis eller pellets. 
Fördelen med att använda värmepanna är att det är relativt billigt. Nackdelen är att 
pannan kräver plats och att det behövs någon ansvarig för skötsel av pannan. 
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2.11 Sveriges klimat 
Sverige har ett kallt klimat jämfört med stora delar av resten av den befolkade världen, 
framförallt på vintrarna. Därför behöver byggnader i Sverige för det mesta värmas upp och 
inte kylas av som är fallet i många andra länder. Energianvändningen för att värma upp 
byggnader beror av klimatet och därför är det väsentligt att undersöka flera olika platser för 
att öka arbetets robusthet. I detta arbete används därför klimatdata för tre platser med olika 
klimat i Sverige; Malmö, Stockholm och Kiruna. De väderdata som tas hänsyn till är 
temperatur vilket innefattar torrtemperaturer2 och daggpunktstemperaturer3, vindhastigheter 
och vindriktningar, solläge och strålningsstyrka och atmosfärstryck. Dessa data är hämtade 
varje timme under ett år. Grafer över klimatdatan som används återfinns i Bilaga 3. 

 

2.12 Omvandling från energianvändning till koldioxid 
För att kunna uppskatta hur mycket byggbodarna påverkar miljön konverteras 
energianvändningen till koldioxidutsläpp. I följande avsnitt förklaras hur omvandlingen från 
energianvändning till koldioxid har gått till och bakgrunden till detta. Här förklaras hur 
elanvändning hanteras och även fjärrvärme. 
 

• Elanvändning – Omvandlingen från elanvändning till koldioxidutsläpp beror mycket 
på ur vilket perspektiv omvandlingen behandlas. Det finns väldigt många olika 
perspektiv att göra detta men i denna rapport har tre perspektiv undersökts.  Dessa är; 
svenskt perspektiv, nordiskt perspektiv och det ursprungsmärkningsbaserade 
perspektivet. 
 

Det svenska perspektivet innebär att det endast tas hänsyn till den svenska 
elproduktionen som nästan enbart består av vattenkraft och kärnkraft. Vid normala år 
så blir koldioxidutsläppen då i genomsnitt 20 gram koldioxid per kilowattimme. Vid 
torra år blir det sämre flöde i vattenkraftverken vilket leder till att Sverige blir tvungna 
att importera el och utsläppen uppskattas då istället till ca 40 gram CO2 per kWh. År 
som är våta anses koldioxidutsläppen per elanvändning obefintliga. 
 

Det nordiska perspektivet bygger på att Sverige, Norge, Finland och Danmark säljer el 
till varandra och då räknas istället på ett genomsnittligt koldioxidutsläpp av 100 gram 
per kWh. 
 

Slutligen innebär det ursprungsmärkningsbaserade perspektivet som innebär att 
kunden till elen kan välja att köpa ursprungsmärkt el och kan därmed direkt räkna ut 
vad koldioxidutsläppet för elen var. Om kunden däremot väljer att köpa icke 
ursprungsmärkt el varefter man använder en uppskattning kallad nordisk residualmix 
som ger en uppskattning på 291 gram CO2 per kWh. (Svensk Energi, 2011) 
 

                                                 
2 Torrtemperaturen är temperaturen på luft utan luftfuktighet men med samma entalpi som med fuktighet. 
3 Daggpunktstemperatur är den temperatur luften börjar fällas ut till vatten vid d.v.s. då luften blir mättad på 
vatten. 
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• Fjärrvärme – Koldioxidutsläpp från fjärrvärme varier väldigt mycket beroende på 
vilket område fjärrvärmen kommer ifrån. För att kunna uppskatta utsläppen för 
fjärrvärme används därför ett genomsnitt för Sveriges fjärrvärmes utsläpp. Figur 2.8 
nedan är avsedd att visa trenden att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för 
fjärrvärme i Sverige har succesivt minskat. Koldioxidutsläpp för fjärrvärme uppskattas 
till cirka 75 g/kWh. (Klimatkompassen, 2009) 

 

 
Figur 2.8. Sveriges koldioxidutsläpp från fjärrvärme. (Energimyndigheten, 2008) 

 

2.13 Ekonomisk aspekt 
För byggföretagen är den ekonomiska aspekten viktig och om de inte kan spara pengar på att 
använda energieffektiva bodar skulle de med största säkerhet inte göra det. Byggbranschen i 
Sverige idag är en form av oligopol4. Dessa större aktörer (Peab, Skanska, JM och NCC) har 
alla så pass stor produktion att de skulle kunna spara in stora pengar på att använda sig av 
energieffektivare bodar. De flesta byggbodar idag hyrs, ca 70 procent av alla byggbodar i 
Sverige och hyrkostnaden ligger mellan 2500 till 3200 kr/månad. I avsnitt 3.3 Ekonomiska 
beräkningar förklaras vilka ekonomiska beräkningar som genomförts och hur dessa gått till. 
(Isgård, 2014) 

 

2.14 Dagens marknad 
Byggbodsmarknaden i Sverige idag består av omkring 40000 byggbodar i bruk varav 8000 är 
energibodar. De flesta av dessa bodar hyrs snarare än ägs av byggföretagen. Eftersom bodarna 
har så pass lång livstid som 25 år tar det lång tid innan bodetableringar byts ut i Sverige och 
många kunder bryr sig heller inte om energikostnaden utan vill bara ha billigast möjliga bod 
och väljer då en dålig bod. Ett företag som Cramo som hyr ut energibodar hyr ändå 
fortfarande ut sämre bodar då efterfrågan på dessa fortfarande finns. (Isgård, 2014) 

                                                 
4 Oligopol innebär att ett fåtal aktörer styr en hel marknad. 
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3 Modell 
Modellen som används i detta arbete bygger dels på simuleringar genomförda i 
simuleringsverktyget DesignBuilder och dels på kompletterande beräkningar. En bild som 
förklarar hur modellen är uppbyggd visas i Figur 3.1 Modellen är framtagen för att hjälpa till 
att genomföra livscykelanalyser som är enkla att jämföra ur ekonomisk och ekologisk 
synvinkel.  

 
Figur 3.1. Här presenteras modellen och hur den arbetats efter. 
 
Förklaringar för vad de ingående ”boxarna” betyder följer. 
 
Miljömodellering i DesignBuilder  
Denna punkt innebär modellering av de yttre parametrar som påverkar byggboden. Detta 
innefattar val av plats boden står på och i vilket väderstreck bodens fönster står i. Detta 
påverkar var på boden solstrålningen kommer vara som starkast. I arbetet används som 
tidigare nämnt Malmö, Stockholm och Kiruna för att ge en översiktlig bild över 
energianvändningen hos byggbodar över hela Sverige. Väderdata för dessa platser finns 
implementerade i DesignBuilder och dessa inkluderar temperaturer, vind, stolstrålning och 
atmosfärstryck. Dessa data är inhämtade en gång varje timme över ett normalår. 
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Konstruktion av byggbod i DesignBuilder  
Innebär konstruering av byggboden med bestämda inre parametrar i programvaran 
DesignBuilder. Här bestäms bodens mått, isoleringstjocklek, vilka fönster som används och 
vilken dörr som används.  

Här modelleras även hur byggboden kommer att användas. Alla byggbodar är inte uppbyggda 
på samma sätt och inredningen och vilka hushållsapparater som finns i boden varier mycket 
vilket påverkar energianvändningen för byggboden. Med detta menas i detta fall om det finns 
tillgång till kylskåp, frys, dusch, mikrovågsugn, datorer och liknande. I detta arbete 
genomförs simuleringarna av bodar som har en form av genomsnitt av dessa apparater. I 
simuleringarna antas det därför att boden innehar ett kylskåp, en frys, vattentillgång och en 
mikrovågsugn trots att det inte finns några byggbodar utformade på detta sätt. Detta ger dock 
ändå en genomsnittlig bild av hur de inre faktorerna i boden påverkar energianvändningen. 
Vidare kommer det vistas en person i boden enligt ett arbetsschema för byggarbetare. Detta 
eftersom boden kommer erhålla värme från personer som vistas i boden men också bortföra 
värme då boddörren öppnas. Schemat som används är implementerat i DesignBuilder och 
avser personalutrymmen.  
 
LCA av energieffektiv byggbod 
Livcykelanalys över användningsfasen för energieffektiv byggbod genomförs via simulering i 
DesignBuilder. 
 
LCA av befintlig byggbod 
Livcykelanalys över användningsfasen för befintlig byggbod genomförs med och utan 
kompletteringar. 
 
Jämför resultat  
Här jämförs slutvärden från simuleringarna och resultaten diskuteras.  
 
Ekonomisk synvinkel  
Här undersöks återbetalningstiden för olika typer av kompletteringar av de befintliga 
byggbodarna. De ekonomiska beräkningarna utförs med el som primärenergi. 
 
Komplettera befintlig byggbod  
En komplettering till den befintliga byggboden implementeras och undersöks genom att 
processen utförs igen med nya parametervärden. 
  
Antaganden som behövt göras för att kunna använda modellen är förklarade i avsnitt 1.5 
Antaganden. I Tabell 3.1 visas en matris över de olika kompletteringar som undersöks i 
arbetet. 
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Tabell 3.1. I följande tabell visas en matris över de olika kompletteringar som simuleras i 
DesignBuilder. 

Komplettering Isolering Ytbehandling Fönster Dörr Närvaro-
styrd 

belysning 

Temperatur-
reglering 

Snålspolande 

kranar 

Väder-
streck 

1 X        

2  X       

3   X      

4    X     

5     X    

6      X   

7       X  

8        x 

 

3.1 DesignBuilder 
DesignBuilder är utvecklat av DesignBuilder Software Ltd och är ett simuleringsverktyg för 
simulering av byggnaders energianvändning. Programmet låter användaren modellera 
byggnaden för undersökning och sedan applicera yttre parametrar på byggnaden och sedan 
simulera hur energianvändningen ser ut efter dessa parametrar. Parametrarna innefattar vilket 
klimat som råder utanför byggnaden, hur byggnaden är belägen väderstrecksmässigt och även 
vilken inomhustemperatur som vill hållas. Därefter simuleras vilka energiförluster som sker. 
Utifrån detta kan sedan koldioxidutsläppen beräknas. Detta appliceras i detta arbete på 
byggbodarna för att kunna jämföra de olika utformningarna av dem.  

 

3.2 Ekonomiska beräkningar 
I detta avsnitt presenteras de ekvationer som används för att kunna genomföra de ekonomiska 
beräkningarna i arbetet. Det undersöks vilka kompletteringar som är ekonomiskt drivande för 
ett företag att genomföra på byggbodarna. 

De olika kompletteringarna undersöks genom att beräkna återbetalningstiden. Det vill säga 
hur lång tid tar det för en investering i en komplettering hos en byggbod att betala av sig.  

I ekvation (3) är år återbetalningstiden som söks. G är investeringskostnaden för 
kompletteringen i fråga och U kostnaden för energin med och utan kompletteringen. 

 𝐺 + 𝐾1�𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑖 = 0,052) = 𝐾2�𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑖 = 0,052)
å𝑟

0

å𝑟

0

 (3) 
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Där nuvärdet för en årlig utbetalning kan skrivas enligt ekvation (4) 

 �𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑖 = 0,052) =
å𝑟

0

1 − (1 + 𝑖)−å𝑟

𝑖
 (4) 

Med hjälp av detta kan den sökta återbetalningstiden år lösas ut till ekvation (5) 

 å𝑟 = −
ln ( −𝐺 ∙ 𝑖

𝑈𝑏2 − 𝑈𝑏1
+ 1)

ln (1 + 𝑖)
 (5) 

 

3.3 Staplingsmönster 
En studie som ämnar undersöka hur bodarna bör staplas optimalt genomförs också men 
simuleras inte i DesignBuilder utan utförs via beräkningar. I Figur 3.2 visas en generell bild 
över en bodetablering med x antal bodar ståendes på marken och y antalet våningar med 
byggbodar. Det antas att bodarna inte placeras i den tredje riktningen sett till bilden då detta är 
osedvanligt. Ytterligare antaganden är att etableringarna byggs i rektangulär form sett från xy-
planet och inga mer komplicerade former. Tätningar mellan bodarna antas vara så pass 
optimala att ihopsatta bodar kan ses som en enhet. Detta överensstämmer inte helt med 
verkligheten men det intressanta är rangordningen sinsemellan olika staplingsmönster som 
kommer vara densamma även om tätningarna inte är optimala. 
 

 
Figur 3.2. Översiktsbild över bodetablering med åtta bodar 
 

I de allra flesta fall är antalet bodar i etableringen känt vilket leder till att volymen V är 
bestämd. Däremot kan ytterarean AP, förändras beroende på hur bodarna placeras. Genom att 
minimera AP minimeras ytorna där värmeöverföring kan ske med omgivande luften och 
marken.  

Med fler ytor exponerade mot omgivningen i etableringen kommer mer värme tappas från 
bodarna. Genom att maximera ekvation (6) maximeras förhållandet mellan volymen och 
ytterarean och värmeförlusterna minimeras. 
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 𝑘(𝑥,𝑦) =
𝑉
𝐴𝑃

=
𝑏𝑥 ∙ ℎ𝑦 ∙ 𝑙

2(𝑏𝑥 ∙ ℎ𝑦 + 𝑏𝑥 ∙ 𝑙 + ℎ𝑦 ∙ 𝑙)
 (6) 

Då antalet bodar N kan antas givet kan ekvation (6) förenklas med hjälp av ekvation (7) till 
ekvation (8). 

 𝑁 = 𝑥 ∙ 𝑦 → 𝑦 =
𝑁
𝑥

 (7) 

 𝑘(𝑥,𝑦) =
𝑉
𝐴𝑃

=
𝑏𝑥 ∙ ℎ ∙ 𝑁𝑥 ∙ 𝑙

2(𝑏𝑥 ∙ ℎ ∙ 𝑁𝑥 + 𝑏𝑥 ∙ 𝑙 + ℎ ∙ 𝑁𝑥 ∙ 𝑙)
 (8) 

Procentuella skillnaden per byggbod för två olika staplingsmönster är beräknad enligt 
ekvation (9). 

 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑑 = 1 −
( 𝑉𝐴𝑃

)1

( 𝑉𝐴𝑃
)2

 (9) 

3.4 Omvandling till koldioxidutsläpp 
En omvandling från energianvändning till koldioxidutsläpp genomförs också för att se vilken 
mängd koldioxidutsläpp som kan besparas genom att komplettera byggbodar. I beräkningarna 
används det svenska perspektivet för omvandling vid normalår (se avsnitt 2.12 för mer 
information om detta). Detta medför att 1 kWh motsvarar 20 g CO2. 

Den besparade mängden koldioxidutsläpp beräknas enligt ekvation (10) där Ei är årlig 
energianvändning för kompletterad byggbod Ebef årlig energianvändning för befintlig och C är 
omvandlingsfaktorn för koldioxid (C = 20 g/kWh). 

 𝐶𝑂2,𝑓ö𝑟𝑒 − 𝐶𝑂2,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = (𝐸𝑏𝑒𝑓 − 𝐸𝑖) ∙ 𝐶 (10) 

För att ge en helhetsbild över Sverige så beräknas även den potentiella 
koldioxidutsläppsminskningen som kan göras med kompletterade byggbodar. I dessa 
beräkningar har det antagits jämn fördelning av sämre bodar i Malmö, Stockholm och Kiruna 
(10677 st per område). Detta innebär fler bodar i södra än i norra Sverige vilket speglar 
verkligheten. Endast de investeringar som är återbetalda inom 13 år (det vill säga ungefär 
halva livstiden för en byggbod) tas med i dessa beräkningar. 

 

3.5 Känslighetsanalys 
För att undersöka hur robust modellen är genomförs en känslighetsanalys. Denna utförs 
genom att analysera hur förändringar i parametervärden från antaganden påverkar 
slutresultatet. Det som medför osäkerheter i modellen är ickelinjära förhållanden mellan 
parametervärden och resultaten. Många linjära förhållanden innebär en generell modell som 
går att variera och inte är lika känslig för förändringar av parametrar. Analysen täcker både 
energianvändningen och den ekonomiska delen. 
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4 Resultat och diskussion 
Efter simuleringar i DesignBuilder erhölls resultat i form av värden på energianvändningen i 
enheten kWh för byggbodarna. I följande avsnitt presenteras resultaten och jämförelser 
mellan dem. Här presenteras även resultaten från beräkningarna kring staplingsmönster och 
de ekonomiska beräkningarna. De ekonomiska beräkningarna presenteras i form av 
återbetalningstid för olika kompletteringar (se Bilaga 4 för mer ingående tabeller rörande 
ekonomin). Diskussion om varför resultaten ser ut som de gör presenteras också. Omvandling 
från energianvändning till koldioxidutsläpp har också genomförts då detta sker proportionellt 
med energianvändningen visas dessa resultat endast i Bilaga 5. I denna bilaga visas även den 
potentiella minskning av koldioxidutsläpp som skulle ske om de befintliga bodarna 
kompletterades. 

 

4.1 Simulering av befintlig bod och energibod 
Simuleringarna utfördes med byggbodar ståendes i Malmö, Stockholm och Kiruna för att ge 
en bra bild över Sverige. Dessa resultat representerar hur bodarnas energianvändning ser ut i 
dagens läge och det är dessa resultat som är intressanta att jämföra med de olika 
kompletteringarna. Resultaten presenteras i Tabell 4.1 och siffrorna är angivna i kWh/år och 
procentsatsen är den procentuella förbättringen från befintlig bod till energibod. 

Tabell 4.1. Tabell över energianvändningen per år för befintlig och energieffektiv bod 
ståendes i Malmö, Stockholm och Kiruna. Procentsatsen representerar den procentuella 
förbättringen av energibodar jämfört med befintliga bodar. 

 Malmö Stockholm Kiruna 

Befintlig bod 5837 kWh/år 6693 kWh/år 9263 kWh/år 

Energibod 2530 kWh/år 3106 kWh/år 4403 kWh/år 

 56,7 % 53,6 % 52,5 % 

 

4.2 Tilläggsisolering 
I detta avsnitt presenteras resultaten från simuleringar med tilläggsisolering på olika ställen i 
boden. I Tabell 4.2 presenteras den isolering som varierats.  

 

Tabell 4.2. Tabell över isoleringen i bodarna och hur den varierats i simuleringarna. 

Typ av bod Isoleringstyp Isoleringstjocklek 
(väggar) 

Isoleringstjocklek 
(tak) 

Isoleringstjocklek 
(golv) 

Befintlig bod Mineralull 50 mm 50 mm 50 mm 

Energibod Mineralull 100 mm 120 mm 100 mm 
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Simuleringarna har genomförts för enskild tilläggsisolering av väggar, tak och golv och sedan 
för isolering överallt. Sedan har resultaten jämförts med befintliga bodar. Se Tabell 4.3 för 
sifferresultat. 

 

Tabell 4.3. Resultat på energianvändning från olika tilläggsisoleringar i Malmö, Stockholm 
och Kiruna. Procentsatserna representerar den procentuella förbättringen tack vare 
kompletteringen jämfört med befintliga bodar. I tabellen finns även återbetalningstiden för 
respektive komplettering. 

Tilläggsisolering Malmö Stockholm Kiruna 

Tilläggsisolerade 
väggar 

4315 kWh/år 4839 kWh/år 6568 kWh/år 

 26,1 % 27,7 % 29,1 % 

 5,5 år 4,4 år 2,9 år 

Tilläggsisolerat tak 5405 kWh/år 6122 kWh/år 8460 kWh/år 

 7,4 % 8,5 % 8,7 % 

 5,7 år 4,1 år 2,9 år 

Tilläggsisolerat golv 5726 kWh/år 6522 kWh/år 8970 kWh/år 

 1,9 % 2,6 % 3,2 % 

 >25 år 19,7 år 9,1 år 

Tilläggsisolerat 
överallt 

3823 kWh/år 4238 kWh/år 5622 kWh/år 

 34,5 % 36,7 % 39,3 % 

 6,3 år 5,0 år 3,2 år 

 

I Figur 4.1 visas hur energibehovet förändras med hur boden tilläggsisolerats. 
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Figur 4.1. Histogram över energianvändning per år för olika isoleringar. Notera att axeln för 
energianvändning börjar från 2000 kWh/år. Axeln börjar på detta värde för att skillnader 
mellan kompletteringarna ska framhävas. 

 

Detta visar att energibehovet minskas som mest då väggarna tilläggsisoleras då det ger en 
förbättring på dryga 25 procent. Detta beror på att väggarna utgör mer yta än tak och golv och 
därför ger störst inverkan på totala energibehovet.  

Det är även noterbart att genom tilläggsisolering av taket sparas mer energi än 
tilläggsisolering av golvet. Takets isoleringstjocklek är dock något större än golvets efter 
tilläggsisolering. Dessa ytor är lika stora men det sker olika värmeöverföring för dem. För 
taket sker konvektionsvärmeövergång med luften i omgivningen men även strålning. För 
golvet sker värmeövergången via ledning mot marken den står på. Hos golvet finns dock en 
felkälla i att DesignBuilder behandlar luften under boden som stillastående och den likaställs 
alltså inte med den omgivande luftens tillstånd. Detta kan innebära att resultaten avviker 
något från verkligheten. 

Genom att tilläggsisolera alla väggar, tak och golv kan energibehovet för boden minskas med 
över 30 procent av det tidigare behovet. 

Ekonomiskt sett är de bästa kompletteringarna att enbart tilläggsisolera väggar eller tak då 
återbetalningstiden för dessa investeringar är lägst (mellan 3-5 år). Noterbart är att 
återbetalningstiden för tilläggsisolering överallt ökar då den beräknas för en bodetablering om 
sex bodar istället för en bod. Detta därför att all isolering inte kommer vara exponerad mot 
omgivningen i en bodetablering. Mer ingående tabeller för ekonomin återfinns i Bilaga 4. 
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4.3 Ytbehandlingar 
I detta avsnitt presenteras olika ytbehandlingar på fasaden och det yttersta taklagret och hur de 
påverkar energibehovet. Det som undersöks är kombinationer av mattsvart, blank, ojämn och 
slät yta. Om ytan är mattsvart kommer mer solstrålning absorberas än om ytan är blank och 
reflektiv. Ytans ojämnhet påverkar hur mycket värmeöverföring som sker via konvektion. Om 
ytan är mer ojämn kommer väggens yta bli större vilket ger större yta för konvektion. 
Ojämnheten skulle även kunna påverka hur stilla luften är närmast väggen.  Ojämnheten på 
ytan bestäms relativt den befintliga. I Tabell 4.4 presenteras skillnaderna i emissionstal och 
absorptionstal. 

 
Tabell 4.4. Värden som varierats med olika ytbehandlingar på bodarna. 

Typ av ytbehandling Emissionstal (𝜺) Absorptionstal (𝜶) 

Befintlig 0,9 0,78 

Mattsvart 0,99 0,99 

Blank 0,8 0,2 

 
I Tabell 4.5 presenteras resultaten från de olika ytbehandlingarna. Procentsatserna 
representerar den procentuella förbättringen jämfört med de befintliga bodarna. 

 
Tabell 4.5. Resultat över energianvändning med olika typer av ytbehandling i Malmö, 
Stockholm och Kiruna. Procentsatsen avser förbättring av befintlig bod. Tabellen visar även 
återbetalningstiden för respektive ytbehandling. 

Ytbehandling Malmö Stockholm Kiruna 

Mattsvart och ojämn 5857 kWh/år 6831 kWh/år 9189 kWh/år 

 – 0,3 % – 2,1 % 0,9 % 

 - - 23,9 år 

Mattsvart och slät 5975 kWh/år 6730 kWh/år 9184 kWh/år 

 – 2,4 % – 0,6 % 0,9 % 

 - - 21,2 år 

Blank och ojämn 5741 kWh/år 6596 kWh/år 9394 kWh/år 

 1,6 % 1,4 % – 1,4 % 

 15,4 år 15,2 år - 

Blank och slät 5790 kWh/år 6633 kWh/år 9402 kWh/år 

 0,8 % 0,9 % – 1,5 % 

 >25 år >25 år - 
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I Figur 4.2 visas ett histogram över hur ytbehandlingen påverkar energianvändningen på de 
tre olika platserna.  

 

 
Figur 4.2. Histogram över energianvändningen som följd av olika ytbehandling i tre städer i 
Sverige. Notera att axeln för energianvändning börjar vid 4000 kWh/år. 

 

Ytbehandlingen har alltså en ganska liten procentuell inverkan på den totala 
energianvändningen men den spelar ändå roll. Det är speciellt intressant att se att den 
optimala ytbehandlingen ändå skiljer sig beroende på var i landet byggboden står. Om 
byggboden står i Kiruna är det fördelaktigt ha en mattsvart yta medan jämnheten inte spelar så 
stor roll. I de sydligare städerna Malmö och Stockholm är det fördelaktigt att ha en blank 
ytbehandling samt en ojämn yta.  

Detta visar att i Kiruna är det viktigare att tillvarata strålningsvärmen från solen under de kalla 
månaderna än att bortföra denna värme under de varma månaderna. I Malmö och Stockholm 
skulle en mattsvart yta istället kräva mer avkylning under de varma månaderna än värmen 
man tjänar in under de kalla månaderna och är därför inte att föredra energimässigt. 
Ojämnheten på ytan är viktigare i de sydligare städerna än i norr. Detta skulle kunna bero på 
att det förekommer mer vind i Malmö och Stockholm under ett år än i Kiruna. 

Ekonomiskt sätt kommer många av åtgärderna aldrig ens betala tillbaka sig och därmed bör 
dessa ytbehandlingar inte genomföras. Mer ingående tabeller över detta finns i Bilaga 4. 
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4.4 Fönster och dörrar 
I följande avsnitt presenteras resultat för energianvändningen då den befintliga boden 
kompletterats med bättre fönster och bättre dörr. Det befintliga fönstret är ett tvåglasfönster 
medan det förbättrade är ett treglasfönster. Den befintliga dörren är en massiv trädörr medan 
den bättre dörren är en ståldörr med en luftspalt. I Tabell 4.6 visas U-värden för dessa 
förbättringar. 

 

Tabell 4.6. Tabell över de U-värden som använts för dörrar och fönster hos byggboden. 

 Fönster (U-värde) Dörr (U-värde) 

Befintlig 2,71 W/m2 K   2,82 W/m2 K 

Ny 0,79 W/m2 K 1,10 W/m2 K 

 

I Tabell 4.7  visas energianvändningen och återbetalningstiden med olika typer av fönster och 
dörrar. 

 

Tabell 4.7. Energianvändning för förbättrade fönster och dörrar. Procentsatsen avser 
förbättring av energibehov mot befintlig bod. Återbetalningstiden visas också i tabellen. 

Typ av förbättring Malmö Stockholm Kiruna 

Bättre fönster 5864 kWh/år 6390 kWh/år 8632 kWh/år 

 2,6 % 4,5 % 6,8 % 

 >25 år 12,8 år 5,1 år 

Bättre dörr 5610 kWh/år 6307 kWh/år 8507 kWh/år 

 3,9 % 5,8 % 8,2 % 

 >25 år 11,8 år 5,1 år 

 

Noterbart ur dessa beräkningar är att fönster och dörrar har större påverkan ju längre norr 
byggboden befinner sig. I Kiruna är det definitivt ekonomiskt drivande att genomföra dessa 
förbättringar medan detsamma inte gäller i Malmö. Se Bilaga 4 för mer ingående tabeller 
angående ekonomiska delen. 

 

I Figur 4.3 visas ett histogram över hur energianvändningen varieras med förbättrade dörrar 
och fönster. 
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Figur 4.3. Diagram över energianvändningen med olika typer av dörrar och fönster i tre 
städer. Notera att axeln för energianvändning börjar vid 5000 kWh/år. 

 

4.5 Andra förbättringar 
I detta avsnitt presenteras resultat för de ytterligare förbättringar som går att lägga till för att 
minska energianvändningen i byggboden. Dessa inkluderar snålspolande kranar (innefattar 
även duschmunstycke), närvarostyrd belysning och temperaturreglering. De snålspolande 
kranarna spolar 50 procent mindre än de vanliga kranarna men då de i regel används något 
längre då de är snålspolande används istället 40 procent mindre vattenåtgång. Närvarostyrda 
belysningen är simulerad efter ett schema för rastutrymmen för byggarbetare. 
Temperaturregleringen är inställd på att temperaturen under ej schemalagd arbetstid får gå 
ned till lägst 15°C medan den under arbetstimmar ska hållas på 20°C. Resultaten visas i 
Tabell 4.8. 
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Tabell 4.8. Resultat från energianvändningen för övriga förbättringar. Procentsatsen avser 
procentuell förbättring av kompletterad byggbod jämfört med befintlig. I tabellen ses även 
återbetalningstid för kompletteringarna. 

Typ av förbättring Malmö Stockholm Kiruna 

Närvarostyrd belysning 5242 kWh/år 6053 kWh/år 8472 kWh/år 

 10,2 % 9,6 % 8,5 % 

 6,6 år 6,6 år 7,0 år 

Temperaturreglering 5153 kWh/år 5961 kWh/år 8370 kWh/år 

 11,7 % 10,9 % 9,6 % 

 1,4 år 1,3 år 1,0 år 

Snålspolande kranar 5796 kWh/år 6652 kWh/år 9222 kWh/år 

 0,7 % 0,6 % 0,4 % 

 24,1 år 24,1 år 24,1 år 

 

Figur 4.4 visar ett histogram över hur energibehovet ser ut efter de olika förbättringarna. 

 

 
Figur 4.4. Histogram över hur energibehovet minskas med komplementen: snålspolande 
kranar, närvarostyrd belysning och temperaturreglering i Malmö, Stockholm och Kiruna. 
Notera att axeln för energianvändning börjar vid 3000 kWh/år. 
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Dessa resultat visar att de två största ytterligare förbättringar som sparar in mest energi är att 
använda närvarostyrd belysning och temperaturreglering. Temperaturregleringen kan dock 
påverka den sociala aspekten för arbetarna i form av komforten i boden om regleringen inte 
sköts korrekt. Snålspolande kranar ger en relativt liten förbättring. Anledningen till att 
procentsatserna skiljer sig mellan de olika städerna är att kompletteringarna har olika stor del i 
totala energianvändningen. I Kiruna behövs det mer uppvärmning än i Malmö och därför har 
implementering av närvarostyrd belysning inte lika stor del i den hela energianvändningen 
som i Malmö.  

Det visar sig dock att den bästa förbättringen ur ekonomisk synvinkel är temperaturreglering 
då denna komplettering sparar pengar åt företag efter bara ett drygt år. För mer djupgående 
tabeller se Bilaga 4. 

 

4.6 Väderstreck 
I följande avsnitt presenteras resultat för hur energianvändningen ändras beroende på i vilket 
väderstreck man riktar byggboden. Väderstrecket sidan med fönstret står i har bestämts som 
riktningen på boden. I de tidigare simuleringarna har sidan med fönstret stått riktad i väst. 
Resultaten visas i Tabell 4.9. 

 

Tabell 4.9. Tabell med resultat över energianvändning för en byggbod per år beroende på i 
vilket väderstreck fönstret är riktat. 

Väderstreck Malmö Stockholm Kiruna 

Fönster mot väst 5837 kWh/år 6693 kWh/år 9263 kWh/år 

Fönster mot öst 5823 kWh/år 6667 kWh/år 9250 kWh/år 

 0,2 % 0,4 % 0,1 % 

Fönster mot nord 5821 kWh/år 6670 kWh/år 9274 kWh/år 

 0,3 % 0,3 % – 0,1 % 

Fönster mot syd 5836 kWh/år 6697 kWh/år 9237 kWh/år 

 0,0 % – 0,1 % 0,3 % 

 

Dessa resultat är intressanta då de visar att bodarna ska vara olika riktade beroende på var i 
Sverige de står någonstans. I Kiruna är det bäst att rika fönstret mot syd medan i Stockholm är 
öst optimalt och i Malmö nord. Detta demonstrerar att i norr är det viktigt att tillvarata så 
mycket strålningsvärme som möjligt genom att rikta fönstret mot syd. I Malmö blir detta 
ineffektivt då det då krävs mer avkylning vilket kräver mer energi. 
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4.7 Resultat av staplingsmönsterstudie 
Här följer resultat från beräkningarna rörande olika staplingsmönster av byggbodarna. Figur 
4.5 visar en översiktsbild över ett staplingsmönster. 

 
Figur 4.5. Översiktsbild över staplade bodar. 

 

Tabell 4.10 verkar som en matris över staplingsmönster med olika antal bodar. I tabellen 
presenteras procentsatser som innebär energianvändning per byggbod i förhållande till en 
ensam byggbod.   

 

Tabell 4.10. Tabell över olika typer av staplingsmönster. Procentsatserna innebär 
energianvändning per byggbod jämfört med en enskild byggbod. 

 
Antal våningar (y) 

      Antal bodar i 
bredd (x)   1 2 3 4 5 6 

 
1 100,0% 77,9% 69,7% 66,2% 63,9% 62,4% 

 
2 80,3% 58,2% 51,0% 47,3% 45,3% 43,8% 

 
3 74,6% 52,0% 44,9% 41,1% 39,0% 37,6% 

 
4 70,7% 49,1% 41,7% 38,1% 35,8% 34,4% 

 
5 68,8% 47,3% 39,8% 39,8% 34,0% 32,5% 

 
6 67,9% 45,7% 38,4% 34,9% 32,7% 31,2% 

 

I Figur 4.6 rangordnas realistiska staplingsmönster utefter lägst energianvändning per 
byggbod.  En bodetablering på sex våningar anses till exempel ej vara realistisk.  
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Figur 4.6. Diagram över de realistiska och vanliga staplingsmönstren i rangordning. 

 

Viktigt att notera med denna studie är att energibehovet per byggbod i verkligheten kommer 
vara mindre än värdena som presenteras i Tabell 4.10 då det oftast inte går att täta mellan 
bodarna lika väl som väggisoleringen. Dock kommer rangordningen staplingsmönstren 
emellan vara densamma även med verklig tätning mellan bodarna. 

 

4.8 Sparat koldioxidutsläpp 
Genom att komplettera byggbodarna framkom att Sverige totalt skulle kunna spara in 2340 
ton koldioxidutsläpp per år. I Malmö var siffran 580 ton/år, Stockholm 760 ton/år och Kiruna 
1000 ton/år. Se Bilaga 5. 

 

4.9 Resultat från känslighetsanalys 
Här presenteras resultat från känslighetsanalysen. 

Energianvändning 
Modellens energianvändningsdel har undersökts genom att utvärdera de parametrar som ingår 
i beräkningarna och simuleringarna. De flesta parametrar som påverkar energianvändningen 
går att relatera till isolering.  

U-värdet för boden är linjärt beroende av både isolering och ytbehandling. De parametrar som 
ändrar U-värdet ger proportionella förändringar hos energianvändningen enligt ekvation (11). 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (11) 
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Eftersom effekten Q är linjärt beroende av faktorerna i U. Därmed kommer även den årliga 
energianvändningen E vara linjärt beroende av samma faktorer enligt ekvation (12). I 
ekvation (12) är 8760 antalet timmar under ett år. 

 𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ 8760ℎ (12) 

Detta medför att alla parametrar som är kopplade till isoleringen påverkar 
energianvändningen linjärt. Därför ger eventuella felaktigheter i indata inga stora felaktigheter 
i resultaten.  

Temperaturregleringen är en parameter undersöks och detta görs genom att variera vilken 
temperatur innertemperaturen får sjunka till under natten och helger och vilken påverkan det 
ger på totala energianvändningen. En graf över detta visas i Figur 4.7. 

 
Figur 4.7. Denna graf visar förhållandet mellan lägst tillåten temperatur (realistiska värden) i 
byggboden under ej schemalagd arbetstid och energianvändningen per år. 

 

Ekonomi 
I de ekonomiska beräkningarna undersöks hur stor påverkan förändring i elpris och 
kalkylränta har på resultatet i form av återbetalningstiden. Ett varierat elpris Pel leder till att 
utbetalningen Ub för det specifika fallet förändras enligt ekvation (13). Där Ei är 
energianvändningen per år.  

 𝑈𝑏 = 𝑃𝑒𝑙 ∙ 𝐸𝑖 (13) 

För att undersöka hur återbetalningstiden förändras med elpriset och kalkylräntan väljs en 
specifik komplettering. I detta fall har en investering av nya fönster på en byggbod i Kiruna 
undersökts. För detta fall är grundinvesteringen G = 2500 kr, energianvändningen före 
förbättring Ebef = 9189 kWh/år och efter komplettering Ekompl = 8632 kWh/år.  

I Figur 4.8. visas en graf över hur återbetalningstiden förändras med ett varierat elpris och en 
fast kalkylränta på 5,2 procent. Därefter följer en graf (Figur 4.9) vilken istället visar hur 
återbetalningstiden förändras med en varierad kalkylränta och ett fast elpris på 90 öre/kWh. 
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Figur 4.9. Återbetalningstid som funktion av elpris. Kalkylräntan är satt till 5,2 procent. 

 

 
Figur 4.10. Återbetalningstid som funktion av kalkylränta. Elpriset är satt till 90 öre/kWh. 

Dessa figurer visar att modellen som används vid beräkning av återbetalningstid klarar av att 
hantera förändringar i kalkylränta och elpris utan att ge orealistiska svar. Detta visar att 
modellen är robust även med avseende på de ekonomiska beräkningarna. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 
I följande avsnitt visas de slutsatser som dragits till följd av resultaten som erhållits i studien. I 
avsnittet ges även förslag till hur studien kan arbetas vidare på för att bli än mer relevant. 

5.1 Slutsatser 
Nedan presenteras slutsatser som dragits med arbetet som grund 

 

• Resultaten visar att tilläggsisolera byggboden är ekonomiskt gynnsamt. Dryga 30 
procent av den tidigare energianvändningen kan sparas in på denna åtgärd. Resultaten 
visar även att ju längre norrut byggboden befinner sig desto mer sparas på att 
tilläggsisolera boden.  

• Undersökningarna har visat att vilken typ av ytbehandling boden har också spelar roll i 
den totala energianvändningen. Det skiljer sig dock vilken typ av ytbehandling som är 
att föredra beroende på var i Sverige boden står. I södra Sverige ska boden 
ytbehandlad med en ljus och reflektiv färg medan mer norrut ska boden istället 
ytbehandlas med mörk och matt färg. 

• Det har visat sig att förbättrade fönster och dörrar är en ungefär lika bra investering 
som att tilläggsisolera boden. Dessa förbättringar är nödvändiga att genomföra i 
Kiruna i norr men inte lika nödvändiga i Malmö i söder. 

• Simuleringarna har också pekat på att temperaturreglering är den enskilt mest 
ekonomiskt drivande komplettering som kan göras på en byggbod. Att komplettera 
byggboden med närvarostyrd belysning visar sig vara bättre i södra än norra Sverige. 
Komplettering med snålspolande kranar visar sig ge en liten förbättring sett till totala 
energianvändningen men är ej ekonomiskt drivande någonstans i landet. 

• Vilket väderstreck fönstret på byggboden står i har visat sig ge skillnad i den totala 
energianvändningen. I norra Sverige bör fönstret vara riktat mot söder medan i södra 
Sverige bör fönstret vara riktat mot norr. I de flesta fall är byta av fönster och dörr att 
föredra framför tilläggsisolering. 

• Studier av olika staplingsmönster har visat att energibehovet per byggbod kan minskas 
radikalt genom smart stapling av bodarna. 

• Ur de simuleringar och beräkningar som genomförts visas att Sverige skulle kunna 
spara in dryga 2000 ton koldioxidutsläpp per år genom att förbättra de sämre 
byggbodar som finns runtom i landet. 
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5.2 Förslag till framtida arbete 
För att göra denna studie mer omfattande finns det några punkter att arbeta vidare på. En 
intressant faktor som föll utanför detta arbetes ramar var att undersöka hur pengar som 
potentiellt kan sparas genom att använda fjärrvärme för uppvärmning istället för el. I 
litteraturstudien i detta arbete nämns att företag har börjat använda sig av mobila 
undercentraler för att kunna koppla på byggbodarna på fjärrvärmenätet. Denna kännedom 
används dock inte när energibehovet för byggbodarna sedan räknas om till ekonomiska 
kostnader och koldioxidutsläpp. Det vore därför intressant att dela upp energibehovet i två 
delar; värmebehovet och elbehovet och sedan beräkna dessa kostnader parallellt. Det vore 
även intressant att implementera kunskap om var i Sverige fjärrvärme är billigast och 
miljövänligast och på så vis ge rekommendationer för hur energibehovet för 
byggbodsetableringar bör skötas beroende på var byggarbetsplatsen är belägen. 

Återvinning av värme från utloppsluften är något som inte har inkluderats i arbetet men är 
mycket intressant. Att undersöka vilka besparingar som kan göras med detta vore intressant 
att undersöka i en vidarearbetning av arbetet. 

Då dimensionering av byggboden i arbetet endast skett enligt Europastandard vore det även 
intressant att genomföra simuleringarna för bodar enligt den gamla svenska standarden då 
många arbetsplatser fortfarande använder dessa i Sverige. Det vore även intressant att 
optimera byggbodens dimensioner efter energianvändning. Detta måste dock göras med 
hänsyn till att transport av boden fortfarande ska vara enkel och att den sociala aspekten för 
byggarbetarna inte inskränks. 

Det vore också intressant att undersöka annat isoleringsmaterial än mineralull som är det enda 
material som undersökts i detta arbete. 
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Bilaga 1 Intervjuer 
Tre intervjuer har hållits med personer insatta i byggbodars uppbyggnad och vad som rör 
dessa. De som intervjuades var Jan Isgård och Håkan Sönnergren båda produktområdeschefer 
inom byggetablering hos Cramo och Olof Berggren som tidigare arbetat på Cramo. 

Cramo är ett företag som arbetar med uthyrning av maskiner och byggetableringar. De är en 
av de största aktörerna på marknaden för byggbodar i Sverige idag och därför ett relevant 
företag att intervjua. Cramo var också ett av de första företagen att introducera energisnåla 
byggbodar i Sverige. 

 

Intervjuer med Jan Isgård och Håkan Sönnergren 
Produktområdescheferna Jan Isgård och Håkan Sönnergren intervjuades via mail om hur 
dagens marknad ser ut och om allmänna frågor rörande byggbodar som det söktes svar på. 
Från intervjuerna förvärvades bland annat följande information: En byggbod hyrs ut i 15 år av 
Cramo och säljs sedan vidare till köpare som använder den i genomsnitt tio år till. En 
standarorder av byggbodar ligger på sex stycken bodar. I Sverige finns två olika storlekar på 
byggbodar, den gamla boden med måtten 2,9 x 8,4 meter och den nya med Europastandard 
om 2,4 x 6 meter. En bilaga för hur Cramo genomfört en studie på effekt- och 
energiberäkning för deras byggbodar för en etablering i Umeå har också erhållits. 

 

Intervju med Olof Berggren 
En telefonintervju med Olof Berggren som tidigare arbetat på Cramo hölls också. Denna 
intervju gav svar på hur skillnaden mellan de sämre befintliga bodarna och de nya 
energibodarna ser ut. Då speciellt hur isoleringen skiljer sig och att det används andra fönster 
och dörrar för att minska u-värden. 
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Bilaga 2.1 Projektplan 
Följande bilaga visar projektplanen som följts under arbetets gång. Projektplanen 
sammanfattar bakgrunden och målet med arbetet. Dess omfattning, tillvägagångssätt och för 
vilka resultatet kan vara intressant.  

Projektplan för – Energianvändning i byggbodar 
Uppdragsgivare 
Kungliga Tekniska Högskolan 

Bakgrund och mål 
Bakgrunden till detta arbete är att undersöka byggbodars energianvändning. Byggbodar har en 
historia av att använda mycket energi. I Sverige behöver byggbodarna värmas upp under 
merparten av året och just uppvärmningen är den största energianvändaren. Denna energi 
kommer främst ifrån elektricitet. För att kunna spara pengar, energi och uppnå klimatmål för 
koldioxidutsläpp är det viktigt att förbättra byggbodarna ur energianvändningssynvinkel. På 
senare tid har det börjat tillverkas och användas mer energismarta byggbodar men 
användandet av dessa är fortfarande i minoritet. 

Målet med detta projekt är att undersöka vilka förbättringar på de befintliga sämre bodarna 
som ger störst minskning i energianvändning och även vilka som är mest ekonomiskt 
lönsamma. 

Omfattning 
Projektet är begränsat till 15 högskolepoäng fördelat över två perioder och ska vara 
färdigställt 6 maj 2014. Projektet är även begränsat till att undersöka byggbodar i Sverige och 
där även begränsat till tre platser i Sverige: Malmö, Stockholm och Kiruna. Detta för att ge en 
bra bild över hur energibehovet hos byggbodarna skiljer sig beroende på var i Sverige boden 
befinner sig. Antaganden och generaliseringar genomförs också för att göra beräkningar 
enklare att utföra. 

Tillvägagångssätt 
Projektet inleds med en litteraturstudie där ämnet och påverkande faktorer undersöks. I 
litteraturstudien identifieras de förbättringsområden som finns för byggboden. Genom att 
genomföra livscykelanalyser för sämre befintliga bodar, energibodar och sedan förbättrade 
befintliga bodar kan energianvändningen för olika förbättringar jämföras. Analyserna utförs 
med hjälp av simuleringsprogrammet DesignBuilder. Slutligen jämförs resultaten från 
simuleringarna och förslag på vidare arbete presenteras. 

Intressenter 
Resultatet ur detta arbete är dels intressant för uppdragsgivaren KTH men arbetet kan också 
vara intressant för byggbodsuthyrare, byggbodstillverkare och byggföretag. 
 
 

2014-04-22 
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Bilaga 2.2 Gantt-schema 
Denna bilaga visar det Gantt-schema som använts som stöd för tidsdisponering under 
projektets gång. Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som visualiserar under vilken tid 
en fas i ett projekt ska ske. Genom att använda olika färger ges en enkel förståelse över när 
arbete på olika delar i projektet behöver läggas ner. I Gantt-schemat har det tagits hänsyn till 
de olika deadlines som ingår i arbetet och till andra kurser som pågått parallellt med 
kandidatexamensarbetet. Gantt-schemat har gett en översiktlig bild på när arbetet ska påbörjas 
och sett till att arbetsgången skett kontinuerligt. 
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Bilaga 3 Klimatdata 
I följande bilaga presenteras de klimatdata som använts i simuleringar i Malmö, Stockholm 
och Kiruna. 

Klimatdata Malmö 

 

 



 -52-  
 

 

Klimatdata Stockholm 
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Klimatdata Kiruna 
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Bilaga 4 Ekonomiska resultat 
I följande bilaga presenteras resultat för ekonomiska beräkningar angående återbetalningstid 
för olika typer av komplettering av byggbod. Utbetalningarna per år och byggbod innan 
komplettering är: Malmö 5253 kr/år, Stockholm 6024 kr/år och Kiruna 8337 kr/år. 
Utbetalningen är beräknad enligt 𝐾𝑖 = 𝐸𝑖 ∙ 𝑃𝑒𝑙. Där Ei är respektive årlig energianvändning. I 
tabellen har följande förkortats: Utbetalning efter komplettering – Ke, återbetalningstid – Åb, 
uppskattat pris – Pupp. Utbetalningar har avrundats till närmsta tiotals kronor. 

 

Kompletteringstyp Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Pupp  

[kr] 

 Malmö Stockholm Kiruna  

Tilläggsiso. väggar 3880 5,5 4340 4,4 5910 2,9 6370 

Tilläggsiso. tak 4860 5,7 5510 4,1 7610 2,9 1870 

Tilläggsiso. golv 5150 >25 5870 19,7 8070 9,1 1870 

Tilläggsiso. överallt 3440 6,3 3810 5,0 5060 3,2 9530 

Tilläggsiso. överallt 
(6st bodar) 

1140 15,9 1460 12,3 2870 6,9 9530 

 

 

Kompletteringstyp Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Pupp  

[kr] 

 Malmö Stockholm Kiruna  

Mattsvart & ojämn 5270 - 6150 - 8270 23,9 900 

Mattsvart & slät 5380 - 6060 - 8270 21,2 900 

Blank & ojämn 5170 15,4 5940 15,2 8450 - 900 

Blank & slät 5210 >25 5970 >25 8460 - 900 

 
 

Kompletteringstyp Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Pupp  

[kr] 

 Malmö Stockholm Kiruna  

Fönster 5120 >25 5750 12,8 7770 5,1 2500 

Dörr 5050 >25 5680 11,8 7660 5,1 3000 
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Kompletteringstyp Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Ke  

[kr/år] 

Åb  

[år] 

Pupp  

[kr] 

 Malmö Stockholm Kiruna  

Närvarost. belysn. 4780 6,6 5560 6,6 7900 7,0 2500 

Temperaturregl. 4640 1,4 5360 1,3 7530 1,0 800 

Snålspol. kran 5220 24,1 5990 24,1 8300 24,1 500 

 

Uppskattade priser 
Priserna som används i beräkningarna är uppskattade priser. Uppskattningarna har gjorts 
genom att undersöka priser för respektive tillägg och sedan har arbetspriset också uppskattats. 

Att byta isolering har uppskattats till 150 kr/m2 (Byggmax, 2014) 

Ommålning har uppskattats till 900 kr. (Byggahus.se, 2013) 

Att byta fönster har uppskattats till 2500 kr. (bygghemma.se, 2014) 

Dörrbyte har uppskattats till 3000 kr. (Bauhaus, 2014) 

Att installera närvarostyrd belysning har uppskattats till 800 kr. (elnu, 2014) 

Temperaturreglering har uppskattats till 800 kr. (Underfloor Heating, 2014) 

Pris på snålspolande kranar har uppskattats till 500 kr. (energysmart.se, 2014) 
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Bilaga 5 Resultat från koldioxidomvandling 
I denna bilaga presenteras resultaten från omvandlingen från energianvändning till 
koldioxidutsläpp. Här presenteras även den potentiella totala koldioxidutsläppsbesparing som 
kan göras i Sverige per år om alla sämre byggbodar förbättras. 

 

 Besparad mängd koldioxidutsläpp [g/år] 

 Malmö Stockholm Kiruna 

Befintlig bod 0 0 0 

Energibod 66140 71740 95200 

Tilläggsiso. väggar 30440 37080 53900 

Tilläggsiso. tak 8640 11420 16060 

Tilläggsiso. golv 2220 3420 5860 

Tilläggsiso. överallt 40280 49100 72820 

Mattsvart & ojämn – 400 – 2760 1480 

Mattsvart & slät – 2760 – 740 1580 

Blank & ojämn 1920 1940 – 2620 

Blank & slät 940 1200 – 2780 

Bättre fönster 3060 6060 12620 

Bättre dörr 4540 7720 15120 

Närvarost. belysn. 10180 10200 9680 

Temperaturregl. 13680 14640 17860 

Snålspol. kran 820 820 820 

Fönster mot väst 0 0 0 

Fönster mot öst 280 520 260 

Fönster mot nord 320 460 – 220 

Fönster mot syd 20 – 80 520 
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I följande tabell presenteras de koldioxidutsläpp som kan sparas per år om Sveriges sämre 
bodar kompletteras med alla komplement med återbetalningstid under 13 år. 
Energianvändning för kompletterade byggbodar: Malmö 3105 kWh/år, Stockholm 3120 
kWh/år och Kiruna 4580 kWh/år. 

 

 Malmö Stockholm Kiruna Totalt 

Besparat 
koldioxidutsläpp 
[ton/år] 

580 760 1000 2340 
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