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Abstract

Energieffektivisering av arbetsbodar på byggarbetsplatser

Improvement of the energy efficiency of building shed
establishments

Andreas Olsson

Everyone has to take a greater responsibility in energy issues, both individuals and
companies. There have been some major developments in the construction industry
but there is still a lot to be done.

This diploma work thesis presents different methods of making existing construction
shed establishments to use less energy. What is possible to do and how much energy
is there to be saved? A shed establishment consisting of 8 shed units were studied in
this project and the building simulation tool VIP-Energy was used to simulate different
types of material in the sheds. An infrared camera was used to locate thermal bridges.

There are several factors that can be improved to make a construction shed
establishment to use less energy. Replacement of old windows and doors, using more
insulation, replacement of old less efficient insulation with new improved materials,
using a different heating system, and more. One factor, which is more important than
all the others, is to insulate between the 8 different shed units in the establishment. It
is also important to make the construction wind proof.

The results show that if you replace the old wall and roof insulation with new better
insulation, replace the old windows and doors and seal the gaps between the shed
units the total energy reduction would be as high as 60%. All companies working with
the handling or utilization of shed establishments at building sites should consider
these improvements.
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Sammanfattning 
Alla måste ta ett större ansvar i energifrågor och då även byggföretag. Det har skett 

en stor utveckling på detta område inom byggbranschen men det finns fortfarande 

faktorer som går att förbättra. Ett sådant exempel som hamnat på efterkälken är 

byggbodar. 

 

Idag drar bodar och bodetableringar väldigt mycket ”onödig” energi. Detta 

examensarbete tar upp olika förslag på förbättringar och åtgärder som kan göras för 

att minska energiförbrukningen för en bodetablering som består av gamla bodar som 

fortfarande är i bruk och kommer vara i bruk i många år till. I rapporten genomförs 

mätningar på en befintlig bodetablering som Lambertsson Sverige AB har placerad i 

centrala Uppsala bestående av 8 bodar i två våningar med fyra bodar per våning. 

Men den största delen av examensarbetet bygger på simuleringar gjorda i 

byggnadssimuleringsprogrammet VIP-Energy. 

 

I VIP-Energy har simuleringar gjorts med olika isoleringstjocklekar, olika fönster och 

dörrar, alternativa värmekällor, den mänskliga faktorns påverkan på 

energianvändningen, m.m. 

 

En bodetablering är uppbyggd av flera bodar som kopplas samman till en stor enhet. 

Men eftersom bodarna placeras bredvid varandra och på varandra utan någon 

isolering mellan bodarna kan man inte se etableringen som en byggnad utan den 

måste ses som flera byggnader. I detta fall består etableringen av 8 bodar och alla 

dessa har 6 sidor som utsätts för direkt påverkan av klimatet utanför boden. Om man 

istället tätar mellan och under alla bodar blir det betydligt färre ytor som påverkas av 

uteklimatet. Detta är den viktigaste åtgärden för att minska energiförbrukningen i en 

bodetablering. 

 

Det finns mycket att åtgärda men det är inte allt som går att åtgärda med tanke på att 

en bod måste vara flyttbar på ett smidigt sätt. Vissa åtgärder kan vara aktuella på 

etableringar som ska stå på samma ställe i flera år och andra lösningar kan vara svåra 

att motivera rent ekonomiskt. Men det finns mycket att göra och mycket energi att 

spara. Med enkla ingrepp, som att byta till bättre fönster, dörrar och isolering samt 

täta och isolera mellan bodarna, kan man uppnå en energiminskning på hela 60%!  
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1 Inledning 
Byggbranschen har gjort stora framsteg vad gäller miljö- och energifrågor. Det har 

tillkommit nya namn som lågenergihus och passivhus men etableringarna som de 

olika byggföretagen använder sig av under själva byggprocessen har inte haft 

samma utveckling. Många av byggbodarna som används ute på byggplatserna 

idag är gamla och energislukande. Det är både dyrt och dåligt för miljön att 

byggbodarna inte har blivit bättre än dom är i dag. De nya bodarna som byggs är i 

och för sig betydligt bättre än dom gamla men det finns fortfarande väldigt många 

gamla bodar kvar som kommer att användas i många år till och det är 

förbättringar av dessa som rodovisas i denna rapport. 

 

Rapporten är framtagen åt Lambertsson Sverige AB, kommer i rapporten förkortas 

till Lambertsson. Lambertsson är ett dotterbolag till Peab och det startade på 1960-

talet. ”Lambertsson är en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av 

byggrelaterade tjänster och produkter inom bygg, anläggning och industri.”, [1]. 

Det finns tre olika avdelningar inom Lambertsson: 

 Maskin 

 El 

 Kran 

Maskin avdelningen är den avdelning som ansvarar för byggbodar och det är 

denna avdelning som varit delaktig i skrivande av denna rapport.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att undersöka olika lösningar och åtgärder som kan göra 

bodetableringar mer energieffektiva och då även miljövänligare. 

1.3 Mål 

Målet med projektet var att finna fungerande lösningar som är enkla och 

genomförbara. 

1.4 Metod 

Under projektet har det dels utförts mätningar ute på befintliga etableringar samt 

gjorts simuleringar i programet VIP-Energy vid olika förändringar i bodarna och 
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deras placering. Mätningarna på den befintliga etebleringen har gjorts på en av 

Lambertssons många etableringar. Just denna ligger i centrala Uppsala. Under en 

2 veckors period har det kopplats på en energimätare och undersökts hur mycket 

energi bodetableringen förbrukade per dygn under denna period. Det har även 

använts en värmekamera för att söka efter köldbryggor. Figur 1.1 visar en vanlig 

uppställning av 8 bodar. Kortsidorna som är placerade utåt i bilden består till stor 

del av fönster medans långsidorna är fönsterlösa, men där finns istället en dörr. 

När man sätter upp en bodetablering placeras alltid långsidorna mot varandra se 

figur 1.2. Dörrarna sitter på samma ställe på alla bodar och när man sätter ihop 

bodarna till en etablering tar man bort dörrarna mellan bodarna och detta bildar 

således en passage mellan bodarna. Bodarna brukar placeras i två kategorier, 

kontorsbodar och omklädning/rastbodar. I en kontorsbod sitter i regel endast 2 

personer medans omklädning/rastbodar måste ha kapaciteten för 6 personer per 

bod. I rapporten har det enbart räknats på omklädning/rastbodar. 

 

 
Figur 1.1 Bodetablering med 8 bodar i två våningar 
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Figur 1.2 En boduppsättning med 4 omklädning/rastbodar 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten avser 15 HP, 10 veckors, vilket medför till en del begränsningar. Fokus 

har legat på att finna olika metoder att förbättra bodarna ur energisynpunkt med 

hjälp av dataprogrammet VIP-Energy. På grund av tidsbris har det tyvärr inte 

beräknats något från en ekonomisk aspekt. 
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2 Bakgrund 
Från år 2010 är det en ny standard som gäller för bodarnas innemiljö, [2]. Förut var 

det 8 personer per bod men nu har det kravet skärps och nu gäller minst 3,2 m2 per 

person och det medför att endast 6 personer får plats i en bod. På grund av detta 

måste bodarna göras om och i och med detta kan det vara ett bra läge att förbättra 

bodarna även ur energisynpunkt. Företag som Lambertsson har väldigt mycket 

pengar att tjäna på detta. Företag som hyr bodar har också börjat ställa högre krav 

på bodarnas energianvändning och dess miljöpåverkan. Om då ett företag som 

Lambertsson har en energisnål och miljövänlig bodstandard lockar detta fler 

kunder och ger en bra lönsamhet för företaget. 

2.1 Litteraturstudie 

En mindre litteraturstudie har gjorts innan arbetet påbörjades och det finns några 

äldre examensarbeten som skrivits på ämnet. 

 

2007 skrev Valid Hatami ett examenensarbete vid Uppsala universitet med syftet 

att finna olika energibesparingsåtgärder inom hela byggprocessen, [3]. Hatami 

kom bland annat fram till att bodetableringarna var en stor kostnad ur 

energisynpunkt och gjorde således en undersökning om eventuella förbättringar. 

Hatami skriver i sin slutsats: ”Den största mängden elenergi som används vid 

nyproduktion av flerbostadshus går till uppvärmning av byggbodar och 

byggbelysning. Dess två poster står för ca 70 % av all elanvändning vid 

byggproduktionen.” Vissa av beräkningarna och åtgärderna som Hatami gjorde 

2007 fungerar inte idag med de nya reglerna angående innermåtten.  

 

Theodor Konstantin Alexandris skrev 2011 ett examensarbete vid Lunds 

universitet med syftet att hitta effektiva metoder att minska energianvändningen i 

en bod, [4]. I rapporten kom han fram till att det var möjligt att minska 

energiförbrukningen i en bod med 55% genom att bland annat tilläggsisolera och 

byta värmekällor. 

 

Mats Höglund och Patrik Jönsson skrev ett examensarbete vid Uppsala universitet 

2008 med titeln Energistudie av byggskedet, Tjäna energi, spara pengar, [5]. I rapporten 
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 tar dom bland annat upp hur byggbodarna påverkar byggskedet ur 

energisynpunkt. I deras slutsats nämner dom bland annat att det är för dåligt 

isolerat mellan och under bodarna. En intressant iaktagelse som har undersökts 

djupare i denna rapport. 

 

Bodetableringar - en fallstudie av elförbrukning och standard är titeln på Christoffer 

Christensens examensarbete som han skrev 2008 vid Lunds universitet, [6]. Han 

skriver bland annat att man kan spara in mycket på energiförbrukningen genom 

att installera bättre radiatorer och minska förbrukningen av varmvattnet. 

Dygnsreglering av temperaturen inne i boden är även det en bra åtgärd som han 

tror kommer komma mer och mer inom bodbranschen. Enligt Christensen har 

företag använt sig av dygnsreglering förut men då var tekniken inte tillräckligt bra 

och användandet blev kortvarigt. Nu ska det däremot finnas betydligt bättre 

system som kan installeras i syfte att minska energiförbrukningen. 
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3 Bodetableringar idag 
I detta kapitel förklaras hur en bodetablering ser ut och används. Här redovisas 

även hur dataprogrammet VIP-Energy används. 

3.1 Isolering 

Idag är bodarna dåligt isolerade med mineralull som har ett lambdavärde på 0,039 

W/mK och detta borde vara möjligt att förbättra med mer isolering och bättre 

isolering, [7]. Att tilläggsisolera skulle kunna påverka antingen utsidan eller 

insidan av bodarna beroende på om man väljer att tilläggsisolera på insidan eller 

utsidan. Att isolera bodarna på utsidan går dock inte eftersom det skulle göra 

bodarna större och då betydligt svårare att frakta på lastbilar och de skulle inte 

passa ihop med övriga bodar med ”standard” yttermått. Att istället isolera på 

insidan medför att golvytan minskar och med dagens krav på 3,4 m2 per person 

samt 2,4 m i takhöjd blir även detta svårt, [8]. Återkommer till detta i avsnitt 5.1. 

 

Dagens etableringar består av bodar som står på varandra och bredvid varandra 

helt utan isolering och tätning mellan. Vad som händer då är att alla 6 sidor på 

boden exponeras mot den kalla uteluften. Det man kan göra för att hindra detta är 

att isolera och täta mellan bodarna, isolera mot marken samt isolera taken på de 

översta bodarna. 

3.2 Fönster / Dörrar 

De gamla bodarna som finns idag har 2-glas fönster med ett u-värde på 2,4 

W/m2K och dörrarna har ett u-värde på 2,2 W/m2K, [7]. Moelven som levererar 

bodar till Lambertsson har redan nu börjat byta ut fönstren till 3-glas med ett u-

värde på 1,3 W/m2K och dörrarna byts ut till dörrar med ett u-värde på 1,9 

W/m2K. Vad skulle hända om man sätter in ännu bättre fönster och dörrar? I 

denna rapport presenteras skillnaden mellan gamla och nya fönster och dörrar 

samt ett förslag med 3-glas fönster med u-värde på 1,0 W/m2K och dörrar med u-

värde 1.1 W/m2K. Att byta fönster och dörrar på en bod visar sig vara ett bra sätt 

att minska energianvändningen drastiskt. Se avsnitt 5,2. 
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3.3 El 

I dagens bodetableringar är det inkopplat ström som styrs manuellt genom 

lampknappar, kontaktuttag etc. Lambertsson har under Peabs ledning tagit fram 

ett system som ännu inte fått något officiellt namn, men som går under namnet 

Energioptimeringssystem. Systemet kan kopplas in i etableringar och hela 

byggarbetsplatser. Detta kan vara ett bra alternativ för att minska elanvändningen 

när bodarna inte är bemannade, t.ex. nattetid och helger. 

3.4 Uppvärmning 

Uppvärmningen av bodar idag sker med radiatorer som drivs av direktverkande 

el. Detta är en dyr uppvärmningsform som man kan komplettera med t.ex. luft-

luft värmepumpar. 

3.5 Placering 

Eftersom det finns solvärme att dra nytta av kan placeringen av bodetableringen 

vara viktig. Fönster mot söder är att föredra men eftersom det finns fönster på 

motsatta sidor av etableringen kan det tänkas ha en mindre betydelse än man kan 

tro. Detta har undersökts i beräkningarna som gjorts i VIP Energy. 

3.6 Köldbryggor 

Det finns en del köldbryggor och vissa av dessa går att förbättra med enklare 

ingrepp. Det visade sig med en värmekamera att det är främst runt fönster och 

dörrar samt i skarvarna mellan bodarna som köldbryggorna är mest påtagliga. 

Mer om detta i avsnitt 4.2. 

3.7 Användarmedvetenhet 

Tyvärr är den mänskliga faktorn en stor bov i energianvändningen. Man öppnar 

fönster, lämnar lampor på, stänger inte dörrar, mm. Här kan man spara mycket 

energi genom att använda sig av t.ex. dörrstängare, närvarostyrd belysning, snåla 

vattenkranar, ej öppningsbara fönster. Nya regler vad gäller brandsäkerhet 

medför att det inte är ok att använda fönster som nödutgång och detta medför då 

att man kan installera fönster som ej går att öppna, [8]. Detta är dock inte möjligt 

med tanke på den dåliga ventilationen som dagens bodar är bestyckade med, 

självdrag. Det skulle kunna vara möjligt att installera ett fast fönster och behålla 
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vissa fönster öppningsbara men det bästa vore att installera ett bra 

ventilationssystem, se avsnitt 3.8. 

3.8 Ventilation 

Ventilationen i gamla bodar är självdrag och på grund av detta vill man 

naturligtvis kunna öppna fönstren för att få in friskluft. I projektet undersöktes 

möjligheten att installera ett bättre ventilationssystem som är lämpligt att använda 

till bodetableringar och därigenom kunna ta bort de öppningsbara fönstren 

samtidigt som man får bättre luft och arbetsmiljö inne i bodarna. 

3.9 VIP Energy 

VIP-Energy är ett dataprogram som används för att beräkna energianvändingen i 

olika konstruktioner. I programmet finns möjlighet att bygga en kostruktionskropp 

med olika typer av material. Moelven har tillhandahållit ritningar till 

Lambertssons bodar och denna informationen har förts in i VIP-Energy, [7]. Figur 

3.2 visar uppbyggnaden av en byggnad i VIP-Energy. I programmet ritar man inte 

in någon figur utan istället skriver man in byggnadens olika delar och deras areor. 

Man anger även på vilken höjd byggnadsdelarna startar och slutar samt i vilket 

väderstreck dom är placerade. Man skriver alltså in de olika byggnadsdelarna, t.ex. 

väggar, fönster, golv, tak, dörrar, ventilation, innerväggar, innertak och innergolv 

men man får aldrig se hur byggnaden ser ut rent visuellt. 
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Figur 3.2 Inmatning av byggdelar i VIP-Energy. 

 

Figur 3.3 visar hur det ser ut när man konstruerar de olika byggnadsdelarna som 

bodarna är uppbyggda av. På den markerade raden i figur 3.3 står det ”Tak Trä 

145” vilket är namnet på en av många takkonstruktioner. I fältet ”Materialskikt” 

väljer man vilket material som ska ingå i taket. I detta tak ingår en 13 mm 

spånskiva, 145 mm träreglar med ett cc på 600 mm och isolering mellan dessa 

samt en 12 mm spånskiva. Man väljer själv i programmet vad det ska vara för 

tjocklek  på de olika delarna och sen räknar programmet ut nödvändig data t.ex. 

u-värden.
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Figur 3.3 Inmatning av byggdelars uppbyggnad. 

 

I programmet kan man sen ställa in det mesta som pågår i och utanför 

bodetableringen. Vind, solinstrålning, temperatur både ute och inne i boden, olika 

fläktsystem och mycket mer. Man ställer även in vilken ort som byggnaden står i, 

mina simuleringar bygger på 2008 års klimat i Stockholm. VIP-Energy räknar ut 

avgiven energi och tillförd energi.  
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Några exempel på avgiven energi är: 

 Transmission. Värmeförlust genom väggar, fönster och dörrar. Programmet 

räknar ut detta. 

 Luftläckage. Läckage genom otätheter i konstruktionen. Detta räknas ut av 

programmet med hjälp av förinställda shablonvärden som är ”normala” för 

de olika byggnadsdelarna. 

 Ventilation. Vilken typ av ventilation samt vilken luftomsättning som 

ventilationen har kapacitet för ställer användaren in själv. 

 

Några exempel på tillförd energi är: 

 Solinstrålning. Energi som solens värme ger bodetableringen. Detta räknar 

programmet ut. 

 Återvinning ventilation. Om det finns någon återvinning på ventilationen 

och hur många % som återvinns skriver användaren in i programmet.  

 Processenergi. Värme som kommer från datorer, kylskåp, lampor, ugnar 

och andra elutrustningar som avger värme. Detta anger användaren men 

även här finns det schablonvärden förinställt i programmet. Programmet 

har olika schablonvärden för olika lokaler t.ex. kontor, skolor, lager. 

 Personvärme. Personer som vistas i byggnader avger värmeenergi och detta 

skrivs in på samma samma sätt som processenergin. 

 Värmeförsörjning. Anger hur mycket energi som behövs för att byggnaden 

ska hålla temperaturen mellan den lägsta temperaturen och den högsta 

temperaturen som användaren har angett. Detta är alltså den energi som 

behövs för både uppvärmning och kylning  av lokalen. 

  

Det finns några fler energi kategorier som VIP-Energy räknar ut eller som 

användaren anger men dessa är ointressanta för denna rapport och förklaras 

således ej, se figur 3.4. Hela kapitel 5 bygger på simuleringar gjorda i VIP-Energy. 

 



Kap. 3 Bodetableringar idag 
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Figur 3.4 Tillförd och avgiven energi för 1 bod 
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4 Resultat - Mätningar på plats 
Mätningarna på plats kommer här att redovisas i två avsnitt, 4.1 Energianvändning 

och 4.2 Köldbryggor. 

4.1 Energianvändning 

Lambertsson har en bodetablering som ligger i Brf, Brandbilen, Ellegatan 1-7 i 

centrala Uppsala. Etableringen består av 8 bodar, 4 omklädning/rastbodar på 

våning 1 samt 4 kontorsbodar på våning 2, figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 Bodetablering med 2 luft-luft värmepumpar 

 

Det har installerats två stycken luft-luft värmepumpar (inringade i figur 4.1) av 

märket Panasonic på etableringen, en på våning 1 och en på våning 2. Stefan 

Jonsson, Lambertsson Uppsala, har utfört energiavläsningar på denna etablering 

under 15 dagar i november månad. Klockan 06.30 på morgonen samt 16.30 på 

eftermiddagen var Stefan Jonsson vid etableringen och läste av el-mätaren, under  
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perioden 2011-11-10 till 2011-11-24. Dock gjordes inga avläsningar på helgerna 

vilket medför att resultat under helgerna inte är helt korrekta. Här användes 

istället ett medelvärde mellen fredag 16.30 och måndag 06.30. 

I Figur 4.2 framgår tydligt skillnaden mellan energianvändningen på dagen och 

natten. Dagen är tiden mellan 06.30 och 16.30 medans natten är tiden mellan 16.30 

och 06.30. Natten mellan tordag och fredag redovisas på fredag, natten mellan 

fredag och lördag redovisas på lördag osv. Dagtid använder bodetableringen ca 1-

2 kWh mer än på natten och detta beror på att under dagen använder man lampor, 

datorer och annan elutrustning i en annan utsträckning än på natten. En annan 

intressant iaktagelse är att de två kurvorna följer varandra och detta beror på 

skillnaden i utetemperaturen, se figur 4.3. Utetemperaturen har hämtats från 

smhi:s hemsida, [9]. Om det blir kallare ute ökar energianvändningen och om det 

blir varmare minskar den. Man ser även att kurvorna inte följer utetemperaturen 

på helgerna. Detta beror alltså på att det inte finns någon korrekt data från dessa 

dagar. 

 

Den extra elanvändningen på dagen är ganska lite av den totala användningen 

och slutsatsen man kan dra av detta är att det är radiatorer och luft-luft 

värmepumparna som använder mest energi. Bättre isolering skulle med andra ord 

dra ner energianvändningen markant. 

 

 
Figur 4.2 Diagram över energianvändningen dag och natt
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Figur 4.3 Digram över utetemperaturen 2011-11-10 – 2011-11-24 

 

I figur 4.4 och figur 4.5 syns sambandet mellan energianvändning och 

utetemperaturen ännu tydligare. Här ser man tydligt att helgernas temperatur inte 

stämmer överens med energiförbrukningen. Bortsett från detta är det en tydlig 

parallel mellan energianvändingen och utetemperaturen. Här är det medelvärdet 

av dagens temperatur respektive nattens temperatur som har använts för att göra 

diagrammen tydliga. 
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Figur 4.4 Energianvändning i förhållande till medeltemperaturen ute under dagen 

 

 
Figur 4.5 Energianvändning i förhållande till medeltemperaturen ute under natten 
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4.2 Köldbryggor 

Med en värmekamera kan man på ett enkelt sätt söka efter köldbryggor i en 

byggnad. En värmekamera fungerar som en vanlig kamera men istället för 

”vanliga” bilder tar den bilder som visar temperaturskillnaden på den yta som 

fotograferas. Blå färg visar de kalla områdena och röd färg visar de varma. Det 

finns en del köldbryggor som är värda att nämna. 

 

Köldbryggorna runt dörrar och fönster beror mestadels på dålig tätning och dåliga 

karmar. Vid byte av fönster och dörrar kan man minska dessa avsevärt. I figur 4.6 

visas en bild på entredörren till en bodetablering och man ser tydligt hur luften 

runt dörren kyls ner av den kalla uteluften, som denna dag var -4 grader. 

Temperaturen runt dörren är bara 11 grader vilket tyder på dålig tätning mellan 

dörr och dörrkarm. Detta skulle kunna åtgärdas med hjälp av en ny dörr. 

 

 
Figur 4.6 Entredörren till bodetableringens andra våning 

 

Köldbryggorna i skarvarna mellan bodarna syns också tydligt med hjälp av en 

värmekamera. Figur 4.7 föreställer passagen mellan två bodar. Bilden är tagen 

snett uppifrån och det är tröskeln och en del av ”dörrkarmen” som syns i bilden. 

Även här ser man tydligt att den kalla uteluften kyler ner den varma inneluften på 

ett negativt sätt. Temperaturen ute är även här -4 grader och i hörnet mellan  
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tröskeln och ”dörrkarmen” är det endast 10 grader. Detta skulle kunna åtgärdas 

med mer isolering och bättre tätning. 

 

   

F  

Figur 4.7 Skarv mellan två bodar sett från insidan 

 

Figur 4.8 visar skarven mellan två bodar från utsidan. På denna bild syns tydligt 

hur värmen läcker ut genom ventilationshålen och fönstren. Även mellan bodarna 

är det lite varmare vilket betyder att värmen inne i bodarna tar sig ut genom båda 

bodarnas långsidor och värmer upp luften mellan bodarna. Avsnitt 5.2 tar upp 

detta problem. 
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Figur 4.8 Skarv mellan två bodar sett från utsidan 

 

Med en värmekamera ser man även tydligt att olika eldrivna maskiner som 

datorer, faxar, skrivare, modem och liknande tillför värme till boden. Figur 4.9 

visar en skrivare, ett modem och lite annan utrustning som drivs av el och avger 

energi i form av värme till boden. 

 

 
Figur 4.9 Eldriven utrustning som avger energi i form av värme 
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5 Resultat VIP-Energy - Förbättrad Bodetablering 
Kapitel 5 presenterar resultaten som räknats ut med dataprogrammet VIP-Energy. 

5.1 Isolering 

Den befintliga isoleringen som finns i bodarna har ett λ-värde på 0,039 W/mK 

vilket är ganska dåligt. Här skulle man istället kunna använda sig av en bättre 

isolering med λ-värde ner mot 0,032 W/mK. Här redovisas två olika exempel ett 

med en isolering med λ 0,036 W/mK och ett med en isolering med λ 0,032 W/mK 

för att se hur stor skillnaden blir. 

 

 
Figur 5.1 Transmission vid olika λ-värden över ett år 

 

I figur 5.1 framgår skillnaden mellan de olika isoleringarnas förmåga att stoppa 

transmissionen, dvs hindra varmluft att ledas ut genom väggarna. Det är stor 

skillnad mellan isolering med λ 0,039 W/mK och λ 0,032 W/mK hela 446 kWh/år. 

Detta gäller då för 1 bod och tittar vi i stället på en etablering bestående av 8 bodar 

blir skillnaden 8x446 = 3568 kWh/år. Här finns med andra ord pengar att spara. 

5.1.1 Tilläggsisolering 

Att tilläggsisolera på utsidan är inget bra alternativ, som nämndes i avsnitt 3.1 blir 

boden otymplig att frakta på lastbilar och dom passar heller inte ihop med övriga  
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bodar av standardmått. Då återstår bara alternativet att tilläggsisolera på insidan 

men även här har vi ett problem och det är att golvytan inte får bli för liten på 

grund av att det minst ska vara 3,4 m2 per person och att bodarna ska kunna 

rymma 6 personer. Detta gäller då främst bodar som är ämnade att användas för 

omklädning/rast. I en kontors bod sitter det i regel bara 2 personer men rapporten 

bygger på beräningar gjorda på bodar ämnade för 6 personer, dvs 

omklädning/rastbodar. Invändiga mått på en bod är ca 2.7 m x 8.2 m vilket ger en 

area på ca 22 m2. Detta ger en kapacitet på 6.5 personer, dvs 6 personer. 

 

Om vi tittar hur en bodetablering kan se ut, figur 4.1, ser vi att det bara är 4 

långsidor som utsätts för direkt kontakt med utemiljön. Övriga långsidor står mot 

en annan långsida och detta tas upp i avsnitt 5.2. Vi har alltså en betydligt mer 

utsatt yta och detta är kortsidan. Om man isolerar kortsidorna med 200 mm ger 

detta ett innermått på 2.7 m x (8.2 – 0.4) m vilket ger en area på 20.8 m2 och då får 

det fortfarande plats 6 personer i en bod. 

 

 
Figur 5.2 Tilläggsisolering av endast kortsidorna i en bodetablering med 8 bodar 

 

Redan efter 50 mm tilläggsisolering planar kurvorna i figur 5.2 ut. Vid 50 mm 

tilläggsisolering med mineralull λ 0,036 W/mK sparar etableringen in 2212 

kWh/år och med tilläggsisolering med ett λ-värde på 0,032 W/mK sparas 4224 
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kWh/år. Detta förutsätter att man byter ut den gamla isoleringen i kortsidorna och 

ersätter den med λ 0,036 W/mK respektive λ 0,032 W/mK. Energibesparingen av 

ytterligare 50 mm tilläggsisolering blir endast 712kWh/år för λ 0,036 W/mK och 

656 kWh/år för λ 0,032 W/mK, vilket kan vara svårt att motivera rent ekonomiskt. 

 

Nu när det visade sig onödigt att tilläggsisolera mer än 50 mm kan man isolera 

runt hela boden och ändå behålla kravet på minst 3,2 m2 per person. I figur 5.3 

visas ett diagram över fem olika senarion, 8 bodar som dom ser ut idag, 8 bodar 

med λ 0,036 W/mK isolering, 8 bodar med λ 0,036 W/mK +50 mm isolering, 8 

bodar med λ 0,032 W/mK isolering samt 8 bodar med λ 0,032 W/mK +50 mm 

isolering. 

 

 
Figur 5.3 Tilläggsisolering av alla väggar i en bodetablering med 8 bodar 

 

I Figur 5.3 ser man tydligt skillnaden mellan bodarna idag och bodar med bättre 

isolering. Det är inte helt oväntat bäst att isolera med mineralull som har ett λ-

värde på 0,032 W/mK. I Figur 5.3 ser man även hur mycket de olika ingreppen 

gör. Om man byter ut den befintliga isoleringen till mineralull med λ 0,036 W/mK 

minskar inte energiförbrukningnen särskilt mycket, -1504 kWh/år, men om man 

både byter ut den befintliga och tilläggsisolerar med 50 mm ser man att det blir ett 

rejält kliv ner på energiförbrukningen, ytterligar -3696 kWh/år, vilket ger en total  
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 energi minskning på -5200 kWh/år. Om man istället tittar på vad som händer när 

man byter ut den gamla λ 0,039 W/mK isoleringen mot ny λ 0,032 W/mK 

isolering ger det direkt ett väldigt stort kliv ner i energianvändningen, -3568 

kWh/år, och när man tilläggsisolerar med ytterligare 50 mm ger även det ett stort 

utslag på energimätaren, -3392 kWh/år. Den totala energibesparingen om man 

byter ut den gamla isoleringen samt tilläggsisolerar med 50 mm mineralull λ 0,032 

W/mK blir 6960 kWh/år. Att byta ut den gamla isoleringen mot ny λ 0,032 

W/mK ger nästan lika mycket energibesparing som att tilläggsisolera med λ 0,036 

W/mK. 

 

Det går inte att tilläggsisolera golv och tak på grund av de nya reglerna. Det är 

krav på en takhöjd av 2.4 m och det är det måttet bodarna har idag, [2]. Men är 

denna regel verkligen ett måste? Figur 5.4 visar hur mycket energi som sparas in 

om man tilläggsisolerar taket med 50 mm och golvet med 50 mm tilläggsisolering. 

Denna isoleringsmängd skulle leda till en takhöjd inne i bodarna på 2.3 m. 

 

 
Figur 5.4 Tilläggsisolering av tak och golv i en bodetablering med 8 bodar 

 

I figuren ser man tydligt att det finns pengar och energi att spara in genom att 

tilläggsisolera tak och golv, upp till 5536 kWh/år. Med denna vetskap borde de 

nya reglerna ändras och tillåta en lägre takhöjd.  
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I figur 5.4 framgår även att utbytet av den gamla isoleringen med λ 0,039 W/mK 

mot den nya och betydligt bättre λ 0,032 W/mK isoleringen skulle ge en stor 

energibesparing, hela 3568 kWh/år. Om man byter ut isoleringen i hela boden, 

väggar, golv och tak, från λ 0,039 W/mK till λ 0,032 W/mK skulle etableringen 

spara in 7136 kWh/år vilket är väldigt mycket. 

5.1.2 Isolering mellan och under bodar 

En bodetablering består av x antal bodar som utsätts för utemiljön på samtliga 

väggar samt tak och golv. För att man ska kunna se etableringen som en kropp 

istället för x antal kroppar måste man isolera och täta mellan bodarna. Att gå från 

att ha x antal kroppar till att bara ha en kropp minskar energiförbrukningen 

avsevärt. I teorin räcker det med att lägga en remsa av isolering från ytterkanten 

som sträcker sig lika långt in som väggen är tjock, figur 5.5. Då minskar 

materialkostnaden och resultat blir detsamma som att täcka hela sidorna med 

isolering. En väldigt viktig åtgärd är att få det vindtätt mellan bodarna. Om det 

inte är vindtätt kommer den kalla uteluften att ta sig in mellan bodarna och kyla 

ner inneluften. 

 



Examensarbete: ENERGIEFFEKTIVISERING AV ARBETSBODAR PÅ BYGGARBETSPLATSER 

28 
 

 
Figur 5.5 2 bodar med tätning och isolering mellan varandra 
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Isoleringen under bodarna kan t.ex. bestå av mineralull som plastas in för att 

förhindra fuktintrång [3]. Isoleringen placeras ut på marken och sedan appliceras 

bodarna ovanpå dessa och klämmer fast dom mellan marken och boden, vilket i 

sig leder till en nästintill vindtät konstuktion. 

 

Mellan bodarnas långsidor är det inte speciellt stora glipor men dessa glipor är 

också viktiga att få helt vindtäta och isolerade för att förhindra kall luft att tränga 

in i konstruktionen. Om man ska isolera mellan bodarna innan man placerar dom 

på sin plats behövs ett slitstarkt isoleringsmaterial som inte går sönder när bodarna 

slår i varandra när man placerar ut dom. Lage Arvidsson, inköpschef på Peab, har 

funderat en del på just energibesparingar av bodar och olika isoleringsalternativ. 

Lages förslag till isolering mellan bodarna var att använda ett ”liggunderlag” 

liknande material som är slitstarkt och samtidigt ganska mjukt. Tanken är att man 

ska fästa upp isoleringen på boden en gång och sen ska den sitta där i flera år 

innan man måste byta ut den på grund av t.ex. slitage. 

 

Ett annat bra materialval som först och främst är till för drevning runt fönster och 

dörrar är en så kallad CC-Fönsterdrev [10]. Det är impregnerad skumplast som 

endast är 2 mm tjockt när man köper det men expanderar upp till 30 mm efter 

installation. Det tar mellan 1 och 3 timmar för CC-Fönsterdrev att expandera till sin 

fulla storlek vilket gör det möjligt att fästa upp den på ena boden och sen ställa dit 

den andra boden. En engångslösning som måste upprepas vid varje nyetablering. 

 

Ett tredje isoleringsalternativ är foglist. En foglist är ett runt rör tillverkat av 

skumplast som används för att dreva runt fönster och dörrar ungefär som CC-

Fönsterdrev . Den stora skillnaden mellan foglist och CC-Fönsterdrev är bredden. 

CC-Fönsterdrev går att få betydligt bredare än en foglist. Foglisten skulle fungera 

bra som vindtätning mellan bodarna men den har betydligt mindre isolerings 

fördelar jämfört med CC-Fönsterdrev. 

 

Mellan våningarna på etableringar används samma typ av isolering som den som 

användes mellan marken och den första våningen dvs inplastad mineralull, [3]. 
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Figur 5.6 Etablering med och utan isolering/tätning mellan bodarna 

 

I figur 5.6 föreställer den röda stapeln en etablering som har isolering mellan 

bodarna samt mellan mark och första våningen, i rapporten kommer dessa kallas 

tätabodar. Den blåa stapeln visar energiförbrukningen i en etablering som har 8 

fristående bodar. Som synes i figur 5.6 är isolering mellan bodarna en väldigt bra 

investering.  

 

5.1.3 Isolering av tak våning 2 

Figur 5.7 visar vikten av att isolera taket på den andra våningen, dvs det tak som 

har direktkontakt med uteluften. Eftersom bodens yttre inte får ändras måste 

isoleringen appliceras på boden efter det att den ställts på sin plats. Ett alternativ 

skulle vara att bygga moduler som fungerar som ett ”extra” tak och placerar dessa 
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ovanpå det befintliga taket. Viktigt även här att det blir tätt mellan det ”extra” 

taket och det befintliga taket för att förhindra kall luft att tränga in i 

konstruktionen. Att lägga ut  CC-Fönsterdrev runt det befintliga taket innan man 

applicerar ”extra” taket skulle kunna vara ett sätt att få det tätt. Modulerna skulle 

byggas med förslagsvis 200 mm isolering som ger en bra energibesparing. På ett år 

skulle en bodetablering som tätats enligt avsnitt 5.1.2 sänka energianvändningen 

från ca 22200 kWh till 20800 kWh dvs en minskning med 1400 kWh/år. 

 

 
Figur 5.7 Tilläggsisolering av yttertaket 

5.2 Fönster / Dörrar 

Att fönstren och dörrarna i dom gamla bodarna är dåliga har redan påpekats i 

avsnitt 3.2. Figur 5.8 visar ett diagram över skillnaden mellan de tre olika fönster 

och dörrar som nämns i avsnitt 3.2. 
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Figur 5.8 Transmissionsförlust genom fönster och dörrar för 8 bodar 

 

Eftersom bodetableringen består av 8 bodar i två våningar finns 16 fönster och 2 

dörrar. Att byta ut de 16 gamla 2-glas fönstren mot 16 nya som Moelven och 

Lambertsson använder sig av ger en drastisk skillnad i energiförbrukningen, hela 

4748 kwh/år för en etablering som är tätad och isolerad mellan bodarna. Om man 

i stället tittar på dörrarna som bara är 2 till antalet i denna etablering ger det inte 

lika stor skillnad på energiförbrukningen, endast 219 kWh/år om man byter till en 

dörr med 1,9 W/m2K i U-värde och 565 kWh/år om man byter till en dörr med 1,1 

W/m2K i u-värde, för en etablering som tätats.  

5.3 El 

Det är inte bara uppvärmningen av bodetableringen som drar energi det gör även 

användningen av bodarna. Att en lampa står på en hel dag eller att datorer står på 

standby läge drar också mycket el vilket kostar mycket både för miljön och 

plånboken. 
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5.3.1 Huvudströmbrytare 

Att använda sig av en huvudströmbrytare som är kopplad till samtliga eller vissa 

uttag och lampor i etableringen kan vara ett enkelt sätt att försäkra sig om att inga 

lampor eller annan onödig elektrisk utrustning står på under en hel natt. Det enda 

som krävs för att detta ska fungera är att den personen som kommer först på 

morgonen slår på strömmen och den personen som går sist på kvällen stänger av 

den. Om huvudströmbrytaren är kopplad till enbart lampor och vissa utvalda 

kontakter är detta en enkel och problemfri åtgärd men om huvudströmbrytaren är 

kopplad till alla kontakter och lampor finns vissa saker att tänka på. Till exempel 

måste alla stänga av sina datorer på ett korrekt sätt innan dom lämnar kontoret för 

dagen. Om man stängar av strömmen till en dator som inte är korrekt avstängd 

kan denna ta skada och osparade dokument kan försvinna. Det finns även 

elutrustning som måste stå på i någon timma efter dagens slut som till exempel 

batteriladdare. Om huvudströmbrytaren är kopplad till alla kontakter och lampor 

måste den med andra ord styras av någon typ av timer som stänger av strömmen 

en viss tid efter det att sista personen lämnat etableringen. 

5.3.2 Energioptimeringssystem 

Energioptimeringssystemet som Lambertsson har tagit fram på uppdrag av Peabs 

ledning är ett system som gör det möjligt att styra all energianvändning på en hel 

byggarbetsplats och därmed även byggbodarna [11-12]. Det är ett fjärrstyrt system 

som gör det möjligt att t.ex. ställa ner temperaturen på nätterna för att därigenom 

spara energi. Systemet känner då av utetemperaturen och innetemperaturen vilket 

gör att optimeringssystemet kan starta uppvärmningen precis så tidigt som det 

krävs för att värmen i bodarna ska vara tillräckligt höga när arbetarna anländer på 

morgonen. Systemet känner även av när första personen kommer till bygget och 

startar då belysningen. Det är en bra och avanserad lösning vilket gör 

”huvudströmbrytaren” som nämndes i avsnitt 5.3.1 onödig. Med hjälp av 

energioptimeringssystemet har platschefen full kontroll över energianvändningen 

på arbetsplatsen och eftersom systemet är fjärrstyrt medför det att platschefen kan 

styra och kontrollera energianvändningen var han än befinner sig. Ett väldigt 

smart system som Lambertsson nu håller på att testa och utvärdera. 
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5.3.3 Närvarostyrning 

All ära åt energioptimeringssystemet, se avsnitt 5.3.2, men att använda sig av 

närvarostyrda lampor inne i de olika rummen i bodarna är fortfarande ett väldigt 

bra och enkelt sätt att spara på miljön och energin. Med 

energioptimeringssystemet har platschefen kontroll över energin under dagar och 

nätter men han/hon kan inte hålla koll på alla lampor som står på och drar onödig 

ström under dagen. Därför är det en enkel lösning att använda sig av 

närvarostyrda lampor i samtliga rum, särskilt viktigt i rum som inte används ofta, 

t.ex. toaletter. I denna beräkning har antagits att energioptimeringssystemet 

använder 90% mindre energi på natten och 20% mindre energi på dagen. 

Närvarostyrd belysning minskar processförbrukningen med ytterliggare 13% 

under dagen medans natten blir densamma. Antagandet gör beräkningen en 

smula osäker men det ger ett riktmärke på ungefär hur mycket energi det finns att 

spar vid en eventuell installation. 

 

 
Figur 5.9 Minskad elanvändning under 1 år 

 

Figur 5.9 visar hur mycket energi som sparas in vid användning av Lambertssons 

energioptimeringssystem samt kombinationen av närvarostyrd belysning och 

energioptimeringssystemet. Att använda båda uppgraderingarna ger en minskad 

energiförbrukning på 1385 kWh/år för bodetableringar som har tätats. 
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Energianvändningen minskar alltså från 22235 kWh/år till 20850 kWh/år, vilket är 

ganska bra. 

5.4 Uppvärmning 

En stor post i energianvändningen är uppvärmningen av bodarna. Det kan dock 

vara svårt att finna ett fungerande alternativ till elradiatorer eftersom bodarna 

måste vara flyttningsbara och då måste värmesystemet vara enkelt att koppla på 

och av. För- och nackdelar av tre olika alternativa värmekällor (värmepump, 

fjärrvärme och radiatorer) som kan vara möjliga att anväda i en bodetablering 

redovisas nedan. 

5.4.1 Värmepump 

En luft-luft värmepump är en energisnål värmekälla som har haft stor framgång de 

senaste 10-20 åren. De är väldigt populära att installera på villor samt fritidsstugor. 

Det finns dock några negativa sidor med en luft-luft värmepump. Till exempel 

består de flesta och mest effektiva av två enheter, en som sitter på insidan och en 

som sitter på utsidan. Den delen som sitter på utsidan är ca 80x55x40 cm vilket 

leder till en betydligt otympligare bod. Det kan även vara svårt att sprida värmen 

genom en hel etablering med bara en luft-luft värmepump. Det kommer troligen 

att behövas en inomhusdel till varje bod. Det finns luft-luft värmepumpar som 

tillåter flera innedelare till en utedel vilket är positivt men det blir ett komplicerat 

system och väldigt otympligt när bodarna ska flyttas. På marknaden har det dock 

börjat komma fram luft-luft värmepumpar som består av bara en del som sitter 

inne. Detta skulle vara väldigt bra att installera i bodar. Jag har tittat lite närmare 

på en modell från Acma som heter HP 4900 Four Seasons [13]. Den tillverkas i 

Norrbotten och ska enligt deras produktblad vara anpassade för det svenska 

klimatet, dvs klara av att värma även när det är -15 grader ute. Samma problem 

kvarstår med denna model som för de med två delar och det är spridningen av 

värmen. Priset för en Acma HP 4900 Four Seasons med installation ligger på 

39700kr vilket är en väldigt hög kostnad. Men Acma HP 4900 Four Seasons 

fungerar inte bara som värmekälla utan även som kylanläggning på sommaren och 

som ett bra ventilationssystem året runt. Ventilationen från en Acma HP 4900 är 

likvärdig ventilationen som ventilationssystemet Mitsubishi VL-100U-E som finns 

i vissa bodar idag. Mer om dessa i avsnitt 5.7. 
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5.4.2 Fjärrvärme 

Med tanke på att det ska vara smidigt att bygga upp en bodetablering blir detta 

alternativ svårt att motivera men om det gäller en etablering som kommer att vara 

i bruk i flera år kan det vara ett alternativ. Det som krävs för att detta ska vara 

möjligt i praktiken är att det finns bodar som är förberedda och har radiatorer som 

är anpassade för fjärrvärme samt att det finns möjlighet att koppla ihop dessa på 

ett smidigt sätt. 

5.4.3 Radiatorer 

Det smidigaste sättet att värma en bodetablering är med hjälp av elradiatorer. En 

bod är beroende av el oavsett uppvärmningstyp. Det man kan tänka lite extra på 

är att använda effektiva radiatorer som inte slukar energi samt att man tar bort 

termostaten från radiatorerna och har en termostat som styr alla och kanske sänka 

temperaturen en grad. 

5.5 Placering 

Bodarna har ett fönster på vardera kortsida av samma storlek och kvalitet vilket 

medför att bodarna alltid har ett fönster i motsatta riktningarna dvs om ett fönster 

vätter mot söder vätter det andra mot norr och om ett vätter mot öster vätter det 

andra mot väster etc. I och med detta begränsas placeringen av etableringen till ett 

halft varv. I VIP Energy har beräkningar utförts i fyra olika vädersträck, söder, 

sydväst, väster och nordväst de övriga vädersträcken finns indirekt med i 

beräkningarna eftersom det finns ett till fönster som hela tiden vätter åt motsatt 

håll. 
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Figur 5.10 Solinstrålning i 8 Bodar under ett helt år, sommar och vinter 

 

Solintrålningen har en väldigt stor påverkan av energiförbrukningen både på 

sommaren och vintern. Figur 5.10 visar ett diagram över den totala solenergin som 

tillförs boden under ett år, både sommar och vinter. Hela 26% - 28% av den totala 

tillförda uppvärmningsenergin för etableringen kommer från solvärme. Men 

eftersom bodarna är utrustade med två fönster i motsatta vädersträck påverkar 

inte placeringen energiförbrukningen speciellt mycket, 940 kWh/år.  

 

På vintern är solinstrålning något som är uppskattat och bra för både miljön och 

plånboken. Under ett år med bodetableringen placerad med fönstren i nordvästlig 

riktning får etableringen hela 9015 kWh gratis energi från solen, figur 5.10. Men all 

denna energi är inte positiv energi. Under sommaren är solinstrålning dålig ur 

energisynpunkt. Solen värmer då upp bodarna till väldigt höga temperaturer och 

ger en otrevlig innemiljö. De varmaste dagarna år 2008 som beräkningarna i VIP 

Energy är baserad på blir det över 40 grader varmt inne i bodarna om fönster och 

dörrar är stängda. För att man ska kunna arbeta i bodarna i dessa tider kan det 

vara läge att införskaffa en kylanläggning som kyler ner luften och detta kostar 

energi, figur 5.11. Kylanläggningen får man på köpet om man installerar en luft-

luft värmepump som nämns i avsnitt 5.4.1.  
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Figur 5.11 Kylbehovet under ett år i 8 bodar 

 

Om man sätter innetemperaturen i bodarna på dagen till max 24 grader kostar det 

mellan 2970 kWh/år och 3790 kWh/år beroende på placeringen av bodarna. I 

dessa beräkningar är kylaggregaten avstängda under nattetid och helger. Skulle 

man kyla ner bodarna till 24 grader dygnet runt hela året skulle 

energiförbrukningen komma upp till 4442 kWh/år för en etablering med 8 bodar. 

 

Andra alternativ för att hindra solinstrålningen kan vara markiser och persienner. 

I figur 5.12 framgår hur mycket solenergi som stoppas vid användning av något 

av dessa alternativ. Markiser är effektivare än persienner vilket man kan se i 

diagrammet. Markiser sitter utanför fönstren och stoppar värmen från att ta sig in 

i bodarna medans persienner sitter i fönstren och när dom värms upp av solen tar 

sig värmen in genom transmission. Det negativa med markiser är att dom sitter 

utanpå bodarna och kan då skadas vid flytt samt att dom är vindkänsliga medans 

en persienn sitter fast i fönstret och kan inte skadas av vare sig vind eller frakt. 

Även färgen på markiser och persienner påverkar dess effektivitet. Beräkningarna 

i VIP-Energy gjordes med mörka markiser och ”normalfärgade” persienner. I figur 

5.12 kan utläsas att med heltäckande markiser kan man hindra upp till 53% av den 

totala solenergin från att ta sig in i byggnaden. Men om detta ska vara möjligt 
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krävs att markiserna är helt nerfällda vilket innebär att utsikten är lika med noll 

och det är inte särskilt trevligt för arbetsmiljön. 

 

 
Figur 5.12  Tillförd solenergi med solskydd för 8 bodar som isolerats och tätats. 

 

Det är inte bara genom fönstret som solen värmer upp en byggnad det är även 

viktigt att välja rätt färg på byggnaden. När solen skiner på t.ex. en vägg som är 

svart, absorberar den svarta färgen nästan all värme som solen strålar medans en 

vit vägg reflekterar det mesta av solens värme. I samtliga beräkningar som jag har 

gjort i VIP Energy har solabsorptansen satts till 50% på både väggar och tak men 

skillnaden under sommarhalvåret är ganska stor på innomhusklimatet beroende 

på färgval. Det skiljer mellan 1 – 3 grader på dygnsmedeltemperaturen inne i 

boden under de 6 varmaste månaderna beroende på val av färg. De månader när 

solen är absolut varmast och dagen likaså måste denna värme ledas bort med hjälp 

av någon form av kylaggregat annars blir innemiljön väldigt tuff under denna 

period. 

5.6 Användarmedvetenhet 

Som i allt annat som männinskan har ett finger med i finns det även här ett antal 

punkter som kan bli bättre om bara alla gör som man ska. Avsnitt 5.6 tar upp 

några förslag på förbättringar. 
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5.6.1 Dörrstängare 

När en dörr öppnas strömmer det ut varm luft och in kall luft men för att man ska 

ta sig in i en bodetablering måste man ha en dörr. För att minska förlusten av 

värmeläckage när en dörr används kan man installera dörrstängare. Detta tar bort 

möjligheten att lämna dörren öppen längre stunder och därigenom minskar 

energiförbrukningen. 

5.6.2 Snåla Vattenkranar 

Det finns både varmt och kallt vatten i en bodetablering. Varmvattnet värms i en 

varmvattenberedare som finns installerad i en av bodarna. Att minska 

vattenanvändandet med hjälp av så kallade snåla vattenkranar är en väldigt enkel 

metod att minska vattenförbrukningen. Om man minskar användandet av 

varmvatten minskar också energianvändningen för att värma upp vatten. Här 

finns enkla pengar att spara med tanke på att det är en engångskostnad som inte 

är särskillt dyr och då installationen är enkel finns det ingen anledning att inte 

utföra denna åtgärd. 

5.6.3 Öppningsbara fönster? 

Frågan är om det är ett måste med öppningsbara fönster. Förut användes fönstren 

som nödutgångar men 2009 kom nya restriktioner angående nödutgångar i 

bodetableringar och nu gäller inte fönster som nödutgång längre, [8]. Med detta i 

åtanke skulle man kunna installera fönster som inte går att öppna. Ett öppet 

fönster kostar väldigt mycket energi och människan tänker inte alltid rätt när dom 

öppnar fönstren och låter radiatorerna arbeta på högvarv. En till sak som krävs för 

att man ska kunna installera fönster som ej går att öppna är bra ventilation. 

Avsnitt 5.7 hanterar denna fråga. 

5.7 Ventilation 

I de gamla bodarna består ventilationen av självdrag och det har i många år 

ansetts som en fungerande lösning men inte nu längre. Ett självdragssystem byter 

ut den varma inneluften mot kall uteluft vilket sänker innetemperaturen och gör 

att radiatorerna arbetar hårdare och kostar energi. Lambertsson har börjat 

installera enklare värmeväxlare, Mitsubishi VL-100U-E, som styr ventilationen 

istället för att använda sig av självdrag. Enligt Mitsubishis produktblad för VL-

100U-E skall denna återvinna 75% av temperaturen i inneluften som går igenom  
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värmeväxlaren, [13]. Med en ventilation som har en återvinningsgrad på 75% 

sparar en tätad bodetablering in hela 4180 kWh/år. Detta är således en bra metod 

som sparar energi och ger ett bättre luftflöde i bodarna.  Det sitter även luftrensare 

i dessa aggregat som t.ex. hjälper till att filtrera bort damm och andra partiklar 

vilket ger en friskare och renare luft. För att få en bra innemiljö i 

bodetableringarna är dessa ett väligt bra alternativ. Mitsubishi VL-100U-E 

värmeväxlare ger även en tillräkligt bra luftosättning i bodarna för att  man ska 

kunna ta bort de öppningsbara fönstren. Luft-luft värmepumpen Acma HP 4900 

Four Seasons som nämns i avsnitt 5.4.1 har även den en liknande ventilerande 

funktion som Mitsubishin med luftrenare och ett bra luftflöde, vilket med andra 

ord också skulle göra det möjligt att installera fasta fönster. 
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6 Slutsatser - Diskussion 
Att bodetableringar drar onödigt mycket energi har med hjälp av beräkninga i 

VIP-Energy bevisats och att det finns flera olika förbättringar som borde utföras är 

även det ett faktum. 

 

Slutsatser som man kan dra är bland annat att den absolut viktigaste åtgärden är 

att täta och isolera mellan bodarna. Att bara utföra denna åtgärd skulle sänka 

energiförbrukningen från 39000 kWh/år till 22000 kWh/år detta blir hela 17000 

kWh/år eller 43%. 

 

Att byta ut fönster och dörrar är även det en bra åtgärd som Moelven och 

Lambertsson redan börjat göra. Slutsatsen av detta är att de fönster och dörrar som 

dom installerar i dagens bodar är bra och det kan vara svårt rent ekonomiskt att 

motivera bytet till ännu bättre dörrar och fönster. 

 

Tilläggsisolera bodarna är en investering som förbättrar såväl en enskild bod som 

en hel bodetablering. Men är det värt det om man tittar på kostnader rent 

ekonomiskt samt förlorat utrymme inne i bodarna? Ja, detta kan diskuteras och 

behöver en utförligare studie. Ett bra alternativ som inte kostar något utrymme är 

att byta ut den gamla isoleringen mot ny bra isolering som har ett λ på 0,032 

W/mK istället för den gamla med λ på 0,039 W/mK. Ett mindre ingrepp som 

minskar energiförbrukningen avsevärt. 

 

Installation av alternativa värmekällor som luft-luft värmepumpar är en bra 

energibesparingsåtgärd men den är krånglig när bodarna ska flyttas och dyr att 

installera eftersom det behövs en värmekälla i varje bod. Att koppla in fjärrvärme 

har även diskuterats i de fall då fjärrvärme finns framdraget. Problem vid flytt av 

bodarna uppstår även här. För etableringar som ska stå på ett bygge i flera år kan 

dessa alternativ vara bra men för kortare etableringar är det elradiatorer som är det 

smidigaste sättet, el måste installeras i bodarna oavsätt värmekälla. Att tänka på är 

att installera elradiatorer som är effektiva och energisnåla. 
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Den mänskliga faktorn påverkar energianvändningen negativt på flera sätt. Bland 

annat genom att använda onödigt mycket varmvatten samt genom att lämna 

dörrar och fönster öppna under kalla vinterdagar. Att installera snåla vattenkranar 

och dörrstängare är ett relativt billigt och enkelt sätt att minska den mänskliga 

faktorns påverkan av energianvändningen. Installation av fasta fönster som inte 

går att öppna har diskuterats och detta är en väldigt bra åtgärd. Viktigt att tänka 

på vid ett sådant ingrepp är att det måste finnas ett bra ventilationssystem. 

Lambertsson har börjat installera ett fläktsystem som ger en bra inneluft och med 

dessa installerade i alla bodar skulle det var möjligt att byta ut de öppningsbara 

fönstren mot fast fönster. 

 

Slutsatsen man kan dra av denna studie är följande: Om man ser till hur en 

bodetablering ser ut idag förbrukar den 39000 kWh/år. Genom att byta ut den 

befintliga isoleringen i bodarna till en betydligt bättre isolering med λ 0,032 

W/mK runt hela boden, installera nya fönster med U 1.3 W/m2K och dörrar med 

U 1.9 W/m2K samt täta och isolera mellan bodarna ger detta en energibesparing 

på hela 60%! Dessa åtgärder är en väldigt bra invistering för företaget samt för 

miljön. En dörrstängare och snåla vattenkranar skulle sänka förbrukningen med 

ytterligare någon procent. Alla företag som arbetar med bodetableringar borde 

utföra dessa 5 åtgärder snarast! 
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7 Vidare studier 
Det finns mycket kvar att undersöka i denna fråga. Några exempel är: 

 

Göra en djupare undersökning av olika isolerings- och tätningsalternativ och finna 

ett bra och smidigt sätt att täta och isolera mellan bodarna i praktiken. 

 

Upprätta en tätad bodetablering som man kan utföra mätningar på. 

 

Undersöka kostnader och ta fram ekonomiska incitament för utförandet av de 

åtgärder som nämns i denna rapport. 
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