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Abstract 

Recent studies have suggested that an increasingly large proportion of a building's energy cost 

consists of energy consumption during the building process, before the building becomes 

operational. A large part of this "early energy" consists of indirect energy that has been used 

to manufacture building materials and components and to transport material to the 

construction site. Furthermore, there is the more direct energy used in construction projects 

such as construction electricity, district heating, LPG and diesel fuel used on-site. These costs 

are in a more direct and comprehensible way linked to the construction site and can be 

influenced by the developer and / or contractor. Therefore, this report focuses primarily on the 

direct energy involved during a building’s constructions phase. 

 

The problems that exist today are several. For example, both clients and contractors have very 

poor means of monitoring energy consumption on construction sites thus making it difficult to 

optimize the costs. There are no reliable statistics regarding energy usage, which makes it 

difficult to analyze problems and to suggest improvements. One of the reasons is that the cost 

of construction energy, or at least the monetary value of the potential savings, is considered to 

be negligible in the context of a major construction project and the subject has therefore rather 

low priority. 

 

Furthermore, the clients rely heavily on the contractor’s expertise and have big faith in the 

contractor’s ability to optimize energy usage. On the other hand, contractors assume that the 

customers are fully informed and aware of their own needs and that the contractor should only 

offer what the customer asks for, as cheaply as possible. 

 

However, it would be possible for both parties to make substantial savings by adopting a more 

efficient energy management. In order to achieve this, construction energy issues have to be 

considered early in the planning process and throughout the entire project. The best results are 

achieved when the developer and contractor share a common vision and there is open 

exchange of knowledge and experience. To facilitate this dialogue and to create a tool to 

address the issue early in the project, this exam-work has led to a prototype for a template that 

is intended to be used as a letter of intent between the parties, by which they can jointly or 

individually clarify and specify their energy goals within a specific project. 
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Sammanfattning 

Nya utredningar tyder på att en allt större andel av en byggnads energiåtgång återfinns i de 

tidiga skedena, innan huset ännu tagits i drift, det vill säga under produktionsfasen. En stor del 

av denna ”tidiga energi” består av indirekt energi som har använts i framställningen av 

byggmaterial och byggnadskomponenter samt till transporter för att få materialet på plats. 

Därtill finns den mer direkta energin, i form av byggström, fjärrvärme, gasol och diesel som 

används på byggena. Dessa kostnader är på ett mer direkt och lättöverskådligt sätt knutna till 

byggarbetsplatsen och bakomliggande processer är något som beställare och entreprenör har 

inflytande över och kan förbättra. Följaktligen kommer denna rapport främst behandla den 

direkta energin som används under en byggnads uppförandefas. 

 

Problemen som finns idag är flera. Delvis har många aktörer, både på beställar- och 

utförarsidan, bristfälligt statistiskt underlag angående byggenergin. Detta resulterar i en 

undermålig eller obefintlig uppföljning och identifiering av förbättringsmöjligheter gällande 

energianvändningen. En bidragande anledning till problemet är att kostnaden för byggenergi, 

eller åtminstone det monetära värdet av en potentiell besparing, av många anses som en 

försumbar del av ett stort byggprojekt och frågan blir därför nedprioriterad.  

 

Vidare verkar det inom beställarleden finnas en viss överdriven tilltro till entreprenörernas 

expertis och vilja att utveckla branschen i energihänseende medan det omvända förhållandet 

delvis råder bland entreprenörerna, där man utgår från att kunderna är aktiva beställare som 

vet vad de vill ha. Entreprenörerna föreslår sällan alternativa lösningar utan försöker snarare 

uppfylla kundernas kravspecifikationer till ett så billigt pris som möjligt.  

 

Det skulle dock kunna vara möjligt för bägge parter att spara både pengar och koldioxid 

genom en effektivare energihantering. Dessa åtgärder kräver att byggenergifrågan finns med 

tidigt i projekten och i planeringsprocessen. Allra bäst resultat uppnås när beställare och 

entreprenör har en gemensam målbild och ett öppet utbyte av kunskaper och erfarenheter. För 

att underlätta denna dialog har vi tagit fram ett förslag till en mall som är tänkt att fungera 

som en intentionsförklaring mellan parterna varigenom man gemensamt eller individuellt kan 

tydliggöra och konkretisera energimålen i byggprojekten. Vi har även tagit fram förslag till 

formuleringar gällande energieffektivitet som kan inkluderas vid upphandlingar. 
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”Även svordomar kan vara komplimanger” – med dessa förutseende ord som en sorts 

värdegrund påbörjade vi arbetet som till slut skulle leda fram till denna rapport. Längs vägen 

har vi både en och två gånger behövt stanna upp, omvärdera våra frågeställningar och lägga 

om kursen. Vi har rentav korrigerat kursen så många gånger att det inte är helt omöjligt att vi 

nu har hittat tillbaka till den första rutten som därmed visade sig vara den rätta vägen. 

 

På vår väg har vi haft förmånen att möta många duktiga, engagerade och sakkunniga personer 

som öppenhjärtligt har delat med sig av sina kunskaper och sina erfarenheter. Vi riktar i detta 
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arbete! 

 

Vi vill speciellt tacka våra två handledare, Jonny Flodin på KTH och Johan Tjernström på 
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Vår förhoppning är att detta arbete ska kunna fungera likt en katalysator i diskussionerna 

kring energi i byggbranschen och att frågan i större grad kommer att prioriteras i tidiga skeden 

av byggprojekten. Även om överväldigande resultat inte skulle uppnås på en gång tror vi att 

mycket skulle vara vunnet enbart genom att lyfta frågan vid förhandlingsborden runt om i 

landet. Detta är en liten pusselbit i den helhetssyn som måste till för att vi ska kunna fortsätta 

bygga i världsklass. 

 

Med dessa ord överlämnar vi er till den mer formella och akademiska delen av denna rapport 

som vi hoppas att ni ska finna läsvärd och tankeväckande. 
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1. Inledning 
Energi är en resurs som blir dyrare och mer komplex att framställa i takt med ökade krav på 

hållbarhet och förnyelsebara bränslen. Detta medför att det hela tiden blir viktigare för stora 

aktörer att bevaka samt förstå sin egen energianvändning. Bygg- och fastighetssektorn har 

insett behovet av en hållbar energianvändning och lägger idag fokus på att få en miljövänlig 

och energieffektiv produkt i form av den färdiga byggnaden. Trots detta är fortfarande 

byggprocessen en ofta förbisedd fas vad gäller energieffektiviseringar. 

 

Energi i skedet innan byggnaden tas i drift kan grovt beskrivas i tre delar. Den första är 

energin som går åt i samband med materialframställning inklusive framställning och förädling 

av råvaror och delkomponenter på olika fabriker världen över. Den andra delen består av 

transporter, dels för att få råvaror och komponenter till producenter av byggmaterial, dels för 

att få allt material till byggarbetsplatsen. Den tredje delen är den faktiska mätbara energin i 

form av el, gasol, diesel och fjärrvärme som går åt på byggarbetsplatsen för att driva verktyg 

och maskiner, värma manskapsbodar, värma och avfukta betongstommar, med mera. De två 

första delarna är svårare att överblicka och kontrollera medan beställare och entreprenör har 

fullständig kontroll över den sista delen. Denna rapport kommer således främst fokusera på 

den direkta energin på byggarbetsplatsen.  

 

Ett stort problem i sammanhanget är att kostnaden för byggenergin är relativt liten, 

uppskattningsvis 1-3%
1
av den totala byggkostnaden i ett större byggprojekt. Den potentiella 

besparingen som kan göras inom ”rimliga” ramar ligger kanske på 10-20%
2
, dvs den 

ekonomiska vinningen skulle eventuellt bli så lite som 10% av 1% alltså 0,1% av projektets 

hela budget. Uttryckt i procent är det förståeligt att frågan anses som alltför tids- och 

resurskrävande i förhållande till besparingen men sett till ett projekt i miljardklassen ger 

besparingen närmare en miljon kronor i ren vinst. Naturligtvis bör inte 

energibesparingspotentialen i mindre projekt föraktas. Den stora vinsten i de fallen ligger 

istället i att hitta ett systematiskt arbetssätt som tillåter att de bästa lösningarna kan användas 

utan att skapa ett merarbete i varje enskilt projekt. Kan en liten energibesparing möjliggöras i 

alla små projekt blir summan av dessa mer betydande sett till antalet små till medelstora 

projekt under ett år i Sverige. Läggs därtill det minskade koldioxidutsläppet och 

marknadsföringsmöjligheten som en grön arbetsplats medför, blir den totala vinningen 

plötsligt ganska hög.  

 

1.2. Frågeställning 

Hur kan beställare och entreprenörer på ett enkelt och systematiskt sätt verka för att 

uppmärksamma och minska energikostnader och miljöpåverkan i byggprojekt? 

                                                 
1 (Larsson & Larsson, 2011) 

2 (Almqvist & Ehk, 2013) 
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1.3. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida det finns finansiella- och 

miljövinster att hämta i produktionsfasen av en byggnad genom att uppmärksamma 

energifrågan i ett tidigt skede. 

1.4. Avgränsningar 

I denna rapport är det endast mätbar energi (el och fjärrvärme) på byggplatsen som står i 

fokus, exempelvis den energi som går åt för installationer, uppvärmning av byggnader, 

bodetableringen och förvaringsbodar. Därför kommer inte energi i olika 

materialframställningsprocesser eller i logistiken att behandlas nämnvärt, delvis för att göra 

arbetet överskådligt och hanterligt men framförallt eftersom det är en del av byggprocessen 

som ligger utanför byggherrens och entreprenörens direkta kontroll. 

 

Mätdata och tekniska energibesparingslösningar kommer omnämnas men med hänvisningar 

till andra arbeten som redan har undersökt dessa frågor i detalj. Definitionen av 

byggprocessen i detta arbete är från första etablering till överlämning av den färdiga 

produkten till beställaren. Det är vanligt förekommande att en ny byggnad har en betydligt 

högre energianvändning de första 1-2 åren medan alla system ställs in och optimeras men med 

frågeställningen i åtanke har detta bedömts tillhöra förvaltningen snarare än projektet.  

1.5. Kaffeteoremet – en illustration av frågeställningen 

För att illustrera problematiken kring byggenergi kan en enkel parallell dras till något som de 

flesta människor kan relatera till. Kaffe! Precis som byggenergi är nödvändigt för att ett bygge 

ska kunna fortgå är kaffe något som för många är minst lika nödvändigt för att deras vardag 

ska fungera.  

 

Den genomsnittliga kaffedrickaren lägger inte alltför stort fokus på kaffets ursprung, kvalité 

eller ens pris. Den avgörande faktorn i de flesta fallen är närhet och tidsåtgång innan 

konsumtion kan påbörjas. Ponera att person A arbetar på ett kontor där det i bottenvåningen 

finns ett café X som säljer kaffe för 12 kr. 200 meter längre ner på gatan finns café Y som inte 

bara säljer kaffe till ett lägre pris, 10 kr, utan också garanterar att de endast använder 

kravmärkta kaffebönor. Skulle person A befinna sig mitt emellan dessa två punkter och 

besitta ingående information om olikheterna mellan X och Y skulle valet säkert bli tämligen 

enkelt och person A skulle i flertalet av fallen välja café Y.  

 

Närheten till café X och person A:s hektiska tillvaro i övrigt kommer däremot att innebära att 

A till vardags handlar hos X majoriteten av gångerna. Detta även fast hen vet att priset är 

högre och kvalitén är lägre. Hen värderar således enkelheten och närheten mer eftersom 

prisskillnaden är för marginell. 

 

Skulle det däremot skilja 10 kr, 20 kr eller varför inte 100 kr mellan kaffet hos X och Y nås 

till slut en brytpunkt där A helt enkelt inte längre kan motivera merkostnaden för sig själv och 

tvingas gå 200 meter för sitt kaffe. 
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Precis samma problematik står ett byggprojekt inför. Det är enkelt att bara göra som tidigare. 

Precis som i kaffe-exemplet är den ekonomiska besparingen fortfarande för liten i förhållande 

till det upplevda merarbetet för att det ska vara en styrande faktor men likväl finns det 

besparingar att göra med små eller inga investeringar. 

 

Lösningen verkar ligga i att hitta ett sätt för både person A och byggföretagen att inte behöva 

göra detta val mellan närhet kontra pris och kvalité. I kaffe-exemplet försöker vi finna en 

lösning som medför att café X tvingas konkurrera med Y genom att höja kvalitén och sänka 

priset eller att arbetsgivaren börjar tillhandahålla bättre och billigare kaffe på kontoret för att 

ytterligare minska springet.  

 

Denna liknelse kan måhända anses som en barnslig förenkling av en komplex situation men 

illustrerar samtidigt kärnan i problematiken. 
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2. Metod 

2.1. Litteratur 

Då området är relativt nytt som akademiskt ämne finns ännu rätt lite publicerat i form av 

böcker och vetenskapliga artiklar. Stora delar av den studerade litteraturen har därför utgjorts 

av examensarbeten och rapporter från högskolor, universitet, branschorganisationer och 

institut runt om i landet. Eftersom detta material anses ha en annan akademisk dignitet än 

förstnämnda källor har författarna inkluderat ett avsnitt med källkritik i diskussionen. 

2.2. Statistik 

Statistik från flera byggprojekt har analyserats för att undersöka om det skulle vara möjligt att 

göra generaliseringar och skapa energinyckeltal för byggprojekt. Statistiken har även använts 

för att göra uppskattningar av hur stor andel av ett normalt byggprojekts utgifter som går till 

energi. Statistikinsamlingen har i viss mån varit problematisk bland annat på grund av 

bristande material. Även kvalitén och tillförlitligheten på innehållet har varierat kraftigt varför 

ingen djupgående analys har kunnat genomföras. Statistiken tas därför upp under avsnittet 

källkritik i diskussionen. 

2.3. Intervjuer 

Det stora mervärdet i arbetet kommer från intervjuer genomförda med nyckelpersoner på 

såväl beställar- som entreprenadsidan samt företrädare för några organisationer med stort 

intresse för energi- och byggfrågor. Genom ett nära samarbete med Akademiska Hus har vi 

haft möjlighet att träffa personer med varierande kompetensområden och därigenom fått ett 

bredare perspektiv på hur frågeställningen ser ut i praktiken.  

 

Intervjuerna med beställare och entreprenörer har utgått från ett antal standardiserade frågor
3
 

samtidigt som samtalen har tillåtits behandla en bredare frågeställning. Intervjuerna med 

sakkunniga har inte följt en lika tydlig mall utan samtalet har styrts efter respektive persons 

kompetensområde. Vi har bedömt att det skulle leda till ärligare svar och en mer öppen 

diskussion att genomföra intervjuerna under anonymitetslöfte. Vi källhänvisar till specifika 

intervjuer när vi nämner direkta faktauppgifter. 

 

Vikten av intervjuer förstärks eftersom ämnesområdet ännu inte är etablerat i akademiska 

kretsar och en stor del av kunskapen inom området finns på individ- och bolagsnivå. Vidare 

har en del av syftet med intervjuerna varit att kartlägga huruvida branschen anser energifrågan 

vara ett prioriterat område för utveckling. 

 

                                                 
3 Se bilaga 1. 
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2.4. Enkät 

En kvantitativ enkätstudie
4
 har genomförts bland yrkesarbetare på tre av Akademiska Hus 

större byggarbetsplatser i Stockholm. Syftet med enkäten var att kartlägga hur väl 

kommunikationen kring energi- och miljömål fungerar inom respektive organisation. 

Formuläret består av sex frågor, fem flervalsfrågor och en skrivfråga. 

                                                 
4 Se bilaga 2. 
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3. Teori 
Denna del kommer att behandla den litteratur som granskats under arbetet. Statistiska data 

samt innehållet i den studerade litteraturen ligger till grund för de teorier som utvecklats under 

arbetets gång. Vanligt förekommande begrepp kommer även att definieras och förklaras. 

 

Sveriges bebyggelse står för en stor del av landets totala energianvändning. Då är inte energi 

för produktion, rivning och återvinning av byggavfall inräknat. I byggbranschen brukar det 

talas om begreppen uppströms och nedströms. Dessa utgår från tidpunkten när huset står 

färdigt att flyttas in i. Uppströms är all energi som måste till innan det finns en färdig 

byggnad, inklusive produktion av byggmaterial, transporter till byggplatsen och arbetet på 

byggplatsen
5
. Nedströms är den energi som förbrukas under byggnadens livstid samt energin 

för att riva och återvinna huset
6
. Tidigare antaganden gällande fördelningen mellan upp- och 

nerströms har landat på 15% mot 85%
7
. I takt med att byggnader har blivit allt mer 

energieffektiva har den tillförda energin under driftsfasen minskat medan det i vissa fall går åt 

mer energi till att producera vissa avancerade byggkomponenter. Detta har lett till att 

fördelningen idag bedöms vara 50% mot 50%
8
 vilket skulle innebära att hälften av en 

byggnads energiåtgång har redan skett när hyresgästen flyttar in.  

 

När branschen nu närmar sig ett mer jämlikt förhållande mellan drifts- och 

produktionskostnader på energisidan, blir det betydligt mer intressant att studera den mer 

energiintensiva byggprocessen i jakten på kilowattimmar. Det som menas med byggenergi i 

denna rapport avser den uppströms energi som är direkt mätbar på byggarbetsplatsen i form 

av el och fjärrvärme. 

3.1. Riksdagens miljö- & energimål 

I juni 2009 antog riksdagen propositionen "En sammanhållen klimat- och energipolitik". 

Innebörden av propositionen är att målet för de svenska utsläppen av växthusgaser, från 

verksamheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, ska minskas med 40% 

till år 2020 jämfört med 1990 års utsläppsmängder.
9
 I dagsläget svarar bygg- och 

anläggningssektorn för en betydande del av Sveriges energianvändning. Ska miljömålen 

uppnås är byggbranschen en sektor som kommer att ha en betydande roll i det arbetet. 

Utöver målet av en minskad energianvändning, har Sverige 16 övergripande miljömål, varav 

God bebyggd miljö utgör en av dessa. Kriterierna för bedömningen av god bebyggd miljö 

varierar men inget av kriterierna lyfter fram frågan om effektiv energianvändning under 

uppförandet. Fokus riktas främst mot att den slutgiltiga produkten uppfyller kriterier som 

”Skönhetsupplevelser och långsiktigt hållbar bebyggelse” (Prop. 2009/10:155).  

                                                 
5 (Kellner & Sandberg, 2013) 

6 (Kellner & Sandberg, 2013) 

7 (Toller, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist, & Carlsson, 2011) 

8 (Erlandsson, 2014)
 

9
 
(Energimyndigheten, 2014) 
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Nyligen beslutade regeringen om ett energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet innebär i 

korthet att regeringen kräver en mer extensiv energikartläggning än vad som sker idag. Det 

kommer bland annat att krävas av hyresvärdar att i vissa fall mäta energianvändningen på 

lägenhetsnivå när byggnader ska energideklareras
10

. Tyvärr riktas detta direktiv mot den 

färdiga produkten och leder inte till några ökade krav under uppförandefasen. 

3.2. Akademiska Hus miljö- & energimål 

Övergripande gäller att statliga och kommunala bolag ska agera föredömligt, med ett tydligt 

fokus på hållbarhet. Som en del i detta hållbarhetstänk och regeringens övergripande 

energimål är tanken att de statliga bolagen ska ligga i framkant och inspirera andra aktörer 

inom de områden som är relevanta för bolagens verksamheter. Akademiska Hus har för sin 

verksamhet valt att arbeta med fyra övergripande mål som omfattar, ”ett ökat samarbete med 

kunder kring olika hållbarhetsinitiativ; ett radikalt skärpt mål för energianvändning; noll 

koldioxidavtryck från energianvändning vid drift och en nollvision för arbetsrelaterade 

olyckor i byggnation och förvaltning.”
11

 

 

Förutom nollvisionen för arbetsrelaterade olyckor i byggnadsprocessen, riktas ingen 

uppmärksamhet till själva uppförandefasen av byggnader. Målet att halvera mängden köpt 

energi till år 2025 (jämfört med år 2000) innefattar endast driftskedet
12 

även fast byggfasen i 

ett livscykelperspektiv svarar för ca 40-50% av den totala energiåtgången
13.

 Ett övergripande 

mål är att alla större ombyggnationer och alla nybyggnationer minst ska klassas som 

miljöbyggnad silver. 

3.3. Livscykelanalys 

I dagens samhälle hör byggnadsindustrin till en av de mest resurskrävande sektorerna, inte 

bara när det kommer till användning av naturtillgångar utan även energi
14

. En byggnads 

energibehov kan delas upp i två huvudgrupper, direkt och indirekt energi. Direkt energi är 

den energi som går åt för att använda byggnaden, dess funktioner samt den energi som behövs 

för att uppföra och riva byggnaden. Indirekt energi är den energi som går åt för att tillverka 

samtliga byggnadskomponenter som exempelvis stålbalkar, träreglar, betong och även andra 

tekniska installationer som ventilationskanaler
15

. 

 

För att kunna kartlägga den totala energin av en byggnad brukar man göra en så kallad 

livscykelanalys (LCA). En LCA är bland annat ett verktyg för att kunna identifiera 

möjligheter till förbättringar av produkters miljöprestanda vid olika tidpunkter i deras 

livscykel och ska innehålla följande fyra faser
16

: 

 

                                                 
10 (Regeringskansliet, 2014) 

11 (Akademiska hus, 2013) 

12 (Akademiska hus, 2013)
 

13 (Erlandsson, 2014)
 

14 (Cabeza, Rincon, Vilarina, Perez, & Castell, 2014) 

15 (Cabeza, Rincon, Vilarina, Perez, & Castell, 2014) 

16 (SIS, Swedish Standards Institute, 2006) 
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1) definition av mål och omfattning 

2) inventeringsanalys 

3) miljöpåverkansbedömning 

4) tolkning. 

 

Livscykelanalyser som koncept har funnits sedan 70-talet men det tog cirka 20 år för metoden 

att standardiseras i och med ISO 14000-serien
17

. Det intressanta med livscykelanalyser är att 

de tillåter användaren att jämföra och analysera olika faser av en konstruktion med varandra. 

Till exempel kan energiåtgången för produktion av byggnadsmaterial jämföras med den 

energi som går åt till byggnadens drift under sin livstid
18

. Exempelvis är det möjligt att 

jämföra kostnaden och miljöpåverkan för isoleringsmaterial genom att jämföra 

materialkostnaden med den eventuella energibesparingen i drift och underhåll över 

byggnadens totala livslängd
19

. 

 

I och med att tillverkningen av byggnadsmaterial börjar bli mer och mer energieffektiv vänds 

nu blickarna mot hur besparingar kan göras under själva installationsskedet, men trots 

livscyklernas omfattande natur är det många LCA som inte redovisar hur stor energi det 

egentligen behövs för att få byggnadsmaterialet på plats. Ett examensarbete från Uppsala, 

baserat på schablonvärden och uppmätt elanvändning under ett projekt, visade att cirka 50% 

av den indirekta energin utgjordes av produktionsel, och av detta stod byggbodar för 45% 

procent av elanvändning
20

. 

 

  

                                                 
17 

(Cabeza, et al., 2014)
 

18 
(Scheuer, et al., 2003)

 

19 
(Scheuer, et al., 2003)

 

20 
(Larsson & Larsson, 2011) 
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3.4. Entreprenadformer 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en sammanfattning av de vanligaste 

entreprenadformerna och deras innebörd. 

 

Rent juridiskt finns det endast två olika typer av entreprenadformer Utförandeentreprenad 

och Totalentreprenad. Utförandeentreprenader regleras av det standardiserade AB 04 som 

ges ut av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Totalentreprenader regleras av ABT 06 som 

även den ges ut av BKK
21

. 

 

I en delad entreprenad sköter byggherren själv all upphandling av entreprenörer. Fördelen 

med detta är att byggherren får en större kontroll över ekonomin och vilka entreprenörer som 

gör vad. Med andra ord är den delade entreprenaden till för de beställare som har mycket god 

intern kunskap om byggprojekt och som vill detaljstyra hela processen. Den stora risken med 

denna entreprenadform är att byggherren själv ansvarar för om de missar att upphandla något 

av projektets delmoment
22

. 

 

En generalentreprenad är mycket lik den delade entreprenaden men i detta fall upphandlar 

byggherren endast en entreprenör (generalentreprenören) som i sin tur anlitar olika 

underentreprenörer. Denna metod ger byggherren en mindre kostnadskontroll, men risken för 

att byggherren skulle missa något moment i bygget läggs nu helt på generalentreprenören. En 

generalentreprenad kan vara både utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Ytterligare en 

variant av generalentreprenad är samordnad generalentreprenad. Detta är en hybrid av de 

tidigare nämnda entreprenadformerna och innebär att byggherren upphandlar alla 

underentreprenörer för att sedan överlåta ansvaret för samtliga entreprenörer till en av dessa 

som då får rollen som generalentreprenör
23

. 

 

I Totalentreprenader är det entreprenören som står för både projektering och utförande. 

Denna entreprenadform lämpar sig väl för personer eller företag som har låg eller ingen 

internkunskap om byggprojekt. Oftast tillhandahåller byggherren endast ett odetaljerat 

förfrågningsunderlag i form av funktionskrav, istället för preciserade lösningar. Även om 

denna entreprenadform kan verka tillsynes lättsam är det oerhört viktigt att byggherren 

engagerar sig i projektet för att få ett så bra resultat som möjligt
24

. 

3.5. Branschgemensamma standardavtal och bestämmelser 

För att förenkla framtagandet av kontraktshandlingar finns det i byggbranschen gemensamma 

regelverk som ligger till grund i många kontrakt. Fördelen med att ha standardiserade 

dokument som är allmänt kända och accepterade är att allting inte behöver regleras i varje 

enskilt avtal. Man hänvisar då till standardavtalen i alla frågor som inte är specifikt reglerade i 

det aktuella avtalet. Avtalen blir på så sätt likformade och lättare att sätta sig in i, vilket 

förenklar och underlättar korrekta upphandlingar.  

                                                 
21 (wimertlundgren, 2012) 

22 (wimertlundgren, 2012) 

23 (wimertlundgren, 2012) 

24 (wimertlundgren, 2012) 
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Allmänna bestämmelser 

I Sverige, till skillnad från många andra länder, finns det egentligen ingen direkt lagstiftning 

rörande entreprenadjuridik. Detta regleras istället genom de Allmänna bestämmelserna, AB, 

som framtagits och förvaltas av Byggandets Kontaktkommitté, BBK. Dessa avtal finns i flera 

olika versioner, anpassade efter specifika partsförhållanden och har blivit så pass inarbetade 

att de fungerar som en juridisk praxis. AB 04 avser exempelvis utförandeentreprenader, ABT 

06 avser totalentreprenader och ABK 09 avser konsultuppdrag i entreprenader. I avtalen finns 

bestämmelser som reglerar vanligt uppkomna situationer och förhållanden, exempelvis hur 

ersättning ska beräknas, vilken part som ansvarar och bekostar olika åtgärder, hur tvister ska 

lösas, hur tilläggsarbeten och ändringar ska behandlas, vad som gäller för hävning av avtal, 

med mera. Ofta skrivs det in en generalklausul i entreprenadavtalen i stil med: ”bestämmelser 

i AB 04 ska tillämpas om inte annat föreskrivs i detta avtal”.  

 

Administrativa föreskrifter 

Om de allmänna bestämmelserna är till för att reglera juridiska situationer är de Allmänna 

material- och arbetsbeskrivning, AMA, mer av en branschöverenskommelse angående vad 

som ska anses som fackmannamässigt och god sed. Även AMA finns i flera olika versioner 

beroende på användningsområde. AMA är egentligen ett väl organiserat 

innehållsförteckningssystem som används för att skapa en tydlig struktur som ser likadan ut i 

alla organisationer.  

 

Administrativa Föreskrifter, AMA AF, är en gemensam skrift för alla olika fackområden 

och entreprenadformer. AMA AF är till för att förenkla arbetet med att sammanställa 

beställarens krav i form av Administrativa föreskrifter i byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. AMA AF är uppdelad i kapitel, rubriker och koder som följer en 

pyramidmodell med en tydlig hierarki. Företrädesregeln säger att om formuleringarna i det 

enskilda dokumentet avviker från AMA AF 12 gäller de förstnämnda. Om en underordnad 

kod motsäger en överordnad kod gäller den underordnade i den avsedda delen.  

 

AMA AF till skillnad från AB innehåller inte ett komplett regelverk under respektive rubrik 

utan tanken är att de administrativa föreskrifterna ska kunna fyllas på med organisationens 

egna krav på entreprenaden. Det finns dock vissa rekommenderade formuleringar samt 

anvisningar till vad som bör regleras under flertalet av rubrikerna. 

3.6. Energislag 

Det finns olika typer av energimedium förutom el från elnätet på en byggarbetsplats, nedan 

följer en kort beskrivning av de vanligast förekommande. 

 

Fjärrvärme är en biprodukt från ett flertal industrier, den kan tillverkas antingen genom 

förbränning av restprodukter från bland annat skogsindustrin, förbränning av avfall eller 

genom att tillvarata spillvärme från energitunga industrier som stålverk, kärnkraftverk med 

mera. Fördelen med fjärrvärmen är just det att det är en produkt som uppstår genom att ta 
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tillvara på spill från andra verksamheter.  Detta gör att miljöpåverkan blir avsevärt mindre än 

om alla som använder fjärrvärme skulle elda för att skapa sin egen värme
25

. 

 

Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som främst består av propan och butan. I 

Sverige används gasol i första hand inom industrin för exempelvis värmebehandling av stål 

och järn. Gasol kan utvinnas ur både naturgas och råolja, 60% av den gasol som säljs i 

Sverige kommer från naturgas. Jämfört med kol och olja är gasol aningen miljövänligare, 

utsläppsmängden koldioxid från gasol är 34% mindre än kol och 14% mindre än olja
26

. 

 

När ett entreprenadföretag hävdar att de endast arbetar med ”grön el” är detta en sanning med 

modifikation. Det är nämligen en omöjlighet att särskilja grön el från övrig el i det 

gemensamma nätet. Vad grön el innebär är att el-leverantören lovar att köpa in lika stor 

mängd grön eller förnybar el som konsumenten använder från producenter som använder 

förnyelsebara energikällor, exempelvis sol-, vind- och vattenkraft
27

.  

  

                                                 
25 (Svensk fjärrvärme, u.d.) 

26 (Energigas, 2014) 

27 (Råd och rön, 2011) 
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4. Byggarbetsplatsen – åtgång och 
besparingsmöjligheter 

4.1. Byggbodar  

I dagsläget finns det många olika typer av bodar med varierande energiprestanda, därför är det 

inte alltid lönsamt att utföra energibesparande åtgärder på alla typer av bodar. I detta avsnitt 

kommer ett antal energibesparingsalternativ att presenteras. Procentsatserna som redovisas 

gäller inte generellt alla typer av bodar utan endast dem som har varit föremål för denna 

studie. 

 

Tidigare studier har visat att byggbodar för etablering är en av de mest energikrävande 

komponenterna på en byggarbetsplats
28

. Det finns en rad olika tillverkare och modeller och 

energiprestandan varierar mellan 50-350 kWh/m²
29

. Tidigare studier med varierande årtal har 

visat att bodarna på byggarbetsplatserna blir mer och mer effektiva. I en studie från 2007 

konstaterades att ca 70% av elenergin under byggnadsfasen används till drift av byggbodar 

och belysning. I senare studier från 2011 har denna siffra sjunkit, elanvändningen för 

uppvärmning av byggbodar, utan belysning inräknat, beräknades ligga kring 45%
30

.  I en 

studie av Doolke (2013) har detta tal sjunkit ytterligare, bodarna i den rapporten beräknas ha 

stått för ca 21% av den totala energianvändningen 

 

Ohlsson (2012) finner i sin studie att den viktigaste och mest energibesparande åtgärden som 

kan genomföras vid bodetablering är att tilläggsisolera mellan bodarna för att minska ytan för 

värmetransmission. Denna åtgärd uppges kunna spara upp till 40% av bodarnas energibehov. 

Även andra rapporter visar på goda besparingsmöjligheter när det kommer till att extraisolera 

bodarna för minskad transmission, intervallet för besparingar beräknas ligga mellan 20-

40%
31

. En annan positiv aspekt med denna åtgärd är att den är relativt billig, enligt uppgift går 

det åt tre mandagar, en kostnad som snabbt kan räknas hem vid stora bodetableringar där 

projekten pågår under en längre tid
32

. 

 

I övrigt finns en rad olika besparingsmöjligheter med varierande investeringskostnad, ett av 

de billigare alternativen innebär att sänka värmen på radiatorerna samt att installera 

snålspolande munstycken i duschar och på kranar
33

. 

 

Att byta ut fönster och dörrar på bodarna skulle även det spara några procentenheter men en 

sådan åtgärd är i de flesta fall inte ekonomiskt försvarbar. Ytterligare ett problem med de 

dyrare energibesparingsalternativen är att det saknas incitament för uthyrningsfirmorna att stå 

för denna kostnad när det inte är de som betalar elräkningen. För en aktör som äger sina egna 

                                                 
28 (Larsson & Larsson, 2011) (Doolke, 2013) 

29 (www.branschaktuellt.se) (Almqvist & Ehk, 2013) 

30 (Larsson & Larsson, 2011) 

31 (Alexandris, 2011)
 
(SGBC, 2013)

 

32 (Cramo, 2014) 

33 (C, Christensen 2008) 
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bodar kan det dock finnas en viss lönsamhet i att genomföra även de dyrare 

besparingsåtgärderna. 

 

Ett annat alternativ som är populärt bland aktörerna är att installera luftvärmepumpar på sina 

bodar. Detta är visserligen bra, men det har visat sig att stora delar av den energi som sparas 

under vinterhalvåret går förlorad under sommaren när det är praktiskt att använda 

luftvärmepumpen till komfortkyla.  

 

 

 
Exempel på bodar utrustade med energikjol Exempel på bodar utrustade med energikjol 

  

 

 
 Otätad och påslagen belysning dagtid.  
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4.2. Uppvärmning och uttorkning 

Vid byggnationer av betong behöver stora mängder energi tillföras 

för att torka ut betongen innan invändiga ytskikt kan monteras. 

Uppvärmningen sker oftast med hjälp av värmefläktar kopplade till 

fjärrvärme i de fall det finns tillgängligt. I övrigt varierar 

uppvärmningsmetoderna mellan dieselvärmare och direktverkande 

el. 

 

Vissa aktörer har börjat gjuta in värmeslingor i betongen för att 

påskynda härdningen. Främst har detta gjorts med hjälp av elslingor 

som fästs med isolerad najtråd eller eltejp direkt på armeringen. 

Fördelen med denna process är att uttorkningen sker inifrån och ut, 

vilket minskar risken för inbyggd fukt samtidigt som värmeförlusten 

blir minimal eftersom all energi riktas till att värma upp och torka ut 

betongen
34

. Denna metod är relativt billig men är betydligt mer 

tidskrävande och kräver noggrannare planering än traditionell 

uttorkning med värmefläktar.  

4.3. Containrar 

Ofta är containrarna en av de minst energieffektiva komponenterna på en byggarbetsplats. 

Dessa oisolerade stålkonstruktioner värms upp med antingen elradiatorer eller 9kW 

byggfläktar
35

. Containrarna har vanligtvis även dåligt anpassade portar för in- och utpassage 

vilket leder till att de står med öppna portar under de timmar som arbetet på bygget pågår. 

Med en tilläggstjänst från ett av de större uthyrningsbolagen går det att följa containrarnas 

energianvändning. En sådan övervakning visar att användningen går från underhållsvärme 

under nätterna till att ligga på maximal energianvändning när arbetarna kommer på morgonen 

och slår upp portarna, fram tills dess att de slutar för dagen.  

 

Vissa företag har börjat installera självstängande dörrar just för att inte slösa med energi. 

Andra har tagit ytterligare ett steg och börjat med att även isolera sina containrar. Allra bäst 

effekt uppnås av en invändig isolering i kombination med en mindre dörr för in- och 

utpassering, försedd med automatisk dörrstängning placerad innanför containerns port
36

. 

Åtgärden medför även en annan positiv funktion i form av ökat stöldskydd. Innerdörren kan 

enkelt kopplas samman med byggarbetsplatsens övriga passersystem för att säkerställa att 

endast behörig personal kommer in i respektive förråd. 

 

När de effektiva byggbodarna nu börjar krypa ner mot en vettigare energiprestanda är det 

orimligt att containrarna inte följer efter i samma fotspår. Som nämnts tidigare kan en 

                                                 
34 

(Ström, 2001)
 

35 
(Hatami, 2007)

 

36 
(Alexandris, 2011) 

Värmeaggregat Aerco 4 
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byggbod i dagsläget hålla en energiprestanda neremot 53kWh/m²
37

 medan de sämre 

containrarna använder uppemot 650 kWh/m²
38

. 

 

 
 

Oisolerad, uppvärmd container Isolerad container utrustad med innerdörr och dörrstängare. 

  

  

4.4. Belysning 

Halogenlampor är den traditionella belysningslösningen på byggarbetsplatser. De är billiga i 

inköp och drar marginellt mindre el än ”vanliga” glödljuslampor. Ur energisynpunkt är dessa 

lampor det sämsta alternativet. 

 

Energisparlampor är dyrare i inköp än halogenlampor men har en längre beräknad livslängd, 

är i viss mån stöttåligare och drar mindre el. 

 

LED-lampor är det bästa alternativet ur energi- och hållbarhetssynpunkt, dessa lampor har den 

längsta beräknade livslängden och tål stötar bättre än alla de övriga alternativen. 

 

Nedan redovisas ett exempel på vad besparingen i kW skulle bli om samtliga lampor på ett 

bygge byttes ut från halogen till energisparlampor alternativt LED-belysning. Exemplet 

baseras på ett bygge med 400 ljuskällor som lyser 24h/dygn 365dagar/år. Det är enkelt att se 

att det är ekonomiskt fördelaktigt att byta ut samtliga halogenlampor mot antingen lågenergi-  

eller LED-lampor. Det skulle däremot inte vara lönsamt att byta ut lågenergi mot LED om 

projekttiden är ett år eller kortare. 

 

 

 

                                                 
37 

(Edström Frejman, 2013)
 

38 
(Doolke, 2013) 
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Halogenarbetsbelysning (Northern Tool) 
 

LED-arbetsbelysning (Northern Tool) 

 

 
Mobil ljusmast med halogenlampor, drivs med inbyggd 

dieselgenerator. (Bild: Atlas Copco) 

Mobil ljusmast med LED-lampor, drivs med el från inbyggt 

batteri som laddas av inbyggd solcell. (Bild: Atlas Copco) 
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4.5. Verktyg och maskiner 

Utöver bodar, containrar, belysning och uppvärmningsanläggningar finns det även en rad 

olika verktyg och maskiner som används på en byggarbetsplats. Till de största maskinerna hör 

lyftkranarna. Man skulle kunna tro att dessa är en av de stora energianvändarna på ett bygge, 

men så är inte fallet. I en studie från 2007, mättes ett flertal komponenter i samband med 

uppförandet av tre medelstora byggnadsprojekt. Dessa mätningar visade att kranarna endast 

svarade för ca 4% av den totala energianvändningen
39

. Anledningen till att kranarna inte 

använder mer är att de brukas under en relativt begränsad tid (stomresningen). Kranarna är 

även effektiva energianvändare som inte har någon ”tomgångskörning”, det vill säga används 

inte kranen drar den heller inget. 

 

Handverktygen som används på ett bygge är många! Det finns skruvdragare, borrhammare, 

slipmaskiner, glättningsmaskiner, stavvibratorer, markvibratorer och betongblandare för att 

bara nämna några. Av förklarliga skäl är det väldigt svårt att kartlägga hur mycket energi de 

enskilda maskinerna använder, dels för att det skulle kosta betydligt mer att utföra en sådan 

mätning än vad besparingen skulle kunna generera, dels för att många av dessa maskiner är 

batteridrivna och laddas i förrådscontainrarna och skulle synas på den sammanställningen. På 

ett bygge används även en hel del bränsledrivna verktyg och maskiner. Dessa behandlas inte i 

denna rapport av den enkla anledningen att det är väldigt svårt att mäta hur mycket energi 

dessa maskiner använder. Till saken hör även att det i många fall inte finns några 

miljövänligare/snålare alternativ att tillgå.  

4.6. Övervakningssystem 

På marknaden idag finns ett antal övervakningssystem tillgängliga. Vissa system erbjuds 

direkt från uthyrningsföretagen exempelvis Cramo och Ramirent, medan andra 

övervakningssystem erbjuds från fristående leverantörer exempelvis el-björn (ATM f.d. 

Envirocentral). Systemen är väldigt lika och skiljer sig inte på många punkter. Grundtanken 

med systemen är att spara energi genom närvarostyrning av belysning, värme/kyla samt 

genom att kunna visualisera energianvändningen för att påvisa beteenden. Genom att göra 

detta tror företagen att det kan sparas upp till 20% energi på byggarbetsplatsen
40

, men det 

gäller att kunna förankra en energimedvetenhet hos dem som arbetar på bygget. Är det något 

som tidigare studier visat när det kommer till mätning i ett projekt är det att de som är på plats 

på bygget tar el där det finns och ägnar sällan några tankar till om just det uttag som de 

använder egentligen ska användas till något annat
41

. 

4.7. Säsongsstyrt byggande 

Väderlek och årstid har stor inverkan på energiåtgången i ett byggprojekt. Det känsligaste 

momentet är gjutning och den efterföljande uttorkningen, vilken kräver att temperaturen hålls 

relativt hög och att luftfuktigheten är låg. Därför används stora värmefläktar och avfuktare. 

För att dessa ska kunna arbeta någorlunda rationellt bör man helst i det stadiet uppnå tätt hus. 

                                                 
39 

(Hatami, 2007)
 

40 
(Pehar, 2011)

 

41 
(Kellner & Sandberg, 2013) 
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Av praktiska och tidsmässiga skäl händer det ofta att uttorkning påbörjas innan man har tätt 

hus vilket betyder att kapaciteten måste överdimensioneras för att kunna hålla en 

”inomhustemperatur” på runt 10 grader när det kanske är -15 grader utomhus. 

 

Byggprojekt som tidsanpassar gjutningsmoment med fördelaktig säsong och väderlek 

använder därför i snitt beaktansvärt mindre energi för att uppnå samma resultat. Ett alternativ 

för minskad miljöpåverkan är att fördröja ett projekts starttid för att gjutningsarbeten ska 

kunna ske i ”rätt” tid.  

 

Säsongsstyrt byggande har fått mycket kritik under intervjuerna. Metoden anses som en allt 

för oflexibel och dyr lösning. Det ekonomiska incitamentet att färdigställa ett hus för 

inflyttning är betydligt större än värdet av den potentiella energibesparingen. Möjligen skulle 

det kunna övervägas i ett projekt som byggs på spekulation, alltså där det inte finns ett 

hyreskontrakt tecknat vid byggstart. I det fallet är det viktigare att hålla kostnaderna nere 

eftersom det inte finns ett helt säkert kassaflöde vid färdigställandet. En riskfaktor som 

uppmärksammades var dessutom det faktum att betongmarknaden riskerar att bli snedbelastad 

om metoden används brett, eftersom efterfrågan på betong och betongarbeten skulle vara 

väldigt hög en viss period och sedan minska, vilket skulle driva upp priserna under peaken 

och således motverka hela den ekonomiska besparingen. I slutändan ansåg ändå i princip alla 

intervjuade att den besparingen kräver allt för stor insats i form av planering och 

framförhållning i förhållande till nyttan.   

4.8. Planering 

Genom att på ett tidigt stadium börja planera etablering och placering av bodar och containrar 

kan möjligheten till att använda fjärrvärme även för uppvärmning säkerställas. I dagsläget 

råder det brist på fjärrvärmekompatibla bodar, därför är det viktigt att vara ute i god tid för att 

se till att dessa bodar finns tillgängliga när väl projektet startar. Även om fjärrvärmen är 

marginellt billigare än direktverkande el (kr/kWh) ligger den stora vinsten i koldioxid-

besparingen
42

. I ett tidigt skede kan även möjligheten till att sitta i en närliggande befintlig 

byggnad undersökas, vilket utöver energiaspekten kan vara bra i områden där det finns 

begränsat med utrymme för bodetablering. 

  

                                                 
42 (Kellner & Sandberg, 2013) 
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5. Krav och Klassificering 

5.1. Gröna hyresavtal 

År 2012 lanserade fastighetsägarna ett branschgemensamt grönt hyresavtal framtaget i 

samarbete med flera stora hyresvärdar och hyresgäster. Gröna hyresavtal har förekommit 

tidigare men varierat kraftigt i innehåll från företag till företag. Syftet med ett grönt hyresavtal 

är att skapa ett samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst för att gemensamt arbeta för en 

minskad miljöpåverkan. Parterna bestämmer gemensamt var målsättningen ska ligga i varje 

enskilt hyresförhållande, dock finns ett antal minimikrav som ska uppfyllas när man väl har 

valt att upprätta ett grönt hyresavtal. 

 

Rent praktiskt är det gröna hyresavtalet ett standardiserat formulär med ett antal frågor som 

ska fyllas i och bifogas det riktiga hyreskontraktet. Avsikten är dels att avtalet ska reglera hur 

energimätning, uppföljning och informationsspridning ska fungera. Vidare kan avtalet skapa 

incitament för hyresgäster att göra besparingar som gynnar hyresvärden och vice versa. 

Exempelvis kan hyresgästen sänka inomhustemperaturen trots en fast varmhyra och 

fastighetsägaren kan installera ny, effektivare belysning trots att det är hyresgästen som 

betalar för verksamhetselen. 

 

Gröna hyresavtal har till viss del tillkommit för att man sett ett behov av att även inkludera 

brukaren, hyresgästen, i energiarbetet för att få maximal nytta. Avtalet ligger till grund för en 

diskussion och ett samråd mellan hyresgäst och hyresvärd där båda parter kan diskutera och 

upplysa den andra parten om sina miljöambitioner. Ett grönt hyresavtal kanske inte är ett 

vattentätt dokument i lagens mening men effekten torde kunna uppnås i stor utsträckning bara 

genom förekomsten.  

 

Sett till hur gröna hyresavtal är uppbyggda och tänkta att fungera borde den modellen i viss 

mån vara tillämplig även i förhållandet mellan beställare och entreprenör. Energifrågan är ofta 

så komplex samt styrd av incitament, tidsplaner och kostnader att det är svårt för en part att på 

egen hand arbeta med denna. Det krävs helt enkelt ett givande och tagande från båda parter 

eller åtminstone en förståelse från båda håll för vilka konsekvenser alternativt fördelar olika 

energilösningar kan medföra. 

 

Genom att använda en branschgemensam mall för energi- och miljöarbete i byggprocessen 

blir frågan mer lättillgänglig och tröskeln för att påbörja ett systematiskt energiarbete torde 

kunna sänkas avsevärt för mindre organisationer. Vidare skulle även medvetenheten höjas 

kring vissa frågor och efterfrågan på energieffektiv utrustning kunde förhoppningsvis också 

skapa incitament i leverantörsleden. Inte minst skulle det bli ett konkret sätt att marknadsföra 

ett bygge med ett ”grönt avtal”. 

5.2. Certifieringssystem 

Att miljöklassa byggnader blir allt mer vanligt i branschen. Delvis efterfrågas det från 

hyresgästen där medvetenheten ständigt förbättras men främst finns det ett egenintresse hos 
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fastighetsägaren eftersom en klassificering tjänar som en extern kvalitetssäkring av 

byggnadens energiprestanda. En klassning är ofta avgörande för en byggnads marknadsvärde, 

framförallt för utländska aktörer. En miljöklassning behöver inte nödvändigtvis ge en högre 

hyresnivå, dock är det en förutsättning för att kunna hyra ut lokaler till vissa kategorier av 

hyresgäster. Många storföretag har detta som krav i sina lokaliseringsanalyser
43

. 

 

En miljöklassning är en välpaketerad produkt som är enkel att marknadsföra och enkel att 

förstå. En fastighetsägare kan hävda att byggnaden är väldigt miljövänlig och rabbla nyckeltal 

men för gemene man som inte är insatt i frågan blir det ändå svårt att göra en egen värdering. 

Däremot är det enkelt att förstå att Miljöbyggnad Guld är någonting bra. 

 

Med vissa undantag finns det fyra olika stora modeller som används på den svenska 

marknaden; Green Building, Miljöbyggnad, Leed och Breeam. Nedan följer en kort 

beskrivning av dessa system. Samtliga uppgifter är hämtade från Swedish Green Building 

Council (SGBC).
44

  

 

Green Building är ett europeiskt samarbete som enbart gör en bedömning efter byggnadens 

energianvändning i driftsfasen. Kravet för att uppnå klassning är att byggnaden hamnar 25% 

under den tidigare användningen vid ombyggnad, alternativt 25% under kraven i BBR vid 

nybyggnad. 

 

Miljöbyggnad är ett relativt ungt svenskt system som utvärderar en byggnad baserat på 16 

övergripande kriterier. Klassningen kan uppnås i tre olika klasser, guld, silver och brons där 

silver är den absolut vanligaste nivån i dagsläget. Även detta system utvärderar endast 

parametrar i den färdiga produkten. 

 

Leed är ett amerikanskt system som kontrolleras av U.S. Green Building Council och delas ut 

i fyra nivåer, Certifierad, Silver, Guld eller Platinum. Systemet är det mest omfattande sett till 

antalet bedömda parametrar och är exakt likadant över hela världen. Leed är det enda system 

som kan ge poäng för klimatsmart byggande, men för att få maximalt med poäng kan detta 

steg slopas eftersom endas sex av de totalt åtta punkterna i delområdet måste vara uppfyllda. 

 

Breeam är ett brittiskt system, det äldsta av de stora internationella systemen, grundat redan 

1990. I systemet finns hela fem nivåer: Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding. 

Jämfört med övriga system ställer Breeam högst krav för att nå allra bästa betyg. Systemet är 

till viss del anpassat för svenska förhållanden.  
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Diagram över antalet certifierade byggnader i Sverige 
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6. Enkätstudie 
 

Enkätstudien har genomförts med 63 yrkesarbetare på tre av Akademiska Hus större 

byggprojekt i Stockholm. Urvalet är förvisso för litet för att kunna göra några generaliseringar 

kring byggbranschen i stort men borde vara representativt för Akademiska Hus.  

 

Syftet med enkätstudien var att kartlägga hur väl kommunikationen fungerar inom 

projektorganisationen. De flesta större företag har tydliga miljö- och energimål varför det är 

intressant att undersöka hur välförankrade dessa är hos entreprenörens egen arbetskraft samt 

hos underentreprenörer.  

 

Enkäten bestod av sex frågor varav fem flervalsfrågor och en skrivfråga.  

 

Första frågan var om den tillfrågade arbetade direkt för generalentreprenören eller för en 

ospecificerad underentreprenör. Att separera dessa kategorier är av intresse för att se om 

svaren och därmed indirekt informationsspridningen varierar ju längre ”avståndet” är från 

beställaren. 

 
I studien har 41 svarande tillhört specifika generalentreprenörer och 22 tillhört en 

ospecificerad underentreprenör. 

 

Andra frågan var om den tillfrågade kände till sin arbetsgivares energi- och miljömål. 

Frågan ställdes för att få en indikation kring hur aktivt företaget kommunicerar ut sina egna 

mål. En entreprenör som inte skyltar med sina egna mål kommer troligen även vara sämre på 

att informera om beställarens mål i den egna organisationen. 

 
54 personer (nästan 90%) uppgav att de kände till sina arbetsgivares energi- och 

miljömål bra eller ”i stora drag”. Endast 9 personer svarade att de inte kände till 

sin arbetsgivares mål. 
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Tredje frågan ställdes för att se om den tillfrågade kände till vilken miljöcertifiering 

byggnationen förväntas uppfylla när den är färdigställd. Om inte detta övergripande mål är 

känt för yrkesarbetarna kan man befara att även andra energimål inom projektet är okända 

eller obefintliga. 

 

Resultatet på denna fråga är kanske det tydligaste av alla. Av 63 tillfrågade var det 

bara 8 som visste att byggnaden de arbetade på skulle klassas enligt standarden 

Miljöbyggnad. Av dessa 8 var det bara 4 personer som kunde precisera nivån 

silver. 43 personer lämnade frågan blank medan resterande 12 svar är fördelade 

mellan övriga 3 standarder. Det är anmärkningsvärt att antalet var så lågt, särskilt 

om man beaktar det faktum att beställaren hade en väldigt tydlig målbild, 

nämligen att alla större projekt ska uppnå Miljöbyggnad silver. 

 

Fjärde frågan uppmanade den tillfrågade att bedöma vilken komponent på byggarbetsplatsen 

som drar mest energi under byggtiden: bodar, containrar, byggkranar, belysning eller 

uppvärmning/uttorkning. Flera studier har visat att bodar och containrar i vissa fall använder 

lika mycket energi som uppvärmning och uttorkning. Det är intressant att se i vilken 

utsträckning man har reflekterat över detta eftersom man på individnivå har viss möjlighet att 

påverka energianvändningen. 
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Svaren var väldigt entydiga, 46 personer tror att mest energi går åt i 

uppvärmning och uttorkning av betongstommen, endast 5 personer tror att bodar 

och containrar står för den största delen av energianvändningen. 

 

Egentligen är det inte så konstigt att övervägande delen uppfattar torkning som 

mest energislukande, detta är säkert sant i många fall. Å andra sidan, eftersom 

flera studier har indikerat att bodar/containrar i vissa fall står för lika stor 

energikonsumtion som uttorkning, borde kanske svaren varit något mer 

jämnfördelade mellan dessa två alternativ.   

 

Femte frågan syftade till att kartlägga om den tillfrågade upplevde att denne har möjlighet att 

påverka energiåtgången på byggarbetsplatsen. Frågan var tänkt som ett komplement till fråga 

fyra, i syfte att mäta inställning och medvetenheten kring möjliga energibesparingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att ungefär hälften av de tillfrågade upplevde att de har 

möjlighet att påverka energianvändningen, vilket i sammanhanget får väl anses 

som en relativt hög andel. Det innebär att många känner sig delaktiga i det 

ständigt pågående miljöarbetet och kan tänka sig att förändra sitt beteende för att 

uppnå energibesparingar. 
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7. Analys och diskussion 

7.1. Incitament 

För att kunna göra en bedömning av vad som är realistiskt och genomförbart i beställar- och 

entreprenörsorganisationerna behövs en kartläggning över vilka incitament och drivkrafter de 

olika parterna har för att de gemensamt ska kunna acceptera en förändring i branschen. 

7.1.1. Incitament i olika entreprenadformer 
Beroende på beställarorganisationens interna kunskap och erfarenhet används olika 

entreprenadformer. I organisationer med stor egen erfarenhet av att bedriva ny- och 

ombyggnadsprojekt finns det en fördel av att använda antingen ”partnering” eller 

utförandeentreprenad eftersom det ger bättre kontroll över processen samt möjlighet att 

löpande kunna påverka byggnationen. Bolag med liten erfarenhet och kunskap kring 

byggnadsprojekt använder sig ofta av totalentreprenad i någon form.  Beroende på 

entreprenadform, upphandling och avtal redovisas byggenergin på olika sätt. 

 

I ekonomiska sammanhang är incitament en central faktor. Beroende på entreprenadform och 

på hur avtalet är uppbyggt uppstår givetvis olika incitament för entreprenörer och beställare. 

För att kunna bedriva ett aktivt arbete med energieffektivisering i byggprocessen är det viktigt 

att det finns en incitamentsstruktur som tydligt återspeglar beställarens alternativt utförarens 

målsättning. 

 

Vid totalentreprenader ligger generellt incitamentet att hålla kostnaderna nere hos 

entreprenören eftersom byggherren oftast betalar ett fast pris oavsett omkostnaderna, med 

vissa undantag för ÄTA
45

-arbeten. Problematiken i dessa fall är att energieffektiviseringar 

ibland nedprioriteras till förmån för andra incitament, som till exempel att hålla tidsplanen 

eller att snabba på vissa arbetsmoment. 

 

Vid general- eller delad entreprenad är det något svårare att avgöra var incitamenten ligger. 

Man kan argumentera för att byggherren har störst nytta av att arbeta aktivt med frågan 

eftersom alla kostnader i slutändan ändå betalas av denne. Samtidigt bör det finnas incitament 

hos entreprenören att bedriva ett effektivt bygge för att hålla kostnaderna nere och visa 

kunden att man är engagerad i klimatfrågan. 

 

Partnering är ur energieffektiviseringssynvinkel väldigt förmånligt om beställare och 

entreprenör delar samma målbild. Eftersom man då delar på vinsten och eventuell förlust har 

båda parter ett intresse av att hålla kostnaderna nere. Krävs det en investering för att 

effektivisera processen, är sannolikheten större att den genomförs om det är två parter som är 

med och delar på risken. 

7.1.2. Incitament för beställare och entreprenörer 
Utöver de rent ekonomiska incitamenten är det viktigt att poängtera att det även uppstår stora 

miljövinster i samband med energieffektivare processer. Denna ”bieffekt” är eventuellt en 

                                                 
45 ändring, tillägg & avgående. 
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faktor som har större inverkan på beslutsfattare i vissa organisationer än de rent monetära 

vinsterna. Byggherren kan genom att säkerställa att byggnaden har uppförts på ett 

energieffektivt sätt marknadsföra huset som ”ännu grönare” i ett livscykelperspektiv och 

entreprenören kan framhäva sin kompetens och ambition inom området som en 

konkurrensfördel.  

 

Beroende på byggherrens affärsmodell föreligger också olika incitament. Ett företag som 

främst förvaltar ett bestånd långsiktigt och endast bygger för att täcka det egna behovet är 

troligtvis beredd att lägga mer pengar i ett initialt skede om det innebär en besparing 

framöver.  Ett företag som inriktar sig på att utveckla och sälja vidare vill snarare hålla 

kostnaderna nere initialt på bekostnad av driftnettot och ett framtida investeringsbehov.  

 

Flera beställare har utryckt oro inför att energibegränsningar, oavsett form, skulle kunna leda 

till att entreprenören blir försiktigare med kostnaderna i uttorkningsskedet, för att hushålla 

med energin. Risken är då att byggnaden får inbyggd fukt som kan skapa problem längre 

fram. Vissa beställare väljer att tillhandahålla byggenergin för att kunna försäkra sig om att 

uttorkningen blir fullständig. 

 

Givetvis finns det flera andra styrmedel för att säkerställa att entreprenörer inte skyndar med 

uttorkningen. Entreprenörens rykte skulle också lida skada om ett allvarligt inbyggt fel skulle 

uppenbaras vid en senare tidpunkt. Motivet för att tillhandahålla ”fri” energi av ovannämnda 

anledning är därför inte optimalt enligt vår bedömning. Vill man försäkra sig om att just 

uttorkningen blir korrekt kan man exempelvis tillhandahålla fri anslutning till fjärrvärmen och 

stå för endast den energikostnaden eftersom fjärrvärmen i princip endast används i just 

uttorkningssyfte. 

7.1.3. Incitament för yrkesarbetare 
För att minska energianvändningen på arbetsplatsen är det också viktigt att de som arbetar där 

är införstådda i och välinformerade om energimålen samt att de aktivt arbetar för att nå dessa. 

Många av de besparingsmöjligheter som finns, bygger på ändrade rutiner och ett mer 

medvetet agerande, vilket i stor grad berör alla som rör sig på arbetsplatsen. Exempelvis kan 

man åstadkomma en betydande energibesparing bara genom att hålla portarna till 

förrådscontainrarna stängda under dagen alternativt stänga av värmefläktarna. Åtgärden leder 

till merarbete och något försämrad arbetsmiljö för yrkesarbetarna, eftersom dörrar behöver 

öppnas och stängas vid hämtning av verktyg samt att det blir kallare. En annan åtgärd med 

potentiellt stor effekt vore att bättre styra klimatet i bodarna för ett jämnare klimat samt 

effektsänkning nattetid. I dagsläget är det enligt vittnesutsago inte ovanligt att direktverkande 

elvärmekällor står på full effekt och temperaturen regleras genom ett öppet alternativt stängt 

fönster.  

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det handlar om människors arbetsmiljö. 

Energibesparingarna kan inte bara ske genom en generell standardsänkning för alla som vistas 

i byggbodar. En anledning till mycket av energispillet grundar sig i att utrustningen är 

undermålig. Nya bodar har generellt bättre energiprestanda i kombination med en förbättrad 
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innemiljö med bättre ventilation och värmeväxling. Bättre isolering innebär också att man i 

större utsträckning kan ta till vara den sekundära värmen istället för att tillföra den ganska 

speciella, torra värmen som en elradiator ofta medför.  

 

Ett exempel som framkom under intervjuerna visar hur tudelad frågan är. Ett företag hade 

installerat luftvärmepumpar i flera bodar. Investeringen skulle på pappret gå att räkna hem 

ganska enkelt och man skulle spara både pengar och energi för uppvärmningen. Det man hade 

glömt att ta med i kalkylen var att luftvärmepumparna fungerar åt båda hållen och även 

användes sommartid för att skapa kyla. Detta innebar att den tänkta besparingen blev en ökad 

kostnad. Å andra sidan blev även arbetsmiljön inne i bodarna betydligt bättre. Det är således 

svårt att säga vad som är rätt och fel i just det fallet förutsatt att kylan användes i rimlig 

omfattning för att hålla med komfortkyla. Det är svårt att motivera för dem som vistas i 

bodarna varför de inte får använda anläggningen när det är 28 grader inomhus för att 

”företaget” ska kunna spara några tusenlappar. 

7.1.4. Incitament för hyresgäster 
Stora hyresgäster har under 2000-talet blivit allt mer medvetna kring sin energi- och 

miljöprofil. Enligt flera av de intervjuade finns det en tydligt ökande efterfrågna på lokaler i 

miljöcertifierade byggnader. Många företag vill ”leva som man lär”. Har man exempelvis ett 

miljövänligt varumärke kan detta lätt skadas om det visar sig att företagets kontor har en 

avsevärd miljöpåverkan.  

 

Att hyresgäster i normalfallet ska förväntas vara insatta i byggnadstekniska frågor är inte 

rimligt. Dock är det troligt att seriösa hyresgäster i större utsträckning kommer att börja 

granska hyresvärdens miljöarbete. I konkurrensen om hyresgäster kan det därför ”grönt 

byggande” bli ytterligare en bedömningsfaktor som hyresgäster kommer att efterfråga. Men 

än så länge är det troligt att de flesta hyresgäster är alltför omedvetna och alltför många led 

ifrån byggprocessen för att kunna, eller ens vilja, ställa krav på det området. Troligen kommer 

hyresgästerna att efterfråga miljövänligare byggnationer när denna faktor paketeras och 

marknadsförs i likhet med miljöcertifieringarna.  

7.2. Konsumentbeteende 

En tydlig trend på elmarknaden är allt fler konsumenttjänster inriktade på att enkelt kunna 

överblicka elanvändningen i både realtid och historiskt. Utbudet varierar från pedagogiska 

figurer som ändrar färg beroende på den aktuella energianvändningen till mer komplexa 

verktyg som möjliggör en noggrannare analys och uppföljning. I samband med nya direktiv 

blir det också allt vanligare med individuell energimätning, i form av både el och värme. 

Utvecklingen på konsumentsidan innebär att gemene man blir allt mer insatt i frågan vare sig 

denne vill eller inte och på sikt är det därför troligt att förväntningarna höjs även på den 

kommersiella sidan. När brukarna har lärt sig ett nytt beteende kommer de att börjar efterfråga 

mer lättillgängliga visualiseringar av energianvändningen även på sin arbetsplats.  
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7.3. Information och kunskap 

Generellt har de flesta som intervjuats lite eller ingen koll på faktiska siffror från projekt som 

de varit inblandade i. Detta beror på att både beställare och entreprenörer paketerar 

byggenergin i en kostnadspott som ofta benämns byggherrekostnader. I byggherrekostnaderna 

ingår bland annat fjärrvärme, elektricitet och etableringskostnader, med mera. Kostnaderna 

för dessa beräknas genom en procentuell schablon och om inte den totala kostnaden avviker 

avsevärt mot budget följer de flesta företag inte upp de olika delkostnaderna. 

 

Medvetenhet om energianvändning och besparingsmöjligheter varierar från person till person. 

De olika rapporterna har lästs av många men den ekonomiska sidan väger alltid tyngst, 

oavsett om man är beställare eller entreprenör. Om energibesparingsåtgärderna inte går att 

räkna hem genomförs de inte. Om det finns lönsamhet i energibesparingsåtgärderna men den 

ekonomiska vinningen är för liten för kommer det att vara en nedprioriterad fråga i det 

enskilda projektet. Kunde de lönsamma energibesparande åtgärderna genomföras systematiskt 

på alla projekt skulle totala vinstsumman vara väsentlig och åtgärderna upprioriterade. 

7.4. Krav från byggherrarna 

I dagsläget är det få beställare som har synpunkter på energianvändningen och i de fall det 

ställs krav är det sällan något som kommer från huvudorganisationen. Om det ställs krav på 

energianvändningen är det oftast något som tas med i upphandlingen. Kraven varierar mycket 

från projekt till projekt och varje projektledare verkar ha sin egen lösning. I vissa projekt delar 

entreprenör och beställare på energikostnaden, i andra tillhandahåller byggherren all energi 

upp till en förutbestämd nivå antingen i kWh/m² eller motsvarande en årsförbrukning av 

byggnadens drift. Det händer även att entreprenören står för all byggenergi vilket oroar vissa 

projektledare som menar att det finns en risk att de inte får den uttorkning som de vill ha när 

det ligger i entreprenörens intresse att inte ”slösa” med energianvändningen. 

7.5. Mäta för mätandets skull  

Både på beställar- och utförarsidan är det bristfällig statistik angående byggenergi, vilket 

resulterar i en undermålig eller obefintlig uppföljning och identifiering av 

förbättringsmöjligheter. En bidragande anledning till problemet är att kostnaden för 

byggenergi, eller åtminstone det monetära värdet av en potentiell besparing, av många anses 

som försumbar i sammanhanget av ett stort byggprojekt och frågan blir därför nedprioriterad. 

 

 I de flesta fall har man förvånats över att kostnaderna för elektricitet under byggtiden till 

övervägande del går till uppvärmning/kylning av containrar och etableringsbodar. Ett vanligt 

svar på frågan om det finns statistik över byggenergin i pågående eller avslutade projekt har 

varit: ”det är klart att det går att ta fram siffror på det men det är ganska krångligt att få 

fram”. Det är ofta även ganska oklart vem som sitter på det statistiska underlaget, de flesta 

tycker att ”någon annan” borde ha koll. Det är bland annat denna typ av tankesätt som 

motiverar ett tidigt intentionsavtal eller checklista där entreprenör och beställare kommer 

överens om hur uppföljning ska ske samt fördelningen av ansvar och kostnader.  
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Att mäta energi på en byggarbetsplats är lättare sagt än gjort, några av de aktörer som låtit sig 

intervjuas under denna studie har vid ett eller annat tillfälle genomfört egna studier för att 

försöka kartlägga energianvändningen under byggfasen. Mängden energi som används under 

byggfasen har aktörerna kunnat mäta men det som har visat sig vara utmaningen är att kunna 

precisera var och hur energin används. I den mest omfattande rapporten som gjorts av en av 

de större byggentreprenörerna visade det sig att matningen som var avsedd för en specifik del 

av bygget, någon gång under tiden även kopplats in för andra ändamål. Detta gör att det 

redovisade mätdatat blir otillförlitligt. Även om byggenergin är svår att mäta på enskilda 

punkter är det viktigt att mäta för mätandets skull, eftersom branschen går mot en utveckling 

med ökande krav på hushållning av energi under uppförandefasen. Kraven kommer mer och 

mer från både beställare och certifieringsorganisationer. Börjar aktörerna redan nu att mäta 

den egna konsumtionen kommer det att bli lättare när denna typ av krav blir en realitet.  

 

I de flesta fall bör det vara föreskrivet att energianvändningen på byggarbetsplatsen ska mätas 

så detaljerat som möjligt. Beroende på vilka åtgärder som har implementerats kan det dock 

vara klokt att göra en bedömning huruvida mätningen tillför ett mervärde. Exempelvis om 

man använder de bodar som är mest energisnåla på marknaden finns det inget större 

egenvärde i att mäta användningen eftersom förbättringspotentialen är marginell. 

7.6. Statistiska slutsatser 

Det är svårt att dra några statistiska slutsatser från det material som studerats, fördelningen av 

underlaget varierar mellan de olika rapporterna och validiteten är svår att bedöma. Inget 

projekt är det andra likt, komponenter och tillfälliga bodar varierar i kvalité och 

energiprestanda, likaså vad som kopplas in på respektive undermätargrupp. En avgörande 

faktor kan vara vilka krav byggherren ställer på sin entreprenör eller vilken miljöprofil som 

entreprenören eftersträvar. Något som är gemensamt för det studerade underlaget är att det 

finns både finansiella och miljöbesparingar att göra, med relativt enkla åtgärder och små 

investeringar som snabbt går att räkna hem.  

 

Projekt År 
BTA  
(m2) 

Total El 
användning 

(kWh) 

El användning 
(kWh/BTA) 

Total 
Fjärrvärme 

(kWh) 

Fjärrvärme 
(kWh/BTA

) 

Boktryckaren 1 2007 4 512 185 640 41,1 98 479 21,8 

Grim 2007 4 659 196 135 42,1 151 650 32,5 

Klockstapeln 2007 4 432 204 059 46 255 513 57,7 

No name 2003 1 965 185 613 94,5 395 000 201,0 

BioCentrum 2009-
2011 

22 500 1 601 300 71,2 2 910 700 129,4 

Rosenborg 3 2013 17 000 435 000 25,6 NA NA 

 

Av siffrorna redovisade i ovanstående tabell är det svårt att dra slutsatser om statistiska 

relationer mellan användning av el och fjärrvärme i byggprocessen. Detta kan möjligen bero 

på att olika projekt har olika bra möjligheter att koppla in fjärrvärme i ett tidigt skede. Detta 

antingen för att fjärrvärme inte finns framdraget till bygget ännu eller för att det inte planerats 

för att använda fjärrvärmen i tillräckligt god tid. Själva kostnadsbesparingen mellan el och 
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fjärrvärme är marginell men den stora fördelen med att använda fjärrvärme utgörs av 

miljövinsterna. 

7.7. Framtiden 

Flera av de intervjuade experterna ansåg att för att verkligen angripa energifrågan och andra 

miljöpåverkande processer i tidiga skeden måste dessa finnas med i klassificeringssystemen. 

Författarna delar uppfattningen att det är först då frågan kommer att få ett brett genomslag i 

branschens arbetssätt precis på samma sätt som de olika klassningssystemen har varit en 

viktig faktor i ökningen av antalet energieffektiva byggnader de senaste 10 åren. 

Klassningssystemen är även ett viktigt instrument för att öka allmänhetens medvetenhet i 

frågan och för att öka efterfrågan från hyresgäster. Allmänheten kan förmodligen inte uppge 

hur mycket energi som används per kvadrat i ett energieffektivt kontorshus däremot är det 

ganska lätt att inse att Miljöbyggnad guld är bättre än Miljöbyggnad brons. Så genom att 

paketera strikta tekniska krav och rutiner i en helhetslösning med en trovärdig garant blir det 

mycket troligare att efterfrågan kommer att öka. 

 

Huruvida lösningen är att utöka befintliga system till att även inkludera 

bedömningsparametrar i tidiga skeden eller att skapa ett nytt system som bara ser till 

byggskedet, ligger dock utanför ramen för denna rapport. Det är författarnas starka 

övertygelse att förändringen måste komma underifrån från byggföretag, fastighetsägare och 

inte minst hyresgäster. Sett till utvecklingen inom byggindustrin kan man ställa sig frågan: 

vad kom först, klassningssystemen eller byggnader som långsamt men stadigt blev allt mer 

energieffektiva? Författarnas gissning är att klassningssystemen till stor del tillkommit för att 

ta till vara ett positivt momentum som uppstått på grund av intresse inom branschen. Detta i 

sin tur har givetvis haft den positiva effekten att antalet aktörer som har valt att arbeta med en 

stark energimålsättning har ökat. 

 

Några av de intervjuade skulle även kunna tänka sig att en person på varje bygge ska utses till 

energiansvarig, med liknande upplägg som ett skyddsombud. Denna person skulle ha till sin 

uppgift att kontrollera att dörrar är stängda, belysning som inte behövs är släckt (exempelvis 

strålkastare i solsken) samt säkerställa att installatörerna är medvetna om energianvändningen 

och medvetna om att det går att påverka energianvändningen även på individnivå. 

 

I intervjuerna med fastighetsägare har majoriteten ställt sig positiva till att det skulle införas 

flera och hårdare bedömningsparametrar i de olika systemen eftersom det är först då det på 

riktigt kommer att ske en förändring i branschen. 

 

På sikt är det inte omöjligt med en utveckling likt den för klassning av byggnader under 

driftsfasen. Detta skulle kunna åstadkommas genom att de befintliga systemen utvidgas till att 

även innefatta bygg- och planeringsskedet alternativt att man skapar nya system, mer riktade 

åt entreprenörer, för att klassificera byggsätt. En av de riktigt stora aktörerna har redan 

smygstartat med att erbjuda ”gröna anbud” vid projekt vars totala budget överstiger 50 

miljoner kronor. Detta koncept innebär bland annat energieffektiva bodar med energikjolar, 
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källsortering, med mera. Det som tycks vara fullt möjligt att göra för en part på frivillig basis 

borde vara möjligt även för andra aktörer om krav ställs på dem. 

 

I dagsläget finns det inga krav i BBR för tillfälliga byggnader, exempelvis bodar och 

containrar, trots att vissa större projekt har tidsramar som är längre än två år. Om BBR skulle 

reglera även de tillfälliga byggnaderna på arbetsplatserna skulle kraven på uthyrningsfirmorna 

öka, eftersom de inte skulle få sina gamla och ineffektiva bodar uthyrda. Det skulle i sin tur 

leda till ett ökat utbud av energieffektiva bodar och troligtvis dra ner priset, eftersom 

efterfrågan skulle blir större. Ett annat alternativ skulle vara klassificering av bodar, men det 

tror inte författarna skulle driva på utvecklingen i samma takt som ett krav i BBR. Det 

sistnämnda kravet skulle också underlätta kravställningen från beställarorganisationernas sida, 

eftersom de på ett mer självklart sätt skulle kunna kräva bodar av en viss typ med en viss 

energiprestanda. 

7.8. Konsekvenser 

I takt med att mätningen av el och fjärrvärme blir mer standardiserat på byggen och aktivt 

följs upp och kanske även används som utvärderingskriterium för bonusar är det viktigt att det 

samtidigt finns rutiner för att kontrollera att andra energikällor istället inte tar över. 

Exempelvis skulle eldrivna tornkranar kunna bytas ut mot dieseldrivna mobilkranar och 

boduppvärmning skulle kunna ske med oljepannor. Båda dessa åtgärder ger ju en sämre 

miljöeffekt men minskar likväl den faktiska användningen av el och fjärrvärme vilket skulle 

trigga utbetalning av bonus.  Det är därför av stor vikt att hitta konstruktioner som även 

behandlar alternativ energi i byggprocessen, detta för att säkerställa att förnyelsebar energi 

ska användas så långt det är möjligt. 

7.9. Källkritik 

Inom det studerade området råder det brist på vetenskapliga artiklar, de få artiklar som finns 

börjar bli till åren komna och de redovisade värdena i dessa studier börjar bli inaktuella i och 

med att branschen blivit betydligt mer energieffektiv under de senaste 10 åren. Den litteratur 

som finns tillgänglig från den senaste 5-årsperioden består till största delen av 

examensarbeten som på grund av sin tillfälliga natur och relativt korta tidsram inte kan följa 

ett byggnadsprojekt som löper över flera år. Slutsatserna baseras därför på simulerade värden 

och årskorrigeringar kompletterat med faktiska siffror från en begränsad tidsperiod. Detta gör 

att validiteten av litteraturen kan ifrågasättas.  

 

Även de vetenskapliga livscykelanalyserna ger en ofullständig bild av energikonsumtionen i 

produktionsfasen. Dessa artiklar ger en god bild över den energi som används för att 

producera de olika komponenterna men det saknas redovisning över den energi som behövs 

för att montera alla komponenter till en färdig byggnad. 

 

I ett examensarbete från Uppsala (2011) studeras uppförandet av BioCentrum, ett stort 

medicinskt komplex med en bruttoarea på nästan 20 000 m². I det arbetet beräknades stora 

delar av energiåtgången för komponenterna med schablonvärden från Byggvarudeklarationen 

(BVD) eftersom leverantörerna hade svårigheter att redovisa den egna 
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framställningskostnaden i kWh. Resultatet av Uppsalastudien visar att relationen 

produktion/drift i det projektet motsvarade 10/90% uppström/nedström. Dessa siffror kan 

ifrågasättas när nya rön från IVL och Veidekke menar att förhållandet mellan drift- kontra 

produktionsfas numera är 50/50%. Troligtvis har inte utvecklingen varit så drastisk under de 

senaste tre åren vilket tyder på att åtminstone en av studierna är felaktig. 

 

Något som man hade velat få reda på från den studerade litteraturen är den ekonomiska sidan: 

Vad kostar energibesparingsåtgärderna? Vilken pay-off tid måste man ha för att åtgärderna 

ska bli lönsamma? De flesta arbeten visar att det finns kWh att spara men anger inte till vilken 

kostnad. Detta är måhända en av anledningarna till varför det inte implementeras flera 

energibesparingsåtgärder idag än de absolut billigaste och enklaste. 
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8. Slutsats 
Som det framgår i rapporten, finns det ett antal verktyg och lösningar ämnade att spara energi 

under byggskedet. Många av de föreslagna lösningarna leder inte bara till energibesparingar 

utan även till minskade kostnader, dvs ökade vinster. Trots att flera av dessa åtgärder ur ett 

rationellt perspektiv alltid borde genomföras i alla större projekt är det idag snarare undantag 

än regel att detta sker… 

 

Vi tror att energianvändningen under byggprocessen är en oprioriterad fråga eftersom 

besparingen i det enskilda projektet i många fall är försumbar sett till projektets totala budget. 

Vidare saknas det ofta tillräckliga ekonomiska incitament för någon av parterna att agera 

enskilt eftersom vinsten av en investering lätt kan hamna hos den andra parten. Byggherrarna 

tycker att initiativet borde ligga hos entreprenören och entreprenören efterfrågar tydligare 

krav från byggherrarna. Hyresgästerna efterfrågar inte heller direkt att byggprocessen skall 

vara energieffektiv utan bryr sig endast om byggnadens slutliga energiklassning.  

 

Ingen av de företagsrepresentanter som vi träffat har uppgett att deras organisationer frivilligt 

skulle vidta åtgärder för att spara energi under byggfasen om dessa inte skulle vara 

ekonomiskt lönsamma eller ge någon typ av konkurrensfördel. Så länge som 

certifieringssystem, hyresgäster och beställare inte efterfrågar ett ”grönare” byggande 

kommer fokus att fortsätta ligga på slutprodukten. 

 

Lyfts energifrågan systematiskt under upphandlingen eller planeringsskedet har parterna en 

helt annan förutsättning att implementera energibesparingsåtgärder. Parterna kan då ta 

ställning till om det är värt att genomföra åtgärderna i det specifika projektet eller avstå ifall 

omfattningen av projektet är för litet i relation till det som planeras. En tydlig rutin som 

innebär att energifrågor uppmärksammas och blir en naturlig diskussionspunkt i samband med 

projektuppstarten skulle ge dessa frågor högre prioritet än idag.  Att aktivt ta ställning till att 

inte göra någonting skulle också definieras som en aktivitet, enligt vår mening. 

 

Utifrån ovanstående resonemang tror vi på behovet att skapa en verktygslåda innehållande 

energibesparande åtgärder, riktad till entreprenörer och beställare, att användas i samband 

med upphandlingar. Alternativt kan ett dylikt verktyg användas för att inleda samråd, dvs för 

att inleda diskussioner kring parternas ansvars- och kostnadsfördelning gällande byggenergin. 

Genom att göra energidiskussionen till en naturlig del av byggprojekten i tidigt skede kommer 

man förhoppningsvis att kunna öka medvetenheten kring energifrågorna och kring rationella 

tekniska lösningar. Med hjälp av ett standardiserat verktyg tror vi att tröskeln för att angripa 

frågeställningarna blir lägre och lösningarna mer lättillgängliga för flera aktörer på 

marknaden. 

 

För att den föreslagna verktygslådan skall övervägas av branschen och för att den ska komma 

till verklig användning är det vår övertygelse att åtgärderna inte får vara kostnads- eller 

resurskrävande. Eftersträvar endera parten en extra hög miljöprofil till en högre kostnad men 

till förmån för en större miljövinst ska det givetvis vara möjligt men inte tvingande. 
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Målsättningen har varit att hitta de ”enkla” och lönsamma åtgärderna som ger stora 

energibesparingar utan nämnvärda merkostnader. De stora vinsterna kommer därför inte att 

genereras av några få enskilda projekt utan kommer snarare att kunna uppnås via enkla 

åtgärder som systematiskt implementeras i flertalet projekt. 

 

Nya byggnader är allt energieffektivare i driftsfasen vilket innebär att varje ytterligare 

energioptimering brukar medföra betydande kostnader i förhållande till besparade kWh. I 

uppförandefasen finns det desto större potential till energibesparingar för relativt lite 

investerat kapital. Ur ett miljöperspektiv är det inte osannolikt att varje investerad krona 

uppströms ger en större koldioxidbesparing än samma krona investerad nedströms. Problemet 

är att besparingarna under uppförandefasen inte syns lika väl, beroende på det saknas tydliga 

nyckeltal för byggprocessen. En byggnads energianvändning under driftsfasen syns däremot 

tydligt på varje månadsfaktura - lägre energianvändning i driftskedet leder till lägre 

driftskostnader och därmed högre driftnetto. Detta leder i sin tur till högre marknadsvärden, 

vilket värderas högre än miljöbesparingar av ägarna. 
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Del II: 

Konkreta förslag till ett systematiskt 

energiarbete i byggprocessen 
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9. Smart Byggenergi 
 

9.1. Inledning 

Nya utredningar tyder på att allt större del av en byggnads energiåtgång finns i 

skedena innan huset tas i drift, det vill säga under produktionsfasen. En stor del av 

denna ”tidiga energi” består av indirekt energi som har använts för att framställa 

byggmaterial och andra byggnadskomponenter, en annan stor del består av transporter 

för att få materialet på plats. Det här dokumentet är framtaget för att bemöta arbetet 

med den direkta energin som används i byggprojekt, exempelvis byggström, 

fjärrvärme, gasol samt diesel som används on-site. Dessa kostnader är på ett mer 

direkt och lättöverskådligt sätt knutna till byggarbetsplatsen och bakomliggande 

processer är något som beställare och/eller entreprenör kan påverka och förändra. 

 

Problemen idag är flera. Exempelvis har många aktörer både på beställar- och 

utförarsidan bristfällig energistatistik från uppförandefasen, vilket i sin tur resulterar i 

undermålig eller obefintlig identifiering och uppföljning av förbättringsmöjligheter. 

En bidragande anledning till problemet är att kostnaden förknippad med byggenergi, 

eller åtminstone det monetära värdet av en besparing, av många anses som försumbar 

relativt totalkostnaden i ett stort byggprojekt. Ämnet blir således en nedprioriterad 

fråga.  

 

Vidare finns det inom beställarleden en viss överdriven tilltro till entreprenörernas 

expertis och vilja att utveckla branschen i energihänseende medan det omvända 

förhållande råder bland entreprenörerna där man utgår från att kunden (beställaren) 

efterfrågar det de vill ha och entreprenörens uppgift är att utföra det så billigt som 

möjligt. Detta är givetvis en något överdriven generalisering men det ger en 

fingervisning kring ett av problemen.  

 

Genom effektivare energihantering skulle det dock vara möjligt för båda parterna att 

göra betydliga besparingar. Dessa åtgärder bygger dock ofta på att byggenergifrågan 

finns med tidigt i projekten och i planeringsprocessen. Allra bäst resultat kan uppnås 

när beställare och entreprenör har en gemensam målbild och båda delar med sig av 

sina erfarenheter och sina kunskaper.  

 

9.2. Incitament för kravställning 

Förutom de uppenbara fördelarna som följer av en högre miljömålsättning, 

exempelvis minskade koldioxidutsläpp och energikostnader, finns det många andra 

värden som emellertid är svårare att mäta eller visualisera. 

 

Dels minskar den ekonomiska risken som utgörs av ökade energipriser, eftersom varje 

sparad kWh är en ”kostnadsfri” kWh. Dels kommer man att vara väl förberedd inför 
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en potentiellt skärpt miljölagstiftning. Genom att vara proaktiva kan parter på båda 

sidor skapa goodwilleffekter som stärker parternas varumärken och möjligheterna till 

att attrahera flera kunder och duktiga medarbetare. 

9.3. Mallar 

I byggbranschen finns det stora variationer mellan olika aktörer och projekt och vi har 

bedömt att det skulle vara alltför komplext att utforma en upphandlingsmall för alla 

tillfällen och sammanhang. Därför finns det i denna bilaga två separata 

upphandlingsmallar med olika skarpt formulerade krav. I och med detta hoppas vi på 

ökad flexibilitet och därmed större användningsområde för mallarna. 

 

Den första mallen riktar sig främst till erfarna aktörer på beställarsidan som vill agera 

proaktivt genom att ställa tydliga energimål till entreprenören redan i 

upphandlingsfasen. Fördelen är tydliga och uppföljningsbara krav till en låg 

förhandlingskostnad. Dessutom kommer entreprenören att beräkna sitt anbud utefter 

beställarens krav och därmed får åtgärderna en naturlig prissättning. Nackdelen med 

alternativet är att målsättningen blir enkelsidig. Alla paragrafer i denna del har även 

en kod-hänvisning till AMA AF 12 för att underlätta implementering i 

förfrågningshandlingar.  

 

Den andra mallen utgör främst ett underlag till diskussion mellan beställare och 

utförare, ämnad att underlätta en dialog i syfte att finna gemensamma målsättningar 

för projektet. Fördelen med mallen är att båda parter har möjlighet att utbyta tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Nackdelen är att kraven inte nödvändigtvis blir lika 

tydliga och uppföljningsbara som i det första alternativet samt att 

förhandlingskostnaderna kan bli högre. 

 

9.4. Standardformuleringar i anbudsförfrågan 

Nedan följer fem områden som var för sig har en betydande inverkan på den totala 

energiåtgången och miljöpåverkan på en byggarbetsplats. Givetvis kan krav ställas 

inom flera områden om man eftersträvar en ännu större miljövinst, men det är 

samtidigt viktigt att göra en avvägning mellan investeringar och resultat. Vissa 

åtgärder ger marginella resultat även om åtgärderna i sig ser bra ut på pappret. 

Förslagen nedan är utformade för att behandla de områden där störst nytta kan uppnås 

för varje investerad krona. 

 

Under varje rubrik finns en kort bakgrund till varför punkten bör finnas med i en 

upphandling samt två alternativ på formuleringar som direkt kan klippas in i de 

allmänna föreskrifterna i en upphandling eller anbudsförfrågan. Alternativen skiljer 

sig åt i omfattning och kravnivå. Alternativ A är genomgående tydliga skallkrav som 

är enkla att följa upp och verifiera. Alternativ B utgörs av något löst formulerade 

börkrav som förmodligen riskerar att tolkas olika av olika parter. Nyttan med 
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alternativ B är således begränsad i juridisk mening men kan samtidigt ha en stor 

effekt som katalysator i ett befintligt energi- och miljöarbete genom att skapa en 

dialog mellan beställare och utförare kring vilka åtgärder som är fördelaktigast i det 

enskilda projektet. Alternativ A är utformat för att främst reglera åtgärder som är 

avsedda att vara även kostnadssänkande i tillägg till miljöbesparande. Det föreligger 

dock en risk att dessa skallkrav kommer att prissättas med en riskpremie i anbuden 

eftersom de troligen innebär ett merarbete för entreprenören.  

 

Under varje rubrik har även en koppling till lämplig rubrik och kod i AMA AF 12 

inkluderats för att underlätta implementering i befintliga avtal och 

anbudsförfrågningar upprättade enligt den senaste versionen av branschstandarden.  

 

Viktigt att poängtera är att även avsaknaden av ett krav i anbudsförfrågan är ett aktivt 

ställningstagande från beställarens sida. 

 

9.4.1. §1 Personalbodar 

 

Bodar där personal vistas utgör en betydande andel av en normal byggarbetsplats 

energianvändning. Numera är variationen på olika bodtyper stor vad gäller 

energiprestanda och inomhusklimat. Genom att välja en bättre bod kan förutom en 

bättre arbetsmiljö även minskad energianvändning åstadkommas. Även om 

”standardbodar” används kan energianvändningen minskas genom mindre arbete i 

samband med uppställning. De mest lönsamma åtgärderna går ut på att minska 

etableringens yttre area genom att täta skarvar mellan alla individuella bodar, uppföra 

etableringen i två eller flera våningar samt använda en energikjol som tätar utrymmet 

under bodarna ner mot marken. Ytterligare åtgärder som kan vidtas är diverse tids- 

och närvarostyrningar av värme och belysning samt användning av FTX-

ventilationssystem. Ur miljösynpunkt är fjärrvärme den bästa uppvärmningsskällan 

för bodar dock är det ett problem att de flesta bodar på marknaden ännu inte är 

utrustade med vattenburen värme. Ibland finns det möjlighet till etablering i ett 

närliggande befintligt hus, en sådan etablering medför oftast lägre energikostnader, 

ökad komfort och löser ett logistiskt problem. 

 

AMA AF 12: AFG.121 (personalbodar) och/eller AFG.124 (kontorsbodar) 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Samtliga manskapsbodar på byggarbetsplatsen ska hålla hög standard avseende 

energieffektivitet och inomhusklimat. Bodarna ska vara uppställda i minst två 

våningar samt isolerade och tätade i samtliga skarvar och försedda med en s.k. 

energikjol som isolerar etableringen mot marken. Belysningen i bodarna ska vara av 

lågenergityp och närvarostyras. Uppvärmning av bodarna ska vara tids- och 

temperatursstyrd och om möjligt ska uppvärmning ske med fjärrvärme. 
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Alt B. 

Manskapsbodar på byggarbetsplatsen bör hålla hög standard avseende 

energieffektivitet och inomhusklimat. Entreprenören ska eftersträva åtgärder för en 

ökad energieffektivitet. 

 

9.4.2. §2 Förrådsbodar  

 

Förrådsbodar och containrar är en av de etableringskomponenter som är allra minst 

energieffektiva. Dessa är ofta oisolerade och saknar dörrar för snabb passering vilket 

leder till att porten till containern ofta står öppen även vintertid och containerns 

värmekällor arbetar på full effekt. En invändig tilläggsisolering i kombination med en 

självstängande innerdörr innanför containerporten ger en stor energibesparing. 

Dessutom medför åtgärden att det blir lättare att montera ett passersystem till 

containrarna och därigenom minska spill och stölder.  

 

AMA AF 12: AFG.126 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Samtliga containrar och övriga förråd som används på byggarbetsplatsen och som 

innehåller värmekällor ska vara isolerade samt försedda med en självstängande dörr. 

Generalentreprenören ansvarar för att underentreprenörer efterlever denna punkt. 

 

Alt B. 

Förrådscontainrar som används på byggarbetsplatsen bör vara isolerade samt försedda 

med en självstängande dörr, om dessa ska hållas uppvärmda. Generalentreprenör 

ansvarar för att informera underentreprenörer om denna punkt. 

 

 

9.4.3. §3 Uttorkning och uppvärmning 

Betongkonstruktioner kräver stora mängder energi för att uttorkning ska kunna ske på 

ett korrekt sätt och ge bra resultat. Väderleken har också stor betydelse för 

energiåtgången. Kallt väder kräver stora mängder tillförd värme för att bibehålla 

temperaturen i konstruktionen medan fuktig luft kräver istället stora avfuktare. Det 

finns flera olika alternativa energikällor för uppvärmningen där den effektivaste ur 

miljösynpunkt anses vara fjärrvärme. På arbetsplatser där fjärrvärme inte är 

tillgängligt är alternativen främst gasolbrännare eller elvärmefläktar. En relativt ny 

metod går ut på att gjuta in värmeslingor
46

 i betongkonstruktionen. Slingorna kan 

                                                 
46 Ström, B. 2001. Uttorkning av byggfukt i betongplatta med ingjuten värmekabel. 
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vara antingen el- eller vattenburna. Fördelarna är att värmespillet blir mindre samt att 

uttorkningen blir snabbare och effektivare eftersom värmen strålar inifrån och ut. 

Slingor bidrar även till en bättre och säkrare arbetsmiljö eftersom de verkar ljudlöst. 

Dragningen av slingorna kan planeras så att dessa även ska kunna användas som 

värmekälla i det färdiga huset, vilket indirekt innebär minskad kostnad för metoden. 

 

AMA AF 12: AFG.71 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Vid uttorkning och uppvärmning av betongkonstruktioner ska fjärrvärme användas 

som värmekälla och all utrustning ska anpassas därefter. Alternativa värmekällor får 

endast användas i liten omfattning ifall det föreligger särskilda förutsättningar eller 

krav. Tätt hus ska eftersträvas i samband med uppvärmning och uttorkning. 

 

Alt B. 

Vid uttorkning och uppvärmning av betongkonstruktioner bör fjärrvärme användas 

som värmekälla framför andra alternativ. Tätt hus ska eftersträvas i samband med 

uppvärmning och uttorkning. 

 

 

9.4.4. §4 Energityper 

 

På en byggarbetsplats förekommer flera olika energikällor så som el, fjärrvärme, 

diesel, gasol, etc. Vissa av dessa är svåra att utesluta eftersom det inte finns några 

lämpliga alternativ, exempelvis är schaktmaskiner dieseldrivna och det finns inga bra 

substitut. Däremot finns det andra områden där alternativen kan ge fullgott resultat, 

exempelvis kan gasol ersättas av fjärrvärme i samband med uppvärmning och 

uttorkning av betongstommen. För att möjliggöra fjärrvärme krävs det ofta längre 

framförhållning och en precisare planering av arbetsplatsen för att säkerställa att 

utrustning och infrastruktur finns på plats och fungerar vid rätt tillfälle. Vad gäller el 

är det vanligt att stora företag väljer ursprungsmärkt el framställd av förnyelsebara 

energikällor. Eftersom produkten är så pass vanlig och ofta efterfrågas finns denna 

med i båda alternativen som ett skallkrav.  

 

AMA AF 12: AFG.14 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Utrustning som kan drivas med förnyelsebara energikällor ska generellt användas 

framför utrustning som använder fossila energikällor. All el och fjärrvärme ska vara 



 

 41  

ursprungsmärkt, framställd av förnyelsebara energikällor. Fjärrvärmeförbindelse ska 

upprättas på arbetsplatsen och ska kunna användas för bl.a. uttorkning och 

uppvärmning av betongstommen samt andra större gjutningsarbeten som kräver 

tillförd värme. 

 

Alt B. 

Förnyelsebara energikällor ska generellt prioriteras framför fossila energikällor. All el 

och fjärrvärme ska vara ursprungsmärkt. 

 

9.4.5. §5 Mätning och uppföljning 

 

För att kunna utveckla och energieffektivisera de olika processerna på 

byggarbetsplatsen är det viktigt att känna till hur energianvändningen har sett ut 

historiskt. På många arbetsplatser finns det bara en eller ett fåtal mätare som mäter all 

tillförd energi till arbetsplatsen. Detta gör att det är väldigt svårt att följa upp en viss 

komponent på byggarbetsplatsen, exempelvis om man vill utvärdera energiprestandan 

hos en ny typ av bod, med mera. Genom en mer komplex mätarstruktur med flera 

undergrupper till huvudmätaren, ges bättre underlag för analys och framtida 

förändringar. Viktigt att poängtera är att en utökad mätning medför merkostnader för 

utrustning och administration samt att det kan vara svårt att säkerställa att en 

mätpunkt endast används till det den är tänkt till när ett bygge väl är i full gång. 

 

AMA AF 12: AFC.2251 (utförandeentreprenad) alternativt AFD.2251 

(totalentreprenad) 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Elenergiåtgången på byggarbetsplatsen ska mätas och redovisas i fem underkategorier 

bestående av en grupp för respektive område: bodar, containrar, byggkranar, utvändig 

belysning samt övrig el. Fjärrvärmen ska mätas och redovisas i volym och 

temperaturdifferens från minst en mätpunkt. Dokumentation ska tillhandahållas 

beställaren kontinuerligt under projektet. 

 

Alt B. 

Entreprenören ansvarar för att hålla sig underrättad om arbetsplatsens totala 

energiåtgång samt sammanställa statistik över denna.  
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9.4.6. §6 Informationsspridning 

 

Stora besparingar kan uppnås på byggarbetsplatsen genom ökad medvetenhet och ett 

förändrat beteende på individnivå. Därför är det viktigt att energi- och miljömål 

kommuniceras tydligt även i entreprenörens organisation och till yrkesarbetarna som 

arbetar på plats. En enkätstudie visade att endast 10% av de tillfrågade yrkesarbetarna 

på tre stora byggarbetsplatser kände till vilken miljöcertifiering det aktuella projektet 

skulle få. För att öka samhörigheten, yrkesstoltheten och motivationen är det viktigt 

att säkerställa en fungerande informationskedja. 

 

AMA AF 12: AFC.262 (utförandeentreprenad) alternativt AFD.262 

(totalentreprenad) 

 

Formuleringsförslag: 

 

Alt A.  

Ett ombud från beställaren ska en gång per kvartal erbjudas tillfälle att delta och 

informera i ett forum där alla som vistas på arbetsplatsen är samlade.   

 

Alt B. 

Beställaren bör med skälig framförhållning erbjudas tillfälle att informera 

yrkesarbetarna om projektet i ett lämpligt forum. 
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10. Diskussionsunderlag 
Nedan följer en mall i form av en checklista som är utformad för att fungera främst 

som diskussionsunderlag och som med fördel kan användas i dialogen mellan 

beställare och utförare för att belysa och prioritera energifrågan i byggskedet.  

 

Mallen kan även användas som grund för ett bindande avtal, antingen som bilaga till 

en anbudsförfrågan där beställaren på förhand har specificerat sina krav eller som ett 

tilläggsavtal som ingås efter att upphandlingen är färdig och som reglerar 

arbetsplatsen. 

 

Formalia 

 

Beställare:  

 __________________________________________________________ 

 

Entreprenör:  

 __________________________________________________________ 

 

Projektbenämning: 

 __________________________________________________________ 

 

Projektnummer:  

 __________________________________________________________ 

 

Startdatum:   ________________  

 

Beräknat slutdatum:  ________________ 

 

Dokumentet är upprättat av: 

☐Beställare  ☐Entreprenör ☐Gemensamt 

 

 

Övergripande villkor 

 

Planering av etableringen och byggarbetsplatsen ska ske tidigt i planeringsprocessen 

för att skapa en effektivare etablering och möjliggöra inköp/förhyrning av 

energieffektivare utrustning. 

 

El och fjärrvärme ska användas i största möjliga utsträckning framför fossila 

alternativ som diesel och gasol. 

 

Om möjligt ska etablering ske i befintlig byggnad om energivinsten kan anses vara 

stor. 
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Energiförsörjning 

 

___ ansvarar för att el-abonnemang tecknas för byggarbetsplatsen.  

☐ Endast ursprungsmärkt el ska användas. 

 

___ ansvarar för att fjärrvärme-abonnemang tecknas för byggarbetsplatsen. 

☐ Endast ursprungsmärkt fjärrvärme ska användas. 

 

___ ansvarar för att utrustning för eldistribution finns på byggarbetsplatsen 

☐ Utrustningen ska vara försedd med mätare. 

 

___ ansvarar för att utrustning för fjärrvärmedistribution finns på byggarbetsplatsen 

☐ Utrustningen ska vara försedd med mätare. 

 

 

Fördelning av energikostnaden 

 

El-abonnemangets fasta kostnader bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören med ___ %. 

 

Merkostnaden för ursprungsmärkt el bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören bekostar resterande del. 

 

Den rörliga el-användningen bekostas av byggherren med ___ % och entreprenören 

bekostar resterande del. 

☐ Alternativt bekostas all el-användning upp till ___ MWh av byggherren och 

efterföljande el bekostas av entreprenören till ett pris om ___ kr/MWh. 

 

Fjärrvärmeabonnemangets fasta kostnader bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören bekostar resterande del. 

 

Merkostnaden för miljömärkt fjärrvärme bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören bekostar resterande del. 

 

Den rörliga värme-användningen bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören bekostar resterande del.  

☐ Alternativt bekostas all värme-användning upp till ___ MWh av byggherren 

och efterföljande el bekostas av entreprenören till ett pris om ___ kr/MWh. 

 

Eldistributionsutrustning bekostas av byggherren med ___ % och entreprenören 

bekostar resterande del. 

 

Fjärrvärmedistributionsutrustning bekostas av byggherren med ___ % och 

entreprenören bekostar resterande del. 
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Etableringen 

 

___ ansvarar för att arbetsbodar etableras på eller i anslutning till byggarbetsplatsen.  

☐ Bodar med energiprestanda understigande ___kWh/kvm ska användas. 

☐ Belysning ska närvarostyras. 

☐ Bodetableringen ska förses med energikjol som isolerar mot marken. 

☐ Alla skarvar mellan bodarna ska tätas och isoleras för att minska ytterarean. 

☐ Om etableringen består av mer än ___ stycken bodar ska dessa ställas i två eller 

fler våningar. 

☐ Ventilationssystem med värmeåtervinning ska användas. 

☐ Bodarna ska förses med luftvärmepump. 

☐ Bodarna ska värmas med fjärrvärme. 

☐ Uppvärmning ska styras av timer- och termostat. 

 

___ ansvarar för att verktygsbodar/containrar etableras på eller i anslutning till 

byggarbetsplatsen.  

Endast isolerade containrar ska användas. 

☐ Containrar ska vara försedda med en mindre ”springdörr”. 

☐ Containrar ska vara försedda med dörrstängare. 

☐ Belysning i containrar ska närvarostyras. 

☐ Uppvärmning av containrar ska styras av timer- och termostat. 

 

___ ansvarar för att utvändig belysning finns på byggarbetsplatsen. 

☐ Lågenergilampor ska användas i möjligaste mån. 

☐ LED-lampor ska användas i möjligaste mån. 

☐ Belysningen ska effektsänkas nattetid med ___ %. 

☐ Belysningen ska styras av timer- alternativt ljusrelä. 

 

___ ansvarar för att arbetsbelysning finns på byggarbetsplatsen. 

☐ Lågenergilampor ska användas i möjligaste mån. 

☐ LED-lampor ska användas i möjligaste mån. 

☐ Belysningen ska effektsänkas nattetid med ___ %. 

☐ Belysningen ska styras av timer- alternativt ljusrelä. 

 

___ ansvarar för att utrustning för fjärrvärmedistribution finns på byggarbetsplatsen 

☐ Utrustningen ska vara försedd med mätare. 

 

 

Mätning 

Elenergiåtgången på byggarbetsplatsen ska mätas i följande grad: 

☐ En mätpunkt för hela bygget. 

☐ Manskapsbodar ska mätas separat. 

☐ Containrar ska mätas separat. 

☐ Byggkranar ska mätas separat. 

☐ Utvändig belysning ska mätas separat. 

☐ Underentreprenörer ska mätas individuellt.  
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Värmeenergiåtgången på byggarbetsplatsen ska mätas: 

☐ En mätpunkt för hela bygget. 

☐ Manskapsbodar ska mätas separat. 

☐ Uttorkning ska mätas separat. 

 

 

Uppföljning 

Byggherren ska genomföra egenkontroll ___ ggr/år för att säkerställa att dokumentet 

efterföljs. 

 

Entreprenören ska genomföra egenkontroll ___ ggr/år för att säkerställa att 

dokumentet efterföljs. 

 

___ ansvarar för att gemensam revision utförs ___ ggr under byggtiden samt kallar till 

möte. 

 

___ ansvarar för att energiåtgången dokumenteras, redovisas och stäms av mot budget 

vid projektets avslutande. 

 

 

Informationsspridning 

___ ansvarar för att samtliga UE ska informeras om innebörden av detta dokument. 

 

___ ansvarar för att uppföljning sker kring huruvida UE följer dokumentet. 

 

___ ansvarar för att information och material om miljöarbetet finns tillgängligt på 

byggarbetsplatsen. 

 

 

Övrigt 

Utöver vad som hittills överenskommits har följande punkter tillkommit i dialog 

mellan beställare och entreprenör: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Undertecknande 
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11. Förslag till vidare studier 
Nedan följer några punkter som vi stött på under arbetets gång men som ansetts ligga 

utanför avgränsningarna eller varit allt för stora för att inkluderas i denna rapport. 

 

Kommunicera energi 

Enkäten visade att kommunikationen mellan beställarorganisationer, projektledningar 

och yrkesarbetare inte alltid fungerar optimalt. Således försvann ofta projektens 

specifika mål och visioner under sin väg genom organisationen och nådde aldrig fram 

till yrkesarbetarna, det vill säga till de som skulle genomföra många av åtgärderna. I 

samband med att vi genomförde studien utrycktes intresse från flera håll för att 

utveckla detta ämne vidare. Man borde därför satsa på att mer ingående kartlägga hur 

yrkesarbetare upplever energi- och miljömål samt hur dessa förmedlas inom projekt.  

 

Energimätning 

Energimätning både vad avser el och värme har visat sig vara ganska svårt, tack vare 

de förutsättningar som ofta råder på en byggarbetsplats. Det saknas idag en 

branschgemensam syn på hur byggenergi ska mätas, redovisas och bekostas. Även 

rutiner för hur insamlad mätdata ska användas för att följa upp och effektivisera 

processer och komponenter saknas och det finns således stort utrymme för att jobba 

vidare med frågan. Man skulle exempelvis kunna utarbeta förslag på en standard för 

energimätning och uppföljning och även skissa på hur mätvärden skulle kunna 

visualiseras på ett enkelt och lättbegripligt sätt.  

 

Transporter 

En stor del i koldioxidutsläppen uppströms i byggsektorn utgörs av tunga transporter, 

både i Sverige och utomlands. Johnny Kellner menar att bara genom att säkerställa att 

alla tunga transporter i landet (inräknat andra sektorer) håller sig till den legala 

hastighetsgränsen skulle spara upp till 40 000 ton koldioxid per år. Är syftet med 

energioptimeringen en minskning av utsläppen är dylika åtgärder väldigt fördelaktiga, 

varför detta kan vara ytterligare ett delområde i energifrågan som bör tittas närmare 

på… 
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13. Bilaga 1. Frågor till entreprenörer och 
beställare 

 

1. Ställer ni miljö- och/eller energikrav på era entreprenörer under byggtiden? 

2. Hur hanterar ni normalt kostnaden för byggström i projekt? 

3. Skiljer ni på energi som går till etableringen (bodar och containrar) respektive 

den som går till bygget (kranar, belysning, uttorkning, uppvärmning, etc.)? 

4. Kräver ni någon särredovisning av energikostnaden i byggprojekten? 

5. Finns det en medvetenhet om vad byggenergi kostar i ett projekt på 

beställarsidan? 

6. Reglerar ni byggenergi särskilt i er AF del? 

- Hur? 

7. Vem står för energikostnaden vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar i 

befintliga byggnader? 

- Försvinner det i förvaltningen eller redovisas det i projektet? 

8. Genom att förskjuta startdatum för ett projekt kan bygget anpassas efter 

årstiden och på så vis spara en hel del energi under byggprocessen. Är detta ett 

alternativ för att göra en miljömässig vinst eller skulle det kosta för mycket att 

skjuta på bygget? 

9. Har ni fått några ”gröna anbud” från någon entreprenör?  

- Hur ställde ni er till det? 

10. Hur detaljerade är ni i era anbudsförfrågningar?  

- Ställer ni exempelvis krav på materialval, byggteknik, byggarbetsplatsen, 

etc.?  

- Använder ni konkreta mål eller termer som ”grönt byggande” och ”bra 

miljöval”? 
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14. Bilaga 2. Enkät till yrkesarbetare 
 

 

 

 

Inom	vilken	organisation	är	du	anställd?	

GE		 									UE		 																							Annan	

	

	

Känner	du	till	din	arbetsgivares	övergripande	miljö-	och	energimål?	

JA		 	I	stora	drag		 	 NEJ	

	

	

Känner	du	till	vilken	klassificering	som	projektet	förväntas	uppnå	när	det	är	färdigställt?		

(Ex:	BREEAM,	LEED,	Miljöbyggnad,	Green	Building)	

	

Skriv:____________________________________________________________________	

	

Vilken	av	följande	komponenter	tror	du	generellt	är	den	mest	energikonsumerande	i	

byggprojektet?	

|	Byggbodar|	Containrar|	Lyftkran|	Belysning	|	Uppvärmning	och	uttorkning	|	

	

	

Känner	du	att	du	som	individ	har	möjlighet	att	påverka	energiåtgången	på	arbetsplatsen?	

JA																			Vet	ej		 NEJ	

	

	

Tycker	du	att	din	organisation	jobbar	tillräckligt	med	miljöfrågor?	

JA																			Vet	ej		 NEJ	

	

Tack	för	att	Du	tog	dig	tid!	

 


