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MILJØRAPPORT 2021
Rom blev ikke bygget på én dag. Og slet 
ikke i moduler. Men vi arbejder hele tiden 
på at forbedre os som arbejdsplads, 
samarbejdspartner og leverandør.  
Et skridt ad gangen.



Om miljørapporten
Miljørapporten opsummerer Expandia Moduler AB’s (Org. nr. 556345-7687) miljøarbejde i 2021 og er den 

femte i rækken. Rapporteringen sker hvert år og dækker vores driftslande: Sverige, Norge, Danmark og 
Finland. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med GRI-standarder på Core-niveau. GRI-indekset 

kan findes på vores hjemmeside. Alle beløb i denne rapport er i svenske kroner (SEK).

Kontaktperson: 
Mathias Johansson, mathias.johansson@expandia.se

VIGTIGE BEGIVENHEDER

SALGSKONTOR I UMEÅ
Norrland er i vækst, og efter-

spørgslen på vores midlertidige 
lokaler er større end nogensinde 

før. Derfor er vi i fuld gang med at 
oprette et salgskontor i Umeå for 
at øge den lokale tilstedeværelse  

i området.  

VARMESTUE TIL HJEMLØSE
Velgørenhedsorganisationen  

Malmö Stadsmission har akut 
brug for lokaler, så vi har stillet en 

tidligere børnehave til rådighed 
som varmestue for byens  

hjemløse. 

SLEMMESTAD BRYGGE
Mens en helt ny bydel er i gang 

med at blive bygget i Slemmestad 
tæt på Oslo, fungerer vores modu-

ler som et midlertidigt indkøbs- 
center i udkanten af området.

EXPANDIA OUTLET 
Expandia Sverige har introduceret 
et nyt online koncept, hvor vores 
kunder kan købe brugte moduler. 
Det er et led i vores strategi om at 
forlænge levetiden på de moduler, 

der ikke længere lejes ud. 

NYE TJENESTER 
Nye markeder og en usikker 

verdenssituation skaber behov for 
nye kompetencer. Vi implemente-
rer nye strategiske services inden 

for IT og indkøb for at udvikle 
vores rutiner på området.  

FLYGTNINGEBOLIGER
Krigen i Ukraine har også  

skabt et behov for flere boliger til 
flygtninge. I marts 2022 stillede  

vi fire modullejligheder til rådighed 
for Mimer, Västerås kommunale 

boligselskab. 
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VI ER EXPANDIA

Expandia blev grundlagt i 1989 og er gennem årene vokset til en af Nordens største 
virksomheder inden for udlejning af midlertidige lokaler. Vi er i Sverige, Norge, Danmark 
og Finland og har hovedkontor i Västerås ikke langt fra Stockholm. 

Driften i Expandia-koncernen bliver varetaget af Expandia Moduler AB og datterselska-
berne 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 med to 
medlemmer i bestyrelsen. 

Vores forretningsidé er at give vores kunder midlertidige lokaler, der er tilpasset til 
blandt andet børnehaver, skoler, kontorer, beboelse og plejesektoren. Vi vil være første-
valget ved udlejning af standardløsninger inden for flytbare og midlertidige lokaler. Vores 
virksomhed skal drives på en bæredygtig måde, hvor vi tager hensyn til både miljømæs-
sige-, økonomiske- og sociale aspekter i alle processer. 

Vores totalløsning omfatter alt fra tegninger, byggetilladelser og byggemodning til el, 
VVS, montage og demontage. Og vi sørger for den løbende vedligeholdelse og service  
af modulerne. 

I Expandia-koncernen har vi valgt at støtte organisationer og foreninger, der arbejder 
med og for mennesker. For vi vil gerne bidrage til fællesskab, sundhed og trygge ram-
mer for både børn og voksne. I Danmark støtter vi Red Barnet, Danmarks Indsamling, 
Muskelsvindfonden og Danske Hospitalsklovne – og vi sponserer sportsklubber inden 
for fodbold og håndbold. 

Som brancheeksperter vil vi øge de samfundsmæssige fordele gennem midlertidige  
og funktionelle lokaleløsninger med et cirkulært og bæredygtigt perspektiv – og gøre  

Expandia til Nordens mest attraktive samarbejdspartner og arbejdsgiver. 

EXPANDIAS FEM FOKUSOMRÅDER

 SKOLE BØRNEHAVE KONTOR BOLIG PLEJE

9001 - Kvalitet
14001 - Miljø

45001 - Arbejdsmiljø

20.691 moduler
Eller i alt 595.900 m2

HØJESTE 
KREDITVÆRDIGHED

I 21 ÅR

FINANSIERING
KONCERN 2021

Egenkapital koncern
1.886 MSEK

Koncernbalance
2.582 MSEK

KONCERNOMSÆTNING  
2021

1.070 MSEK

Vores moderselskab
877 MSEK

ANTAL ANSATTE
(31. december 2021)

82
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For Expandia har 2021 været et år med kreativitet og 
innovation i forhold til måden at bruge vores modu-
ler på. I dag har vi en modulflåde på næsten 21.000 
enheder, og i løbet af året begyndte vi at kigge på nye 
segmenter – for eksempel til vores boligmoduler. 
De massive investeringer i infrastrukturen i det nord-
lige Sverige skaber et stort behov for fleksible boliger 
og lokaler. Der er behov for personer med særlige 
kompetencer og specialistviden, når projekterne skal 
føres ud i livet. Derfor er der brug for midlertidige boli-
ger i nærheden af byggeopgaverne. Det sker samtidig 
med, at der allerede er bo-
ligmangel i de områder, hvor 
de infrastrukturelle projekter 
finder sted. 

Her kan vi hjælpe med at 
finde hurtige løsninger ved at omdanne vores eksi-
sterende moduler – særligt børnehavemoduler – til 
boliger. Vi har omkring 2.500 moduler på lager, og 
størstedelen af dem er børnehavemoduler, hvor efter-
spørgslen er faldet kraftigt de seneste år. 

I løbet af 2021 startede vi også et samarbejde med en 
producent, der tilpasser rammerne, så de kan bruges 
i produktionen af nye, nøglefærdige boliger. Det er 
endnu et eksempel på et nyt anvendelsesområde for 
vores produkter. 

Udfordrende prissætning
En stor udfordring for os har været prissætningen 
på markedet. Der har været et meget stort prispres 
i 2020 og 2021 – særligt i forhold til priserne på 
offentlige indkøb og aftaler. Det skyldes blandt andet, 

at branchen 
gennem 
nogle år har 
fået mange 
moduler 
retur, når 

lejemålet er ophørt, og der er derfor blevet opbygget 
store lagre.  

Prispresset kommer til at have en effekt på længere 
 sigt, da lejemålene typisk løber over flere år. I et 

forsøg på at løse udfordringen har vi arbejdet kreativt 
med forskellige idéer og nye løsninger omkring vores 
aftaler. 

Siden slutningen af 2021 har vi mærket store pris-
stigninger på for eksempel træ, køkkener og hårde 
hvidevarer. Vi har også haft problemer i forhold til 
leverancer af visse komponenter – særligt efter 
Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022. 
Indtil videre er det dog lykkedes os at overholde vores 
leverancer, selvom det har øget vores omkostninger. 

Tvunget tilbage til vejtransport
I starten af 2022 brød Green Cargo den aftale, vi 
havde omkring jernbanetransport af vores moduler 
til de nordlige dele 
af Sverige. Årsa-
gen er en række 
skærpede krav fra 
Green Cargos eje-
re, den svenske stat, om 
at effektivisere driften. 
Vores leverancer er svære at planlægge for Green 
Cargo, da ordrerne er styret af vores kunders behov 
og derfor kommer i et skiftende tempo. 

At Green Cargo har brudt aftalen vil desværre ramme 
os på flere områder – ikke mindst på vores CO2-ud-
ledning, der vil stige, når vi vender tilbage til at trans-
portere vores moduler med lastbiler. 

Nye regler stiller hårde krav
De nye opdaterede regler, blandt andet BBR29, stiller 
hårde krav, der er en udfordring for hele branchen og 
øger omkostnin-
gerne. Den nye 
lovgivning tager 
nemlig ikke højde 
for forskellen på 
permanente bygninger 
og midlertidige modu-
ler, der kun skal stå i nogle år. De ændringer, der skal 
laves, når modulerne løbende skal tilpasses de nye 
krav, kommer til at skabe en stor miljøbelastning. 
Derudover bliver der også stillet forskellige krav fra 
kommune til kommune.

Mange nye anvendelsesområder i fremtiden
Udover investeringerne i infrastruktur i det nordlige 
Sverige, som vi tror på kan have en positiv påvirk-

ning på vores forretning, er ældre- og plejeboliger et 
område, hvor vores produkter kan imødekomme et 
stigende behov – blandt andet ved opgradering af 
vores eksisterende modulflåde. Vi ser dog, ligesom 
med børnehaver og skoler for tyve år siden, at der er 
behov for en holdningsændring hos potentielle kunder 
– en forståelse for, at kvaliteten af vores midlertidige 
lokaler er lige så høj som i permanent byggeri. 

Det er også muligt at være endnu mere fleksibel i 
forhold til miljøer og steder, hvor modulerne kan pla-
ceres. Da der er tale om midlertidige løsninger, vil der 
kunne blive etableret ældre- og plejeboliger i områder, 
som normalt ikke må bebygges – for eksempel ved 
søer eller i parkområder. 

2022 begyndte med 
en meget alvorlig 
begivenhed i Europa. 
Ruslands invasion af 
Ukraine har skabt et 
akut behov for boli-

ger til Ukrainske flygtninge. I Expandia har vi forsøgt 
at bidrage på forskellige måder, og i marts stillede vi 
fire modullejligheder til rådighed for Västerås Kom-
mune til at modtage flygtninge. Vi kommer også til 
at se et behov for flere børnehaver og skoler, når de 
nyankomne familier og børn er kommet godt på plads 
i vores samfund.

Den usikre verdenssituation har skabt et stærkt ønske 
om igen at mødes med vores kunder og samarbejds-
partnere og opleve socialt samvær med kolleger 
og medarbejdere. Digitale løsninger har været helt 

afgørende under 
pandemien, men 
personlige møder  
og dét at gøre tinge-
ne sammen er meget 
vigtigt. 2022 er et år, 
hvor vi – sammen 

med medarbejdere, kunder og leverandører – vil byg-
ge vores team endnu stærkere.
 

Jonas Wallstedt
Koncerndirektør
Administrerende direktør, Expandia Moduler AB

DIREKTØREN  
HAR ORDET

2022 er et år, hvor vi  
– sammen med med-

arbejdere, kunder og leveran- 
dører – vil bygge vores team 
endnu stærkere.  

Der har været et meget stort prispres i 
2020 og 2021 – særligt i forhold til priser-
ne på offentlige indkøb og aftaler. 

I Expandia har vi forsøgt at bidrage på  
forskellige måder, og i marts stillede vi fire 
modullejligheder til rådighed for Västerås 
Kommune til at modtage flygtninge.

Da der er tale om midlertidige løsninger,  
vil der kunne blive etableret ældre- og pleje- 
boliger i områder, som normalt ikke må  
bebygges.
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med kunderne sker på flere måder – for eksempel gen-
nem kontraktopfølgningsmøder, byggemøder, messer 
og konferencer. Vi har også en årlig tilfredshedsunder-
søgelse. 

De produkter, vi selv leverer, er underlagt hårde lovkrav 
på flere områder, og behovet for at stille spørgsmål i 
forhold til vores samarbejdspartnere er blevet endnu 
mere tydeligt de seneste år. Konkrete problemstillinger, 
som gælder for hele branchen, tages op i fællesskab in-
den for vores brancheorganisation. Vi har årlige medar-
bejdersamtaler og -undersøgelser, og i 2021 havde vi et 
øget fokus på engagement. Økonomirapportering sker 
løbende, og vi afholder individuelle møder med vores 
eksterne hovedfinanseringspartner (bank). Ejerfamilien 
er repræsenteret i bestyrelsen. 

I Expandia udlejer vi lokaler, der hurtigt kan opfylde kundernes skiftende behov. På den måde bidrager vi til et 
mere inkluderende samfund. I samarbejde og partnerskaber med forskellige interessenter arbejder vi altid på at 
drive virksomheden ressourceeffektivt – gennem cirkulære materialestrømme og med en lav klimabelastning. 
Det er nøglen til at fastholde et højt tempo i vores omstillingsarbejde. Vores værdier er tryghed, engagement og 
fællesskab. Værdierne afspejler, hvordan vi arbejder, og hvad vi forventer af dem, vi arbejder sammen med. 

Aktiv dialog med interessenter
I Expandia har vi længe haft en aktiv og tæt dialog med 
interessenter for at sikre, at vores produkter og arbejds-
metoder er optimale. Vi stræber altid efter at samarbej-
de med både kunder, brugere, medarbejdere, leveran-
dører, beslutningstagere og interesseorganisationer. 
Aktiv dialog med interessenter skaber et kontinuerligt 
kompetenceløft for bæredygtighedsaspekter i hele 
koncernen. Dialogen giver også en større forståelse på 
området og en fælles målsætning som et succeskrite-
rie. 

I 2021 har vi haft endnu mere fokus på vores leveran- 
dørsamarbejde på klimaområdet. Det handler blandt 
andet om, hvordan vores leverandørers produkter påvir-
ker miljø og klima gennem hele livscyklussen. Dialogen 

MÅL OG RESULTATER 

Område Målsætning for koncernen Resultat 2021 Bidrag til FNs Verdensmål

Kundetilfredshed
Indeks for kundetilfredshed (NKI) skal 
være mindst 80 % og følge anbefalings-
villigheden (NPS)

NKI 82.6. 
NPS 98 %

Tilfredse lejere i et sundt 
indeklima

Indeks for tilfredse lejere (NHI) skal 
være mindst 70 % og følge anbefalings-
villigheden (NPS)

I 2022 skal kemikalier med faresymbo-
ler i forhold til sundhed og miljø være 
udskiftet eller udfaset

NHI 71,9
NPS 80 %

Udført gennemgang af 
kemikalier med fare-
symboler og risikoana-
lyse for de kemikalier, 
der er tilbageholdt  
 
I 2021 er ti kemikalier 
blevet udfaset 

Reduktion af vores eget 
klimaaftryk (basisår 2019)  
scope 1 og 2

Fra 2025 skal alle nyindkøbte person- 
og servicebiler være miljøvenlige biler, 
der ikke må køre på fossit brændstof 

Sænke vores energiforbrug

89 % i Sverige og 75 % 
på koncernniveau
 

Målsætning i 2022

Reduceret klimapåvirkning 
del af scope 3

I 2023 skal klimabelastningen pr. nypro-
duceret modul være faldet med 30 % 
(basisår 2019)

CO2-emissioner pr. transporteret 
svensk mil skal være halveret i 2025 
(basisår 2019)

Reduceret klimapåvirkning knyttet til 
affald (basisår 2019)

Undersøgelse i gang

Undersøgelse i gang

Målsætning i 2022

Cirkularitet og ressource-
forbrug

I 2024 skal alle byggevarer, der indgår 
i produktionen af nye moduler, have en 
levetid på mindst 15 år

Undersøgelse i gang

Sikkerhed og sundhed
Ingen alvorlige ulykker med fravær for 
Expandias medarbejdere, entreprenører 
og leverandører

3 arbejdsulykker  
(2 på leverandørniveau)

Engagerede medarbejdere Engagerede medarbejdere og høj  
anbefalingsvilligheden (eNPS)

Engagementindeks: 
76,15. eNPS: 86 %

Forretningsetik
Alle modtagne sager via whistleblow-
er-kanalen behandles og løses i over-
ensstemmelse med fastlagte regler

Ingen sager modtaget

De væsentligste bæredygtighedsaspekter i Expandia er dem, der omhandler vores økonomiske, 
sociale og miljømæssige påvirkning. I 2021 har vi gennemført en væsentlighedsanalyse med 
hjælp fra en ekstern konsulent. Analysen dækker hele koncernen – det vil sige markederne i både 
Danmark, Sverige, Norge og Finland.  

Expandias produkter
• Fleksible lokaler til at opfylde  
 skiftende samfundsbehov
• Sundt indeklima
• Brug af materialer
• Brug af kemikalier

VORES MEST VÆSENTLIGE BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER

Expandia som virksomhed
• Sundhed og sikkerhed, arbejdsmiljø, 
 antidiskrimination og medarbej- 
 derens rettigheder og arbejdsvilkår  
 i leverandørledet
• Overholdelse af lovkrav
• Forretningsetik, herunder anti- 
 korruption og konkurrencebegræn- 
 sende restriktioner 
• Datasikkerhed

I hele værdikæden
• Klimapåvirkning 
• Menneskerettigheder

• Kvalitets-, miljø- og  
 arbejdsmiljøpolitik
• Privatlivspolitik
• Ligestillingspolitik
 og ligebehandling

CENTRALE POLITIKKER  
FOR BÆREDYGTIGHED

RAMMER FOR MILJØ  
OG BÆREDYGTIGHED
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FLEKSIBLE PLADSLØSNINGER

Fleksible og tilpassede lokaler
Når et behov for lokaler opstår, kan vi med kort varsel 
opstille en komplet modulløsning, der er tilpasset kun-
dens individuelle ønsker og krav. Når der ikke længere 
er brug for lokalerne, demonterer vi modulerne, så 
pladsen kan bruges til andre formål. Netop fleksibilite-
ten er en stor fordel ved vores modulløsninger. 

Selve idéen med midlertidige lokaler er, at de skal 
fungere mindst lige så godt som permanente. Det 
samme gælder for kvaliteten af modulerne, der opfyl-
der alle krav til byggeteknik, ventilation og energief-
fektivitet. De moduler, der findes i dag, har et så højt 
komfortniveau, at de er lige så gode som permanente 
bygninger. Det er et resultat af en kontinuerlig udvik-
ling af blandt andet design, lyddæmpning, materiale-
valg og byggeteknik. 

Imødekommer et akut behov 
Moduler indgår allerede i dag i kommunernes plan-
lægning, når der er brug for ekstra kvadratmeter i 
børnehaver og skoler. Pladsbehovet opstår ofte med 
kort varsel – for eksempel, når antallet af elever stiger. 

For det kan være svært for en kommune at forudse 
størrelsen på de forskellige elevgrupper og vurdere, 
hvor meget plads, der er brug for. Modulerne tilpasses 
til netop de behov og funktioner, som er nødvendige 
for klasselokaler til for eksempel hjemkundskab, sløjd 
og naturfag.

Det bliver mere og mere almindeligt, at kommuner 
lejer komplette midlertidige skoler med alt fra klas-
se- og faglokaler til biblioteker, storkøkkener, kantine, 
omklædningsrum og bad, mens den permanente 
skole renoveres eller ombygges. Den slags projek-
ter kan kræve helt op til 200 moduler. Mange af de 
skoler, som blev bygget i Sverige i løbet af 1970’erne, 
er blevet så gamle, at de skal totalrenoveres eller helt 
bygges om. Med en modulløsning kan skolegangen 
fortsætte i midlertidige lokaler, og selvom det drejer 
sig om rigtig mange kvadratmeter, kan vi havde en 
komplet skole klar på meget kort tid. 

Vores brugere er meget glade for vores moduler, der 
bliver brugt som børnehaver og skoler i mange år.  

Modulerne er udviklet med robuste materialer i både 
gulve, vægge og lofter. Det dæmper vibrationer og 
giver et roligt lydniveau. Vi laver også løbende for-
bedringer i forhold til lys, akustik og ventilation, som 
er vigtige for trivslen i hverdagen. Og når der ikke 
længere er brug for lokalerne, så demonterer vi mo-

dulerne og transporterer dem videre til næste kunde. 
Både moduler og inventar genbruges så vidt muligt, 
og vi sørger selvfølgelig for at renovere og opgradere 
modulerne, inden de overtages af nye brugere.  

Når samfundet udvikler sig, og aktiviteter ændrer sig, opstår der ofte nye og anderledes  
behov end dem, eksisterende lokaler er indrettet til. Behov der skal løses hurtigere, end  
almindelige byggeprocesser kan klare. Her har moduler stor samfundsmæssig værdi.  

Industrisatsning i nord
Vores kundekreds findes overvejende 
blandt kommuner, selvom udviklingen 
bevæger sig i retning af en stigende andel 
private kunder. Et godt eksempel er de 
store industrisatsninger i Nordsverige, hvor 
der er stor interesse for vores midlertidige 
kontorer og boliger – ikke mindst boliger 
til bygge- og anlægsarbejdere. Den store 
byggeaktivitet vil skabe et akut behov for 
midlertidige lokaler og boliger til medar-
bejderne i opstarts- og byggefasen. Vi 
kan opfylde forskellige behov hurtigt og 
effektivt. Når behovene ændrer sig, kan vi 
nemt demontere og flytte modulerne, så 
området kan bruges til andre formål. At 
modulerne indgår i et cirkulært og bære-
dygtigt kredsløb, er et godt match med am-
bitionerne i de store industriprojekter om at 
reducere klimabelastningen og arbejde for 
et mere bæredygtigt samfund. 

Mangel på ældreboliger i mere end  
100 kommuner
Ældreboliger er et andet eksempel på, at vores 
moduler kan være til stor gavn for samfundet. 
Gruppen 80+ forventes at vokse rekordstor i løbet af 
de næste ti år – fra cirka 530.000 til næsten 800.000 
personer ifølge Sveriges Statistik. Der er derfor brug 
for mange nye ældreboliger – faktisk mere end 500 
i årene 2020-2026, viser en analyse fra Finansmini-
steriet. 

Tempoet i byggeriet er dog ikke så højt. De sene-
ste data fra Boligstyrelsen i Sverige viser, at 109 af 
landets 290 kommuner mangler særlige boformer 
til ældre, som har behov for ekstra støtte. Vi mener, 
at moduler kan være en del af løsningen – ligesom 
i 1940’erne, hvor der også var et akut behov for flere 
ældreboliger. Eller i starten af 00’erne, hvor mange 
kommuner havde brug for midlertidige børnehaver 
på grund af det stigende børnetal. 

Moduler kan tilpasses til mange forskellige typer og varianter  
af boliger. Der er moduler, som er specielt udviklet til forskellige 
former for plejehjem – med ekstra brede gange og store toiletter. 
LSS-boliger (til borgere med særlige behov) er et andet eksempel  
på plejeboliger, som nemt opbygges i moduler.  

Med den store byggeaktivitet stiger behovet for hurtige og midlertidige lokaler 
i den private sektor.  



ÅRETS NKI

82,6
(81,4 2020)

98 %
AF VORES KUNDER VIL  

ANBEFALE OS TIL ANDRE
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Nye og innovative produkttyper
En vigtig del af vores omstilling i de seneste år har 
været at navigere i et marked, som i høj grad er styret 
af pris, og hvor kundernes krav generelt er stigende. 
Vigtigheden af at arbejde tæt sammen med vores 
kunder er blevet endnu tydeligere. For sammen kan 
vi finde frem til en løsning, der både er tilpasset vores 
modulers standard og kan løse kundens konkrete 
ønsker, krav og behov. 

Moduler skal ikke bare være en hurtig løsning ved et 
akut pladsbehov, men skal også opfylde alle nutidens 
krav. Det har gjort os til en mere innovativ virksom-
hed – med en større variation i vores modulflåde. 
En vigtig del af vores udviklingsarbejde har været en 

større åbenhed over for innovation og idéer i forhold 
til modulernes anvendelsesområder. 

En klar tendens lige nu er, at vores projekter stiger i 
omfang – for eksempel komplette løsninger til skoler 
eller hospitaler. 

Der er flere eksempler på nye forretningsområder, 
som vi tog fat på i 2021. Et af dem er vores samarbej-
de med en boligproducent, der køber udtjente modul-
rammer af os og fremstiller nøglefærdige huse ud af 
dem. Det er en god måde at få modulrammerne til at 
leve endnu længere, så vi ikke bare kasserer materia-
ler, andre kan få glæde af.    

Tilfredse kunder og lejere
I Expandia arbejder vi kontinuerligt og systematisk 
med at undersøge tilfredsheden hos vores kunder og 
lejere. I 2021 gennemførte vi en NKI-undersøgelse, 
som er besvaret af begge grupper. Før årets undersø-
gelse indgik vi et samarbejde med en ny leverandør, 
og undersøgelsen er blevet revideret. Tidligere rappor-
terede resultater er derfor blevet genberegnet baseret 
på parametrene i den nye undersøgelse. 

Undersøgelsen blev sendt til 653 kunder i Sverige, 
Norge og Danmark. Svarprocenten på koncernniveau 

var 32 % (31 % i 2020), og resultatet var en NKI på 
82,6 (81,4 i 2020). Anbefalingsvilligheden, som er et 
nyt nøgletal for os, var helt oppe på 98 % på koncern- 
niveau.

Lejerundersøgelsen blev i samme periode sendt ud til 
718 lejere i Norge og Sverige. Svarprocenten på kon-
cernniveau var 28 % (26 % i 2020), og resultatet var en 
NHI på 71,9 (67,6 i 2020). Anbefalingsvilligheden hos 
vores lejere lå på 80 %.
 

Mange muligheder med moduler
Moduler kan også være løsningen, hvis der opstår 
akut pladsmangel, og det er svært at finde andre 
samarbejdspartnere. Et eksempel er de moduler, der 
tidligere blev brugt som ekstra lokaler af en børnehave 
i Malmø, men nu fungerer som en varmestue for by-
ens hjemløse. Varmestuen drives af Idéburet Offent-
ligt Partnerskap (IOP), hvor Skåne Stadsmission, Røde 
Kors Malmø, Svenske Kirke Malmø og Fryshuset 
– sammen med Malmø Kommune – tilbyder overnat-
ning til byens hjemløse. Hver nat fra december til april 
besøges varmestuen af 30-50 personer. Organisatio-
nerne havde tidligere fået afslag fra flere ejendoms-
ejere med tomme lokaler. 

Nye forretningsområder opstår. Et godt eksempel er samarbejdet med en boligproducent, der køber vores udtjente modulrammer og 
fremstiller nøglefærdige huse ud af dem.

En anden relativ ny kundegruppe er plejecentre og hospitaler. Efter 
coronapandemien er der opstået et behov for flere ene- eller isola-
tionsstuer, hvor der er mindre smittefare for patienterne.  

En af vores nye kundegrupper er bygge- og entreprenørvirksomhe-
der. Ved store og længerevarende infrastrukturprojekter er der brug 
for midlertidige entreprenørboliger eller projektkontorer til medar-
bejderne.  
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Vores midlertidige moduler er beregnet til at løse et 
pladsbehov i en begrænset periode, men for dem, der 
bruger og opholder sig i lokalerne, skal det føles lige 
så rart og trygt som en permanent bygning. Et sikkert 
og sundt indeklima har højeste prioritet, da de fleste 
af vores moduler bruges som børnehaver, skoler og 
ældreboliger.  

Materialer og kemikalier har en potentiel indvirkning 
på brugernes sundhed og miljøet. Derfor indførte 
vi i 2021 en ny fremgangsmåde, når vi vurderer og 
introducerer nye produkter. Fremgangsmåden bygger 
videre på vores arbejde fra 2020, som resulterede i en 
rapport om materialer og komponenter i vores modu-
ler. Påvirkningen af indeklimaet er et centralt parame-
ter i vurderingen, og byggematerialer, installationer, 
møbler og færdige produkter skal opfylde de krav, vi 
stiller. Det omfatter blandt andet emissionsmålinger, 
udvaskningsprøver og analyser af bindemidler. 

En af de allervigtigste prioriteter i vores moduler er et sundt indeklima. Både materialer og  
kemikalier har en potentiel indvirkning på brugernes sundhed og miljøet. I 2021 har vi fået  
en større indsigt i forhold til vores materialer. Vi har bygget videre på rapporten fra 2020  
om indholdsstoffer og materialer i vores produkter. 

Kemikalieforbruget falder
I løbet af 2021 fortsatte vi vores arbejde med at im-
plementere en central styring for brugen af kemikalier 
og reducere antallet af kemikalier i koncernen. Selvom 
mængden af kemikalier ikke er stor og primært 
kommer fra produktionen på fabrikkerne, er kontrollen 
vigtig for at sikre et sundt indeklima.  

Siden vi i 2020 begyndte at bruge EcoOnline, er  
systemet blevet implementeret i hele koncernen.  
I 2021 har vi lavet nogle justeringer, hvor der blandt 
andet tages hensyn til hvert lands arealkrav, og vi har 
sikret adgang til alternativer for samtlige kemikalier 
på listen. Alle entreprenører i de enkelte lande har nu 
adgang til kemikalielister via EcoOnline, og de ved, 
hvilke kemikalier der må bruges, når man udfører  
en opgave for os. 

Udover at kontrollere brugen af kemikalier, er en del af 
arbejdet også fokuseret på substitution. Hvert år gen-

nemgår vi kemikalielisten, og hvert kemikalie bliver 
undersøgt for at se, om det kan erstattes med noget 
mindre skadeligt eller fjernes helt. I 2021 blev ti kemi-
kalier fjernet fra listen. Det arbejde fortsætter som led 
i vores løbende udviklings- og forbedringsarbejde.

Målet er, at vores moduler skal blive endnu mere sikre, 
når det kommer til sundhed og miljø gennem hele 
livscyklussen – fra produktion til brug og når materia-
lerne senere genanvendes eller bliver til affald.

 

5 TING VI GØR EKSTRA MEGET UD AF

VENTILATION
God luft skærper sanserne. Derfor 
har vi udviklet vores moduler med 
moderne ventilationsanlæg, som har 
høj kapacitet og jævn luftfordeling. 
Det giver masser af ren og frisk luft 
i hverdagen. Anlægget kan betjenes 
på stedet, gennem CO2-styring eller 
via online-overvågning. 

AKUSTIK
Et behageligt lydniveau er vigtigt 
for at kunne koncentrere sig. Med 
solide materialer, lydabsorberende 
loftsplader og vibrationsdæmpende 
overfladelag har vi tænkt god akustik 
ind i vores moduler helt fra start. For 
det skaber et rart og roligt indemiljø. 

LYS
Det rigtige lys kan gøre dig mere 
frisk og opmærksom. Derfor har vi 
designet vores facader med store 
vinduer og masser af lysindfald. 
Lokalerne har LED-armaturer med 
4000K for at give en følelse af dags-
lys – selv på mørke dage – og man 
kan justere lysstyrken efter behov. 

ENERGIEFFEKTIVITET
Energieffektivitet er et område, 
vi har skarpt fokus på – for både 
miljøet og økonomiens skyld. Men 
også fordi det skal være rart at være 
i vores moduler. Man kan vælge 
mellem flere former for opvarmning 
– for eksempel varmepumper eller 
solpaneler på taget. 

SIKKERHED
Alle vores moduler er lavet i Sverige, 
og konstruktionen er brandtestet 
og dimensioneret efter gældende 
myndighedskrav. Det betyder, at vi 
leverer en modulløsning, man altid 
kan være tryg ved. 

Systemer og mærker hjælper os 
I Expandia bruger vi kun kemikalier, der er EC1–  
og M1-mærkede. Formålet er at fremme et så  
sundt og sikkert et indeklima som muligt. 

M1 er en klassificering for byggevarer, der har til 
formål at sikre god luftkvalitet indenfor. Produkter 
med mærket EC2, EC1 eller EC1 plus er klassificeret 
på baggrund af EMICODE – et klassifikationssystem 
udviklet i den tyske byggevareindustri. Systemet 
består af standarder og hårde 
byggekriterier, der gør det muligt 
at vurdere og sammenligne, hvor 
meget og hvilken type flygtige 
stoffer et produkt udleder.
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Andel af kvindelige  
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Vigtigt med engagerede medarbejdere
I 2021 er medarbejderundersøgelsen, NMI, blevet 
udviklet med et særligt fokus på engagement. Der er 
lavet en ny undersøgelse, hvor der udover de sædvan-
lige spørgsmål også indberettes et ledelsesindeks for 
ledere med minimum fem personer under sig – plus 
et engagementsindeks for medarbejderne. Ledelses-
indekset giver hver enkelt leder et værktøj til at udvikle 
deres lederskab. Både lederskabsindekset og engage-
mentsindekset var højt. NMI-undersøgelsen stillede 
også spørgsmålet, om man ville anbefale Expandia 
som arbejdsgiver. Det svarede 86 % af vores medar-
bejdere ja til. Engagerede medarbejdere er et vigtigt 
succeskriterie for vores videre udviklingsrejse.

I løbet af året blev der også udviklet en ny skabelon 
for medarbejdersamtaler. Den har sammen med den 
nye NMI-undersøgelse givet en mere klar tilknytning 
til vores kerneværdier: Tryghed, engagement og fæl-
lesskab. Der er også koblinger til dét, vi kalder Expan-
dia-ånden – en familiær og entreprenant atmosfære, 
som er vigtig at holde ved lige, når virksomheden 
hele tiden vokser. Tidligere er NMI-undersøgelsen kun 
blevet gennemført i Sverige. I 2021 blev den også im-

PLADS TIL MANGE KOMPETENCER 

I Expandia er det vores ambition at være branchens mest attraktive og trygge arbejdsplads. 
Forudsætningen for vores videre vækstrejse er vores medarbejdere, deres engagement og 
trivsel. 

plementeret i Norge, og svarfrekvensen på 93 % viser 
et stærkt engagement blandt medarbejderne. Vi har 
stadig for få medarbejdere i Danmark og Finland til,  
at undersøgelsen kan garantere anonymitet.  

En inkluderende arbejdsplads
NMI-undersøgelsen indeholder også spørgsmål om-
kring diskrimination og seksuelle krænkelser. Baseret 
på erfaringer fra den forrige undersøgelse er disse 
spørgsmål blevet præciseret og gjort nemmere for 
medarbejderne at forstå. I dette års undersøgelse var 
resultatet over 97 % i hvert delspørgsmål om, hvorvidt 
Expandia er fri for diskrimination. Ingen af de medar-
bejdere, som besvarede NMI-undersøgelsen, mener, 
at seksuelle krænkelser og repressalier finder sted i 
Expandia.   

Behov for nye kompetencer
Vores målrettede arbejde med innovation og pro-
duktudvikling betyder, at vores kompetencebehov 
løbende ændrer sig. Vi er gået fra at have mange dele 
af værdikæden placeret hos samarbejdspartnere og 
underleverandører til at have et bredere kompetence-
felt in-house – særligt inden for renovering. 

På samme måde har ændringen på renoveringsom-
rådet og påvirkningen på forskellige miljøområder 
medført nye rutiner og services – for eksempel inden 
for IT, logistik og indkøb. Vores nye kundegrupper 
og ændringerne i produktsortimentet er også med 
til at øge behovet for intern kompetenceudvikling og 
teambuilding. Endelig er koordinerede arbejdsteams 
og effektive arbejdsmetoder vigtige fokusområder 
for vores arbejdsgrupper, der skal være gearet til at 
imødekomme den fremtidige efterspørgsel og de nye 
behov.

I 2021 er udførelsen af hjerte-lungeredning blevet re-
peteret for alle ansatte i virksomheden. Sammen med 
en uddannelsesudbyder har vi også undersøgt rele-
vante uddannelsesområder for vores medarbejdere, 
og vi har udviklet et program for nye ledere, som tre 
medarbejdere havde deltaget i ved udgangen af året. 
Programmet indeholder uddannelse i blandt andet 
ansættelsesret, arbejdsmiljø, økonomi og ledelse.

En attraktiv arbejdsgiver 
Vi skal kunne tiltrække de rette kompetencer for at 
bevare vores stærke position på markedet og blive ved 
med at levere gode produkter. Bygge- og ejendoms-
branchen er fortsat i vækst, og det giver udfordringer 
– ikke mindst i forhold til rekruttering. Expandia er ikke 
bundet af overenskomster, men vi stræber efter at til-
byde alle medarbejdere samme eller endnu bedre vilkår 
end de nuværende overenskomster. 

I 2019 oprettede vi en ambassadørgruppe, som har til 
formål at styrke vores brand som arbejdsgiver. Grup-
pens vigtigste opgave er at skabe kontakt til potentielle 
medarbejdere på forskellige jobmesser. I 2021, hvor 
messer og andre aktiviteter blev aflyst på grund af coro-
na, stod ambassadørgruppen for at arrangere virtuelle 
møder og events for at øge både engagement og trivsel 
hos medarbejderne.  

Tilbage til en ny normal
I slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022 begynd-
te vi langsomt at vende tilbage til vores arbejdsplad-
ser og kontorer. Undervejs i pandemien arbejdede 
vores medarbejdere så vidt muligt hjemmefra for 
at mindske smitterisikoen. Alle dem, der arbejder i 
funktioner, hvor hjemmearbejde ikke har været muligt 
– for eksempel lager- og renoveringsfolk – blev sendt 
hjem med fuld løn, indtil de igen kunne vende tilbage 
til arbejdspladsen. Det er stadig muligt at arbejde 
hjemmefra i dag, selvom kontoret igen er blevet vores 
fælles samlingspunkt. Vores funktionærer har egne 
kontorpladser, hvilket har reduceret smitterisikoen 
efter genåbningen.  

ANDEL AF KVINDELIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (%) 2021 2020 2019

Sverige 50 50 29 

Norge 25 25 25

Danmark 20 20 20

Finland 25 25 25

Aldersfordeling

14%

65%

21%

< 30 år 30-50 år > 50 år

24%

76%

Kvinnor Män

Kønsfordeling

EXPANDIA KONCERN

Geografisk fordeling

76%

13%
6% 5%

Sverige Norge Danmark Finland Kvinder Mænd
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Sundt og sikkert arbejdsmiljø
Der er forskellige risici forbundet med vores drift, når 
det kommer til arbejdsmiljøet – særligt for de perso-
ner, som arbejder med produktion, montage, reno-
vering og demontage af modulerne. Hos Expandia 
har vi skarpt fokus på, at alle, der arbejder med vores 
moduler, er garanteret et sundt arbejdsmiljø og et så 
højt sikkerhedsniveau som muligt. Nogle af de største 
risici, vi har identificeret, er ulykker i forbindelse med 
fald og modulløft. I 2021 gennemførte vi en undersø-
gelse af faldrisici. 

Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljø og er 
certificerede i henhold til ISO 45000:2015. Ledelses-
systemet er fundamentet for vores arbejdet, og det 
forebyggende arbejde omfatter risikovurderinger, 
sikkerhedskontrol og brandinspektioner. Det syste-
matiske miljøarbejde er drevet af sikkerhedsudvalget, 
som mødes hvert kvartal, og arbejdet følges løbende 
op på Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljømøder (KMA). 
Arbejdsmiljøet indgår også som en del af vores nye 
rutiner i evalueringen af nye produkter, der blev intro-
duceret i 2021. 

Risici identificeres på flere måder
I Expandia har vi længe haft risikosamtaler med vores 
medarbejdere for at identificere og forebygge eventu-
elle risici i arbejdsmiljøet. Den dialog er i dag erstattet 
af en undersøgelse, der bliver gennemført hvert andet 
år, og af medarbejderundersøgelsen, som vi udviklede 
i 2021. 

I løbet af 2021 fortsatte arbejdet i corona-gruppen, 
der blev oprettet i 2020, og gruppen mødtes én 
gang om ugen. Udover at udveksle meninger og 
idéer vurderede corona-gruppen, om der var brug for 
yderlige indsats fra koncernen eller mere information 
til medarbejderne. I 2021 har meget af informationen 
handlet om Covid-19, men også om at mindske de 
ergonomiske risici ved at arbejde hjemmefra. Vores 
interne arbejdsmiljømål er at øge antallet af anmeldte 

Nye whistleblower-rutiner
Vi har i 2021 gennemgået vores rutiner og systemer 
omkring whistleblowing i forbindelse med den nye lov 
på området. Vi har også startet et samarbejde med 
en ny udbyder af ydelsen, hvor alle sager varetages af 
en uvildig advokat. Ved udgangen af 2021 havde  
vi ikke modtaget nogen sager i systemet.  

Kontrol med regeloverholdelse
Vi udfører årligt kontrol med overholdelse af love – 
både ved intern og ekstern revision. Revisionen finder 
sted hvert kvartal i vores svenske moderselskab 
i overensstemmelse med fastlagte rutiner. Vores 
KMA-ansvarlige kvitterer for eventuelle lovændringer, 
som videresendes til den relevante procesejer, der er 
ansvarlig for at justere kontroldokumenter knyttet til 
den respektive proces. Ændringer i arbejdsmetoder 
bliver kommunikeret til alle arbejdsgrupper, som kan 
blive berørt af ændringen.   

Leverandørvurdering
Vores arbejde med leverandørvurdering og -kontrol 
har udviklet sig meget de seneste år. I dag omfatter 
vurderingsmodellen forskellige relevante risici knyttet 
til leverandørens specifikke produktområde. Vurderin-
gen tager også hensyn til kravene i vores ISO-certifi-
ceringer. I starten af 2022 ansatte vi en indkøbschef, 
som arbejder med at konkretisere og udvikle rutiner 
på området. 

I Expandia stiller vi krav til leverandører og entre-
prenører gennem særlige entreprenørregler, som vi 
opdaterede i marts 2021. Hver eneste af entrepre-
nørens medarbejdere, der skal udføre arbejde for os, 
skal underskrive reglerne, inden arbejdet påbegyndes. 
Vores leverandører forpligter sig også til at arbejde 
aktivt med antidiskriminering, og alle medarbejdere 
skal have skriftlige ansættelsesforhold og rimelige 
vilkår i henhold til gældende overenskomster. Entre-
prenøren må heller ikke forårsage, bidrage eller være 
sat i forbindelse med krænkelser af menneskeret-
tighederne. Entreprenøren skal også arbejde for at 
forhindre krænkelser og afhjælpe eventuelle negative 
påvirkninger. Disse krav gælder også for alle underle-
verandører, der bruges i Expandia-regi, og ved indkøb 
af varer og services, som entreprenøren leverer. Hvert 
år udsender vi en leverandørundersøgelse til vores 
største og mest forretningskritiske leverandører. 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i arbejdsmiljø 
og andre områder i entreprenørreglerne. I 2021 er 33 
væsentlige leverandører bliver vurderet og godkendt.

I 2021 indførte vi også en ny rutine for vurderingen af 
nye produkter, som kan blive brugt i vores moduler. 
Det har til formål at sikre, at produkterne lever op til 
alle vores opstillede delmål, og rutinen indebærer 
blandt andet en kvalitetskontrol inden for områderne 
kvalitet, arbejdsmiljø, indeklima og genbrug.  

hændelser og ulykker for at reducere eventuelle mør-
ketal og få et bedre grundlag for vores forebyggende 
arbejde.  

Sikkert arbejdsmiljø i hele forsyningskæden
Vi stiller høje krav til arbejdsmiljøarbejdet hos vo-
res eksterne leverandører og samarbejdspartnere. 
Kravene indebærer blandt andet, at de nødvendige 
tilladelser og sikkerhedsudstyr er på plads og lever 
op til lovgivningen. Entreprenører, der udfører arbejde 
for os, er også forpligtet til at anmelde personskader, 
ulykker og andre hændelser. Disse episoder bliver 
vidererapporteret til vores centrale sikkerhedsudvalg. 
Arbejdsmiljø er et delområde i vores leverandørvur-
dering, som vi hvert år udsender til alle væsentlige 
leverandører. 

KPI koncern 2021 2020 2019

Arbejdsulykker 3 1 0

Hændelser 10 9 7

Sygefravær (%) 2,46 2,46 1,91

Personaleomsætning (%) 6,17 2,56 3,13

Omfattet af årlige samtaler (%) 97,6 97,5 97,4

Fastansatte (%) 97,6 97,5 96,2

Fuldtidsansatte (%) 100 96,3 97,4

Deltidsansatte (%) 2,4 2,5 3,8

Nogle af de største risici, vi har identificeret, er ulykker i forbindelse 
med fald og modulløft. I 2021 blev der gennemført en undersøgelse 
af faldrisici. 

En ansvarlig tilgang er udgangspunktet for al drift i Expandia. Tryghed, engagement og fælles-
skab er de værdier, der sætter kursen for, hvordan vi møder vores kunder, lejere, leverandører, 
samarbejdspartnere og hinanden.  

ETIK ER VORES GRUNDLAG
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Produktdesignet lægger fundamentet 
Designprocessen og produktudviklingen er afgørende 
for vores modulers fremtidige miljøpåvirkning, når det 
drejer sig om materialevalg, energiforbrug og spild. I 
Expandia har vi arbejdet aktivt på at øge bevidsthe-
den om miljøpåvirkningen, og om hvor den opstår 
hos os selv, vores kunder og andre interessenter. 

I vores produktudvikling har vi altid haft fokus på, at 
pris og funktion går hånd i hånd med gode og sunde 
materialer. Men gennem de seneste år har vi også 
stillet skarpt på det cirkulære perspektiv i forhold 
til genbrug og genanvendelse. Et konkret eksempel 
var vores beslutning om at skifte vinduesleverandør 
i 2021. Det gjorde vi blandt andet, fordi vores nye leve-
randør gør det muligt at genanvende produkterne.  

Vores produktudvikling er blevet systematiseret de 
seneste år. Rutiner og arbejdsmetoder er blevet udvik-
let og forbedret, så vi i dag har en mere overskuelig 
systematik og skalerbarhed. Men vi vil gerne blive 
endnu bedre til at minimere spild og ressourcefor-
brug, når det kommer til montage og demontage af 
vores moduler, og det kræver en kontinuerlig udvikling 
af viden og kompetencer. I øjeblikket har vi fokus på 

I løbet af året har vi arbejdet med vores klimapåvirkning ud fra flere perspektiver. Vi ved, at  
vores virksomhed har en klimapåvirkning i hele værdikæden, og vores primære fokusområder 
er materialevalg, transport, energiforbrug og affald.

at finde leverandører knyttet til specifikke komponen-
ter i modulerne. 

I Expandia har vi som mål, at alle produkter og ma-
terialer, der indgår i produktionen af nye moduler i 
2024, skal have en levetid på mindst 15 år. Det er en 
udfordring i en branche, hvor lovkravene er høje inden 
for akustik og brandsikring, og hvor slitagen kan være 
høj i blandt andet børnehavehaver og skoler. 

Vi har selv kontrol over brugen af materialer ved pro-
duktion, renovering og vedligeholdelse. I de seneste 
år er vi i højere grad begyndt at vedligeholde og reno-
vere modulerne – sidstnævnte i eget regi.  

På den måde har vi lettere ved at minimere ressource-
forbruget og håndtere affaldet. I løbet af 2021 har vi i 
alt renoveret 225 moduler – 96 af dem i eget regi. Målet 
for 2022 er at renovere 405 moduler – 135 i eget regi. 

Undersøgelse af materialer
I 2021 fortsatte vi arbejdet med at undersøge produk-
ter og materialer i vores moduler. Med udgangspunkt 
i rapporten om byggematerialer, som vi lavede i 2020, 
vurderer vi materialerne ud fra et emissions- og livs-
cyklusperspektiv. Det gør vi for at identificere den 
konkrete påvirkning og undersøge nødvendige tiltag 
inden eventuel implementering. Vi tager flere faktorer i 
betragtning: Materialets levetid, hvor meget af materia-
let, der ikke kan genbruges ved renovering af modulet, 
og materialets miljøpåvirkning ved både produktion og 
sluthåndtering. 

Der er flere udfordringer, når det kommer til relevante 
klimadata for materialer. Det er også svært at etablere 
en baseline for målingen, da de fleste tiltag sker løben-
de, og den nye måleværdi dermed skal indarbejdes i 
analysearbejdet. Når vi implementerer nye materialer i 
modulerne, har vi siden 2021 lavet en vurdering sam-
men med de producenter, som vi bruger. Den tætte dia-
log med eksisterende samarbejdspartnere giver begge 
parter et fælles kompetenceløft, som er med til at  
udvikle vores langsigtede samarbejde. 

Manglen på materialer er en udfordring
Vi har også andre udfordringer i forhold til indkøb af 
materialer – nemlig manglen på ressourcer. Når ud-
buddet af materialer er lavt, er det svært at følge vores 
planlagte evalueringsrutiner, da materialerne hurtigt 
bliver udsolgt. Manglen på materialer kræver indkøb 
i større partier – og ikke mindst en øget dialog med 
leverandører for at sikre materialer til produktionen. 
Vores ansættelse af en indkøbschef tidligere på året 
viser, at det er en funktion, som har fået endnu større 
betydning for os. 

Bedre affaldssortering
I 2021 fortsatte vi med at øge graden af affaldssorte-
ring på fabrikker, i renoveringshaller og ved montering 
og demontering. Sorteringsmulighederne er bedst i 
vores egne haller, og vi har i det seneste år indgået af-
taler med enkelte leverandører for at få bedre sortering 
af leverandørspecifikke produkter. Et godt eksempel er 
vores leverandørsamarbejde med Tarkett, som nu tager 
restmateriale fra gulvbelægning retur. Tidligere blev det 
håndteret som brændbart materiale, men i dag bliver 
det brugt i produktionen af ny gulvbelægning. Vi har 
også indført nye fraktioner til sortering af plast, gips og 
isolering. Større proaktivitet og planlægning omkring 
demontering er med til at give os en endnu højere 
sorteringsgrad.

Der er et stort potentiale for at øge sorteringsgraden 
inden for forskellige produktgrupper. Derfor har vi i 
2021 indledt en dialog med det affaldsselskab, som 
vi har kontrakt med, for at få et samarbejde op at køre 
med endnu flere producenter, der vil tage ansvar for 
sine produkter. 

Der er flere udfordringer forbundet med affaldssorte-
ring. Når vi monterer og demonterer vores moduler, 
er der ofte pladsmangel, og antallet af fraktioner skal 
derfor holdes til et minimum. I visse projekter er det 
bygherre, der afgør, hvad der skal sorteres, og det kan 
begrænse vores egne muligheder for affaldshåndtering. 
En anden udfordring er dataindsamling og rapportering 
af den klimamæssige påvirkning på affaldsområdet. 
 

Mål for mindre klimabelastning (scope 3), 
ressourceforbrug og øget cirkularitet

År 2022 – Reducer klimapåvirkningen knyttet til affald 
sammenlignet med 2019

År 2023 – Reducer klimabelastningen pr. nyproduceret 
modul med 30 % sammenlignet med 2019

År 2024 – Alle produkter og materialer ved nyproduktion  
af moduler har en levetid på mindst 15 år

År 2025 – CO2-udledning pr. transporteret kilometer skal 
halveres i forhold til 2019

Vores moduler består primært af træ – både i vægt og volumen. Da træ ikke er et kompositmateriale, har vi valgt at fokusere på de  
resterende materialer, hvor der er et gennemsnitligt genbrugsindhold på henholdsvis 63 % og 42 %.

LAND 2021 2020

Sverige 497,0 470,7 

Affald pr. monteret og demonteret modul (kg)

Vi kan endnu ikke indberette projektaffald adskilt fra den samlede affalds- 
mængde, når det kommer montering og demontering i resten af Norden.  

Andel af genanvendt materiale i modulerne (ekskl. træ)

Återvunnet
63%

Återvunnet
42%

Modulserie S2000 Modulserie S3000

MINDRE KLIMAPÅVIRKNING

Genanvendt
Genanvendt
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Udfordringer med transport
En stor udfordring for vores branche er at reducere 
emissioner og bremse den globale opvarmning. I 
Expandia har vores fokus været på at mindske emis-
sionerne forbundet med transport, da vores moduler 
bruges i hele Sverige og øvrige dele af Norden. 

Vores mål er at halvere CO2-udledningen pr. trans-
porteret kilometer i 2025 sammenlignet med tallene 
fra 2019. I slutningen af 2019 indgik vi et samarbejde 
med Green Cargo for at reducere klimaaftrykket fra 
vores modultransport. Sammen med Green Cargo fik 
vi renoveret og tilpasset otte togvogne med en samlet 
lastkapacitet på 16 moduler. Desværre valgte Green 
Cargo at bryde aftalen i slutningen af januar 2022, da 
vores leverancer er styret af kundebehov og derfor 
er svære at planlægge. Det har flere konsekvenser. 
Vores udledning vil stige i takt med, at togtransport 
erstattes af lastbiler, og den negative klimapåvirkning 
øges. I stedet for at bryde aftalen havde vi håbet på 
en dialog om, hvordan samarbejdet kunne forbedres. 

Lastbilstransporten kan effektiviseres ved at læsse 
moduler og materialer samtidigt – og ved at holde 
transportafstandene så korte som muligt. Derfor har 
vi i 2021 oprettet en separat afdeling for transport og 
logistik i Expandia Sverige. Målet er at arbejde videre 
med vores styring af moduler og logistikprocesser 
for at reducere emissionerne yderligere. I dag stiller 

vi ikke krav til alternative former for brændstof hos de 
transportfirmaer, vi bruger, men vi ser et behov for at 
øge dialogen og kompetencerne på området.  
  
Energiforbrug i hele værdikæden
I Expandia har vi indflydelse på hele værdikæden, når 
det handler om energiforbrug fra vores produkter og 
services. Det drejer sig først og fremmest om ener-
giforbruget ved fremstillingen af de materialer, som 
vi bruger i modulerne – og ved produktionen af selve 
modulerne. Vi får vores moduler fremstillet i Sverige 
hos to forskellige leverandører. 

Det direkte energiforbrug, som vi selv står for, er 
knyttet til vores kontorer og renoveringshaller. Vi 
renoverer flere og flere moduler i eget regi, og derfor 
er vores eget energiforbrug stigende. I Sverige har vi 
solcelleanlæg i Västerås og Klippan, som genererer 
ekstra energi.  

Længere ude i værdikæden handler det også om den 
indirekte energi, der forbruges gennem vores lejeres 
aktiviteter i eksempelvis børnehaver, skoler og på 
kontorer. I produktudviklingsfasen har vi stor indflydel-
se på det senere energiforbrug. Der er retningslinjer 
for modulets fremtidige miljøpåvirkning, og energifor-
bruget styres af lov- eller kundekrav, som verificeres 
gennem energiberegninger. Vi tilbyder solpaneler og 
varmepumper som et supplement til mere traditionel-
le energiløsninger. Det er en vigtig del af vores service 
at levere brugervenlige energisystemer og informa-
tion til kunderne om, hvordan lokalerne skal bruges 
for at opnå mindst muligt energiforbrug. Vores rolle i 
forhold til det faktiske energiforbrug hos kunderne er 
dog begrænset. 

Flere grønne biler
Vores forretningsmodel, hvor aktiviteten er spredt ud 
over store områder og forskellige lande, gør forret-
ningsrejser nødvendige – særligt for sælgere, projektle-
dere og driftspersonale. Arbejdet kræver blandt andet, 
at vores projektledere rejser rundt i forbindelse med 
montering og demontering. Forretningsrejser er også 

nødvendige for vores driftsorganisation i forbindelse 
med løbende vedligeholdelse og fejlmeldinger fra kun-
derne. I løbet af 2021 har vores rejser ligget på et lavere 
niveau end normalt på grund af corona. 

For at reducere den klimapåvirkning, der er knyttet til 
emissionerne fra vores rejseaktivitet, har Expandia Sve-
rige som målsætning, at 70 % af person- og service-
bilsflåden skal være miljøvenlige biler i 2022. 100 % af 
nye person- og servicebiler skal være miljøvenlige biler, 
der ikke drives af fossile brændstoffer i 2025. Ved ud-
gangen af året var 89 % af Expandia Sveriges firmabiler 
miljøvenlige, mens tallet lå på 75 % på koncernniveau. 

Scope 1 omfatter egenproduceret energi, firmabiler, lastbiler og 
maskiner. Der er også taget højde for jord-/bjergvarme og kølemid-
ler, men nogle data mangler/kan ikke indberettes særskilt.

Scope 2 omfatter elforbrug i egne erhvervslokaler og fjernvarme. 
Det er kun kontoret i Västerås, der kan indberette fjernvarme sepa-
rat, og beregningen er lavet efter ’market based method’. Klimabe-
regningerne for elforbrug i Sverige (ekskl. Umeå), Norge, Danmark 
og lagerlokaler i Finland er også lavet efter ’market based method’, 
mens beregningen for kontorer i Finland og Umeå er udregnet efter 
’location based method’. 

Scope 3 omfatter i øjeblikket forretningsrejser (fly, hoteller, taxaer, 
tog, lejebiler og leasingbiler) og transport (lastbiler og tog). Trans- 
portdistancen i Finland er blevet beregnet som skabelon. Når det 
kommer til materialer, affald og energiforbrug fra fremstilling, 
montering, demontering, renovering mv. er der en del data og 
arbejde i gang. Vi arbejder også på at finde relative måleværdier 
og sammenlignelige tal. For eksempel er emissioner relateret til 
transport og forretningsrejser påvirket af, hvor i Norden vi opstiller 
modulerne. 

 

 2021 2020 2019

Scope 1 308 305 411

Scope 2  8 5 11

Scope 3 1009 815 1383

Total udledning (ton CO2)

Mål for reduceret klimapåvirkning (scope 1, 2) 

År 2022 – Reducer vores energiforbrug

År 2025 – Alle nye person- og servicebiler skal være miljø- 
venlige biler, der ikke kører på fossile brændstoffer
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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 hånd om de miljøudfordringer, der kan 
opstå undervejs. I løbet af 2021 har vi øget ka-
paciteten på renovering af moduler i eget regi, 

og det er fortsat vigtigt for os at stille krav og 
kontrollere, at kravene overholdes for at fast-
holde den høje kvalitet og levere værdi til vores 
interessenter. 

VORES VÆRDIKÆDE

DEMONTAGE

RENOVERING

END OF LIFE

PRODUKT- 
UDVIKLING

PRODUKTION

TRANSPORT

MONTAGE

DRIFT OG VED- 
LIGEHOLDELSE

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 produk-
terne, 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. Og da modulerne laves i 
store serieproduktioner, kan vi købe materia-
lerne til en konkurrencedygtig pris, reducere 
byggeaffaldet, minimere risikoen for byggefugt 
og effektivisere produktionen.

Den samlede CO2-udledning fra transporten af vores moduler 
har en betydelig miljøpåvirkning. For at optimere lastbils- 
transporten 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 klimaaftryk-
ket har vi transporteret dele af modulflåden med tog i 2020 
og 2021.

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. 

Regelmæssig og planlagt vedligeholdelse 
forlænger modulernes levetid. Vores malere, 
ventilations- og serviceteknikere kontrolle-
rer løbende modulerne og sørger for, at alt 
fungerer.

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.

Expandia-moduler får ny beklædning, nyt tag og opgra-
deres i forhold til energieffektivitet for at opfylde aktuelle 
byggeregler og -krav. Defekte og forældede komponen-
ter bliver fjernet og sorteret på miljøpladser. Vores øgede 
kapacitet inden for intern renovering giver os bedre 
mulighed for 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 gen anvendelsesvirksomheder.

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 som- 
merhusgrund, i en sportsklub eller på den 
skole, hvor det senest har stået.



Brug af kemikalier

Emissioner i atmosfæren

Ressourceforbrug

Produktion af affald  
og farligt affald

Sikkerhed og sundhed  
på byggepladsen

Krænkelser af  
menneskerettigheder

Kundernes sikkerhed  
og sundhed

Uacceptable  
forretningsforbindelse

Diskrimination eller anden  
krænkende behandling

RISICI OG RISIKOHÅNDTERING

Godkendte kemikalier kontrolleres gennem 
EcoOnline. Løbende arbejde med substitution 
og udfasning.

Evaluering af nye og eksisterende materialer 
ud fra et klimaperspektiv. Mål om at mindske 
emissioner knyttet til scope 1, 2 og en del af 
scope 3. 

Vi tilstræber en endnu mere cirkulær forret-
ningsmodel med det mål, at materialer og 
produkter har en levetid på mindst 15 år, og at 
graden af genbrugsmateriale skal stige. Ret-
ningslinjer for affaldshåndtering er tilgængeli-
ge under montering og demontering. 

Vi styrer selv forekomsten af affald gennem 
produktudvikling og valg af materialer til ’end 
of life’. Retningslinjer for affaldshåndtering er 
tilgængelige under montering og demontering. 

Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljø og 
er certificeret i henhold til ISO 45000:2015. 
Det systematiske og forebyggende arbejde 
omfatter risikovurderinger, sikkerhedskontrol 
og brandinspektioner. 

Entreprenørregler og leverandørvurderinger.  

Hvilke kemikalier, der må bruges, kontrolleres 
gennem montagehåndbog og EcoOnline.

Vi fører kontrol med området gennem 
arbejdsmiljøbestemmelser, montagehånd-
bog, entreprenørregler, personalehåndbog og 
sikkerhedskontrol.  

Rutiner for aktive tiltag, medarbejdersamtaler, 
NMI-undersøgelse og risikoundersøgelser. 

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

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

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. 

Affald medfører en negativ miljøpåvirkning 
gennem ressourceforbrug. 

Risiko for arbejdsulykker på både interne 
og eksterne arbejdspladser. 

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 sundhedsskadeli-
ge kemikalier. 

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. 

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

 RISIKO RISIKOBESKRIVELSE HÅNDTERING
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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 bruges igen og igen. Intet skabes kortsigtet. 

Alt er skabt til genbrug.

Expandia


