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MILJØRAPPORT 2021
Roma ble ikke bygd på en dag. Og slettes ikke 
i moduler. Men vi jobber stadig med å forbedre 
oss som arbeidsplass, utleier og leverandør. 
Ett skritt av gangen. 
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1234 5678

SVANENMÄRKT

Om miljørapporten
Denne miljørapporten oppsummerer Expandia Moduler ABs (Org. nr 556345-7687) miljøarbeid i 2021 og er 
den femte i rekken av miljørapporter. Rapporteringen skjer årlig og omfatter våre virksomhetsland: Sverige, 
Norge, Danmark og Finland. Denne rapporten er utarbeidet ihht GRI-standarder på nivå Core og GRI-indeks 

finnes på Expandias hjemmeside. Alle rapporterte beløp i denne rapporten er i svenske kroner (SEK).
 

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

SALGSKONTOR UMEÅ
Norrland vokser og det er behov 

for Expandias midlertidige 
lokaler kjappere enn noen gang. Et 
salgskontor i Umeå opprettes for 

å øke den lokale tilstedeværelsen i 
området. 

LY FOR HJEMLØSE
Malmö Stadsmission har akutt 

behov for lokaler og Expandia til-
byr en paviljong som tidligere har 

blitt brukt til barnehageformål som 
varmestue for hjemløse. 

SLEMMESTAD BRYGGE
Mens en splitter ny bydel bygges 

opp, danner Expandias moduler et 
midlertidig innbyggertorg i 

utkanten av området.

OUTLET-LANSERING
Expandia lanserer en side på 

hjemmesiden der brukte modulere 
selges. Et ledd i å gjenbruke det 

som ikke lenger leies ut. 
 

NYE TJENESTER TILSETTES
Nye marked og et usikker miljø 

skaper behov for ny kompetanse. 
Strategiske tjenester innen IT og 

innkjøp legges til for å utvikle 
rutiner på områdene.  

LEILIGHETER FOR FLYKTNINGER
Krigen i Ukraina skaper behov for

 husly for flyktninger. Expandia 
tilbyr midlertidige lokaler for å løse 
det akutte behovet flyktningkrisen 

medfører. 
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Expandia skal, som bransjens ekspert, øke samfunnsnytten gjennom midlertidige  
funksjonelle lokalløsninger med et sirkulært og bærekraftig perspektiv, hvilket gjør oss  

til Nordens mest ettertraktede leverandør og arbeidsgiver. 

EXPANDIAS FEM FOKUSOMRÅDER

 SKOLE BARNEHAGE KONTOR BOLIG OMSORG

9001 - Kvalitet
14001 - Miljö

45001 - Arbetsmiljö

20 691 moduler
Total lokalareal på 595 900 kvm

HØYEST 
KREDITTVERDIGHET

I 21 ÅR

FINANSIERING
KONSERN 2021

Egenkapital konsern:
1 886 MSEK

Balanseomslutning konsern
2 582 MSEK

OMSETNING  
KONSERN 2021

1 070 MSEK

hvorav moderselskapet
877 MSEK

ANTALL ANSATTE
(31 desember 2021)

82



4  |  EXPANDIAS MILJØRAPPORT 2021  EXPANDIAS MILJØRAPPORT 2021  |  5

DET HER ER EXPANDIA

Expandia ble grunnlagt i 1989. Vi startet i liten skala og har siden den gang vokst til en 
av Nordens største virksomheter hva gjelder utleie av flyttbare lokaler. Expandia finnes i 
Norge, Sverige, Danmark og Finland, med hovedkontor i Västerås. 

Expandiakonsernet drives i Expandia Moduler AB samt i datterselskaper i respektive 
land og kontrolleres til syvende og sist av morselskapets styre, som møtes fire ganger 
i året. Expandia eies av Sköld-familien, som også er representert av to medlemmer i 
styret. 

Vår forretningsidé er å tilby utleie av virksomhetstilpassede lokaler for kontor, skole, 
barnehage og omsorgsbolier med tidsbegrendese behov. Expandia skal være kundenes 
førstevalg når det gjelder leie av flyttbare lokaler ved å tilby kundene virksomhetstilpasse-
de standardløsninger. Vår virksomhet skal drives på en bærekraftig måte, hvilket betyr at 
miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter skal iveretas i alle prosesser. 

Hva vi tilbyr omfatter, i tillegg til utleie av moduler, også kompetanse innen plan- og 
fasadetegninger, byggetillatelser, etablering og avetablering. Expandia administrerer 
også løpende vedlikehold og service av våre moduler. 

Expandia jobber også kontinuerlig med å skape samfunnsnytte ved å støtte bedrifter og 
organisasjoner som jobber for- og med mennesker. Konsernet støtter barnekreftfondet, 
kreftfondet og BRIS. I respektive land støtter organisasjonen føere idrettslag innen for 
eksempel basket og hockey. 
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For Expandia var 2021 preget av kreativitet og inno-
vasjon vedrørende nye bruksområder for våre produkter. 
Vi har i dag en stor flåte på rundt 21 000 moduler,  og 
i løpet av året begynte vi å se på nye segmenter, for 
eksempel ulike former for boliger. De store satsning-
ene, som næringslivet gjennomfører i Nord-Sverige, 
skaper et behov for fleksible boliger og andre typer 
lokaler. Det vil være behov for ytterligere kompetanse 
og spesialistkunnskap innenfor disse prosjektene 
og de vil ha behov for midlertidig innkvartering på 
etableringsstedene. Dette skjer samtidig med at de 
fleste stedene som rammes 
av satsningene allerede har 
mangel på boliger. Her kan 
Expandia bidra med å finne 
løsninger ved å bygge om 
eksisterende moduler, fremfor 
alt barnehagemoduler, til bolig formål. Vi har rundt 
2500 moduler på lager, og barnehagemoduler er i 
flertall da etterspørselen etter spesielt disse har gått 
kraftig ned de siste årene.

I løpet av året har vi også startet et samarbeid med 
en fabrikk som foredler rammene i brukte moduler for 
å bruke dem i produksjon av nye ferdige villaer. Dette 
er nok et eksempel på et nytt bruksområde for våre 
produkter.

Utfordrende prissetting
En stor utfordring for oss har vært prisnivået i mar-
kedet. Det har vært et enormt prispress i 2020 og 
2021, spesielt med tanke på prisen knyttet til offentlige 
anskaffelser. Dette skyldes delvis at bransjen har hatt 

store returer 
i noen år når 
mange leie-
kontrakter 
har utløpt og 
store vare-

lager er derfor bygget seg opp. Prispresset vil også ha 
effekter på sikt, da leieavtaler i bransjen løper over flere 
år. For å kompensere har vi forsøkt å jobbe kreativt 
med ulike ideer og nye løsninger rundt våre avtaler.

VD HAR ORDET

2022 er et år hvor vi 
skal bygge vårt allerede 

sterke team enda sterkere.  
– medarbeidere, kunder og  
leverandører - sammen. 

Det har vært et enormt prispress i 2020 og 
2021, særlig hva gjelder prisene knyttet til 
de offentlige anskaffelsene.
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Fra slutten av 2021 har vi merket store prisøkninger på 
for eksempel tre, kjøkken og hvitevarer. Vi har også hatt 
problemer med leveranser av enkelte komponenter, noe 
som økte i begynnelsen av 2022 på grunn av Russlands 
invasjon av Ukraina. Så langt har vi imidlertid klart å 
oppfylle våre leveranser, selv om det har medført økte 
kostnader for oss.

Tvunget tilbake til veitransport
Ved inngangen til 2022 brøt Green Cargo avtalen med 
Expandia om transport av moduler på jernbane til de 
nordlige delene av Sverige. Bakgrunnen er at Green Cargo 
har fått tøffere krav 
fra sin eier, staten, 
om å effektivisere 
driften. Expandias 
leveranser er 
vanskelige å plan-
legge for Green Cargo da våre bestillinger ikke 
kommer i jevnt tempo, men styres av våre kunders 
behov. At Green Cargo nå har brutt avtalen uten 
forutgående dialog med oss   gjør at vi kommer i skvis 
og dessverre påvirker det Expandia på flere måter, ikke 
minst ved at utslippene våre vil øke som følge av at vi 
må tilbake til veitransport.

Nye regelverk stiller tøffe krav
Det nye oppdaterte regelverket, som BBR29, stiller 
tøffe krav som representerer en utfordring for hele 
bransjen og som driver kostnadene. Det er ikke 
tatt hensyn til 
bransjens konkrete 
forhold, at det ikke 
er et bygg som 
skal stå i 100 år, 
men at det dreier 
seg om midlertidige lokaler som skal stå i ca tre år. 
Det vil være stor miljøbelastning på relativt kort tid når 
modulene fortløpende må tilpasses stadig strengere 
krav og mye materiale derfor må skiftes ut. En kom- 
pliserende faktor er også at det ofte er varierende krav 
i forskjellige kommuner. 

Mange nye bruksområder i fremtiden
I tillegg til satsningene i Nord-Sverige, som vi tror kan 

ha en positiv innvirkning på vår virksomhet fremover, 
er sykehjem et segment hvor vi ser at våre produkter 
vil kunne suppleres ved økte behov og ved fremtidige 
oppgraderinger av eksisterende lager. Vi ser imidlertid, 
akkurat som med skoler og barnehager for tjue år 
siden, at det trengs et verdiskifte blant potensielle 
kunder, og en forståelse for at våre midlertidige bygg 
ikke er dårligere enn en eiendom bygget tradisjonelt. 
Det ville også vært mulig å være enda mer fleksibel 
i valg av miljøer og steder hvor modulene plasseres. 
Ettersom dette er midlertidige løsninger, vil det kunne 
etableres eldreboliger på slike steder som det normalt 

ikke er tillatt å bygge 
på, for eksempel ved 
en innsjø eller i en 
nydelig park. 

Året 2022 har begynt 
med grufulle hendelser i Europa. Russlands invasjon 
av Ukraina har skapt behov for boliger for ukrainske 
flyktninger også i Sverige. Expandia prøver å bidra 
på ulike måter og i mars tilbød vi Västerås kommune 
å låne fire modulleiligheter for å ta imot flyktninger. 
Videre ser vi også fremtidige behov for skoler og 
barnehager, når de nyankomne familiene og barna er 
på plass i samfunnet vårt.

Usikkerheten i vår verden gjør at ønsket om å kunne 
møte våre kunder og samarbeidspartnere og omgås 
kollegaer og ansatte igjen har blitt sterkere. Digitale 

løsninger har vært 
helt avgjørende un-
der pandemien, men 
det personlige møtet 
og det å gjøre ting 
sammen er veldig 

viktig. 2022 er et år hvor vi skal bygge vårt allerede 
sterke team enda sterkere – ansatte, kunder og 
leverandører – sammen.

Expandia prøver å bidra på ulike måter og i 
mars tilbød vi Västerås kommune å låne fire 
modulleiligheter for å ta imot flyktninger.

Ettersom dette er midlertidige løsninger vil 
det kunne etableres eldreboliger på steder 
det normalt ikke er tillatt å bygge på.

Jonas Wallstedt
VD, Expandia Moduler AB
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måter, for eksempel gjennom kontraktsoppfølgings-
møter, byggemøter, messer og konferanser. Expandia 
gjennomfører også en årlig kundeundersøkelse.

Produktene som Expandia leverer til samfunnet dekkes 
av høye lovkrav på flere områder, og behovet for å drive 
de store spørsmålene i samarbeid har blitt enda tydeli-
gere de siste årene. Konkrete spørsmål som gjelder hele 
bransjen tas opp i fellesskap i bransjeorganisasjonen.

Det gjennomføres årlig medarbeidersamtaler og 
medarbeiderundersøkelser, noe som ble utviklet 
i 2021 med økt fokus på engasjement. Finansiell 
rapportering skjer løpende og for långivere holdes det 
individuelle møter med hovedfinansiør. Eierfamilien er 
representert i styret.

RAMMEVERK FOR BÆREKRAFTIGHET

Aktiv dialog med intressenter
Expandia har i lengre tid ført en aktiv dialog med inte-
ressenter for å sikre at produkter og arbeidsmetoder er 
relevante. Expandia tilstreber å samarbeide med kunder, 
brukere, ansatte, leverandører samt beslutningstakere 
og interesseorganisasjoner. Aktive dialoger med 
interessenter skaper en kontinuerlig kompetanseheving 
i bærekraftspørsmål. Dialogene bidrar også til en større 
forståelse av området, noe som gir mulighet for felles 
mål, som er en suksessfaktor.

I 2021 har samarbeidet med leverandørene gått enda 
mer i dybden på klimaområdet da Expandia startet en 
diskusjon med flertallet av leverandørene knyttet til 
produkter og deres miljø- og klimapåvirkning gjennom 
hele livssyklusen. Dialog med kunder foregår på flere 

Expandias vesentlige bærekraftsmål er de som angår virksomhetens økonomiske, sosiale og miljø-
messige påvirkning. En vesentlighetsanalyse ble gjennomført ved hjelp av ekstern konsulent i 2021 
og analysen dekker hele selskapet, det vil si markedene i Sverige, Finland, Norge og Danmark. 

Expandias produkter
• Fleksible lokaler for å møte
 samfunnsbehov i stadig endring
• Sunt innemiljø
• Materialbruk
• Kjemikaliebruk

EXPANDIAS VÄSENTLIGA FRÅGOR
Expandia som selskap
• Helse og sikkerhet, arbeidsmiljø,
 antidiskriminering og arbeidstakere
 rettigheter og arbeidsforhold i
 leverandørskiktet
• Overholdelse av regelverk
• Forretningsetikk inkludert anti-kor 
 rupsjon og konkurransebegrensende  
 tilbakeholdenhet
• Datasikkerhet

I hele verdikjeden
• Klimatrykket 
• Menneskelige rettigheter

• Kvalitet, miljø og
  arbeidsmiljøpolitikk
• Personvernerklæring
• Politikk for likestilling
  og likebehandling

SENTRALE POLICYER 
INNEN BÆREKRAFT
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Expandia tilbyr lokaler som raskt møter nye behov. Gjennom dette bidrar vi til et mer inkluderende samfunn. I 
samarbeid og partnerskap med ulike interessenter streber vi alltid etter å drive virksomheten ressurseffektivt, 
gjennom sirkulære materialstrømmer og med lav klimapåvirkning. Dette er nøkkelen til et fortsatt høyt tempo 
i ombyggingsarbeidet. Expandias stikkord er Sikkerhet, Engasjement og Fellesskap. Verdiene gjenspeiler hvor-
dan vi jobber og hva vi forventer av de vi samarbeider med.

EXPANDIAS MÅL OG RESULTAT

Område Målsetning for konernet Resultat 2021 Bidrag til Globale mål

Kundetilfredshet
Fornøyd kundeindeks (NKI) må være 
minst 80 % + følge anbefaliningsviljen 
(NPS)

NKI 82.6. 
NPS 98 %

Fornøyde leietakere i et 
sunt innemiljø

Fornøyd leietakerindeks (NHI) minst 70 
% + følge anbefaliningsviljen (NPS)

Innen 2022 skal kjemikalier med helse- 
eller miljøpiktogrammer være erstattet 
eller faset ut

NHI 71,9
NPS 80 %

Gjennomgang av kjemi-
kalier med farepiktogram 
samt risikoanalyse av 
kjemikalier som beholdes 
skal gjennomføres.

I løpet av 2021 er ti 
kjemikalier faset ut. 

Redusere vårt eget klima- 
avtrykk (basisår 2019)
omfang 1 og 2

Fra 2025 skal alle person- og servicebi-
ler som kjøpes være miljøvennlige biler 
og skal ikke gå på fossilt drivstoff

Senka energiforbruket

89 % på svensk nivå og 
75 % på konsernnivå

Målsetting i 2022

Redusere kimapåvirkning
del av scope 3

I 2023 skal klimabelastningen per 
nyprodusert modul ha redusert med 30 
% (basisår 2019)

CO2-utslipp per transportert mil må 
halveres innen 2025 (basisår 2019)

Redusert klimapåvirkning knyttet til 
avfall (basisår 2019)

Utredning pågår

Utredning pågår

Målsetting i 2022

Sirkularitet og ressursbruk
I 2024 skal alle byggevarer som inngår 
i ny produksjon ha en levetid på minst 
15 år.

Utredning pågår

Sikkerhet og helse
Null alvorlige ulykker med fravær for 
Expandias ansatte, entreprenører og 
leverandører

3 arbeidsulykker  
(2 i leverandørsleddet)

Engasjerte medarbeidere Engasjerte medarbeidere og høy vilje til 
å anbefale (eNPS)

Engasjementindeks: 
76,15. eNPS: 86 %

Forretningsetikk Alle innkomne saker ble behandlet og 
utbedret etter fastsatt regelverk Ingen innkomne saker

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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MULIGGJØR FLEKSIBLE LØSNINGER

Fleksible og samfunnsnyttige lokaler
Når behovet for ytterligere areal melder seg, kan en 
modulær løsning, tilpasset virksomheten og dens 
unike behov, være på plass på kort varsel. Når behovet 
for lokalene ikke lenger eksisterer, demonteres de og 
tomten kan brukes til annet formål. Fleksibiliteten er 
en stor fordel med modulene.

Selve ideen med midlertidige lokaler er at de skal 
fungere minst like godt som permanente lokaler. 
Dagens modulløsninger holder også samme kvalitet 
som permanente bygg. Kravene til byggeteknikk, 
ventilasjon og energieffektivitet er like høye på moduler 
som på de permanente modulhusene som bygges i 
dag. Dagens moduler har også så god komfort at de 
virkelig føles som et permanent bygg. Det handler om 
en utvikling av blant annet design, lyddemping, material- 
valg og konstruksjonsteknikk.

Møter et akutt behov
Moduler er allerede nødvendige planleggingsverktøy 
for kommunene når det gjelder skoler og barnehager.
Det er vanlig at det oppstår lokale behov som må 

håndteres på kort varsel. Det kan være at en skole 
trenger ekstra plass når elevtallet øker. Det er vanskelig 
for kommunene å vurdere størrelsen på elevgruppene 
i god tid og vite hvor store lokaler det vil være behov 
for. Modulene er tilpasset akkurat de behovene og til 
det spesialutstyret som trengs til for eksempel klasse- 
rom for heimkunnskap, håndarbeid og sløyd.

Det blir stadig mer vanlig at kommuner leier komplette 
midlertidige skoler med håndverksrom, bibliotek, 
heimkunnskap og garderober med dusj, mens 
eksisterende skole renoveres eller bygges om. I disse 
prosjektene kan det dreie seg om så mange som 200 
moduler. Mange av skolene som ble bygget i Sverige 
på 1970-tallet er nå så gamle at de må totalrenoveres 
eller bygges om. Når skolene samtidig er fulle, er det 
ikke mulig å flytte. Takket være moduler kan driften 
fortsette upåvirket mens renovering eller nybygg 
pågår. Til tross for omfattende prosjekter, fullfører 
Expandia en hel skole på svært kort tid.

Modulene er høyt verdsatt og mange skoler og barne-
hager bruker dem i mange år. Expandias nye moduler 

Når samfunnet utvikler seg og virksomheter endrer seg, oppstår ofte nye og annerledes behov 
enn eksisterende lokaler er tilrettelagt for. Disse behovene må løses raskere enn hva ordinære 
byggeproseser kan håndtere. Her kan moduler være til stor samfunnsnytte.
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MULIGGJØR FLEKSIBLE LØSNINGER
har ekstra solide gulv og forbedret konstruksjons- 
teknologi i veggene, som demper vibrasjoner og ska-
per et meget stille lydmiljø. Produktforbedringer gjøres 
også kontinuerlig med lys, akustikk og ventilasjon, som 
er et viktig aspekt i disse miljøene.

Når en modulskole ikke lenger er nødvendig, demon-
teres den og fraktes til neste sted. Både moduler 
og innredning gjenbrukes så langt det er mulig. 
Forbedringer og oppdateringer gjøres før modulen 
overtas av neste bruker.

Støtter industrisatsningene i norr
Expandias kundebase har en hovedvekt av  
kommuner, selv om utviklingen går mot økt 
andel privatkunder. Et eksempel er de store 
industrisatsingene i Nord-Sverige som har 
vist interesse for både kontorer og boliger, 
først og fremst entreprenørboliger i form 
av korridorboliger. Her skal det bygges opp 
store virksomheter på kort tid, og mye av 
arbeidskraften vil være midlertidig innflyttet 
personell i bygge- og oppstartsperioden. 
Ulike typer behov kan dekkes raskt og 
effektivt. Når behovene endrer seg kan 
modulene enkelt flyttes videre og tomten 
kan da brukes til andre formål. At modulene 
inngår i et mer sirkulært og bærekraftig 
kretsløp passer også godt inn, da disse 
store industriprosjektene har som mål å 
redusere klimabelastningen og jobbe for et 
mer bærekraftig samfunn.

Mange på sykehjem i over 100 kommuner
Eldrehjem er et annet eksempel hvor Expandias 
moduler kan være til stor nytte for samfunnet. 
80+- gruppen forventes å vokse til en rekordstor 
gruppe de neste ti årene, fra dagens cirka 530.000 
til nærmere 800.000 personer ifølge Statistisk 
sentralbyrå. Det trengs derfor mange nye sykehjem 
for å møte fremtidens behov, over 500 sykehjem 
mellom årene 2020 og 2026, ifølge en analyse fra 
Finansdepartementet

Byggetakten er imidlertid ikke så høy. De siste 
dataene fra Boligtilsynet viser at 109 av landets 290 
kommuner mangler spesielle boformer for eldre 
som trenger ekstra støtte. Expandia mener moduler 
kan være en del av løsningen på boligspørsmålet når 
1940 kullet trenger sykehjem, akkurat som moduler 
ble redningen da mange kommuner trengte midler- 
tidige barnehager for de store barnegruppene tidlig 
på 2000-tallet.

Moduler kan tilpasses mange ulike typer og varianter av boliger. Det 
finnes produkter som er spesielt utviklet for ulike typer sykehjem 
med ekstra brede korridorer og store toaletter. LSS-boliger er et 
eksempel på sykehjem hvor disse modulene fungerer perfekt.

Med nye virksomheter vokser behovet for raske og midlertidige lokaler også 
innenfor det private næringslivet
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Innovative og nye produkttyper
En viktig del av Expandias transformasjon de siste årene 
er å gå fra en konservativ bransje med produkter som i 
stor grad er drevet av pris og funksjon, mot en bransje 
hvor kundenes krav og andre typer krav øker. Viktigheten 
av å jobbe tett med kunden er blitt tydeligere.
Kunden forklarer forholdene og Expandia får mulighet 
til å presentere løsninger. Moduler fyller en viktig funk-
sjon som en rask løsning for plutselige behov, men 
da må produktet også kunne møte alle dagens krav. 
Dette har gjort Expandia til et mer innovativt selskap, 
med en diversifisert flåte av moduler og med flere 
produkttyper. Også delvis med andre typer kunder. En 
viktig del av dette arbeidet har vært å åpne opp for mer 
innovasjon og tanker om bruksområder for modulene.

En klar trend akkurat nå er at avtalene blir større i 
omfang; Expandia leverer komplette løsninger til for 
eksempel sykehus eller skoler.

Det er flere eksempler på nye forretningsområder 
som Expandia har tatt på seg i 2021. Ett av dem er 
gjennom et samarbeid med en villaleverandør som 
kjøper Expandias rammer og deretter produserer nøk-
kelferdige hus basert på dem. Det er en god måte å 
sikre at stammene fortsetter å leve og ikke kaste ting 
som ikke lenger kan brukes.

Moduler når andre lokaler ikke er tilgjengelige
Moduler kan også være nyttige når det oppstår akutte 
problemer og når det kan være vanskelig å finne 
andre samarbeidspartnere. Et eksempel er modulene 
som tidligere ble brukt som ekstrarom av en barnehage 
i Malmø, som nå fungerer som et varmehus for byens 
hjemløse. Varmestuen drives via et Idébasert Offentlig 
Partnerskap (IOP) der Skåne Bymisjon, Røde Kors 
Malmøkretsen, Svenska Kyrkan Malmö og Fryshu-
set sammen med Malmö stat tilbyr nattly for byens 
trengende. Hver natt, fra desember til april, besøkes 
varmehuset av 30-50 personer. Organisasjonene 
hadde tidligere fått flere avslag fra eiendomsbesittere 
med tomme lokaler.

Nye forretningsområder vokser frem. Et eksempel er samarbeidet med en villaleverandør som kjøper Expandias rammer og deretter 
produserer nøkkelferdige hus basert på dem.
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Fornøyde kunder og leietakere
Expandia jobber kontinuerlig og systematisk med 
å følge opp kunde- og leietakers tilfredshet. I 2021 
ble det gjennomført en NKI-undersøkelse som ble 
besvart av kunder og leietakere i Expandia. Til årets 
undersøkelse er det anskaffet ny leverandør og under- 
søkelsen revideres. Rapportert utfall tilbake i tid er 
derfor beregnet på nytt, basert på parameterne til den 
nye undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt til 653 kunder som signerte 
avtale med Expandia i Sverige, Norge og Danmark. 

Svarprosenten på gruppenivå var 32 % (31 % i 2020) 
og resultatet landet på en NKI på 82,6 (81,4 i 2020). 
Anbefalingsviljen, som er et nytt nøkkeltall for Expan-
dia, var på høye 98 % på konsernnivå.

Leietakerundersøkelsen ble i samme periode sendt ut 
til 718 leietakere i Norge og Sverige. Svarprosenten på 
gruppenivå var 28 % (26 % i 2020) og resultatet landet 
på en NHI på 71,9 (67,6 i 2020). Viljen til å anbefale 
Expandia til andre lå på 80 % for de eksisterende 
leietakerene.

En relativt ny kundegruppe er helsesentre og sykehus hvor Expandias 
løsning i etterkant av pandemien dekker et behov for enkeltpasient- 
rom som er sikrere mot smitte og har høyere pasientintegritet enn 
flerpasientrommene de erstatter.

En ny kundegruppe for Expandia i 2021 er entreprenørbedrifter. Ved 
store infrastrukturprosjekter er det behov for midlertidig innkvarte-
ring for de som jobber i prosjektet eller bedre prosjektkontorer for 
de ansatte når kontraktstidene er lange.
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SUNT INNEMILJØ 

Expandias lokaler bygges vanligvis for å lage midler-
tidige løsninger for en begrenset periode, men for de 
som bruker og oppholder seg i lokalene skal det føles 
like innbydende og trygt som om det var et permanent 
bygg. Siden mange moduler brukes som barnehager, 
skoler og sykehjem, er et trygt og sunt innemiljø av 
største betydning. 

Både materialer og kjemikalier som brukes i bygninger 
har en potensiell innvirkning på både helse og miljø. I 
2021 har Expandia derfor tatt i bruk en ny evaluerings-
rutine i forbindelse med introduksjon av nye produkter. 
Rutinen bygger på arbeidet som Expandia utførte i 
2020, som resulterte i en rapport om materialene og 
komponentene som inngår i modulene. Innvirkningen 
på innemiljøet er en sentral parameter i evalueringen, 
og byggematerialer, installasjoner, møbler og ferdige 
produkter skal oppfylle fastsatte krav. Dette inkluderer 
blant annet utslippsmålinger, luftlekkasje tester og 
analyse av eventuelle bindemidler som brukes.

For Expandia er det av største betydning å sikre et sunt innemiljø i modulene. Både materialer 
og kjemikalier har en potensiell innvirkning på helse så vel som på miljøet. I løpet av 2021 er det 
oppnådd større innsikt i materielle problemstillinger og vi har fortsatt arbeidet med utgangs-
punkt i rapporten produsert i 2020 om materialene og varene som inngår i Expandias produkter. 

Kjemisk bruk reduseres
Arbeidet med å implementere en sentral styring av 
bruken av kjemikalier innad i konsernet, samt å re-
dusere antall kjemikalier, har fortsatt i 2021. Selv om 
mengden kjemikalier som brukes innenfor Expandias 
virksomhet ikke er stor, og for det meste foregår i 
fabrikkens produksjonsfase er kontroll over bruken 
viktig for å sikre et sunt innemiljø.

Siden Expandia tok i bruk systemet i 2020, har 
EcoOnline vært implementert i hele konsernet. I 2021 
er det gjort noen justeringer. Det er tatt hensyn til 
hvert lands spesifikke arealkrav og tilgang til ulike 
alternativer på markedene er sikret for alle kjemikalier 
på listen. Aktive entreprenører i landene der Expandia 
opererer har nå tilgang til kjemikalielister via EcoOn-
line og vet hvilke kjemikalier som kan brukes når de 
utfører oppgaver i Expandias moduler.

I tillegg til å kontrollere bruken av kjemikalier, er en 



del av arbeidet også rettet mot substitusjon. Hvert 
år gjøres det en gjennomgang av kjemikalielisten, 
hvor hvert kjemikalie undersøkes for å se om det kan 
erstattes med noe mindre skadelig eller fjernes helt. 
I 2021 har Expandia fjernet 10 kjemikalier fra listen. 
Dette arbeidet fortsetter som et ledd i et kontinuerlig 
utviklings- og forbedringsarbeid.

Målet er at Expandias produkter skal være enda tryg-
gere for både helse og miljø gjennom hele livssyklusen, 
fra produksjon til bruk, og til slutt når de resirkuleres 
eller blir til avfall.

5 SAKER VI BRYR OSS EKSTRA MYE OM

VENTILASJON
God luft gjør deg fokusert og 
skjerpet. Derfor har våre moduler 
moderne ventilasjonsanlegg med 
høy kapasitet og jevn fordeling. 
Dette skaper ren og frisk luft for best 
mulig fokus. Ventilasjonsanlegget 
har også mulighet for tilstede-
værelseskontroll, CO2-kontroll og 
overvåking via skyen.

AKUSTIKK
Et behagelig lydmiljø og mulighet for 
stillerom er viktig for konsentra- 
sjonen. Med gjennomgående solide 
materialer og overflatesjikt med høyt- 
ytende lyddemping har vi skapt et 
miljø med god akustikk som bidrar 
til en rolig og hyggelig atmosfære 
for alle.

LYS
Riktig lys gjør deg energisk og våken! 
Derfor har vi designet fasaden med 
høy prosentandel av lysinntreng-
ning for å skape en luftig og lys 
atmosfære. Det er mulighet for 
dimbare LED-armaturer med 4000K 
for å skape en følelse av dagslys 
selv på mørke dager. Disse gir også 
mulighet til å justere lysstyrken etter 
behov.

ENERGIEFFEKTIVITET
Energieffektivisering er noe vi hele 
tiden fokuserer på, både av hensyn 
til miljøet og økonomien. Men også 
slik at du skal trives i modulene våre. 
Flere oppvarmingsformer finnes som 
alternativer, for eksempel varme-
pumper eller hvorfor ikke tilskudd av 
solenergi gjennom solcellepaneler 
på taket?

SIKKERHET
Alle moduler er svenskproduserte 
og konstruksjonen er branntestet 
og dimensjonert etter gjeldende 
myndighetskrav. Det betyr at vi trygt 
kan tilby deg en løsning som både du 
og vi kan være trygge på.

Systemer og merknader hjelper oss 
Expandia bruker kun kjemikalier som er EC1- og 
M1-merket. Målet er å gi veiledning ved valg av ma-
terialer for å fremme et så sunt innemiljø og et så 
høyt beskyttelsesnivå for helse som mulig. M1 er en 
klassifisering for byggevarer med mål om å sikre god 
inneluftkvalitet. Produkter med EC2, EC1 eller EC1 
pluss-merket er klassifisert basert på EMICODE, et 
klassifiseringssystem utviklet innen den tyske byggeva-
reindustrien. Systemet består av standarder og strenge 
konstruksjonskriterier som gjør 
det mulig å vurdere og sammen-
ligne hvor mye, og hvilken type, 
flyktige stoffer et produkt avgir.
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Viktigheten av engasjerte medarbeidere
I 2021 ble Medarbeiderundersøkelsen, NMI, utviklet 
med et bevisst fokus på engasjement. Det er gjennom-
ført en ny undersøkelse, hvor det i tillegg til vanlige 
spørsmålsområder rapporteres en lederindeks for 
ledere med minst fem underordnede, samt engasje-
mentindeks for de ansatte. Basert på lederindeksen får 
hver leder et bedre verktøy for å utvikle sitt lederskap. 
Både lederindeksen og engasjementsindeksen var høy. 
I NMI-undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om 
man vil anbefale Expandia som arbeidsgiver, som 86 
% av de ansatte svarte ja til. Engasjerte medarbeidere 
er en svært viktig suksessfaktor for Expandias videre 
utviklingsreise.

I løpet av året er det også utviklet en ny mal for medar- 
beidersamtaler. Denne og den nye NMI-undersøkelsen 
har en tydeligere kobling til Expandias kjerneverdier; 
trygghet, engasjement og fellesskap. Det er også 
koblinger til det som internt kalles Expandia-ånden, en 
familie- og entreprenøratmosfære som det er viktig å 
fortsette å verne om etter hvert som selskapet vokser. 

NMI-undersøkelsen er kun utført i Sverige tidligere. I 

ARBEIDSPLASS FOR MANGE KOMPETANSER

Expandias ambisjon er å være bransjens mest attraktive og trygge arbeidsplass. Forutsetning-
en for en fortsatt vekstreise er de ansatte – deres engasjement og velvære.

2021 ble det også gjennomført i Norge. Svarprosenten 
i undersøkelsen var 93 %, noe som indikerer et sterkt 
engasjement blant de ansatte. Expandia har fortsatt for 
få ansatte i Finland og Danmark til at en slik undersøkelse 
kan gjennomføres og garantere anonymitet.

En inkluderende arbeidsplass
NMI-undersøkelsen inneholder også spørsmål knyttet 
til diskriminering og seksuell trakassering. Disse er 
tydeliggjort, gjort skarpere og lettere å tolke for den 
ansatte, basert på erfaringer fra forrige undersøkelse. I 
årets måling var utfallet over 97 % i hvert delspørsmål 
vedrørende om Expandia er fritt for diskriminering. 
Ingen av de som svarte NMI-undersøkelsen anser at 
seksuell trakassering og represalier forekommer hos 
Expandia.

Nye behov for kompetanse
En effekt av at Expandia satser mer på innovasjon og 
produktutvikling er at selskapets kompetansetilbud 
og kompetanseutvikling har endret seg. Expandia 
har gått fra å ha leid inn kompetanse i mange deler 
av verdikjeden til å ha en bredere kompetanse innad i 
selskapet, noe som er spesielt tydelig i renovasjons-
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ARBEIDSPLASS FOR MANGE KOMPETANSER

segmentet. Likeledes har flytting av virksomheten 
og innflytelse på ulike bærekraftsområder medført at 
nye stillinger er identifisert og tilsatt, som IT, logistikk 
og innkjøpssjef. Endringer i produktspekter, samt nye 
kundegrupper, blir en omstillingsfaktor som driver 
behovet for kompetanseutvikling og teambygging in-
ternt. Et viktig fokus for arbeidsgruppene innenfor de 
ulike forretningsområdene i Expandia er koordinerte 
arbeidsteam og effektive arbeidsmetoder for å møte 
etterspørsel og behov fremover.

I løpet av 2021 er det gjennomført en repetisjon av 
hjerte- og lungeredning for alle ansatte ved virksom-
heten. Tilsvarende har Expandia sammen med en 
opplæringsleverandør gjennomgått opplæringsom-
råder for ansatte og blant annet utviklet et program 
for nye ledere som tre ansatte har deltatt på i løpet av 
året. Studiet inneholder kurs i blant annet arbeidsrett, 
arbeidsmiljø, økonomi og ledelse.

En attraktiv arbeidsgiver 
For å fortsette å være sterk i markedet og levere gode 
produkter, må Expandia kunne tiltrekke seg riktig 
kompetanse. Høyt press innen bygg- og eiendoms-
bransjen fører til mange utfordringer, ikke minst innen 
rekruttering. Expandia er ikke tilknyttet tariffavtale, 
men tilstreber å tilby alle ansatte likeverdige eller 
bedre betingelser.
Som et ledd i å styrke employer brand ble det i 2019 
dannet en ambassadørgruppe. Gruppens hoved- 

oppgave er å etablere kontakt med fremtidige poten-
sielle arbeidstakere gjennom oppmøte på ulike typer 
arbeidsmarkedsdager. I 2021, da pandemien gjorde 
at aktiviteter som arbeidsmarkedsdager og lignende 
uteble, startet Ambassadørgruppen i stedet interne 
digitale møter og arrangementer. Dette for å skape 
engasjement og deltakelse for å fremme ansattes 
trivsel.

Retur til ny normal
På slutten av 2021 og begynnelsen av 2022 begynte 
en langsom tilbakevending til arbeidsplassen og kon-
torene igjen. Ansatte som jobber i Expandia har jobbet 
hjemmefra under pandemien for å redusere risikoen 
for smitte. For de som jobber i funksjoner der hjem-
mearbeid ikke har vært mulig, for eksempel lager- og 
oppussingspersonell, tilbød Expandia de ansatte å 
være hjemme med full lønn fra dag én, før karensda-
gene ble fjernet. Fjernarbeid hjemmefra er fortsatt 
mulig, men hovedarbeidsplassen er igjen kontoret. 
Expandias ansatte har egne kontorlokaler, noe som 
har gjort det lettere å komme tilbake fra et smittefore-
byggende synspunkt.

ANDEL KVINNOR AV STYRELSELEDAMÖTER (%) 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

Kjønnsfordeling

EXPANDIA KONSERN

Geografisk fordeling

76%

13%
6% 5%

Sverige Norge Danmark Finland
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Sunt og trygt arbeidsmiljø
I Expandias virksomhet er det risiko knyttet til arbeids- 
miljøet, spesielt for de som jobber med å produsere, 
montere, transportere, renovere og demontere modulene. 
Arbeidsmiljøarbeid har derfor et særlig fokus på at alle 
som jobber med Expandias produkter skal sikres et 
sunt innemiljø og et så høyt sikkerhetsnivå som mulig. 
Noen av de største risikoene som er identifisert er 
risikoen for å falle og risikoen ved løfting av moduler. I 
2021 ble det gjennomført en undersøkelse av fallrisiko.

Expandia driver systematisk arbeidsmiljøarbeid og er 
sertifisert i henhold til ISO 45000:2015. 
Styringssystemet legger grunnlaget for arbeidet og det 
systematiske forebyggende arbeidet omfatter blant 
annet risikovurderinger, vernerunder og branntilsyn. 
Det sentrale arbeidsmiljøarbeidet ledes sentralt av 
verneutvalget som møtes en gang i kvartalet. Arbeidet 
følges også opp jevnlig på Kvalitets-, miljø- og arbeids- 
miljømøter (KMA). I tillegg til det vanlige arbeidsmiljø- 
arbeidet, inngår også arbeidsmiljø som en del av den 
nye rutinen for evaluering av nye produkter som ble 
introdusert i 2021. 

Risikoer fanges opp på flere måter
Expandia har lenge ført risikodialoger med ansatte 
for å identifisere eventuelle risikoer i arbeidsmiljøet. 
Denne dialogen er erstattet av en undersøkelse som 
gjennomføres annethvert år, samt av medarbeider- 
undersøkelsen utviklet i 2021.

I løpet av året fortsatte Corona-gruppen, som ble 
opprettet i 2020, å møtes ukentlig. I tillegg til situas-
jonsavstemminger gjøres det også vurderinger om 
det er behov for ytterligere innsats fra konsernet eller 
informasjon til de ansatte. I løpet av året har mye av 
informasjonen til de ansatte handlet om Covid-19, 
men også om ergonomi ved hjemmearbeid for å 
redusere risikoer som dette kan medføre. Expandias 
interne arbeidsmiljømål er å øke antall rapporterte 
hendelser og ulykker, både for å redusere eventuelle 

mørketall og for å få bedre underlag å gå ut ifra ved 
forebyggende arbeid. 

Trygt arbeidsmiljø i hele leverandørkjeden
Expandia har høye krav til arbeidsmiljøarbeid, også 
med eksterne entreprenører. Dette innebærer blant 
annet at nødvendige tillatelser og sikkerhetsutstyr skal 
være tilgjengelig og i tråd med krav. Entreprenører skal 
også melde fra om personskader, ulykker og andre 
hendelser dersom dette skjer under utførelse av arbeid 
for Expandia. Disse rapporteres videre til Expandias 
sentrale verneutvalg. Arbeidsmiljø er et delområde i 
Expandias leverandørvurdering, som sendes ut årlig til 
alle vesentlige leverandører.

KPI konsern 2021 2020 2019

Arbeidsulykke 3 1 0

Tilbud 10 9 7

Sykefravær (%) 2,46 2,46 1,91

Personalomsetning (%) 6,17 2,56 3,13

Dekket av årlige samtaler (%) 97,6 97,5 97,4

Midlertidig ansatt (%) 97,6 97,5 96,2

Fast ansatt (%) 100 96,3 97,4

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

Noen av de største risikomonentene som er identifisert er fallrisiko 
og risiko vedrørende løfting av moduler. I 2021 ble det gjennomført 
en utredning vedrørende fallrisiko. 
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Ny varslingsrutine
Expandia har i 2021 gjennomgått varslingsrutine i 
forbindelse med den nye varslerloven. Vi har også 
startet arbeidet med en ny leverandør av tjenesten 
hvor saker behandles av en uavhengig advokat. Ved 
utgangen av 2021 var ingen saker kommet inn i 
systemet.

Kontroll av regeloverholdelse
Kontroll av lovoverholdelse gjennomføres årlig, både 
via intern og ekstern revisjon. Teamovervåking skjer 
kvartalsvis i det svenske selskapet, ihht etablerte 
rutiner. Endringer i loven godkjennes av KMA-lederen, 
som videresender dem til berørt prosesseier. Denne 
personen er ansvarlig for å justere relevante kon-
troll- og støttedokumenter. Endringer i arbeidsmåter 
kommuniseres til gruppen innen Expandia som kan 
bli berørt.

Leverandørvurdering
Expandias arbeid med leverandørvurdering og kon-
troller har utviklet seg mye de siste årene. Vurderings-
modellen omfatter i dag ulike relevante risikoer med 
tilknytning til leverandørens spesifikke produktområde. 
Vurderingen tar også hensyn til kravene som Expandias 
ISO-sertifiseringer innebærer. I begynnelsen av 2022 
ble det ansatt en innkjøpssjef i Expandia for å avklare 
og utvikle rutiner på området ytterligere.

Expandia stiller krav til leverandører og entreprenører 
gjennom særskilt entreprenørforskrift, som ble opp- 
datert i mars 2021. Hver ansatt hos entreprenøren, 
som skal jobbe for Expandia, signerer denne forskriften 
før arbeidet starter.
Leverandørene som Expandia samarbeider med 
forplikter seg til å jobbe aktivt med antidiskriminering, 
og Expandia krever at alle ansatte har rimelige vilkår i 
henhold til tariffavtaler og skriftlige ansettelsesvilkår. 
Entreprenøren skal heller ikke forårsake, medvirke til 
eller være knyttet til brudd på menneskerettighetene. 
Dette skal også omfatte eventuelle underleverandører 
som benyttes på Expandias vegne, samt til kjøp av 
varer og tjenester levert av entreprenøren.
Expandia sender årlig ut en leverandørvurdering til 
de største og mest forretningskritiske leverandørene. 
Vurderingen omfatter arbeidsmiljø og andre områder i 
entreprenørforskriften. I løpet av 2021 har 33 essen-
sielle leverandører til Expandia blitt vurdert og godkjent. 

I 2021 er det innført en ny rutine for vurdering av nye 
produkter fra leverandører som skal brukes i Expandias 
moduler. Hensikten er å sikre at produktet lever opp til 
de målene som Expandia har satt seg på hvert område 
og innebærer kvalitetskontroll innenfor områdene 
kvalitet, arbeidsmiljø, innemiljø og sirkularitet.

Ansvarsfull drift er grunnlaget for alt arbeid innen Expandia. Verdiene; Sikkerhet, forpliktelse 
og fellesskap setter retningslinjer for å beskytte kunder, leietakere, leverandører og hverandre 
innenfor Expandia. 

ETIKK ER GRUNNLAGET FOR ALT
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Produktdesignet legger grunnlaget 
I designprosessen og innen produktutvikling bestem-
mes en stor del av modulens fremtidige miljø- 
påvirkning, knyttet til materialvalg, energiforbruk og 
avfall. Expandia har derfor jobbet aktivt for å øke 
bevisstheten om hvordan påvirkningen ser ut og hvor 
den skjer, både internt og hos kunder og andre interes-
senter. Produktutviklingen har gått fra å fokusere mest 
på funksjon og pris, via bevissthet om produkters inn-
virkning på helsen til de som jobber med og oppholder 
seg i modulene. Nå er fokus også på sirkulariteten ved 
gjenbruk og gjenvinning. Et konkret eksempel er da 
Expandia valgte å bytte vindusleverandør i 2021. Dette 
gjorde vi blant annet for at den nye leverandøren skulle 
kunne tilby muligheten til å resirkulere produktet.

Produktutviklingen hos Expandia har blitt systematisert 
de siste årene. Rutiner og arbeidsmetoder på området er 
utviklet og forbedret til et oversiktlig system. Et fortsatt 
økt behov for kunnskap og kompetanse innen montering 
og demontering er nødvendig for å minimere avfall og 
ressursforbruk. Expandia satser nå på å finne leveran- 
dører knyttet til spesifikke komponenter i modulene.
Expandias mål er at alle produkter og materialer som 
inngår i nyproduksjonen av moduler i 2024 skal ha 

Expandia har i løpet av året jobbet med klimapåvirkning fra flere hold. Virksomheten har en 
klimapåvirkning i hele verdikjeden, både oppstrøms og nedstrøms. Fokusområdene som er 
identifisert er materialvalg, transport, energiforbruk og avfall.

en levetid på minst 15 år. Det er en utfordring i en 
virksomhet der lovkravene til produktene er høye, på 
områder som lyd og brann, og hvor slitasjen kan være 
stor, som det ofte er, i skoler og barnehager. 

Expandia styrer hvilke materialer som skal brukes i ny 
produksjon samt renovering og vedlikehold. Expan-
dia har de siste årene gått mot økt vedlikehold og 
renovering, sistnevnte i økende grad i egen regi. På 
denne måten øker tilgjengeligheten av materialene 
som brukes, ressursforbruket og avfallshåndteringen. 
I løpet av 2021 er totalt 225 moduler renovert, hvorav 
96 moduler var i egen regi. For 2022 er målet å reno-
vere 405 moduler, hvorav 135 i egen regi.

REDUSERE KLIMATRYKKET

Mål for redusert klimatrykk (scope 3) 
samt ressursbruk og sirkularitet

År 2022 - Redusere klimatrykket knyttet til avfall sammen-
lignet med 2019

År 2023 - Reduser klimapåvirkningen per nyprodusert modul 
med 30 % sammenlignet med 2019

År 2024 - Alle produkter og materialer som inngår i den nye 
produksjonen av moduler har en levetid på minst 15 år

År 2025 - CO2-utslipp per transportert mil må halveres 
sammenlignet med 2019
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Fortsatt utredning av materiale
Arbeidet med å vurdere materialene og varene som 
inngår i Expandias moduler har fortsatt i løpet av året. 
Med utgangspunkt i rapporten om byggematerialer, 
som ble produsert internt i 2020, har Expandia videre- 
ført arbeidet i 2021 med å undersøke materialene som 
er involvert i et utslipps- og livssyklusperspektiv. Dette 
for å identifisere den aktuelle effekten og hvilke tiltak 
som er mulig for Expandia å gjennomføre. Flere faktorer 
vurderes; materialets levetid, hvor mye av materialet 
som ikke kan gjenbrukes ved renovering av modulen og 
materialets miljøpåvirkning under både produksjon og 
slutthåndtering.

Det er flere utfordringer innen relevante klimadata for 
materialer. Det er også utfordringer knyttet til eta- 
blering av en baseline for måling, da flertallet av tiltak 
gjennomføres fortløpende og den nye måleverdien 
dermed innarbeides i analysearbeidet. Ved utvikling av 
nye materialer i modulene vil det fra 2021 bli gjort en 
evaluering sammen med fabrikkene som Expandia  
bruker. Hyppige dialoger med eksisterende leveran- 
dører gir begge parter en felles kompetanseheving og 
på denne måten utvikles langsiktige samarbeid.

Materialmangelen er en utfordring
Expandia har også andre utfordringer knyttet til den 
materielle problemstillingen og det er mangelen på 
ressurser som er tydelig i bransjen i dag. Når til-
gjengeligheten av materialer er lav, er det vanskelig å 
følge ønskelige rutiner for evaluering, da materialene 
blir raskt utsolgt. Materialmangelen fører til innkjøp 
i større partier, men fremfor alt økte dialoger med 
leverandører for å sikre materialer til produksjon. 
Ansettelse av innkjøpssjef i Expandia i 2021 viser at 
denne funksjonen har fått større vekt og betydning for 
området.
 

Fortsatt økt sorteringsgrad
I løpet av 2021 har Expandia fortsatt å øke sorterings-
graden i fabrikker, oppussingshaller og ved montering 
og demontering. I Expandias egne haller er det mye 
tilgjengelig og det siste året er det startet flere samar-
beid med enkeltleverandører for å muliggjøre sortering 
av leverandørspesifikke produkter. Et eksempel på 
slikt leverandørsamarbeid er med Tarkett, som nå tar 
tilbake Expandias avfall fra gulvmatter. Uten dette 
samarbeidet ville avfallet blitt håndtert som brennbart 
materiale, men gjennom dette samarbeidet går avfallet 
tilbake til produsenten og blir en ingrediens i nye 
tepper. I tillegg til leverandørsamarbeid er det innført 
nye fraksjoner for sortering av plast, gips og isolasjon 
i egne anlegg. Bedre proaktivitet og planlegging rundt 
demonteringen gir bedre sortering ved å møte opp 
med riktig antall fraksjoner.

Expandia har i løpet av året også startet en dialog med 
innleid avfallsselskap, med mål om å undersøke flere 
produsenter som kan ta ansvar for deres produkter. 
Det er et stort potensial for å øke sorteringsgraden 
ytterligere innenfor ulike produktgrupper.

Utfordringene ved å jobbe med avfallsspørsmålet er 
flere. Under montering og demontering er det noen 
ganger plassmangel, noe som holder nede antall  
mulige fraksjoner på stedet. I noen prosjekter er det 
oppdragsgiver som bestemmer hva som skal sorteres, 
og Expandias ressurser er da for små. En annen  
utfordring er datainnsamling og rapportering av  
påvirkning knyttet til avfallsområdet.

Expandias moduler består stort sett av tre, både når det gjelder vekt og volum. Siden tre ikke er et komposittmateriale, har det ingen 
mulighet for å bestå av resirkulert innhold. Expandia har derfor fokusert på gjenværende materialer hvor det i tillegg til tre er et gjennom-
snittlig resirkulert innhold på henholdsvis 63 % og 42 %.

LAND 2021 2020

Sverige 497,0 470,7 

Avfall per montert og demontert modul (kg) 

For montering og demontering som skjer i resten av Norden kan vi ikke ennå
separat rapportere prosjektavfall fra total avfallsmengde.

ANDEL GJENVUNNET MATERIALE I MODULENE (EKS. TRE)

Återvunnet
63%

Återvunnet
42%

Modulserie S2000 Modulserie S3000

Gjenvunnet
63%

Gjenvunnet
42%
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Utfordring med transport
En utfordring i bransjen er å redusere utslipp og stoppe 
global oppvarming. For Expandias del har fokus vært 
på å redusere utslipp knyttet til transport, da modulene 
må reise innenfor Sverige så vel som til andre deler av 
Norden for å nå kundene.

Expandia Sverige har som mål å halvere CO2-utslippene 
per transportert mil i forbindelse med modulbasert  
transport innen 2025, sammenlignet med 2019.

På slutten av 2019 startet Expandia et samarbeid med 
Green Cargo med mål om å redusere klimaavtrykket 
knyttet til transport. Til sammen fikk Expandia og Green 
Cargo renovert og tilpasset åtte jernbanevogner med 
en total lastekapasitet på 16 moduler. Per utgangen av 
januar 2022 har Green Cargo dessverre brutt avtalen 
med Expandia på grunn av at Expandias leveranser er 
for vanskelige å planlegge da de styres av nye kunde-
behov. Dette har flere konsekvenser; Expandias utslipp 
vil øke fordi togtransport erstattes med lastebiler, den 
negative klimapåvirkningen øker og muligheten for å 
være en bedriftseier som tar aktive valg for å bedre  
klimaavtrykket blir vanskeligere. Expandia hadde ønsket, 
i stedet for å bryte avtalen, å ha en dialog om hvordan 
samarbeidet kunne forbedres.

Effektiv transport av moduler på lastebil skjer ved å laste 
moduler og materialer sammen, og ved å holde tran- 
sportavstandene så korte som mulig. I løpet av 2021 er 
det derfor opprettet en egen avdeling for transport og 
logistikk ved Expandia Sverige. Målet er å jobbe videre 
med kontroll av moduler og logistikkprosesser for å 
redusere utslippene i området. Expandia krever i dag 
ikke drivstofftype fra transportørene, men ser behov for 
å øke dialogen med transportørene som leies inn for å 
øke kompetansen på området.
  
Energibruk i hele verdikjeden
Expandia har innflytelse gjennom hele verdikjeden når 
det gjelder energibruk knyttet til produkter og tjenester. 
Oppstrøms handler det om energibruk i produksjonen 
av materialene som brukes i modulene samt i produk-
sjonen av selve modulene. Expandia får sine moduler 
produsert i Sverige, av to ulike leverandører. 

Mål for redusert klimatrykk (scope 1, 2) 

År 2022 - Senke energiforbruket

År 2025 - Alle person- og servicebiler som kjøpes inn skal 
være miljøbiler og skal ikke benytte fossilt drivstoff
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Den direkte energibruken for Expandia som selskap 
er knyttet til selskapets kontorer og renoveringshaller. 
Bevegelsen mot økt renovering internt gjør at ener-
gibruken øker. Expandia Sverige har solcelleanlegg i 
Västerås og Klippan, som genererer ekstra energi.

Nedstrøms handler det om den indirekte energien 
som forbrukes gjennom leietakernes virksomhet, i for 
eksempel skoler, barnehager og kontorer. Expandia 
har stor kontroll over fremtidig forbruk i produktut-
viklingsfasen, hvor betingelsene for modulens frem-
tidige miljøpåvirkning fastsettes. Energibruken styres 
av lovkrav eller kundekrav, som verifiseres gjennom 
energiberegninger. Kundene tilbys solcellepaneler og 
varmepumper som et supplement til mer tradisjonelle 
energiløsninger. En viktig del av Expandias tilbud er å 
levere brukervennlige energisystemer og å informere 
kundene om hvordan lokalene skal brukes for lavest 
mulig energiforbruk. Expandias muligheter for å styre 
leietakers faktiske energibruk er imidlertid lav.

Mot økt andel miljøvennlige biler
Expandias forretningsmodell med prosjekter spredt 
over landene gjør forretningsreiser nødvendig, spe-
sielt for selgere, prosjektledere og driftspersonale. 
Prosjektledere reiser til ulike steder i landet i forbin-
delse med montering og demontering. For Expandias 
forvaltningsorganisasjon er tjenestereiser nødvendig 
i forbindelse med løpende vedlikehold og feilmelding 
fra kunder. I løpet av 2021 har reisingen vært på et 
lavere nivå knyttet til Covid-19.
 
For å redusere klimabelastningen knyttet til utslipp fra 
forretningsreiser, har Expandia Sverige som mål at 70 
% av personbil- og serviceflåten skal være grønne biler 
innen 2022. 100 % av kjøpene av person- og service-
biler skal være grønne biler og ikke kjøres på fossilt 
drivstoff etter 2025. Ved utgangen av 2021 var 89 % av 
Expandias firmabilpark i Sverige miljøbiler. På gruppe-
nivå var det 75 %.

Scope 1 inkluderer egenprodusert energi, firmabiler, lastebiler og 
maskiner. Det er også tatt hensyn til jordvarme- og kjølemedier, 
men enkelte data mangler/kan ikke rapporteres.

Scope 2 omfatter strømforbruk egne forretningslokaler og fjernvar-
me. Det er kun kontoret i Västerås som kan separat redegjøre for 
fjernvarme, og beregningen er gjort etter «markedsbasert metode».
Klimaberegningene for strømforbruk for Sverige (ekskl. Umeå), 
Norge, Danmark og lager i Finland er gjort etter «markedsbasert 
metode». Klimaberegningen for kontorer i Finland og Umeå er gjort 
etter «lokaliseringsbasert metode».

Scope 3 inkluderer i dag forretningsreiser (fly, hotell, taxi, tog, 
leiebil, leasingbiler) og transport (lastebil og tog). Transportavstand 
i Finland er beregnet som mal. For materialer, avfall og energifor-
bruk fra produksjon, montering, demontering, renovering etc. er 
det noe data og arbeid pågår. Det jobbes også med å finne relative 
beregninger og sammenlignbare tall. For eksempel. er utslippene 
knyttet til transport og tjenestereiser påvirket av hvor i Norden vi 
stiller ut moduler.

 

 2021 2020 2019

Scope 1 308 305 411

Scope 2  8 5 11

Scope 3 1009 815 1383

Totalt utslipp (ton CO2e)
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Expandia driver et kontinuerlig arbeid for å sikre 
mest mulig bærekraftsaspekter innenfor de 
ulike delene av verdikjeden. På denne måten 
skaper vi langsiktig konkurransevne og tar  
ansvar for de risikomomenter som kan oppstå. 

I flere deler av vår verdikjede er vi avhengige 
av leverandører og samarbeidspartnere; under 
produksjon, transport, montasje og demontasje 
såvel som vedlikehold av våre moduler. 

VERDIKJEDEN

DEMONTERING

RENOVERING

END OF LIFE

Når en kunde ikke lenger trenger lokalene sine, demonteres 
de slik at det kan leies ut til nye kunder. Alle standard- 
materialene som følger med modulene er designet for enkel 
demontering for å kunne brukes om og om igjen.

Modulene får nye overflater og oppgraderes innen 
energieffektivitet og konstruksjonsteknologi for å 
møte gjeldende byggeforskrifter. Ødelagte og utdaterte 
komponenter fjernes og sorteres. Expandias økte 
kapasitet for egenrenovering gir større mulighet til å 
kontrollere avfall og mulighet for å minimere det.

Ødelagte og utdaterte komponenter som ikke oppfyller 
dagens forskrifter og krav, byttes ut og erstattes med 
nytt materiale. Avfallet fra ombyggingen havner på 
gjenvinningssentraler.

Når en modul etter mange år har fullført 
sirkulasjon i Expandias syklus, får den i de aller 
fleste tilfeller fast plass. Kanskje havner den 
på en fritidsboligtomt, hos et idrettslag eller 
blir for godt på skolen som leide den.
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PRODUKT- 
UTVIKLING

PRODUKSJON

TRANSPORT

MONTERING

DRIFT & 
VEDLIKEHOLD

En av de viktigste aspektene ved bærekraft er å velge 
materialer og produkter med tanke på miljø, økonomi og 
helse. I tett dialog med våre interessenter og produsenter 
utvikler vi produktene for å møte morgendagens behov.

Materialer kjøpes inn i samråd med våre modul- 
produsenter. Expandia setter opp spesifikasjoner 
og krav som moduler og materialer skal oppfylle. 
Modulene er serieprodusert i store partier, noe 
som gir effektiv produksjon med lavere priser på 
materialer og minimalt med avfall.

De totale utslippene fra modulbasert transport er en betydelig 
negativ miljøpåvirkning i virksomheten. For å optimere lastebil-
transporten bygges Expandias moduler i henhold til de svens-
ke dimensjonene til lastebilkarosseri. På denne måten kan vi 
frakte to moduler per transport innen Sverige uten følgebil. I 
løpet av 2020 og 2021 frakter Expandia deler av sin modulflåte 
med tog for å redusere klimaavtrykket.

Rask og effektiv montering av modulene utføres av 
Expandias entreprenører. Avfallet som oppstår sorteres 
for å resirkulere mest mulig.

Regelmessig og planlagt vedlikehold forlenger 
levetiden til modulene. Vedlikeholdspersonell 
som malere, service- og ventilasjonsteknikere 
inspiserer fortløpende lokalene i leieperioden.



Kjemikalie

Utslipp til luft

Ressurssforbruk

Produksjon av avfall  
og farlig avfall

Sikkerhet og helse  
på byggeplassen

Brudd på  
menneskerettigheter  

 

Kundens sikkerhet  
og helse

Upassende forretnings- 
forhold

Diskriminering eller annen  
krenkende særbehandling

RISIKO OG RISIKOHÅNTERING

Godkjente kjemikalier for bruk administreres 
gjennom EcoOnline. Pågående arbeid med 
substitusjon og utfasing

Evaluering av nye og eksisterende materialer 
i et klimaperspektiv. Mål om reduserte utslipp 
knyttet til scope 1, 2 og del av scope 3.

Expandia tilstreber en stadig mer sirkulær for-
retningsmodell med mål om at komponentene 
som inngår skal ha en levetid på minst 15 år 
og at graden av resirkulert materiale skal øke. 
Retningslinjer for avfallshåndtering er tilgjeng-
elig ved montering og demontering.

Expandia kontrollerer forekomst av avfall 
fra produktutvikling og materialvalg til slutten 
av levetiden. Retningslinjer for avfalls- 
håndtering er tilgjengelig under montering og 
demontering.

Expandia jobber systematisk med arbeidsmiljø 
og er sertifisert i henhold til ISO 45000:2015. 
Det systematiske og forebyggende arbeidet 
omfatter blant annet risikovurderinger, vakt-
hold og branntilsyn.

Entreprenørforskrifter og 
leverandørvurderinger.

Hvilke kjemikalier som kan brukes er kontrol-
lert i monteringsanvisningen og EcoOnline

Expandia kontrollerer via arbeidsmiljø- 
forskrifter, monteringshåndbok, entreprenør-
forskrifter, personalhåndbok og vernerunder.

Rutiner for aktive tiltak, medarbeidersamtaler, 
NMI-undersøkelse og risikospørreskjema.

Bruk og utslipp av kjemikalier kan forårsake 
skade på mennesker og miljø.

Utslipp av karbondioksid under produksjon, 
energibruk, transport og tjenestereiser gir 
negativ klimapåvirkning.

Omfattende bruk av materialer under pro- 
duksjon, montering og demontering samt 
 renovering medfører en betydelig miljøbelastning 
ved forbruk av store mengder råvarer og energi.

Forekomst av avfall gir opphav til negativ 
miljøpåvirkning gjennom ressursforbruk.

Risiko for arbeidsulykker på våre arbeidsplasser 
både internt og eksternt.

Risiko for brudd på menneskerettigheter i forbin-
delse med utførelse av arbeid fra leverandører 
eller underleverandører, alternativt i forbindelse 
med kjøp av varer og materialer.

Risiko for negativ innvirkning på helsen til kunder 
og leietakere da helsefarlige kjemikalier kan 
bygges inn.

I forbindelse med forretningsforhold er det alltid 
risiko for utilbørlig påvirkning. Det er også fare 
for negativ påvirkning i form av usunn 
konkurranse.

Det er fare for at ansatte blir utsatt for diskrimi-
nering eller krenkende særbehandling

 RISIKO BESKRIVELSE EXPANDIAS HÅNTERING
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Expandia tilbyr utleie av midlertidige lokaler for skole, barnehage, kontor, og omsorgsbolig, 
Vi har markedets mest moderne moduler som vi leverer og monterer på svært kort tid.

Hele Expandia er preget av en sirkulær modell hvor vårt gjennomtenkte modulsystem 
er grunnlaget for vår virksomhet. Vi kombinerer og gjenbruker våre moduler i flere sykluser. 

Ingenting skapes kortsiktig. Alt er skapt for å kunne gjenbrukes. Vår filosofi har i mer enn 30 år 
hjulpet våre kunder og gjort oss til et av Nordens største utleiefirmaer av flyttbare lokaler. 

Expandia Moduler


