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VI ER EXPANDIA
FORRETNINGSIDÉ
Expandias forretningskoncept er at give
vores kunder tidsbegrænset udlejning af
behovstilpassede lokaler til blandt andet
daginstitutioner, skoler, kontorer og beboelse.
Vi vil være førstevalget ved udlejning af
standardløsninger inden for flytbare
og midlertidige lokaler.

VISION
Som førende virksomhed i branchen
vil Expandia øge de samfundsmæssige fordele gennem midlertidige,
funktionelle lokaleløsninger med et
cirkulært og bæredygtigt perspektiv
og gøre virksomheden til den mest
attraktive samarbejdspartner og
arbejdsgiver i Norden.

Expandia blev grundlagt i 1989. I dag er vi en af Nordens største virksomheder inden
for udlejning af flytbare og midlertidige lokaler. Vi har datterselskaber i Sverige, Norge,
Danmark og Finland og hovedkontor i Västerås tæt på Stockholm.
Vi udlejer nøglefærdige kontorer, skoler, børnehaver og boliger, som er tilpasset vores
kunders behov, og hjælper også med tegninger og byggetilladelser, anlægs- og elarbejde, montage og demontage af vores moduler. Det er også os, der står for løbende
vedligeholdelse og service af vores moduler.
Ved at tilbyde tilpassede standardløsninger er det vores mål at være markedets
førstevalg i Norden for udlejning af flytbare og midlertidige lokaleløsninger.

Vi skal altid optimere og forbedre processer og
produkter, og hele vores virksomhed skal drives
bæredygtigt med fokus på miljø og sociale
aspekter.

Vi har
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har vi taget skridtet mod en mere innovativ brug af
vores moduler. Det giver os ikke kun mulighed for at
imødekomme nye kundebehov og lovkrav, men også
at sikre os, at den relativt statiske del af modulet –
nemlig rammen – kan genbruges til andre formål.

DIREKTØREN
HAR ORDET

Det reducerer vores investeringer i nye moduler
og øger i stedet cirkulationen af de eksisterende.
Arbejdet markerer også et skifte for os – fra ikke kun
at leje, men også at sælge dele af vores modulflåde.
Det giver os mulighed for at nedbringe vores lagre
og bygge mere moderne modultyper i vores produktion. På den måde møder vi fremtidens krav og
ønsker på en mere bæredygtig måde.

Ændrede og forbedrede arbejdsmetoder

for vores moduler. Grundtanken i modulet er den
langsigtede brug og høje ressourceeffektivitet. Efter
en lejeperiode skal nogle byggematerialer måske
udskiftes –– enten på grund af slid eller fordi kravene til teknik og installationer skærpes undervejs i
udlejningsperioden.

De seneste år har antallet af moduler, der kommer
tilbage til os efter udlejning, været støt stigende. I
Expandia er det en del af vores forretningskoncept
at give kunderne en tryg og fleksibel modulløsning.
Hvis kundens behov for lokaler ændrer sig, så skal
det være enkelt at tilpasse løsningen. Årsagen kan
være faldende børnetal, som skaber et mindre behov Vores salgsorganisation har sammen med vores
kunder fundet nye områder for brugen af vores
for daginstitutioner, eller ændringer i kundens
moduler. I skrivende stund samarbejder vi
økonomiske situation. For os har denne
med en leverandør af industrielt bygtendens betydet, at vi delvist har
gede typehuse omkring et projekt,
udvidet vores fokusområder
hvor nogle af vores ældre moduler
og er blevet mere innovative i
”For os har denne
bruges som demohuse. Vi håber,
forhold til, hvad vores moduler
tendens betydet, at vi delvist
at testprojektet på længere sigt
kan bruges til.
har udvidet vores fokusomkan blive et nyt forretningsområråder
og
er
blevet
mere
innode.
Innovation og udvikling
I løbet af 2020 har vi etableret en intern forretningsudviklingsgruppe, som fokuserer
på nye anvendelsesområder
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Klimaspørgsmålet er fortsat en vigtig del af vores arbejde med bæredygtighed. I 2020 har vi arbejdet videre
med at undersøge og konkretisere vores miljøpåvirkning
i forhold til de materialevalg, vi har i hele værdikæden.
Vi vælger naturligvis selv de byggematerialer, vi bruger i
modulerne, men også hvordan vi håndterer komponenterne, når vi renoverer dem.
Vi har gennemført en intern undersøgelse i Expandia
Sverige med fokus på livscyklussen for vores varer og
materialer. Det har konkretiseret vores arbejde, og vi vil i
2021 sætte nye mål på området.

Expandia-ånden og medarbejderne

Det, der kendetegnende 2020 både globalt og lokalt,
er naturligvis corona-pandemien. Hos Expandia har
pandemien ikke påvirket vores forsyningskæde væsentligt. Vi har dog mærket en større forsigtighed i
kommunernes ambitioner, og selvfølgelig har pandemien også påvirket vores salgsarbejde, da de fleste
møder blev afholdt digitalt i løbet af året. Derfor er
vi glade for, at vores NMI-resultat, på trods af en
lavere score i nogle dele, fortsat ligger på et
højt niveau. Det har formentligt været
en udfordring for de fleste at holde
”En del af forandringssammen på arbejdsgrupper og
føle sig involveret, når mange
arbejdet har handlet om
arbejder hjemmefra. Derfor er
at forfine og centralisere
det også dejligt at se, hvor glavores logistikprocesde vores medarbejdere bliver,
ser – og optimere jernnår de kommer ind på arbejdspladsen og møder hinanden.
banetransport gennem
Vi ser frem til igen at arbejde
vores samarbejde med
tæt sammen og fortsætte med
Green Cargo.”
at levere gode moduløsninger i
fremtiden.

I løbet af det seneste år har vi ændret vores måde
at arbejde på. Målsætningen har ikke kun været at
øge vores effektivitet og forretningsmæssige fordele, men også at reducere klimapåvirkningen. En del
af forandringsarbejdet har handlet om at forfine og
centralisere vores logistikprocesser – og optimere
jernbanetransport gennem vores samarbejde med
Green Cargo. Resultatet giver både reducerede emissioner og en højere dækningsgrad på de transporterede moduler.

I Expandia er
det en del af vores forretningskoncept at give kunderne en tryg og fleksibel
modulløsning.

Returer driver nytænkningen

Fortsat fokus på klima

vative i forhold til, hvad vores
moduler kan bruges til.”

I forhold til de vilkår, som markedet står over for i øjeblikket, og
vores miljømæssige muligheder,

Vi har også foretaget en større
investering i organisationen i
forhold til vores ledelsesproces. Hos Expandia har vi altid
kundeoplevelsen i fokus, og
med vores nye tiltag har vi øget
ressourcerne til at tage endnu
bedre hånd om både kunder og
moduler i udlejningsperioden.
Forhåbentlig vil arbejdet med
kundeoplevelsen – og en forebyggende
indsats – bidrage til færre kundesupportsager og hurtigere feedback.

I Expandia har vi et tæt samarbejde med leverandører inden for fremstilling, montering, demontering
og renovering. I løbet af 2020 gik vi i gang med
projekteringen af en ny hal i Västerås for at øge
kapaciteten til interne renoveringer. Vi forventer
planen godkendt inden sommeren 2022 med planlagt byggestart senere samme år. I den nuværende
renoveringshal i Västerås har vi også gennemført en
række tiltag, som har øget dækningsgraden yderligere. Også i Norge har vi investeret i en byggegrund,
hvor vi i løbet af 2021 vil opføre et nyt byggeri med
kontorer, lager og mulighed for at lave renoveringer.

Jonas Wallstedt
Koncerndirektør
Administrerende direktør, Expandia AB
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EN BÆREDYGTIG VÆRDIKÆDE
I Expandia arbejder vi hele tiden på at skabe et bedre miljø i alle dele af værdikæden. På
den måde styrker vi både vores konkurrenceevne og tager ansvar for de miljøproblemer,
der kan opstå undervejs. I løbet af 2020 har vi øget kapaciteten på renovering af moduler i eget regi, og det er fortsat vigtigt for os at stille krav og kontrollere, at kravene
overholdes for at fastholde den høje kvalitet og levere værdi til vores interessenter. Læs
mere om vores leverandørarbejde i afsnittene Miljø, Arbejdsforhold og menneskerettigheder samt Produkt- og socialt ansvar.

Det er vigtigt for os at vælge miljøvenlige, økonomiske og
ikke sundhedsskadelige materialer og produkter. I tæt
dialog med vores interessenter og producenter udvikler vi
produkterne, så de lever op til fremtidens behov og krav.
Vi køber vores materialer i samråd med de
leverandører, der bygger modulerne for os.
Vi fastsætter specifikationer og krav til de
materialer, der bruges i vores moduler. Og da
modulerne laves i store serieproduktioner, kan vi
købe materialerne til en konkurrencedygtig pris,
reducere byggeaffaldet, minimere risikoen for
byggefugt og effektivisere produktionen.

PRODUKTION
PRODUKTUDVIKLING

RENOVERING

Expandia-moduler får ny beklædning, nyt tag og
opgraderes i forhold til energieffektivitet for at opfylde
aktuelle byggeregler og -krav. Defekte og forældede
komponenter bliver fjernet og sorteret på miljøpladser.
Vores øgede kapacitet inden for intern renovering giver
bedre mulighed for både at kontrollere og minimere
affaldet.

Ødelagte og forældede komponenter, der ikke
overholder gældende regler, fjernes og erstattes
med nye. Affaldet behandles på miljøpladser og i
genanvendelsesvirksomheder.
Når et modul efter mange år er færdig med
at cirkulere, vil det i de fleste tilfælde få en
permanent plads – for eksempel på en sommerhusgrund, i en sportsklub eller på
den skole, hvor det senest har stået.

END OF LIFE
TRANSPORT

Den samlede CO2-udledning fra transporten af vores moduler
har en betydelig miljøpåvirkning. For at optimere lastbilstransporten er vores moduler bygget efter de svenske mål på
et lastbilslad. På den måde kan vi i Sverige transportere to moduler ad gangen uden følgebil. For at mindske klimaaftrykket
har vi transporteret dele af modulflåden med tog siden 2020.

MONTAGE

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig og planlagt vedligeholdelse
forlænger modulernes levetid. Vores malere,
ventilations- og serviceteknikere kontrollerer løbende modulerne og sørger for, at alt
fungerer.
Vores entreprenører og samarbejdspartnere
udfører en hurtig og effektiv montering af modulerne. Det affald, der bliver tilovers ved montering, kører vi til miljøpladser, hvor det sorteres
med fokus på størst mulig genanvendelse.

DEMONTAGE

Når en kunde ikke længere har brug for lokalerne,
demonterer vi modulerne, så de kan blive lejet ud
til en ny kunde. Alt standardmateriel, der følger med
modulerne, er udviklet til, at det enkelt kan demonteres og bruges igen og igen.
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MILJØASPEKTER

I 2017 gennemførte vi en væsentlighedsanalyse for at identificere vores mest
væsentlige miljøaspekter. Resultatet af analysen viser, hvilke spørgsmål der har
betydning for vores økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkning set fra vores
forskellige interessenters perspektiv. I vores kundeundersøgelse afstemmer vi
disse områder hvert år.
Vores vigtigste interessenter og hvordan vi er i kontakt med dem:

Vores mest væsentlige miljøaspekter:
MILJØ

Kunder

Långivere

•
•
•
•
•
•
•

• Individuelle møder med ekstern
hovedfinansieringspartner (bank)
• Løbende dialog på e-mail og telefon
• Finansiel rapportering
• Statistikrapporter
• Rapport om overholdelse af lånevilkår
• Långiverens eget årlige evalueringsspørgeskema

Messer, konferencer, netværksmøder
Opfølgnings- og byggemøder
Løbende dialog på e-mail, telefon og møder
Indflytningsoverdragelse og udflytningssyn
Årlige kundeundersøgelser
Dialog med kundeafdeling
Planlagte servicebesøg to gange om året

Medarbejdere

Ejere

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Medarbejdersamtaler
Kontormøder fem gange om året
Årlige medarbejderundersøgelser
Kick-off og konferencer
Risikoundersøgelse
Afdelingsmøder i løbet af året
Regelmæssige samtaler og møder i hverdagen

Generalforsamling
Bestyrelsesmøde og afstemningsmøder
Løbende dialog på e-mail og telefon
Kvartalsvis økonomirapportering
Månedsvis likviditetsbudget og årlige budgetter
Hovedejeren deltager i operationelle møder

ARBEJDSFORHOLD OG
MENNESKERETTIGHEDER

PRODUKTANSVAR
OG SOCIALT ANSVAR

ØKONOMI
OG FORRETNINGSETIK
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•

Bæredygtige valg og bæredygtig anvendelse af materialer

•

Energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi i virksomheden og for 		
de produkter og tjenesteydelser, der leveres

•

Bedre fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen og forebyggelse af 		
skader forårsaget af arbejdsmiljøet

•

Kompetenceudvikling og personlig udvikling på arbejdspladsen

•

Sundhed og sikkerhed for kunder og lejere samt et sundt og sikkert indeog udemiljø

•

Leverandørkontrol i forbindelse med miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder
ved indkøb af varer og tjenesteydelser

•

Lokalt medborgerskab for at bidrage og tilskynde til bæredygtig samfundsudvikling (fx gennem jobskabelse, støtte til lokale virksomheder/organisationer
og ved at deltage i aktiviteter for udvikling af kompetencer)

•

Opfølgning og aktiviteter for at øge kundetilfredsheden for produkter og
serviceydelser

•

Kontrol med udviklingen i indtjening, likviditet og balance

•

Kendskab til og overholdelse af gældende og fremtidig lovgivning
i branchen

•

Forretningsetik og anti-korruption
EXPANDIAS MILJØRAPPORT 2020
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RISICI OG RISIKOHÅNDTERING
RISIKO

RISIKOBESKRIVELSE
Brug og udslip af kemikalier kan give skader
på både mennesker og miljø.

Brug af kemikalier

Emissioner i atmosfæren

Ressourceforbrug

Produktion af affald
og farligt affald

Modultransport over længere strækninger
(i Sverige) foregår med tog, effektiv lastbilstransport og et langsigtet mål om kun at
have miljøvenlige biler.

Omfattende materialeforbrug ved fremstilling,
montering, demontering og renovering har en
betydelig indvirkning på miljøet, da der bruges
store mængder materialer og energi i forbindelse med processerne.

Modulfremstilling og renovering kontrolleres ved brug af produktionsplaner.
Retningslinjer for affaldshåndtering er
tilgængelige ved både montering og
demontering.

Affald medfører en negativ miljøpåvirkning
gennem ressourceforbrug.

Vi begrænser mængden af affald ved produktudvikling og valg af materialer til end
of life. Retningslinjer for affaldshåndtering
er tilgængelige ved både montering og
demontering.

Sikkerhed og sundhed
på byggepladsenn

Kundernes sikkerhed
og sundhed

Uacceptable
forretningsforbindelse

Ujævn
arbejdsbyrde

Diskrimination eller anden
krænkende behandling
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Godkendte kemikalier reguleres gennem
vores SINTEF-certificering og ved brug af
EcoOnline.

Udledning af C02 ved produktion, energiforbrug, transport og forretningsrejser påvirker
miljøet negativt.

Risiko for arbejdsulykker på både interne
og eksterne arbejdspladser.

Krænkelser af
menneskerettigheder

HÅNDTERING

Risiko for krænkelse af menneskerettigheder i forbindelse med udførelsen af
leverandøres eller underentreprenøres
arbejde eller i forbindelse med køb af varer
og materialer.

Risiko for negativ påvirkning af kundernes og
brugernes helbred ved brug af sundhedsskadelige kemikalier.

Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljø og er certificerede i henhold til
ISO 45000:2015. Det systematiske og
forebyggende arbejde indeholder risikovurderinger, sikkerhedsgennemgange og
brandinspektioner.

Kravene på området findes i vores entreprenørregler. Leverandørvurderinger
foretages årligt.

Hvilke kemikalier, der må bruges, reguleres
gennem SINTEF-certificering og kontrolleres i montagehåndbogen og EcoOnline.

I forbindelse med vores forretningsforhold er der altid en risiko for uacceptabel
påvirkning. Der er også risiko for en negativ
påvirkning i form af usund konkurrence.

Vi fører kontrol med området gennem
arbejdsmiljøbestemmelser, montagehåndbog, entreprenørregler, personalehåndbog
og sikkerhedsgennemgange.

Vores aktiviteter medfører en risiko for, at
medarbejdernes helbred påvirkes negativt
på grund af ujævn arbejdsbyrde i løbet af
året.

Vi forebygger denne risiko gennem medarbejdersamtaler, risikovurderinger, løbende
arbejdsmiljørutiner, NMI-undersøgelser og
sikkerhedsgennemgange.

Der er risiko for, at medarbejdere eller leverandører udsættes for diskrimination eller
voldelig behandling.

Rutiner for aktive tiltag, medarbejdersamtaler, NMI-undersøgelser, risikoundersøgelser og krav i Expandias entreprenørregler.

EXPANDIA-KONCERNENS
BÆREDYGTIGHEDSSTYRING
Expandia-koncernen styres af moderselskabets bestyrelse.
Hvert datterselskab har også sin egen bestyrelse og operationelle ledelse.
I Expandia-koncernen beskæftiger vi 81 medarbejdere, har hovedsæde i Västerås og kontorer i Sverige,
Norge, Danmark og Finland. I 2020 omsatte koncernen for 1.204 mio. svenske kroner.
Driften i Expandia-koncernen bliver varetaget af
Expandia Moduler AB og datterselskaberne i hvert
enkelt land – og i sidste ende af moderselskabets
bestyrelse, der mødes fire gange om året. Expandia
ejes af Sköld-familien, som også er repræsenteret i
bestyrelsen.
Alle selskaber i koncernen har deres egen administrerende direktør, bestyrelse og ledelsesteam. Derudover har vi et koncernledelsesteam, der består af koncernchefen/CEO, CFO, marketingchefen, den tekniske
chef og de administrerende direktører i hvert land. De
arbejder med strategiske spørgsmål og informationsudveksling for hele koncernen.
I 2020 fusionerede to forhenværende ledelsesgrupper til én strategisk ledelsesgruppe med fokus på udviklingen af virksomheden. Gruppen er repræsenteret
af de respektive procesejere og ejere. Den strategiske ledelsesgruppe mødes fire gange om året, hvoraf
et af møderne fokuserer på kravene i de certificeringer, som Expandia Sverige har: ISO-certificeringer
inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Expandia Sveriges KMA-ansvarlige har ansvaret for de
overordnede miljøspørgsmål i koncernen og rapporterer til koncernchefen.
Vores miljørapport 2020 er baseret på de mest væsentlige miljøaspekter, der blev identificeret i væsentlighedsanalysen fra 2017 med løbende tilføjelser.
Vores mest væsentlige miljøspørgsmål er grupperet i
fire fokusområder:
• Miljø
•

Arbejdsmiljø og menneskerettigheder

•

Produktansvar og socialt ansvar

•

Økonomi og forretningsetik

Grundlaget for vores miljøstyring er et ledelsessystem, der i Sverige er certificeret i henhold til ISO
14001: 2015, ISO 9001: 2015 og ISO 45001: 2018. Der
er også en række politikker og andre typer retningslinjer. Expandia Norge har været certificeret med
mærket Miljøfyrtårn siden 2019. Expandia Danmark
og Expandia Finland er ikke certificeret i henhold til
ISO, men arbejder i overensstemmelse med Sveriges
ledelsessystem.
Politikker og andre typer retningslinjer, der er
relevante for miljøområdet, er:
• Kvalitet, miljø og arbejdsmiljøpolitik
• Fortrolighedspolitik
•

Politik for ligestilling og ligebehandling

•

Retningslinjer for systematisk arbejdsmiljøarbejde

•

Rutiner for aktive tiltag

•

Handlingsplan i tilfælde af stressrelateret
over- og underbelastning

•

EcoOnline (kemikalieliste, risikovurdering og
sikkerhedsdatablad)

•

Leverandørbestemmelser

•

Montagehåndbog

Procesejerne er ansvarlige for de dokumenter, der
er knyttet til den respektive proces. Lovgivningen
overvåges i overensstemmelse med vores fastlagte rutiner, der løbende kontrolleres i forhold til ny
lovgivning hvert kvartal. Håndteringen sker gennem
retshåndhævelsessystemer, og overholdelse af loven
kontrolleres ved både interne og eksterne revisioner
hvert år.

Risici og muligheder
Evnen til effektivt at identificere og håndtere risici er
vigtig for den forretningsmæssige vækst i alle dele af
Expandia. Risikostyring finder sted på mange forskellige områder og niveauer i koncernen. I Expandia har
vi en god sikkerhedskultur og udfører et systematisk
arbejdsmiljøarbejde med fokus på forebyggende
tiltag. Det systematiske og forebyggende arbejde
består af risikovurderinger, sikkerhedsgennemgange
og brandinspektioner.
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MILJØ

I løbet af året har vi fokuseret på klimapåvirkningen fra emissionerne
i vores transport. Gennem samarbejdet med Green Cargo er vi begyndt at transportere en del af modulerne med tog, og det cirkulære
perspektiv er stadig i fokus gennem en øget renovering af modulflåden. Vi har også intensiveret vores arbejde med genbrugsmaterialer
og øget genanvendelse.

Energiforbrug i værdikæden
I Expandia har vi indflydelse på hele værdikæden og
det energiforbrug, der bruges i vores produkter og
services. Det handler primært om energiforbruget
ved fremstilling af vores moduler hos to leverandører
i Sverige. Vores kontorer og renoveringshaller står for
det direkte energiforbrug. Den øgede renoveringshastighed påvirker vores forbrugstal – i år gælder
det særligt i vores nye renoveringshal i Klippan.
Expandia Sverige har solcelleanlæg i Västerås og
Klippan, hvor der genereres ekstra energi. Der er også
energiforbrug knyttet til montering og demontering.
Sekundært handler det om den indirekte energi i
kundernes drift i for eksempel daginstitutioner, skoler
og på kontorer.
I produktudviklingsfasen har vi stor indflydelse på
det senere forbrug. Der er retningslinjer for modulets
fremtidige miljøpåvirkning, og energiforbruget styres
af lov- eller kundekrav, der verificeres gennem energiberegninger. Vi tilbyder solpaneler og varmepumper
som et supplement til mere traditionelle energiløsninger.
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Ved renovering af moduler effektiviserer vi energiforbruget – for eksempel gennem ekstra isolering, som
reducerer energiforbruget ved fremtidige udlejninger.
I løbet 2020 er der blevet udviklet et nyt tagkoncept, der indeholder en anden type isolering, som
sænker u-værdien og dermed også energiforbruget
med omkring 35%. Den nye type tagisolering vil blive
implementeret i renoveringen af moduler i løbet af
2021. I 2020 er der også blevet udviklet en ny type
køle- og varmepumpeenhed, som giver bedre kontrol
og alarmovervågning samt mulighed for at udnytte returvarme fra lokalerne. På den måde kan man udnytte
varmeenergien fra den omgivende luft og fastholde
en høj varmefaktor – selv på kolde dage, hvor traditionelle varmepumpeløsninger typisk er mindre effektive.
Det er en vigtig del af vores service at levere brugervenlige energisystemer og information til kunderne
om, hvordan lokalerne skal bruges for at opnå mindst
muligt energiforbrug. Vores rolle i forhold til det faktisk energiforbrug hos kunderne er begrænset.

VÆSENTLIGE OMRÅDER

MILJØRISICI

- Bæredygtige valg og bæredygtig brug af materialer

- Brug af kemikalier

- Energieffektivitet og
brug af vedvarende energi
i virksomheden og til de
leverede produkter og 		
tjenester

- Produktion af affald og
farligt affald

Elforbrug i egne lokaler (MWh)

- Energiforbrug
- Ressourceforbrug

Varmeforbrug (MWh)

2020

2019

2018

156

156

117

VÄSTERÅS
(100% VANDKRAFT)

- Emissioner i atmosfæren

VÄSTERÅS (FJERNVARME)		

2020

2019

143

166

Øvrige kontorer kan ikke rapportere om deres varmeforbrug separat

KLIPPAN, STIDSVIG
(100% ALT. ENERGI)

219

184

151

25

34

35

14

13

12

-

-

414

387*

NORGE
(100% VANDKRAFT)

Egenproduceret energi (MWh)

DANMARK
(100% VINDKRAFT)

FINLAND
TOTALT ELFORBRUG

*Korrigeret værdi, da opvarmning var inkluderet i tabellen 2019

EXPANDIA SVERIGE
315

2020

2019

2018

55*

53

55

*Dele af summen vedrørende solpaneler på kontoret i Syd er et standardestimat
baseret på den samlede produktion over en periode på tre år.
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Emissioner og klimapåvirkning
I Expandia er vi certificerede i henhold til ISO 14001:
2015, og vi udfører systematisk miljøledelsesarbejde
i overensstemmelse med certificeringen. Det indebærer, at vi bruger forsigtighedsprincippet, og ud fra
et livscyklusperspektiv identificerer og håndterer
vi vores positive og negative miljøpåvirkninger. De
mest væsentlige miljøaspekter opdateres årligt, og
vi udfører systematisk arbejde med risici, miljømål
og handlingsplaner.
En udfordring – både i branchen og i det globale
samfund – er at reducere emissioner og standse den
globale opvarmning. I Expandia har vi haft fokus på
at reducere emissioner, når modulerne skal fragtes
rundt i Sverige og til andre dele af Norden. Expandia
Sverige har som målsætning at halvere CO2-udledningen per transporteret kilometer i 2025 sammenlignet med tallene fra 2019.
I slutningen af 2019 indledte vi et samarbejde med
logistikfirmaet Green Cargo om at transportere dele
af modulflåden med tog for at reducere klimaaftrykket. Sammen med Green Cargo har vi renoveret og
tilpasset otte togvogne, der kan fragte i alt 16 moduler ad gangen. Ved at transportere modulerne med
tog reducerer vi CO2-udledningen med omkring 99%
sammenlignet med lastbilstransport på en tilsvarende strækning. For Expandia Sverige er udledningen
af CO2 fra vejtransport reduceret fra 456 tons i
2019 til 397 tons i 2020. Det kræver dog transport
til og fra jernbanen samt transport i forbindelse med
transit. Derfor bruges jernbanetransport kun, når
modulerne skal fragtes over lange distancer.
I både Finland og Norge er der lokale udfordringer
knyttet til transportområdet. I Finland er der et lavt
udbud af køretøjer, der kan transportere vores moduler, på grund af udfasningen af den type lastbiler,
vi bruger. I Norge har en ny lov skærpet kravene om
følgebil til køretøjer, som er over tre meter brede.
Det betyder, at Expandia Norge i højere grad begynder at bruge følgebiler til transporten, hvilket giver
højere omkostninger og øgede emissioner.
Øvrig transport i Sverige foregår med lastbil, ligesom
alt modultransport i Norge, Danmark og Finland gør
det på nuværende tidspunkt. En vigtig del af arbejdet er at effektivisere transporten ved at fragte

modulerne sammen med materialer og planlægge,
hvorfra modulerne fragtes til kunderne for at holde
transportafstande så korte som muligt. For at fokusere yderligere på den del har Expandia Sverige i
slutningen af 2020 ansat en logistikkoordinator, der
vil arbejde med at optimere logistikkæden.

Forretningsrejser
Vores virksomhedsaktiviteter gør forretningsrejser
nødvendige – særligt for projektledere og driftsmedarbejdere. Arbejdet kræver, at projektledere rejser
til forskellige steder af landet i forbindelse med
montering og demontering, og forretningsrejser
er også nødvendige for driftsorganisationen ved
løbende vedligeholdelse og fejlmeldinger fra kunder.
For at reducere den klimapåvirkning, der er knyttet
til emissioner fra forretningsrejser, har Expandia
Sverige som målsætning, at 70% af person- og
servicebilsflåden skal være miljøvenlige biler i 2022,
og at 100% af nye person- og servicebiler skal være
miljøvenlige biler, der ikke drives af fossile brændstoffer i 2025.
I løbet af 2020 fortsatte vi med den løbende udskiftning af firmabiler, og ved udgangen af året var 64%
af Expandia Sveriges biler miljøvenlige (54% i 2019).
Emissionerne fra forretningsrejser er faldet betydeligt i koncernen. Det skyldes det stigende antal
miljøvenlige biler, og at rejseaktiviteten er faldet
markant i 2020 på grund af corona.

Udledning ved transport (ton CO2)
LAND

2020

2019

2018

LASTBIL

397

456

530

TOG

<0,1

-

-

303

415

314

7

31

32

FINLAND

<0,4

150

113

TOTALT KONCERN

707

1.052

989

SVERIGE

Videokonference
For at lette kommunikationen har vi tidligere haft et
videokonferencesystem, der er blevet brugt som supplement til interne og eksterne møder. I 2020 traf vi
beslutningen om at købe endnu et videokonferenceanlæg til kontoret i Västerås. Udover at bruge det interne
konfererencesystem er Microsoft TEAMS blevet brugt
til både interne og eksterne møder.

NORGE
DANMARK

Udledning ved forretningsrejser (ton CO2)
LAND

2020

2019

2018

SVERIGE

67

277

305

NORGE

20

26

19

DANMARK

12

18

5

FINLAND

9

10

6

108

331*

335

TOTALT KONCERN
*Korrigeret værdi fra 2019-rapporten
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Brug af kemikalier
I løbet af 2020 har Expandia Sverige digitaliseret
listen over godkendte kemikalier til modulerne
gennem værktøjet EcoOnline. Det er en software, der
fokuserer på sikkerhed, håndtering og dokumentation
på arbejdspladsen. Alle entreprenører har adgang
til systemet og skal tage udgangspunkt i listen, når
de køber kemikalier på Expandias vegne. I 2020 blev
der også lavet kontrol af kemikalierne på listen for at
sikre, at disse indgår i byggebranchens standardsortiment. Da produktudviklingen på det kemiske område
går hurtigt, har vi identificeret et behov for en kontinuerlig og hyppigere gennemgang af kemikalielisten.
EcoOnline bruges ikke i andre dele af koncernen på
nuværende tidspunkt.
Med fokus på sikkerhed og sundhed har vi besluttet
kun at bruge kemikalier, der er henholdsvis EC1- og
M1-mærkede. M1 er en klassifikation for byggevarer
med formålet om at sikre et godt indeklima. Produkter med M1-symbolet har en meget lav udledning
af flygtige stoffer til indeklimaet og er lugtsvage.
Produkter, der er mærkede med EC2, EC1 eller EC1
Plus klassificeres på baggrund af EMICODE, som er et

klassificeringssystem udviklet i den tyske byggevareindustri. Systemet består af standarder og stramme
byggekriterier, der gør det muligt at evaluere og sammenligne, hvor meget og hvilken type flygtige stoffer
et produkt udleder. Formålet er at give vejledning
omkring materialevalg og skabe et så sundt indeklima
som muligt.

Ved at undersøge livcyklussen for byggematerialer og
andre produkter kan vi kortlægge klimapåvirkningen
og målrette indsatsen i de områder, hvor den har
størst nytte. Arbejdet dokumenterer vi løbende i en
rapport, hvor der indgår en sammenligning mellem nyproduktion og genanvendelse af de mest væsentlige
materialegrupper – nemlig glas, aluminium, stål, plast,
papir, pap og gips.

Et reduceret ressourceforbrug
I 2020 blev fokus skærpet på genanvendelse af byggematerialer og på vores muligheder for at bidrage til
mere cirkulære ressourcestrømme – og i det lange løb
en cirkulær økonomi. Med mange kompatible moduler og egne afdelinger inden for både renovering og
administration kan vi arbejde aktivt for at sikre en høj
standard i hele modulets levetid.
I de seneste år har vi øget renoveringsfrekvensen af
modulerne både internt og eksternt. I 2020 blev 256
moduler renoveret, hvoraf 90 var i eget regi. Planen er,
at mere end 300 moduler skal renoveres i 2021 – 110
af disse i eget regi.

I de seneste år har vi arbejdet intensivt med affaldshåndtering – blandt andet ved at øge antallet
af fraktioner for herigennem at reducere affaldets
miljøpåvirkning og øge sorteringsgraden. Det er i øjeblikket monteringen, som står for størstedelen af den
samlede affaldsproduktion: 82% i 2020. Vores affald
er primært emballageplast, trælægter, tætningsprodukter og gipsplader.
De mest almindelige materialer i vores moduler er
træ, gips og træfiberplader. Vores evalueringsarbejde
af genbrugt materiale i to af de mest almindelige modultyper viser, at den gennemsnitlige procentdel for
genbrugsindhold er henholdsvis 14 og 17%.

Der er behov for at tage flere faktorer i betragtning i
vores fortsatte arbejde og fokus på relevante tiltag:
Hvor lang er levetiden? Hvor stor en del af materialerne, kan genanvendes ved renovering? Hvor meget
belastes miljøet ved såvel fremstilling som sluthåndtering?
I 2021 vil vi fortsat fokusere på indkøbte varer og
materialer, så vi kan kontrollere vores miljøpåvirkning
yderligere. Arbejdet vil have fokus på de materialer,
der bygges ind i modulerne, og vi vil fortsætte dialogen med vores producenter for at reducere den miljøog klimapåvirkning, som de indkøbte varer og materialer har. Visse indkøbte varer kræver udvinding af nye
naturressourcer. Derfor vil genbrug og genanvendelse
være et af de vigtigste aspekter i vores fortsatte
arbejde med at reducere miljø- og klimapåvirkningen.
I andet kvartal af 2021 vil vi sætte nye mål, der vil
tydeliggøre vores ambitioner og være vejledende for
arbejdet fremover.

Modulserie S2000

Modulserie S3000

Genbrugt
indhold
17 %

Genbrugt
indhold
14 %

Forbrugsvarer
1
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2

1

2

Genbrugt
indhold
52 %

1

2
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Produktion af affald (ton)
LAND

2020

2019

2018

1.081 / 342*

1.627

1.229

216

151

131

DANMARK

84

68

36		

FINLAND

0,2

12

8

1.723

1.858**

1.404

SVERIGE
NORGE

TOTAL MÆNGDE AFFALD I KONCERNEN
*Affald fra modulprojekter og egne kontorejendomme
**Korrigeret værdi fra 2019-rapporten

I 2020 er den samlede affaldsmængde faldet. Det skyldes blandt andet corona-pandemien, som har påvirket
gennemførelsen af projekter – blandt andet i Finland,
hvor de reducerede affaldsmængder kun omfatter ét
afsluttet projekt. Danmark har øget deres samlede

affaldsmængde i løbet af året, da dobbelt så mange
moduler er blevet håndteret, og der er lavet en større
ombygning af et eksisterende projekt. Mængden af
affald er også steget i Norge, men sorteringsgraden for
projekterne er samtidig steget med 7%..

MILJØPOLITIK
Expandia vil være kundernes førstevalg, når det drejer sig om leje af midlertidige
flytbare lokaler som tilpassede standardløsninger.
Hele vores virksomhed arbejder med det interne forbedringsarbejde, som skal
skabe værdi for vores kunder. I alle vores aktiviteter skal der tages hensyn til både
miljømæssige og sociale forhold.

SINTEF
Expandias moduler er certificeret i henhold til
SINTEF – en norsk certificering, der kræver, at byggevarer opfylder fastlagte krav inden for en række
forskellige områder. Blandt andet:
• Indhold af sundhedsskadelige og miljøfarlige
kemikalier
• Påvirkning og emissioner i indeklimaet
• Påvirkning af jord og grundvand
• Affaldshåndtering og mulighed for
genbrug/genanvendelse
SINTEF kontrollerer modulproduktionen i vores eksterne produktionsanlæg ved inspektioner på stedet.
Under inspektionen kontrolleres blandt andet den
korrekte kemikaliebrug, udførelse og dokumentation.

Hos Expandia har vi identificeret de fokusområder, hvor vi har størst mulighed for at
reducere vores miljøpåvirkning.
I november 2020 blev der
gennemført en digital revision af
Moelvens fabrik i Sverige, hvor
Expandias moduler produceres.
Certifikatet blev fornyet med
en mindre påtale i forhold til
medarbejdernes kompetencer.

Vi arbejder systematisk med at forbedre vores processer, så vi kan levere bæredygtige
produkter til vores kunder gennem vores cirkulære forretningsmodel.
Expandia arbejder for miljøet gennem:
•
miljørigtige valg og bæredygtig brug af materialer
•
reducering af affald, der skal deponeres
•
energieffektivitet og brug af vedvarende energi i virksomheden og i de
produkter og services, som vi leverer
•
reduktion af CO2-udledning ved transport
•
samarbejde og partnerskab
•
overholdelse af de love og regler, der gælder for vores virksomhed
•
konstant forbedring af vores ledelsessystem for at opnå bedre resultater
•
beskyttelse af miljøet og arbejdet for at forebygge forurening
Forretningssystemet er baseret på ISO 14001, som danner grundlag for vores
arbejde.
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ARBEJDSFORHOLD OG
MENNESKERETTIGHEDER
I Expandia har vi som ambition at være branchens mest
attraktive og trygge arbejdsplads. Vi har fortsat vores
vækstrejse, og forudsætningen er vores medarbejdere,
deres engagement og trivsel. I 2020 har vi haft skarpt
fokus på, at vores medarbejdere trives i hverdagen,
selvom pandemien har ændret markant på arbejds
forholdene.

Bedre fysisk og mental sundhed
SÆRLIGE OMRÅDER

ARBEJDSMILJØ

- Udvikling af fysisk og mental sundhed
på arbejdspladsen og forebyggelse af
skader

- Ujævn arbejdsbelastning
- Diskriminering eller anden krænkende
særbehandling

- Kompetenceudvikling og personlig
udvikling på arbejdet

- Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

- Kunders og lejeres sundhed og
sikkerhed, for eksempel sunde og
sikre miljøer ude og inde

- Krænkelse af menneskerettigheder
- Kunders sikkerhed og sundhed

I Expandia arbejder vi systematisk med arbejdsmiljø, og vi er certificerede i henhold til ISO 45000:
2015. Ledelsessystemet danner grundlag for det
arbejde, vi udfører internt, hvor risikostyring er en
selvfølge. Arbejdsmiljøarbejdet er centralt styret af
sikkerhedsudvalget og følges regelmæssigt op på
KMA-møder (Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø). I vores
systematiske og forebyggende arbejde indgår blandt
andet risikovurderinger, sikkerhedsgennemgange og
brandinspektioner. Nogle af de hyppigst identificerede risici sker i forbindelse med fald, modulløft samt
stressrelateret over- og underbelastning.
Vi har tidligere gennemført årlige risikodialoger med
medarbejderne for at identificere eventuelle risici i
arbejdsmiljøet. I 2020 introducerede vi en ny fremgangsmåde, hvor vi gik væk fra mødeformatet og
i stedet lavede en undersøgelse. Dette førte til en
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højere deltagelse og dermed bedre betingelser for
at identificere og forebygge risici på et tidligt stadie.
I 2020 udførte vi også særlige risikovurderinger
vedrørende smitterisikoen for Covid-19 gennem en
specielt udpeget corona-gruppe. Gruppen har blandt
andet haft ugentlige møder for at følge udviklingen
og anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.
Der er blevet lavet instruktioner og vejledninger for
medarbejdere og ledere med fokus på smitterisiko
og arbejdsmiljøansvar ved at arbejde hjemme.
I løbet af 2020 gennemførte vi en omstrukturering
i Expandia Sverige. Inden implementeringen lavede
vi en risiko- og konsekvensanalyse med en plan
for nødvendige tiltag. Derudover sikrede vi en høj
ledelsesmæssig tilstedeværelse og dialog med vores
medarbejdere for at få overblik over eventuelle risici
ved ændringen i organisationen.
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Tilfredse medarbejdere
I årets NMI-undersøgelse, som tager udgangspunkt i
Expandia Sverige, ligger værdierne fortsat på et højt
niveau, men med lidt dårligere resultater inden for
visse områder. Det skyldes blandt andet coronapandemien.
Selvom corona-året gav anledning til bekymring og
ændrede arbejdsforhold, så forbliver resultatet inden
for underemnet Sundhed og trivsel på et højt niveau
i årets medarbejderundersøgelse. I Expandia tilbyder
vi alle ansatte en årligt sundhedsbidrag, helbredsundersøgelser hvert andet år og en privat sundhedsforsikring. Expandia har ingen overenskomst, men
vi sigter mod at tilbyde alle vores medarbejdere
tilsvarende eller bedre vilkår.
Inden for området Relationer er resultatet 0,6
enheder lavere sammenlignet med sidste års undersøgelse. Det kan skyldes, at området indeholder
underemner, som inkluderer fælles aktiviteter, trivsel
og Expandia-ånden. Interessant er det, at trivsel
som parameter er steget lidt fra 4,2 til 4,3. På den
anden side er værdierne faldet i fællesaktiviteter og

Expandia-ånden – noget der direkte kan tilskrives
corona-pandemiens indflydelse på kalenderåret, hvor
der blev afholdt færre fællesaktiviteter end normalt.
Ledelse er et andet område, hvor vi har investeret mange ressourcer inden for de seneste år. Det
afspejlede sig også i vores medarbejderundersøgelse forrige år. I 2020 gennemførte vi en lederuddannelse, der danner grundlag for nye ledelsesstrategier
fremover. I dette års undersøgelse kan man se et
lille fald i Ledelse. Det hænger sammen med tiden,
som det tog os at skifte til alternative måder at
arbejde på, da pandemien ramte. Vi fortsætter vores
arbejde inden for ledelse, da målet i Expandia Sverige
er at ligge over 4,0 i NMI.

Fördelning av personalstyrka (män/kvinnor)

2019

2018

79 (57/22)

65 (46/19)

61 (45/16)

51 (37/14)

10 (6/4)

7 (4/3)

DANMARK

5 (4/1)

4 (3/1)

FINLAND

3 (2/1)

3 (2/1)

ANTAL ANSTÄLLDA (31/12 2019)
GEOGRAFISK FÖRDELNING
SVERIGE
NORGE

Information og involvering er også faldet en smule,
da behovet for informationsudveksling øges i en tid,
hvor medarbejderne i højere grad arbejder hjemmefra.

NMI-undersøgelse Expandia Sverige (Skala 1-5 hvor 5 er bedst)
OMRÅDE RELATIONER

2020

2019

2018

TRIVSEL

4,3

4,2

4,5

FÆLLESAKTIVITETER

3,3

4,4

4,4

OS/EXPANDIA-ÅNDEN

3,3

3,9

4,1

GENNEMSNIT

3,6

4,2

4,3

OMRÅDE

2020

2019

2018

TRYGHED

4,1

4,3

4,2

KOMMUNIKATION

3,8

3,9

3,9

ARBEJDSBELASTNING

4,2

4,2

4,2

SELVBESTEMMELSE

4,1

4,4

4,2

LEDELSE

3,8

3,9

3,8

RELATIONER

3,6

4,2

4,3

INFORMATION/MEDBESTEMMELSE

3,9

4,1

4,0

KREATIVITET

3,7

3,9

4,1

SUNDHED OG TRIVSEL

3,9

3,9

3,9

TOTALVÆRDI NMI

3,9

4,1

4,1

98 %

71 %

90 %

SVARFREKVENS
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Antidiskrimination og sociale forhold

Med Expandia-ånden i fokus

Vores NMI-undersøgelse afdækker årsagerne til diskrimination samt seksuelle krænkelser og repressalier. I dette års undersøgelse var resultatet over 90%
i hvert underspørgsmål om, at der ikke blev anset
nogen risiko for diskrimination. Det er en forbedring
på alle parametre. Risikoen for seksuelle krænkelser
og repressalier er også faldet. På den anden side er
usikkerheden større, da svarmuligheden ”ved ikke”
er højere. Forklaringen på dette vil blive undersøgt
nærmere. Diskrimination er også inkluderet i den omfattende risikoanalyse, som vi lavede i løbet af året,
hvilket erstatter tidligere udførte risikodialoger. Den
nye risikovurdering er mere omfattende og stiller
mere detaljerede spørgsmål, som viser et øjebliksbillede i vores organisation og danner udgangspunkt
for de mål, vi sætter.

For at fastholde en stærk position på markedet og
levere gode produkter er det et succeskriterie for os
at kunne tiltrække de rigtige kompetencer. I 2019 blev
der i Expandia Sverige oprettet en ambassadørgruppe for at styrke vores brand som arbejdsgiver, øge
trivsel og fremme Expandia-ånden hos medarbejderne.
Gruppens primære opgave er at formidle vores kerneværdier og skabe kontakt til fremtidige kandidater ved
at deltage i jobmesser på universiteter og gymnasier.
I 2020 deltog vi i tre messer, inden de resterende
arrangementer blev aflyst på grund af corona.

Vores leverandører forpligter sig til at arbejde aktivt
med antidiskrimination, og vi kræver, at alle medarbejdere skal have skriftlige ansættelsesforhold og
rimelige vilkår i forhold til gældende overenskomster.
Læs mere under afsnittet Leverandørhåndtering og
opfølgning.

Jobmesserne og vores indsats på sociale medier har
givet de ønskede resultater. Antallet af uopfordrede
ansøgninger steg i 2020, og det samme gjorde antallet
af kvalificerede ansøgere i forbindelse med vores rekrutteringstiltag. I løbet af efteråret 2020, hvor vores
medarbejdere var nødt til at arbejde hjemmefra, blev
ambassadørgruppens fokus at styrke Expandia-ånden
og arbejde med interne aktiviteter for de ansatte i
Expandia.
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FORDELING AF MEDARBEJDERE (MÆND / KVINDER)

2020

2019

2018

ANDEL MÆND/KVINDER I PROCENT

73/27

72/28

71/29

ANTAL ANSATTE (ST)

81 (59/22)

79 (57/22)

65 (46/19)

SVERIGE

64 (47/17)

61 (45/16)

51 (37/14)

NORGE

9 (6/3)

10 (6/4)

7 (4/3)

DANMARK

5 (4/1)

4 (3/1)

5 (4/1)

FINLAND

3 (2/1)

3 (2/1)

3 (2/1)

Ansættelsesformer (%)

2020

2019

2018

97,5

96,2

98,5

2,5

3,8

1,5

96,3

97,4

97,0

0

0

0

ANSATTE SOM OMFATTES AF KRAV TIL ÅRLIG SAMTALE 97,5

97,4

98,5

FASTANSATTE
DELTIDSANSATTE
FULDTIDSANSATTE
ANSATTE SOM OMFATTES AF KOLLEKTIVAFTALE

Kompetenceudvikling og personlig
udvikling
I løbet af året er medarbejdertrivsel og fælles
skabsfølelse på arbejdspladsen blevet udfordret af
corona-pandemien. I Expandia har vi arbejdet forebyggende med risikoanalyser i tæt dialog med medarbejderne og har set vigtigheden i at fortsætte med at
værne om Expandia-ånden og fællesskabet, selvom
forholdene har været anderledes på grund af hjemmearbejde.
Den planlagte kompetenceudvikling – i form af kurser
og uddannelse – måtte i nogen grad aflyses på grund
af corona. Vi har besluttet, at den nødvendige uddannelse skal gennemføres digitalt i 2021, hvis ikke
omstændighederne ændrer sig undervejs.

Kunders og lejeres sikkerhed og sundhed
Ligesom vi selv stiller høje krav til vores systematiske arbejdsmiljøarbejde, stiller vi også krav til vores
entreprenørers indsats på området. Det betyder blandt
andet, at tilladelser og andre sikkerhedsforanstaltninger skal være i overensstemmelse med den gældende
lovgivning. Vi kræver også, at vores entreprenører
indrapporterer personskade, ulykker og andre hændelser til os. I 2020 havde vi i Expandia et intern mål om
at øge antallet af indrapporterede ulykker og hændelser, da det giver et bedre grundlag for at identificere
risici og reducere antallet af ulykker i fremtiden. Vi har

24 | EXPANDIAS MILJØRAPPORT 2020

blandt andet indført information på fælles skærme i
kontorområder og på kontormøder, hvor vi informerer
om vigtigheden i at indrapportere ulykker og hændelser. I løbet af 2020 blev der indrapporteret én ulykke i
Expandia Sverige samt fem hændelser i Sverige og fire
i Norge.
Det er også en vigtig del af vores arbejde at sikre, at
vores brugere er garanteret et sundt indeklima. Visse
kemikalier kan have en negativ påvirkning af både
brugernes sundhed og på miljøet. I Expandia håndterer
vi denne miljørisiko ved at sikre, at vores leverandører
udelukkende bruger godkendte kemikalier i produktionen. Det sker gennem vores SINTEF-certificering – en
norsk certificering, som sikrer, at de produkter, der er
indbygget i vores moduler, er godkendt i overensstemmelse med fastlagte kriterier.
Nogle af de specifikke krav, som kontrolleres årligt,
er indholdet af kemikalier, som er sundhedsskadelige
og miljøfarlige, samt indvirkningen på indeklimaet – fx
emissioner. Der stilles blandt andet krav til godkendte
emissionstests, indholdsfortegnelser og sikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier. Kvalitetskontrol
udføres også årligt på den fabrik, hvor vi får vores
moduler produceret. I 2020 blev inspektionen udført i
november. Anvendte materialer og emner i vores moduler er fortsat i fokus – læs mere i afsnittet om miljø.

Arbejdsmiljø har været et fokusområde i byggebranchen i mange år.
Flere og flere er begyndt at få øjnene op for fordelene ved at have
gode personalerum ved store og krævende byggeprojekter. Et godt
arbejdsmiljø på byggepladsen skaber bedre betingelser for kommunikationen mellem både medarbejdere og samarbejdspartnere, en
stærkere holdånd og højere trivsel.
Vores moduler fungerer som et moderne og bedre alternativ til
nuværende skurvogne. I modsætning til de enkle skurbyer, som
mange er vant til, giver modulerne et bedre indeklima og mere
fleksible planløsninger.

KPI KONCERN

2020

2019

2018

ARBEJDSULYKKER

1

0

5

HÆNDELSER

9

7

2

TILFÆLDE AF KRÆNKENDE SÆRBEHANDLING 0

0

0

SYGEFRAVÆR (%)

2,46

1,91

3,43

PERSONALEUDSKIFTNING (%)

2,56

3,13

3,28

Andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer [%]
2020

2019

2018

SVERIGE

50

29

25

NORGE

25

25

25

DANMARK

20

20

20

FINLAND

25

25

ANDEL AF KVINDER I
KONCERNLEDELSEN:

1 AF 7
GÆLDER 2018, 2019 OG 2020
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PRODUKT- OG SOCIALT ANSVAR
FOKUSOMRÅDER
- Leverandørkontrol omkring miljø,
arbejdsmiljø og menneskerettigheder i forbindelse med køb af varer 		
og tjenesteydelser
- Opfølgning og aktiviteter, der er med
til at øge kundetilfredsheden ved
de produkter og tjenesteydelser, vi 		
leverer
- Lokalt socialt engagement for at bidrage
til en bæredygtig udvikling af samfundet
MILJØRISICI
- Krænkelse af menneskerettigheder
- Kundernes sikkerhed og sundhed

Expandia Sverige er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og arbejder løbende
med forbedringstiltag og kundetilfredshed. Resten af koncernen arbejder i overensstemmelse med ledelsessystemet, og kvalitetsmålene formidles rundt i hele
koncernen. I Expandia udfører vi årlige NKI-undersøgelser, der sendes ud til kunder
og lejere. I 2020 er svarprocenten for begge undersøgelser steget. Den samlede
tilfredshed er øget, mens den samlede tilfredshed blandt lejere er faldet en smule.
Tilfredse kunder og lejere i fokus
Hos os er vores kunder og lejere altid i fokus, og
vores kvalitetsmål tager udgangspunkt i kundeundersøgelser, der udføres én gang om året. Årets
NKI-indeks og den samlede vurdering lå i år på 90%.
Det er det bedste resultat, siden vi begyndte at gennemføre undersøgelsen i 2012. NKI-indekset måler
andelen af kunder, som vil anbefale os til andre.
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Det har i 2020 været et overordnet kvalitetsmål at
øge kundetilfredsheden til mere end 80% på koncernniveau og øge NKI-undersøgelsens svarprocent.
Vores kunder defineres som personer, der indgår og
er ansvarlige for lejekontrakten. For at øge svarprocenten har vi udsendt personlige invitationer
og opdateret databasen med kundeoplysninger for
at sikre, at undersøgelsen nåede frem til de rette
personer. I alle lande undtagen Danmark steg svar-

procenten, og på koncernniveau konstaterede vi en
stigning fra 21% i 2019 til 31% i 2020.
I Expandia gennemfører vi også løbende aktiviteter
for at opretholde og øge kundetilfredsheden blandt
lejerne. I løbet af året introducerede vores kundesupport et opfølgningsbesøg nogle måneder efter,
at kunderne er flyttet ind. Det styrker relationen til
lejerne og giver en god dialog. Målet er at øge disse
aktiviteter fremover. Udvidelsen af vores ledelsesteam og indførelsen af en chatfunktion på vores
hjemmesiden er andre tiltag, som vi implementerede
i 2020 for at øge vores tilgængelighed.

gangen for kunden. På koncernniveau viser vores
arbejde en forbedring fra 84% tilfredse kunder i 2019
til 90% i 2020.
NKI-undersøgelsen distribueres også til vores lejere.
Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvad
de synes om Expandia med hensyn til levering og
service. Undersøgelsen blev distribueret til eksisterende lejere i Sverige og Norge og havde en svarprocent på 26% i 2020 sammenlignet med 22% i 2019.
Det årlige indeks for kundetilfredshed hos lejere er
4 procentpoint lavere end sidste års undersøgelse
med 64% tilfredse respondenter.

Vi udfører montageinspektioner, hvor mangler og
forbedringsområder videreformidles og håndteres
af relevante underentreprenører. I løbet af 2020 har
sælgernes tilbagemeldinger og tilgængelighed også
udviklet sig. Det samme har indflytningsgennem-
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Kunders og lejeres prioritering af
miljøspørgsmål
I undersøgelsen af både kunder og lejere spørges
der også til, hvilke af vores ti mest væsentlige
bæredygtighedsområder der har højest prioritet. For
vores lejere har sundhed og sikkerhed højeste prioritet – for eksempel et sundt og sikkert indeklima.
92% af respondenterne har angivet området som et
af de fem vigtigste, og det gør det til det mest valgte
af alle. Det er værd at bemærke, at en højere andel
angiver dette område som det vigtigste i forhold til
året før (89%). Det fremgår også, at tallet er 96%
blandt nye kunder, der har haft en relation til Expandia i to år eller mindre.
De øvrige områder, som prioriteres højt, er: Bedre
fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen og
forebyggelse af skader på grund af arbejdsmiljøet,
bæredygtige valg og bæredygtig brug af materialer,
energieffektivitet og brug af vedvarende energi samt
opfølgning og tiltag til at øge kundetilfredsheden. I
nævnte rækkefølge. Kunderne i undersøgelsen har
også prioriteret sundhed og sikkerhed højest (81%),
og lige efter kommer bæredygtige valg og bæredygtig brug af materialer. Derefter kommer kendskab til
love og overholdelsen af dem, energieffektivitet og
leverandørkontrol.

Leverandørhåndtering og opfølgning
Vi arbejder løbende med tiltag, der skal sikre høj produktkvalitet og udvikle vores forskellige modultyper.
I 2020 blev der udført 12 montageinspektioner og 11
leveringskontroller. Ved inspektionerne kontrolleres
det, at alle trin under levering og montering udføres i
overensstemmelse med vores krav og retningslinjer.
Identificerede mangler og forbedringsområder bliver
derefter videreformidlet og håndteret af relevante
underentreprenører.
Vi stiller krav til leverandører og entreprenører
gennem vores entreprenørregler, som underskrives
af de respektive medarbejdere hos den tilknyttede
entreprenør, inden arbejdet påbegyndes.
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Entreprenørreglerne blev senest opdateret i marts
2021. Reglerne stiller krav om, at vores entreprenører skal arbejde aktivt med antidiskriminering, og
at alle medarbejdere skal have skriftlige ansættelsesforhold og rimelige vilkår i forhold til gældende
overenskomster.
Entreprenøren må heller ikke forårsage, bidrage eller
være knyttet til krænkelser af menneskerettigheder og skal arbejde for at forhindre krænkelser og
afhjælpe eventuelle negative påvirkninger. Denne
risikostyring gælder også for alle underleverandører,
der bruges i Expandia-regi, samt ved indkøb af varer
og services, som entreprenøren leverer.
Processen for leverandørvurdering er blevet udviklet i løbet af 2020, og formålet har været at udvikle
modellen for at sikre, at der tages hånd om relevante
risici og forretningsparametre. Vurderingsmodellen tager højde for, om leverandøren er mere eller
mindre forretningskritisk, og om der er specifikke
risici knyttet til produktområdet, som leverandøren
beskæftiger sig med. Vurderingen tager også højde
for kravene i vores ISO-certificeringer. I 2020 blev 61
leverandører evalueret.
I 2021 har vi planer om at videreudvikle leverandørvurderingsmodellen for at sikre den rigtige håndtering, når bæredygtighedsparametre indeholder både
økonomiske (governance), miljømæssige og sociale
faktorer.

For Expandias lejere
har sundhed og sikkerhed
højeste prioritet – for eksempel
et sundt og sikkert
indeklima.

Lokalt medborgerskab
Vi arbejder løbende med at skabe samfundsnytte
ved at støtte virksomheder og organisationer, der arbejder med og for mennesker. Det kan for eksempel
være sportsklubber eller velgørenhedsorganisationer. Expandia-koncernen støtter Børnecancerfonden,
Cancerfonden og BRIS (Børns Rettigheder i Samfundet) – og i hvert land sponsoreres flere sportshold
inden for blandt andet fodbold, basketball og hockey.
NKI kunde [%]

2020

2019

2018

HELHEDSINDTRYK

91

84

85

VIL ANBEFALE

89

84

80

NKI-VÆRDI

90

84

83

NKI LEJER [%]

2020

2019

2018

HELHEDSINDTRYK

63

72

63

VIL ANBEFALE

65

64

65

NKI-VÆRDI

64

68

64
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ØKONOMI OG FORRETNINGSETIK
For os handler den økonomiske del af bæredygtighedsarbejdet om økonomisk vækst, værdiskabelse og styring
af ressourcer. Langsigtet ressourceeffektivitet og genanvendelse er nøgleord i vores økonomiske bæredygtighed.
I de senere år har vi foretaget store investeringer med
fokus på at opgradere eksisterende moduler i overens
stemmelse med en cirkulær forretningsmodel.

VÆSENTLIGE OMRÅDER

MILJØRISICI

- Kontrol med udviklingen i indtjening, 		
likviditet og balance

- Uacceptable forretningsforbindelser

- Kendskab til og overholdelse af
gældende og fremtidig lovgivning
i branchen

for at øge effektiviteten og finde nye markedsområder til de moduler, vi har på lager.

- Forretningsetik og anti-korruption

Økonomisk udvikling og udfordringer
Moduludlejningsbranchen har historisk set været
præget af høj kapacitetsudnyttelse. I løbet af de
seneste to år er der dog gradvist opstået et overskud
af moduler i branchen. Det er et resultat af intensive
investeringer i genhusning af flygtninge, som startede
i 2015. Det store behov for midlertidige modulløsninger er efterhånden blevet erstattet af permanente løsninger. Det tager derfor tid, inden den lave efterspørgsel og vækst indhenter branchens store udbud. Når
udbud og efterspørgsel er ude af balance, giver det en
nedadgående spiral i forhold til prissætningen over for
kunderne. Vi modvirker den nuværende situation ved
kraftigt at reducere investeringerne i nyproducerede
enheder og i stedet fokusere på vedligeholdelse og
opgradering af den eksisterende modulflåde, så den
lever op til nutidens standarder – og så vidt muligt

30 | EXPANDIAS MILJØRAPPORT 2020

også fremtidige lov- og kundekrav. Det er vigtigt for
os, at den aktive modulflåde kan bruges så længe
som muligt ud fra et både et rentabilitets- og bæredygtighedsperspektiv.

Store returstrømme skaber nytænkning
En af vores forretningsudfordringer er at matche
markedets behov med vores tilgængelige produkter – altid med fokus på at genbruge så meget som
muligt. Samfundets udfordringer og krav ændrer
sig konstant, og vi ser, at midlertidige moduler kan
bruges inden for flere områder. Efter at vi i flere år
har nyproduceret børnehave- og skolemoduler for at
imødekomme det store behov på markedet, ser vi nu
et skifte, hvor markedet efterspørger andre typer
midlertidige lokaler. 2020 var et år, hvor vi fik mange
moduler retur. Derfor startede vi flere projekter op

En ny målgruppe i forhold til brug af midlertidige
moduler blev i foråret 2020 de organisationer og
myndigheder, der står for test, undersøgelse og
vaccination i forbindelse med corona.

Forretningsetik og antikorruption
Processen for leverandørvurdering er blevet videreudviklet i løbet af 2020. Formålet har været at
udvide modellen med flere parametre for at sikre
optimal håndtering af relevante risici og forretningsparametre. Leverandører skal leve op til vores forretningsetiske krav, hvis de ønsker at fortsætte samarbejdet. Vores whistleblower-ordning kan bruges
til at indrapportere eventuelle uregelmæssigheder i
forsyningskæden. Ved udgangen af 2020 havde der
ikke været nogen sager.

leres i henhold til ny lovgivning hvert kvartal. KMA-lederen kvitterer for lovgivningsmæssige ændringer
og står for at videresende relevante love til personer,
som er ansvarlige for at justere både processen og
relevante kontrol- og supportdokumenter. Ændringer
i arbejdsmetoder formidles derefter til de berørte
grupper i Expandia.
Inden for koncernen sker håndteringen af love gennem forskellige retshåndhævelsessystemer.
Overholdelsen af love kontrolleres internt hvert år
og gennem ekstern revision.

Juridisk overvågning i Expandia Sverige sker i overensstemmelse med etablerede rutiner, der kontrol-
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GRI-INDEX
GRI STANDARDER

INDIKATOR

SIDE

KOMMENTAR/UDELADT

GENERELLE OPLYSNINGER

GRI STANDARDER

INDIKATOR

SIDE

KOMMENTAR/UDELADT

VÆSENTLIGE MILJØOMRÅDER FOR EXPANDIA

ORGANISATIONSPROFIL
GRI 102: Generelle
oplysninger

102-1 Organisationens navn

2

102-2 Vigtigste varemærker, produkter og
tjenester

2-3

102-3 Lokalisering af organisationens hovedkontor

3

102-4 Lande organisationen har virksomhed i

3

102-5 Ejerstruktur og selskabsform

3, 12

102-6 Tilstedeværelse på markedet

3

MILJØ
BÆREDYGTIGE VALG OG BÆREDYGTIG ANVENDELSE AF MATERIALER
GRI 103: Ledelse

GRI 301: Materialer

103–1: Afgrænsning for væsentlige spørgsmål
i organisationen

16-18

103–2: Oplysninger om miljøstyring

16-18

103–3: Opfølgning på miljøstyring

16-18

301-1: Materialeomfang

17

102-7 Organisationens størrelse

3

ENERGIEFFEKTIVITET OG BRUG AF ALTERNATIV ENERGI I VIRKSOMHEDEN OG FOR PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER SOM KØBES

102-8 Antal ansatte fordelt på beskæftigelse,
region og køn

24-25

GRI 103: Ledelse

102-9 Organisationens forsyningskæde
102-10 Væsentlige ændringer i organisationen eller
forsyningskæden i rapporteringsperioden
102-11 Anvendelse af forsigtighedsprincippet

14

102-12 Eksterne bestemmelser, standarder, principper
som organisationen overholder

11, 18

102-13 Aktive medlemskaber af organisationer, såsom
brancheorganisationer og interesseorganisationer

Se kommentar

102-14 Erklæring fra den administrerende direktør

4-5

102-16 Organisationens værdier, principper, standarder
og adfærdskodekser

12, 18, 30-31

103–1: Afgrænsninger for væsentlige spørgsmål
i organisationen

12-13

6-7

103–2: Oplysninger om miljøstyring

12-13

4-5, 6-7, 11, 21

103–3: Opfølgning på miljøstyring

12-13

302–1: Energianvendelse i organisationen

13

302–2: Energianvendelse uden for organisationen

Se kommentar

GRI 302: Energi

Intet medlemskab

STRATEGI

Expandia har tidligere rapporteret energiforbrug i forbindelse med fremstilling, men har
ved nærmere analyse indset, at tallene var
mangelfulde. Der arbejdes på at gennemgå
nøgletal knyttet til energiforbrug uden for
organisationen.

ARBEJDSFORHOLD OG MENNESKERETTIGHEDER

ETIK OG INTEGRITET

FREMME AF FYSISK OG MENTAL SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG FOREBYGGELSE AF SKADER SOM FØLGE AF ARBEJDSMILJØET
GRI 103: Ledelse

VIRKSOMHEDSLEDELSE
102-18 Virksomhedsledelse inkl. udvalg og bestyrelsesansvar for økonomiske, miljømæssige og sociale
konsekvenser

11
GRI 403: Sundhed
og sikkerhed

INTERESSENTRELATIONER

103–1: Afgrænsninger for væsentlige spørgsmål
i organisationen

21

103–2: Oplysninger om miljøstyring

21

103–3: Opfølgning på miljøstyring

21-23

403–2: Arbejdsrelaterede skader, hændelser og
sygefravær

25

MANGFOLDIGHED OG LIGE MULIGHEDER

102-40 Interessentgrupper som organisationen har
kontakt med

8

102-41 Antal ansatte som er omfattet af kollektive
overenskomster

24

102-42 Politik til identificering og udvælgelse
af interessenter

8

102-43 Dialog og aktiviteter med interessenter

8

GRI 103: Ledelse

GRI 405: Mangfoldighed og lige
muligheder

102-44 Vigtige spørgsmål som rejses gennem dialog med 8-9
interessenter og hvordan organisationen har fulgt op på
disse områder og spørgsmål

103–1: Afgrænsninger for væsentlige spørgsmål
i organisationen

23

103–2: Oplysninger om miljøstyring

23

103–3: Opfølgning på miljøstyring

23-24

405–1: Mangfoldighed i bestyrelsen, ledelsen og blandt
virksomhedens medarbejdere

24-25

KOMPETENCEUDVIKLING OG PERSONLIG UDVIKLING PÅ ARBEJDSPLADSEN
GRI 103: Ledelse

OM REGNSKABET

24

103–2: Oplysninger om miljøstyring

24

103–3: Opfølgning på miljøstyring

24

404–1: Antal timer uddannelse/kompetenceudvikling
pr. medarbejder

Se kommentar

102-45 Enheder som indgår i regnskabet

35

102-46 Proces til at definere indholdet af regnskabsføring og afgrænsning af aspekterne

8-9

102-47 Identificering af væsentlige aspekter/spørgsmål

9

GRI 404: Kompetenceudvikling og
uddannelse

102-48 Ændring af og begrundelse for eventuelle revideringer af information som indgår i tidligere regnskaber

13, 14, 18

KUNDERS OG LEJERES SUNDHED OG SIKKERHED, SOM FX ET SUNDT OG SIKKERT INDEN- OG OG UDENDØRSMILJØ

102-49 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regnskabsperioder med hensyn til omfang af aspekternes
afgrænsning

Se kommentar

102-50 Regnskabsperiode

35

2020

102-51 Dato for udgivelse af seneste regnskab

Se kommentar

8:e juni 2019

102-52 Regnskabscyklus

35

Årligt

102-53 Kontaktperson for rapporten

35

Mathias Johansson

102-54 Erklæring om at regnskabet overholder
GRI Standards

35

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med GRI Standards, niveau Core.

102–55: GRI Index				

32-34

102–56: Ekstern attest

Se kommentar
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Alle virksomheder i koncernen

103–1: Afgrænsninger for væsentlige spørgsmål
i organisationen

GRI 103: Ledelse
Expandia har tidligere rapporteret energiforbrug i forbindelse med fremstilling, men har
ved nærmere analyse indset, at tallene var
mangelfulde. Der arbejdes på at gennemgå
nøgletal knyttet til energiforbrug uden for
organisationen.

103–1: Afgrænsninger for væsentlige spørgsmål
i organisationen

24

103–2: Oplysninger om miljøstyring

24

103–3: Opfølgning på miljøstyring

24

Utilstrækkelige data rapporteret i 2020
på grund af manglende rutiner og system
understøttelse.

GRI-rapporten er ikke certificeret eksternt
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GRI STANDARDER

INDIKATOR

SIDE

KOMMENTAR/UDELADT

PRODUKTANSVAR OG SOCIALT ANSVAR
OPFØLGNING OG AKTIVITETER FOR AT ØGE KUNDETILFREDSHEDEN VED LEVERING AF PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER
GRI 103:
Ledelse

103–1: Afgrænsning af væsentlige spørgsmål
i organisationen

26-27

103–2: Oplysninger om miljøstyring

26-27

103–3: Opfølgning på miljøstyring

26-27

LEVERANDØRKONTROL VEDRØRENDE MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG MENNESKERETTIGHEDER I FORBINDELSE MED KØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER
GRI 103:
Ledelse

103–1: Afgrænsning af væsentlige spørgsmål
i organisationen

28

103–2: Oplysninger om miljøstyring

28

103–3: Opfølgning på miljøstyring

28

GRI 308: Miljøkrav
til leverandørerne

308–1: Andel af nye leverandører vurderet på grundlag
af miljøkrav

28

GRI 414:
Sociale krav til
leverandører

414–1: Andelen af nye leverandører vurderet på grundlag
af sociale krav

28

ØKONOMI OG LEDELSE
KONTROL OVER UDVIKLINGEN I INDTJENING, LIKVIDITET OG BALANCE

GRI 103: Ledelse

103–1: Afgrænsning af væsentlige spørgsmål
i organisationen

30-31

103–2: Oplysninger om miljøstyring

30-31

103–3: Opfølgning på miljøstyring

30-31

LOKALT MEDBORGERSKAB

GRI 103: Ledelse

GRI 203 Indirekte
finansiel værdi

103–1: Afgrænsning af væsentlige spørgsmål
i organisationen

28

103–2: Oplysninger om miljøstyring

28

103–3: Opfølgning på miljøstyring

28

203–2: Indirekte økonomisk indvirkning

28

FORRETNINGSETIK OG ANTI-KORRUPTION

GRI 103: Ledelse

GRI 205:
Anti-korruption

103–1: Afgrænsning af væsentlige spørgsmål
i organisationen

31

103–2: Oplysninger om miljøstyring

31

103–3: Opfølgning på miljøstyring

31

205–3: Bekræftede tilfælde af korruption og opfølgning

31

Om Expandias miljørapport
Denne miljørapport opsummerer Expandias (org. NR. 556345-7687)
miljøarbejde i 2019 og er den fjerde rapport i henhold til Global Reporting Initiative
(GRI). Årsrapporten bliver lavet hvert år, og alle virksomheder i de lande, vi er repræsenteret i: Sverige, Norge, Danmark og Finland, er omfattet af rapporten. Denne rapport er
udarbejdet i overensstemmelse med GRI-standarder på niveau Core. Alle beløb i denne
rapport er i svenske kroner (SEK).
Kontaktperson:
Mathias Johansson, mathias.johansson@expandia.se, 021-480 12 81
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EXPANDIA
Expandia er en af Nordens største leverandører af midlertidige lokaler.
Vi producerer nøglefærdige kontorer, skoler, daginstitutioner og boliger,
der er tilpasset individuelle behov.
Hele Expandia er kendetegnet ved en cirkulær forretningsmodel,
hvor vores moduler kan bruges igen og igen. Intet skabes kortsigtet.
Alt er skabt til genbrug.
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