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Sammanfattning 
Idag, nästan 40 år efter att Miljonprogrammet stod klart, är renovering och 

ombyggnation av fastigheterna högaktuellt. White Arkitekter har som ett led i detta 

tilldelats ett renoverings- och ombyggnadsprojekt i Norra Stockholm som innefattar två 

fastigheter uppförda under Miljonprogrammet.  

Detta examensarbete behandlar återvinning av de befintliga plåtfasaderna på 

ovannämnda fastigheter. White Arkitekter vill undersöka möjligheterna att genom 

återvinning använda ursprungsmassan för tillverkning av nya fasader i perforerad plåt 

till samma fastigheter. Syftet är att redovisa materialets livscykel med hänsyn till miljön 

samtidigt som anknytningen till Miljonprogrammet bevaras.  

För att besvara frågeställning har en bit av fasadplåten undersökts i syfte att identifiera 

plåtmaterialet. Genom att ta reda på plåtens densitet har aluminium fastställts som 

material. Kontakt har tagits med flertalet företag som är involverade i 

återvinningsprocessen – från slätplåt till perforerad plåt. I rapporten redovisas alla 

aktörer och steg i processen.  

Idén grundas på Cradle to Cradle som är en teori utvecklad av den tyske kemisten 

Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough. Teorins 

grundtanke baseras på att eliminera avfall som koncept och istället se det som näring till 

antingen teknologiska- eller biologiska processer. Aluminium och andra metaller är 

exempel på material i den teknologiska cykeln. Med dagens återvinningsprocesser 

förlorar de dock sitt värde och kan inte användas till samma syfte. Återvinning av 

aluminium besparar dessutom hela 95 % av den energi som åtgår vid tillverkning av 

primäraluminium.  

Då Cradle to Cradle ännu inte fått någon större genomslagskraft i Sverige har flera 

hinder stötts på. I rapporten framgår att det inte finns något smältverk i Sverige som 

separerar olika aluminiumlegeringar från varandra. Allt aluminium som återvinns i 

Sverige blir i slutändan till gjutgods. För att nå önskade resultat och påvisa den faktiska 

möjligheten med projektet kontaktades ett skrotbaserat smält- och valsverk i Norge.  

Sammanfattningsvis är projektet fullt genomförbart både i teorin och i praktiken, det 

gäller bara att hitta rätt samarbetspartners.  

 

 

 

Nyckelord: Cradle to Cradle, aluminium, plåt, återvinning, downcycling, perforering 
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Abstract 
Approximately 40 years since the completion of the Swedish Million Programme, 

renovation and rebuilding of the real estates are highly prioritized. White Architects has 

been assigned a renovation and rebuilding project in Northern Stockholm which 

encompasses two real estates completed during the Million Programme. 

 

This thesis examines the recycling of existing sheet metal facades on the mentioned 

properties. White Architects want to explore the possibilities of using the original 

material to produce new facades through recycling. The aim is to present the material’s 

lifecycle, while considering environmental conditions, in connection to the Million 

Programme. 

 

To answer the question at hand, a sample of the sheeting has been investigated in order 

to identify the material. The material has been determined as aluminum through the 

identification of the plate’s density. A number of companies, which have been involved 

in the recycling process of going from plain sheet to perforated sheet, have been 

contacted. This thesis presents the different stakeholders and stages in the recycling 

process. 

 

The idea is based on Cradle to Cradle which is a theory developed by the German 

chemist Michael Braungart and American architect William McDonough. The theory's 

basic concept is based on eliminating waste by seeing waste as fuel for technological or 

biological processes. Aluminium and other metals are examples of materials that can be 

used in the technological cycle. With today's recycling processes they lose their value 

and cannot be reused for the same purposes. Recycling aluminum saves up to as much as 

95% of the energy which is consumed in the primary production. 

 

When the Cradle to Cradle theory had yet to have any significant impact in Sweden, 

several obstacles were encountered. This report shows that there is no smelter in 

Sweden which separates the different aluminum alloys. All aluminum recycled in 

Sweden will end up as castings. To achieve the desired results and demonstrate the real 

possibility of the project, a scrap based smelting and rolling mill in Norway was 

contacted.  

To summarize, the project is entirely feasible both in theory and in practice, as long as 

the right collaboration partners are involved. 

 

 

Keywords: Cradle to Cradle, aluminium, sheet, recycling, downcycling, perforation 
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Förord 
 

Detta examensarbete är skrivet av två högskoleingenjörsstudenter från KTH ABE, skolan 

för arkitektur och samhällsbyggnad. Arbetet omfattar 15 högskolepoängen inom 

programmet Byggteknik & Design och har tagit oss cirka 10 veckor att färdigställa. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra handledare Peter Eklund och Elise Grosse 

som varit med oss genom hela arbetsgången och delat tankar och idéer. En annan 

person som varit med sen dag ett och kommit med idén till examensarbetet är Sofie 

Weidemann. Utan henne hade detta examensarbete med stor sannolikhet inte blivit av. 

Hela processen har varit en stor erfarenhet för oss båda och vi har fått jobba mycket 

självständigt med att hitta olika samarbetspartners. Flera av de personer som kontaktats 

har visat sig ha en betydande roll för fortsatt arbete. En person som verkligen tagit sig 

tiden att bidra till examensarbetet är Lars Tolgén. Vi är ytterst tacksamma för hans 

brinnande engagemang och vilja att förklara processen för oss. 

I övrigt vill vi tacka Niclas Lundgren, Henrik Stranning och Hans Frisk för visat intresse 

och den tid de lagt ner på att besvara våra frågor. Andra nyckelpersoner i 

examensarbetets utförande har varit Stefan Krumlinde, Tomas Bučas, Artiomas 

Kuranovas och Ola Falk, tack! 

Sist men inte minst ett stort tack till Stuart Pledger, Jeppe Dyrberg Larsen och Magnus 

Hedenmark från CradleNet för deras varma välkomnande och visade engagemang. 

 

Stockholm, juni 2013 

 

 

Shabnam Seradji                  Kübra Ayata 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Som blivande byggnadsingenjörer har vi i diverse olika sammanhang under 

utbildningen fått höra frasen "Byggbranschen är väldigt konservativ". Detta 

examensarbete är tänkt som ett steg i rätt riktning mot att sudda ut den negativt 

klingande stämpeln som branschen fått samt att bidra med nytänkande. Ämnet vi 

valt att skriva om är "Hållbart byggande" och är ett högst aktuellt ämne hos många 

ledande byggföretag. Trots detta är hela konceptet med hållbarhet inom 

byggbranschen fortfarande väldigt nytt och det finns stora utrymmen för åtgärder.  

 

Detta examensarbete skrivs på uppdrag av White Arkitekter som är Skandinaviens 

ledande arkitektkontor och väldigt måna om just hållbart byggande och miljö. 

Arbetet är utfört med hänsyn till ett i dagsläget hemlighetsstämplat projekt som 

White Arkitekter blivit tilldelade. Projektet innefattar ombyggnation/renovering av 

två bostadshus från Miljonprogrammet. Whites vision är att bidra till så hållbara 

lösningar som möjligt och i just detta projekt har de bland annat undersökt 

möjligheten att konstruera odlingsbalkonger och utfackningsväggar av träullit. En 

annan idé de haft är att kolla närmre på möjligheterna att återvinna de befintliga 

plåtfasaderna på husen till nya fasader i perforerad plåt och det är just det som detta 

examensarbete kommer att behandla.  

 

Gamla plåtfasader som behöver bytas ut är ett väldigt vanligt scenario inte minst här 

i Stockholmsområdet. Istället för att bara göra sig av med plåten är det inte mer än 

på tiden att undersöka möjligheterna att återvinna materialet i ett så kallat Cradle to 

Cradle system, Vagga till Vagga på svenska. I dessa sammanhang talas det ofta om att 

”avfall = näring”, alltså att det som ses som avfall i denna cykel kan bli till föda i en 

annan. Grundidén med Cradle to Cradle är att produkter från början ska designas på 

sådant sätt att materialen kan delas upp i två övergripande cykliska system, närmare 

bestämt den biologiska- och den teknologiska cykeln. Metaller av olika slag ingår i 

den teknologiska cykeln och ses som värdefulla material som i ett slutet system kan 

återvinnas till likvärdig eller bättre kvalitet så länge de inte blandas. Om materialen 

blandas resulterar det oftast i att de förlorar värde och kvalitet vilket leder till att det 

inte längre kan användas till samma syfte. Detta fenomen är känt som ”downcycling”, 

eller nedgradering på svenska, och är ett högst relevant begrepp som kommer att 

behandlas i detta examensarbete. 
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1.2 Målformulering 

Ambitionen med denna rapport är att gå in mer på djupet och undersöka de faktiska 

möjligheterna att återvinna gamla plåtfasader till en annan skepnad men till samma 

syfte.  

De befintliga plåtfasaderna i detta objekt är målade och i relativt gott skick men inte 

estetiskt tilltalande. White arkitekter vill använda sig av perforerad plåt till de nya 

fasaderna, vilket ger ett mer spännande och modernt intryck. Målet är att återvinna 

de gamla plåtfasaderna till de nya fasaderna på samma bostadshus. Detta ska göras 

med hänsyn till Cradle to Cradle samtidigt som man påvisar en historisk anknytning 

till Miljonprogrammet. 

Förhoppningarna med detta examensarbete är att resultatet och de slutsatser som 

dras är ett steg till förändring inom byggbranschen och ökar förståelsen för vikten av 

hållbart byggande. Resultatet förväntas påvisa att det finns goda möjligheter till 

återvinning av plåtfasader som blir över vid renovering/ombyggnation med hänsyn 

till Cradle to Cradle samt att detta är lönsamt ur ett främst miljömässigt- men även 

ekonomiskt perspektiv. Om resultatet blir som förväntat och lönsamheten kan 

påvisas kommer White arkitekter med stor sannolikhet använda sig av arbetet i det 

tidigare nämnda projektet men även i framtida projekt. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer i första hand behandla ämnet ur ett miljömässigt perspektiv men 

även ta hänsyn till ekonomisk lönsamhet. Frågeställningen skulle kunna anpassas till 

flertalet olika material och branscher men i detta examensarbete har vi valt att 

avgränsa oss till materialet plåt inom byggbranschen. White arkitekter vill specifikt 

ta reda på möjligheterna att återvinna befintliga fasader av plåt och vi kommer 

därför främst behandla återvinning av plåtfasader och inte övriga byggnadsdelar av 

plåt.  

Då företaget denna rapport skrivs för är ett arkitektkontor kommer arkitekturen på 

de befintliga fastigheterna behandlas i viss mån. Det kommer dock inte göras några 

större analyser av arkitekturen då det är utanför ramarna för vår valda 

utbildningsinriktning. Avgränsningar har gjorts till att behandla arkitekturen under 

Miljonprogrammet, då det aktuella objektet byggdes, samt att ta upp 

användningsområden för perforerad plåt. 
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1.4 Lösningsmetoder 

För att skriva examensarbetet på den höga nivå som eftersträvas är det viktigt med 

olika typer av metoder och tillvägagångssätt.  

Till att börja med har det gjorts grundlig bakgrundsundersökning på internet för att 

få bredare kunskap inom ämnet. Ett annat viktigt moment i startskedet var 

platsbesök i miljonprogramsområden där denna typ av fasader finns. Platsbesök har 

gjorts i området där White arkitekter blivit tilldelade det aktuella projektet men även 

i Blåkulla, Hagalund, som är ett känt miljonprogramsområde. En annan väsentlig del 

i informationssökandet har varit besök på respektive stadsbyggnadskontor för att 

hämta ut lämpliga ritningar och övriga dokument för byggnaderna. 

Utöver detta har stor vikt lagts på boken ”Cradle to Cradle – remaking the way we 

make things” av Michael Braungart och William McDonough då det var de som 

utvecklade begreppet Cradle to Cradle. Mycket av informationen kring ämnet är 

hämtad från boken men även pålitliga Internetkällor och intervjuer med kunniga 

inom ämnet. Utöver denna bok har övriga relevanta böcker lånats från Stockholms 

stadsbibliotek och KTH Haninges bibliotek.  

I övrigt har kontakt tagits med flera företag samt organisationen CradleNet. 

Intervjuer har gjorts med representanter från företagen för att förstå processen och 

höra deras synpunkter. Det har gjorts platsbesök på två byggarbetsplatser samt en 

kretsloppsanläggning och besöken har dokumenterats i rapporten med text och bild.  
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2. Nulägesbeskrivning 

 

2.1 Återvinning och återanvändning av byggavfall 

Det finns flera exempel på hur byggavfall återkommer till produktionen genom 

återvinning eller återanvändning. Ett exempel är betong som uppstår vid rivning av 

fastigheter. Beroende på betongens kvalitet och egenskaper krossas den och används 

antingen som fyllnadsmaterial eller som ballast i ny betong. Betongarmeringen 

separeras efter krossningen och kan föras till ett smältverk för återvinning.1 

Även tegelkross kan användas som utfyllnadsmaterial, alternativt till dekorationer.2 

Hela tegelstenar och sågat tegel som blir över vid rivning kan återanvändas till bland 

annat konstruktioner och fasader.3 

Trä är ett exempel på byggavfall som både kan återvinnas och återanvändas. 

Bjälklag, fönster och dörrar är exempel på träprodukter av hög kvalitet som till stor 

del återanvänds innan de anses vara uttjänta. Träprodukter som inte längre kan 

återanvändas sönderdelas och blir till spånskivor eller råvara för papper.4 

Mineralull är ett samlingsnamn för glasull och stenull och ett annat exempel på 

byggnadsmaterial som kan återvinnas. Både glasull och stenull kan rivas och 

återvinnas till lösull som är en annan typ av isolering.5 Även cellplastisolering kan 

återvinnas och blir till bland annat frigolitkulor som blandas med betong. Alternativt 

kan cellplasten förbrännas och energiutvinnas.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.svenskbetong.se/hallbart-byggande-bp/atervinning.html (2013-06-06) 

2
 http://www.malmoabd.se/tegel/tegelkross/ (2013-06-06) 

3
 http://www.malmoabd.se/tegel/ (2013-06-06) 

4
 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=957 (2013-06-06) 

5
 http://www.isolering.n.nu/stenull (2013-06-06) 

6
 http://www.sita.se/PageFiles/2224/Vad%20h%C3%A4nder%20med%20frigolit%20-%20eps_16.pdf (2013-06-

06) 
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2.2 Genomförande 

Detta examensarbete har skrivits i flera olika miljöer. Arbetet har främst skrivits på 

KTH Campus Kista men även Campus Haninge.  Förarbetet och underlaget för detta 

examensarbete har gjorts av White Arkitekter på kontoret Katsan i Skanstull.  

 

2.3 White Arkitekter 

År 1951 grundade Sid White tillsammans med PA Ekholm ett arkitektkontor i 

Göteborg, närmare bestämt White Arkitekter som idag är det ledande 

arkitektkontoret i Skandinavien. 7 

Företaget består i dagsläget av omkring 700 medarbetare och 440 aktieägare, varav 

375 av dessa är medarbetare i företaget. Alla medarbetare på White Arkitekter har 

möjligheten att köpa aktier i företaget vilket ses som en bidragande faktor till 

konstant utveckling. Idén med delat ägande har varit primär sedan starten och White 

utgår från mottot att ”Många är starkare än en”.  

Arbetet på företaget styrs av uppdragsledarna i form av delegerat ansvar och utöver 

detta styrs bolaget av en VD, en styrelse, en ledningsgrupp samt en ägargrupp. White 

Arkitekter har 14 självständiga kontor runt om i Sverige, Danmark och Norge men 

även i Storbritannien och har utfört uppdrag i ett 50-tal länder runtom i världen. 8 

Kontoren har haft stora framgångar i arkitekttävlingar och vunnit två tredjedelar av 

tävlingarna de ställt upp i. Företagets omsättning uppgick till hela 734 miljoner 

svenska kronor år 2011. 9 

En annan viktig faktor som bidragit till Whites framgångar är deras engagemang och 

specialistkompetens inom miljö och hållbart byggande. De har som ett steg i detta 

bland annat uppfört en hållbarhetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida. I 

policyn framgår bland annat att White har som mål att vara en ledande aktör i 

utvecklingen av en hållbar samhällsbyggnad. Deras drivkraft är att vägleda kunder 

och samarbetspartners till lösningar som gynnar vårt samhälle i det långa loppet och 

ger de bästa möjliga förutsättningarna för ett hållbart och hälsosamt levnadssätt. För 

att uppnå detta strävar White efter att i sina uppdrag skapa miljöer som ger 

ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. 10 

 

 

                                                           
7
 http://www.white.se/om-oss/12-historia (2013-04-02) 

8
 http://www.white.se/om-oss/4-organisation (2013-04-02) 

9
 http://www.white.se/om-oss/38-fakta-och-siffror (2013-04-02) 

10
 http://www.white.se/om-oss/9-hallbarhet (2013-04-02) 
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Här nedan följer ett utdrag taget direkt ur Whites hållbarhets policy beträffande just 

dessa aspekter: 

 
”Ekologisk hållbarhet 

• energieffektiva lösningar med minimerad påverkan på klimat och 
ekosystem 

• omsorgsfull och effektiv markanvändning som ger underlag för 
kollektivtrafik och god teknisk infrastruktur 

• minskad användning av farliga ämnen och minskad risk för mark- och 
vattenpåverkan 

 
Social hållbarhet 

• välplanerade urbana miljöer med socioekonomisk och kulturell 
funktionsblandning med människan i centrum 

• utformning för god tillgänglighet, trygghet och trivsel i både byggnader 
och yttre miljöer 

• hälsosamma inom- och utomhusmiljöer med lågt buller och frisk luft 

 
Ekonomisk hållbarhet 

• lösningar och utformningar som bygger upp långsiktiga 
samhällsekonomiska värden  

• effektiv användning av naturresurser samt ökad återanvändning och 
återvinning av material, energi och vatten  

• utveckling av uthålliga och robusta infrastruktursystem för trafik och 
teknik 

 
Internt på våra kontor ska vi arbeta hållbart på alla plan. Därför strävar vi 
efter 

• ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att optimera, minimera och 
klimatanpassa resor och energianvändning 

• ekologisk och social hållbarhet genom granskning av de produkter och 
tjänster vi köper enligt riktlinjer från de mest trovärdiga 
granskningsorganisationerna 

• social hållbarhet genom god tillgänglighet och en arbetsmiljö präglad av 
respekt för varandra ”11 

                                                           
11

 Whites Hållbarhetspolicy (2013-04-02) 
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2.3.1 Kontoret i Stockholm 

Whites Stockholmskontor Katsan är beläget på adressen Östgötagatan 100 i 

Skanstull. Det som är unikt med byggnaden är att White själva ligger bakom 

fastighetens gestaltning och projektering samt att de har agerat beställare under 

produktionens gång. Ambitionen var att skapa en energieffektiv och miljövänlig 

byggnad som samtidigt skulle ha en stark personlighet. Detta resulterade i en hel del 

prestigefulla utmärkelser, däribland Kasper Salin priset år 2003 som årligen delas ut 

till svenska byggnadsverk som lyckats sticka ut ur mängden med hög arkitektonisk 

stil. 12 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
      Figur 1. Whites Stockholmskontor Katsan.  
      Bild hämtad från White Arkitekters hemsida. 

  

                                                           
12

 http://www.white.se/projekt/19-katsan (2013-04-02) 
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3. Objekten 

Projektet som White Arkitekter blivit tilldelade utgörs av två parallella fastigheter 

med samma förutsättningar. Objekten som är belägna i norra Stockholm började 

byggas år 1970 och är tidstypiska för Miljonprogrammet. Fastigheterna är av typen 

lamellhus med 8 våningar vardera.13 På fastigheternas plana tak finns det 

taköverbyggnader och takbeklädnaden utgörs av asfaltpapp. 

 

3.1 Fasaden 

Fastigheternas fasader är klädda med målad plåt och är i relativt gott skick. 

Taköverbyggnadens fasader utgörs även den utav plåt, dock omålad falsad plåt.14 På 

de ställen fasadplåten är skadad finns det inga spår av rost vilket tyder på antingen 

aluminiumplåt eller förzinkad stålplåt.  

Liknande plåtfasader återfinns på flertalet fastigheter från miljonprogrammet och är 

inte utmärkande för just dessa två objekt. 

Figur 2 & 3. Egentagna bilder på fastigheterna i Blåkulla, Hagalund, som är ett välkänt 

Miljonprogramsområde med liknande fasader som de fasader som undersöks. 

 

  

                                                           
13

 Dokument hämtat från stadskontor i Norra Stockholm, se Bilaga 1. 
14

 Kulturmiljöutredning gjord av White Arkitekter 
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3.2 Ytterväggen 

Plåten på fasaderna utgörs av vertikalt liggande plåtprofiler som är monterade på 

bakomliggande material med hjälp av infästningselement.  

 

Figur 4. Ytterväggens uppbyggnad. Ritad med hjälp av AutoCAD. 

 

 

3.3 Fönster 

Fönsterna utgörs av ospröjsade enluftsfönster med bågar av trä. Med undantag för 

balkongdörrar och fönster riktade mot söder är alla bågar och karmar utvändigt 

täckta med plåt.  

 

3.4 Balkonger 

Balkongerna är alla indragna i fasaden och balkongernas yttre del är utförd i samma 

material som övriga delar av fasaden. Fasaderna innanför balkongerna är dock 

klädda i korrugerad plåt som är en typ av veckad plåt och är målad i en annan färg än 

övriga fasaden.15 

                                                           
15

 Kulturmiljöutredning gjord av White Arkitekter 
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4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Miljonprogrammet 

Under andra världskriget stannade produktionen av bostäder upp och tiden efter 

kriget präglades Sverige av en snabbt ökande befolkning och ett växande näringsliv. 

Arbetskraftsinvandringen och urbaniseringen var den centrala orsaken till Sveriges 

starka tillväxt som emellertid ledde till att stadsbyggandet halkade efter och att det 

uppstod bostadsbrist under tidiga 1960-talet. Som åtgärd beslutade riksdagen år 

1964 att man med hjälp av förmånliga statliga bidrag skulle bygga en miljon 

bostäder under de kommande tio åren med start år 1965. Detta beslut resulterade i 

det vi idag känner till som Miljonprogrammet. 16  

Intentionen med Miljonprogrammet var att producera många byggnader på så kort 

tid som möjligt och till låga kostnader. Detta ville man uppnå med hjälp av 

industriella metoder, det vill säga att man använde sig av färdiga byggnadsdelar när 

man uppförde husen.17 Ambitionen var att bygga bostäder med bättre lösningar än 

tidigare då många befintliga fastigheter hade väldigt låg standard och var 

trångbodda. Det byggdes höghus, flerbostadshus och småhus som oftast var 

beklädda med plåt, eternit, betong eller tegel. Taken på höghusen var oftast plana 

eller svagt lutande. 18 

Idag har det gått cirka 40 år sedan Miljonprogrammet stod klart och många av de hus 

som byggdes är idag i behov av stora renoveringsåtgärder.19 

 

4.2 Bygglagstiftning 

Genom åren har många olika regelverk getts ut med syftet att vägleda 

byggnadsrelaterade verksamhetsområden. Under Miljonprogrammet var Svensk 

Byggnorm det underlag man utgick ifrån vid konstruktion av byggnadsverk. Svensk 

Byggnorm trädde kraft under 1968 med SBN67 och ersatte den dåvarande 

byggnadsstadgan BABS 1960. Idag bygger man utifrån Boverkets byggregler, BBR 

2012 och renoveringen av de befintliga bostäderna kommer att utgå ifrån dessa 

byggnadslagar. 20 

                                                           
16 Björk Cecilia, Nordling Lars & Reppen Laila, Så byggdes staden (3 uppl.). Stockholm: Svensk byggtjänst, 2012, 

s110  
17 Björk Cecilia, Reppen Laila och Kallstenius Per, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm, 2003,  s114  
18

 ” Björk Cecilia, Nordling Lars & Reppen Laila, 2012, s110 
19

 http://www.svt.se/nyheter/sverige/akut-behov-av-renovering-av-miljonprogram (2013-04-23) 
20

 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--och-konstruktionsregler/SBN-
fran-1968-till-1989/ (2013-04-22) 
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4.3 Miljölagstiftning 

I Sverige finns det sammanlagt 16 nationella miljökvalitetsmål som gäller vid 

byggnation. Lagstiftningen som grundar sig på dessa mål heter Miljöbalken och 

utfärdades år 1998 men trädde kraft året därpå.21  

Under Miljöbalkens 15:e kapitel står de regler som gäller vid avfallshantering för 

enskilda individer, verksamheter och kommuner. Utöver detta har varje kommun en 

renhållningsordning som vägledning för avfallshantering. Renhållningsordningen 

innefattar lokala föreskrifter och en avfallsplan.22 Alla verksamhetsutövare inom 

byggsektorn har skyldighet att känna till lagstiftningen och följa reglerna.  

Miljöbalkens främsta mål är att främja den hållbara utvecklingen för nuvarande- och 

nästkommande generationer. Reglerna i miljöbalken omfattar bland annat 

människans hälsa, skydd av natur- och kulturmiljöer samt att den biologiska 

mångfalden bevaras. 23 

 

4.4 Metallens historia 

Sedan urminnes tider har människan haft en stor användning av metallen och 

materialet används än idag i väldigt stor omfattning. Utvecklingen av metall fick sina 

framgångar under 1600-1700 då befolkningen i Europa började växa och nya 

tekniska lösningar efterfrågades. Masugnarna som man använde för framställningen 

av metall blev allt större och produktiviteten ökade. Masugnarna krävde väldiga 

mängder trä vilket bidrog till att Sverige blev ett av de ledande länderna att 

producera järn till övriga delar av världen. En ökad tillgång till billigt stål under 

tidiga 1800-talet resulterade i massproduktion och förde den tekniska utvecklingen 

framåt. 24 

 

4.5 Byggplåt 

Byggplåt finns i flera olika utföranden och material. Beroende på plåtens tjocklek 

indelas plåten i grupperna tunnplåt (0,1-3 mm), mediumplåt (3-5 mm) och grovplåt 

(>5 mm).25 Några av de vanligaste plåtmaterialen är förzinkad stålplåt, 

aluminiumplåt, kopparplåt och zink-aluminiumbelagd stålplåt, mer känd som 

Aluzink.26 

                                                           
21 Hebert Sten, Miljöfrågorna inom byggsektorn. Stockholm: S Hebert Miljökonsult AB, 2011, s30 
22

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Avfallshandboken-26-maj.pdf 
 (2013-04-22) 
23

 Hebert Sten, 2011, s30  
24

 http://www.tekniskamuseet.se/1/1803.html (2013-04-05) 
25

 http://www.ne.se/pl%C3%A5t/284617 (2013-04-05) 
26

 http://www.entreprenorforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=4220 (2013-04-05) 
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I de tidiga åren var plåten ett väldigt kostsamt och svårhanterligt material och det 

var inte förrän i början av 1800-talet som plåten blev aktuell och på riktigt kunde 

konkurrera med andra byggnadsmaterial.  Tack vare det sänkta priset på plåten samt 

upptäckten att förzinkad stålplåt förhindrar korrosion bättre än andra material 

ökade försäljningen av byggplåt. Plåten fick dock inte sitt stora genombrott förrän 

under 1900-talet då produktionen ökade och utbudet av plåttyper blev större. 27 

 

4.6 Aluminium 

Aluminium är en av de vanligaste metallerna på vår jord och förekommer i stora 

mängder.  Trots stora aluminiumtillgångar finns det svårigheter med utvinning av 

metallen. Det enda lönsamma råmaterialet som används vid aluminiumframställning 

kallas för bauxit och är en typ av lerjord som utvinns genom söndervittring av 

bergarter med hög aluminiumhalt. Därefter färdas bauxiten till ett oxidverk som 

genom en reningsprocess omvandlar bauxiten till aluminiumoxid. Efter 

omvandlingen framställs aluminium genom smältelektrolys.28 

Utmärkande för aluminium är att det har mycket goda egenskaper som gör det 

användbart inom många olika verksamhetsområden.29 I Europa är de främsta 

verksamhetsområdena för aluminiumanvändning byggbranschen och 

transportsektorn. 30 I byggsammanhang brukar man tala om aluminiumplåt som ofta 

används till taktäckning, fasader och fönster.  31 

Aluminium har en god återvinningsförmåga och kan gång på gång återvinnas till 

samma kvalité. Återvinningsprocessen är lönsam sett till både ekonomin och miljön. 

Endast 5 % av den energi som behövs vid framställning av primäraluminium åtgår 

vid återvinningsprocessen som också är billigare. 32 

Utöver aluminiums goda återvinningsförmåga har materialet även följande 

egenskaper som gör det till ett intressant och attraktivt material:     

                                                           
27

 http://www.ekonomistal.se/platens-historia (2013-04-05) 
28

 Burström Gunnar Per, Byggnadsmaterial – uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, Lund: Studentlitteratur 
AB, 2007, s328 
29

 http://www.aluminiumriket.com/sv/aluminium/aluminium.php (2013-05-01) 
30

 Ur dokument ”Slutrapport GeniAl”, Hans Frisk, Svenskt Aluminium 
31

 http://www.aluminiumriket.com/sv/aluminium/aluminium.php (2013-05-01) 
32

 http://www.aluminiumriket.com/sv/miljoe/miljoe.php (2013-05-05) 
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 Vikt och styrka 

Aluminiums densitet ligger på omkring 2700 kg/m³ och är den vanligaste 

lättmetallen på vår planet. Att det är en lättmetall är en stor fördel då 

energiförbrukning vid transporten blir lägre än vid transport av tungmetaller. 

Ren aluminium har låg hållfasthet men är relativt starkt i förhållande till dess 

vikt. Beroende på legeringsämnen och bearbetningsprocesser uppnås en 

draghållfasthet på mellan 70-700 MPa. Vid konstanta temperaturer över 100°C 

minskar dock hållfastheten markant vilket bör beaktas vid konstruktion.33 

 Konduktivitet och värmeledningsförmåga 

Aluminiums goda värme- och elledningsförmåga gör den väldigt användbar inom 

värmeväxlingsindustrin för bland annat fordon.34 Trots den låga densiteten har 

aluminium samma överföringskapacitet som exempelvis koppar och är därför ett 

vanligt förekommande material i högspänningsledningar. 35 

 Bra korrosionsmotstånd 

När aluminium kommer i kontakt med syret i luften bildas ett oxidskikt som ger 

materialet dess korrosionsskydd. Om skyddet skadas bildas ett nytt lager 

oxidskikt för att skydda materialet. Materialets goda korrosionsbeständighet 

ökar dess livslängd och är av den anledningen ett dominerande fönster- och 

fasadmaterial.  Trots detta väljer tillverkarna ofta att lackera eller anodisera 

aluminiumplåten av estetiska skäl. Detta leder till att plåten får ännu starkare 

korrosionsskydd än sitt naturliga tillstånd.36 

 Ogiftigt 

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet på jorden och är oskadligt för 

människan. Föreningar av ämnet förekommer i mycket av den mat vi äter. 

 Formbart och lättarbetat 

Aluminium är ett praktiskt material som är formbart och lättarbetat. Materialet 

kräver inte alls mycket energi vid bearbetning och de vanligaste 

bearbetningsmetoderna är borrning, kapning, pressning och valsning. 

 Omagnetiskt 

Aluminium är en ickemagnetisk metall.37 

 
                                                           
33

 http://www.sapagroup.com/sv/common-information/sections-in-top-of-all-pages/den-grona-
metallen/aluminiums-egenskaper/ (2013-05-09) 
34

 Ur dokument ”Slutrapport GeniAl”, Hans Frisk, Svenskt Aluminium 
35

 http://www.sapagroup.com/sv/common-information/sections-in-top-of-all-pages/den-grona-
metallen/aluminiums-egenskaper/ (2013-05-09) 
36

 http://www.entreprenorforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=4220 (3/5-2013) 
37

 http://www.sapagroup.com/sv/common-information/sections-in-top-of-all-pages/den-grona-
metallen/aluminiums-egenskaper/ (2013-05-09) 
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4.7 Legeringsämnen 

Användning av metaller i sitt rena tillstånd som konstruktionsmaterial är ytterst 

ovanligt då de ofta är för svaga.38 För att förstärka aluminiums egenskaper och 

anpassa det till viss typ av användning tillsätts olika legeringsämnen. Resultatet 

kallas aluminiumlegering och är en legering vars huvuddel består av aluminium.  

Aluminiumlegeringar brukar ofta delas upp i två grupper: legeringar avsedda för 

gjutgods och legeringar för plastisk bearbetning. Till plastisk bearbetning räknas 

bland annat legeringar avsedda för valsning.39 Med gjutgods menas exempelvis 

bilmotorer, fälgar och elkapslingar.40  

 

När metaller legeras, ökar materialets hållfasthet i allmänhet medan smältpunkten, 

ledningsförmågan, värmeledningsförmågan och töjbarheten minskar. 

Legeringsämnena i aluminium kan uppta en halt på 10% av legeringens innehåll och 

de vanligaste tillsatserna är magnesium, mangan, kisel, koppar och zink.41  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Burström Gunnar Per, 2007, s291 
39

 http://www.ne.se/lang/aluminiumlegeringar (2013-05-15) 
40

 Hans Frisk, Aluminiumspecialist från Svenskt Aluminium 
41

 Burström Gunnar Per, 2007, s291 & 328 



  

16 
 

 

4.8 Perforerad plåt  

Idag finns det en stor variation av utformningar på fasadplåtar. En av de senaste i 

ledet är perforerad plåt som kommit att bli högst uppskattad av många arkitekter 

och flitigt använts på byggnadsverk runt om i världen. Perforeringen är främst 

estetiskt tilltalande men har även andra bra egenskaper. Utmärkande för perforerad 

plåt är dess mönstervariationer som utgörs av hål i olika storlekar och former.  

Perforerad plåt används i stor omfattning inom industriella verksamheter, 

möbelindustri samt byggsektorn. Fördelen med perforerad plåt är att den har 

förmågan att reducera buller, ventilera, filtrera och lämpar sig till såväl 

fasadbeklädnad som halkskydd på golv. 42 

White Arkitekter har använt sig av denna typ av fasad till olika projekt och vunnit 

priser för sina innovativa lösningar. Ett byggnadsverk som White Arkitekter varit 

med och gestaltat är Tele2 Arenan som vann Plåtpriset 2013 för sin fasad utförd i 

perforerad plåt.43 Även Väsbys nya gymnasieskola Messingen har fasader i 

perforerad plåt gestaltade av White Arkitekter. Skolan vann år 2012 det Stora 

samhällsbyggnadspriset.44 

 

       Figur 5. Messingen. Bild tillhörande         Figur 6.Tele2 Arena. Bild tillhörande White Arkitekter. 

       White Arkitekter. 

 

                                                           
42

 http://www.rmig.com/se/produkter/rm+perforering#1 (2013-05-13) 
43

 http://www.white.se/projekt/126-tele2-arena (2013-05-13) 
44

 http://www.white.se/projekt/87-messingen-vasby-nya-gymnasium (2013-05-13) 
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4.9 Tidigare arbeten 

”Slutrapport GeniAl” är en rapport som färdigställdes år 2013 av Hans Frisk, 

verksam inom Svenskt Aluminium. Rapporten är baserad på undersökningen ”Genial 

1” med start år 2011 utförd av Hans Frisk under ledning av det fristående 

Branschrådet för Energieffektivisering. Syftet med undersökningen och rapporten är 

att lägga grunden till framtida effektivisering då aluminiumframställning idag kräver 

väldiga mängder energi. Författaren beskriver aluminium som material och förklarar 

utförligt hur produktion och återvinning av materialet går till. I rapporten beskrivs 

också Aluminiumbranschen i Sverige och de största företagen omnämns. Denna 

rapport har varit till stor nytta och inspiration för detta examensarbete.45 

”Arkitektur på naturens villkor – att bygga med Cradle to Cradle som metod” är ett 

examensarbete från 2012 skrivet av Helfrid Holmsten, student vid Chalmers 

Tekniska Högskola. Syftet med examensarbetet är att få en uppfattning om hur 

Cradle to Cradle kan användas vid husbygge och att undersöka hur ett sådant hem 

skulle kunna se ut och fungera. Författarens frågeställning lyder som följande: ”Hur 

kan Cradle to Cradle-filosofin användas i skapandet av ett hem?”. Examensarbetet 

resulterar i en programbeskrivning för ett hem med syfte att vägleda aktörer som vill 

bygga bostäder enligt Cradle to Cradle. Författaren beskriver Cradle to Cradle på ett 

mycket bra sätt och nämner även aluminiums roll i den teknologiska cykeln. 46 

Ett annat examensarbete som gjorts inom ämnesfältet är ”Cradle to Cradle – 

utveckling av en återvinningsbar produkt på uppdrag av IRE möbel AB” skriven år 

2012 av Josefine Viklund, student på Linköpings Universitet. Examensarbetet är ett 

möbeldesignprojekt som går ut på att rita en fåtölj som ska kunna certifieras enligt 

Cradle to Cradle. Författaren jämför certifieringen med andra miljöcertifieringar och 

beskriver tydligt fördelarna med Cradle to Cradle. Författaren tar även upp metall 

som material och dess roll i den teknologiska cykeln.47 

 

 

                                                           
45

 Ur dokument ”Slutrapport GeniAl”, Hans Frisk, Svenskt Aluminium (2013-05-09) 
46

 http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/152706.pdf  (2013-05-09) 
47

 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:537753   (2013-05-09) 
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5. Cradle to Cradle 

I naturen finns det inget som heter avfall och all energi tillhandahålls från solen. Alla 

material i naturen flödar i ett slutet system och djur och växter lever i symbios. En 

arts rester är en annan arts föda och alla levande organismer som dör återvänder till 

marken som näring. Detta är grunden och den främsta inspirationen till Cradle to 

Cradle.  

Cradle to Cradle är en teori som utvecklats av den tyske kemisten Michael Braungart 

och den amerikanske arkitekten William McDonough. Tillsammans har de skrivit 

boken ”Cradle to Cradle – remaking the way we make things” som bland annat 

beskriver hur man kan uppnå modellen.  

Teorin grundar sig i att produkter från början ska designas och tillverkas på ett 

sådant sätt att ingående komponenter och material antingen är biologiskt 

nedbrytbara eller helt kan återvinnas och bli till råvaror för nya produkter. 

Materialen ses som näringsämnen som antingen ingår i den biologiska- eller 

teknologiska cykeln och bör vara miljövänliga samt gynna människans hälsa. 

Produkterna som skapas ska vara enkla att ta isär och framställas genom 

förnyelsebar energi. För att lyckas med detta utgår Cradle to Cradle från att 

efterlikna naturens egna processer när vi människor skapar våra produkter. 

Teorin utgår från följande tre viktiga principer: 

 ”Waste = Food”, eliminera avfall som koncept  

 Användning av förnyelsebar energi 

 Främja mångfald 

 

5.1 Att vara 100 % BRA 

I dagsläget följer många företag modellen ”reuse, reduce, recycle” vilket innebär 

återanvändning av produkter och komponenter, reducering av resursanvändningen, 

och materialåtervinning. Detta kan vid en första anblick låta som en bra modell att gå 

efter men egentligen strävar denna modell endast efter att vara så kallat ”mindre 

dålig”.  Att minska användningen av resurser skjuter bara upp problemen och är 

ingen direkt lösning. Då populationen dessutom är ständigt växande gör detta ingen 

större skillnad i och med att konsumtionen ökar och fler produkter måste 

tillverkas.48  

 

                                                           
48

 Braungart, Michael & McDonough, William, Cradle to Cradle – Remaking the way we make things (3 
uppl.). London: Vintage, 2009 



  

20 
 

 

Som Michael Braungart förklarar det i boken:  

”Mer kontroll (att vara ”mindre dålig”) är inte detsamma som att vara bra. Du skyddar 

inte ditt barn genom att slå honom tre gånger istället för fem, och du skyddar inte 

miljön genom att använda din bil mer sällan”.49 

Cradle to Cradle vill angripa problemet i ett mycket tidigare skede, närmare bestämt 

tänka om redan när produkter tillverkas. Varje del av en produkt ska designas med 

avsikt att ”återvända” och allt material ska ses som en resurs och användas effektivt. 

Ett bra sätt att tänka för att uppnå detta är att se alla material som ett ”lån” istället 

för at se det som något vi ”använder”.  Detta tankesätt leder fram till en av teorins 

främsta grundpelare, nämligen att det inte finns något avfall.  

 

5.2 Cirkulär ekonomi kontra linjär ekonomi 

I dagens samhälle utgår de flesta företag fortfarande från en linjär modell som går ut 

på att utvinna råvaror, skapa produkter och använda dem för att sedan slänga eller 

elda upp dem. Som det ser ut idag är det oftast billigare att köpa en ny version av 

även den dyraste apparaten än att reparera den. Många varor är dessutom skapade 

med en inbyggd funktion som förkortar dess livslängd och uppmuntrar oss 

konsumenter att köpa en mer uppdaterad version.50  

Inte nog med detta så skapas även de flesta produkterna med energi från fossila 

bränslen. 51 I genomsnitt innehåller dagens produkter i själva verket bara fem 

procent av de råvaror som är involverade i processen, från tillverkning till leverans.  

Den linjära modellen beskrivs ofta med hjälp av uttrycket ”Cradle to Grave”, alltså 

från vagga till graven, och är motsatsen till Cradle to Cradle.  I och med den ökade 

konsumtionen kommer detta system leda till begränsade resurser, ökade 

produktionskostnader och påfrestningar på naturen i högre och högre omfattning.  

Cradle to Cradle inspirerar till en cirkulär ekonomi där produkter aldrig slängs utan 

ingår i ett cirkulärt system där materialen antingen inträder den biologiska- eller den 

teknologiska cykeln. Till skillnad från Cradle to Grave modellen där alla produkter 

och dess material har ett start och ett slut så innebär Cradle to Cradle att materialen 

för evigt flödar precis som i naturen. Genom detta tankesätt utesluter man avfall som 

koncept och ser det som tidigare kallades avfall som näring till antingen jorden eller 

industrin.52 
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 Braungart Michael & McDonough William, 2009,  s4 
50

 Braungart Michael & McDonough William, 2009 
51

 http://www.youtube.com/watch?list=PLNMkd-OtxHRMd0Zi0dQeS5KiWCdFbz-
ED&feature=player_embedded&v=vH2UFUzhXbA (2013-05-15) 
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 Braungart Michael & McDonough William, 2009 
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Materialen och produkterna delas upp i grupperna förbrukning och service. 

Förbrukningsprodukter är material och produkter som under tiden de används 

ändras antingen biologiskt, fysikaliskt eller kemiskt och sedan äntrar biosfären. Som 

ett resultat av detta bör dessa material vara biologiska och ingå i det biologiska 

kretsloppet där de blir till näring. Tillskillnad från förbrukningsprodukterna är 

serviceprodukterna skapta för att ingå i den teknologiska cykeln. Materialen 

förbrukas aldrig utan utgör vid slutet av användningsfasen näringsämnen till nya 

produkter. Serviceprodukterna är skapta för att dekonstrueras och sedan 

konstrueras på nytt enligt följande hierarkiska ordning: 

 

1. Återanvändning 

2. Fysisk ändring 

3. Kemisk omvandling 

Papper och bioplast är exempel på material som först går igenom en rad tekniska 

cykler för att i slutändan äntra den biologiska cykeln.53
  

Figur 7. Modifierad illustration ursprungligen hämtad från företaget Desso:s hemsida 
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5.3 Downcycling 

De återvinningsprocesser som idag används leder många gånger till att materialen 

tappar i värde och kvalitet. Detta fenomen kallas för downcycling och förekommer 

väldigt ofta vid återvinning av metaller. Genom att beblanda olika 

metallkomponenter med varandra sänks materialets slutliga kvalité och det förlorar 

sitt ursprungliga värde. Detta brukar till viss del kompenseras genom att addera 

material av hög kvalitet men slutmaterialet kommer aldrig återfå samma goda 

egenskaper.  

Aluminium är ett material vars återvinning ofta baseras på downcycling. Ett sådant 

exempel är aluminiumburken där toppen av burken består av hårdare 

aluminiumlegering medan resterande delar är utförda i en annan, tunnare, legering 

som dessutom är lackerad. När burken slutligen återvinns separeras inte de olika 

beståndsdelarna och resultatet blir ett svagare material som inte kan användas till 

samma syfte.  

 

5.4 Förnyelsebar energi 

I enlighet med Cradle to Cradle bör all energi som utvinns vara förnyelsebar.54 Till 

förnyelsebar energi räknas solenergi, vindkraft, vattenkraft, jordvärme, vätgasdrivna 

bränsleceller och biomassa.55 Det finns studier som påvisar att solen varje dag 

utstrålar mer energi än människan någonsin utnyttjat sedan tidernas begynnelse.56 

Genom att ta vara på detta och precis som naturen endast utnyttja förnyelsebar 

energi till våra processer kan planeten blicka en mycket ljusare framtid till mötes. 

År 2008 rapporterades det att Sverige är det land i EU som använder högst andel 

förnyelsebar energi, närmare bestämt 43,3 procent.57 Två år senare uppgick 

användningen av förnyelsebar energi i landet till 47 procent vilket påvisar att 

utnyttjandet av förnyelsebar energi ökar i snabbare takt än vad man beräknat. I 

landets handlingsplan för förnyelsebar energi redovisades det att man inte hade 

förväntat sig uppnå dessa resultat förrän år 2015/2016. Målet är att andelen 

förnyelsebar energi av den totala energianvändningen ska uppgå till minst 50 

procent år 2020.58 
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 Braungart Michael & McDonough William, 2009 
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 Overview of the Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard – Version 3.0, från MBDC:s hemsida  
(2013-04-10) 
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 http://www.youtube.com/watch?v=4jORau0V62c (2013-04-10) 
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Trots påvisat goda resultat innebär detta fortfarande att man strävar efter att vara 

mindre dålig. För att nå upp till de krav som ställs i enlighet med Cradle to Cradle så 

bör målet för vår planet vara 100 procent användning av förnyelsebar energi.59 

 

5.5 Certifiering 

Cradle to Cradle har gått från teori till att bli ett världsomfattande 

certifieringsprogram, närmare bestämt ”The Cradle to Cradle Certified program”. 

Certifieringsprogrammet som grundades år 2005 av MBDC (McDonough and 

Braungart Design Chemistry) vägleder företag till att anamma Cradle to Cradle 

design i produktionen. Produkterna mäts utefter de material och 

tillverkningsmetoder som har använts enligt följande fem kategorier:  

 Materialhälsa 

 Materialåteranvändning 

 Användning av förnyelsebar energi 

 Vattenförvaltning 

 Socialt ansvar 

Produkterna certifieras sedan i nivåerna: BASIC, BRONS, SILVER, GOLD eller 

PLATINA. För att uppnå var och en av följande nivåer krävs det att produkten uppnår 

de minimikrav som nivåerna ställer på kategorierna för material och 

tillverkningsmetoder.  

Alla produkter och material som säljs från ett företag till konsumenter eller till andra 

företag kan oberoende av bransch certifieras enligt Cradle to Cradle. Däremot gäller 

inte certifieringen för byggnader, företag, personer eller processer.60 

 

5.6 RHEINZINK 

Det finns flera företag inom diverse olika branscher vars produkter erhållit Cradle to 

Cradle certifiering. På hemsidan för ”Cradle to Cradle Products Innovation Institute” 

finns en lista på de certifierade produkterna. 

Under rubriken ”Building Materials” listas en rad olika företag med byggprodukter 

och material som blivit certifierade.61 Ett av dessa företag är RHEINZINK som skapar 

sina produkter av RHEINZINK-titanzink vars användningsområden bland annat 

innefattar fasadbeklädnader. Företaget som grundades år 1966 och idag ingår i  

 

                                                           
59
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60

 http://www.mbdc.com/cradle-to-cradle/cradle-to-cradle-certified-program/ (2013-04-10) 
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Grillo koncernen har försäljningsorganisation och dotterbolag i trettio länder 

världen över.62  

RHEINZINK är sedan mars 2009 Cradle to Cradle certifierat och fasadbeklädnader av 

materialet har erhållit certifieringsnivån SILVER.63 Alla produkterna är 100 procent 

återvinningsbara och utsätts inte för ”downcycling” i enlighet med Cradle to Cradle. I 

dagsläget består en tredjedel av materialet i alla RHEINZINK-produkter av 

återvunnet byggzink. Det går åt väldigt låga mängder energi vid återvinning och 

bearbetning av produkterna och det går åt minimala utsläpp vid 

tillverkningsprocessen.64  

Vid tillverkning av monteringsfärdiga fasadbeklädnadsdelar utgår man från rullar 

med RHEINZINK-titanzink som tillverkats genom smältning av råmaterialet som 

därefter gjutits.65 Skrot som uppkommer vid produktionen återförs utan ytterligare 

behandling direkt till smältprocessen.  

Fasadbeklädnader av RHEINZINK-titanzink har en beräknad livslängd på 75 år helt 

utan underhållsbehov. En förklaring till detta är den patenterade 

förpatineringsprocessen som företaget utvecklat. Patinan som bildas genom 

naturliga processer skyddar materialet långvarigt och döljer eventuella rispor.66 

 

5.7 Desso 

Nederländerna är det land där Cradle to Cradle fått störst genomslagskraft. Det finns 

närmare 300 företag i landet som anammat teorin i sin produktion varav ett av dessa 

är mattillverkarna Desso.67  

Företaget grundades år 1930 i den nederländska staden Oss och är idag verksamma i 

över hundra länder. Huvudkontoret är beläget i Waalwijk, Nederländerna men 

företaget har kundservicecenter belägna runtom i Europa, Asien, Amerika, Afrika, 

Mellanöstern och Australien. 68 

Desso mattillverkare fick sitt stora genombrott år 2008 då företagsledningen tog 

beslutet att ändra inriktning på produktionen. Målet var och är att alla företagets 

produkter ska skapas i enlighet med Cradle to Cradle design år 2020.69  
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 http://www.rheinzink.se/de/foeretag/ (2013-05-01) 
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67

 http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd (2013-05-06) 
68

 http://www.desso.com/about-desso/history/ (2013-05-06) 
69

 http://www.desso.com/c2c-corporate-responsibility/the-road-less-travelled/ (2013-05-06) 



  

25 
 

 

Bara två år efter startskottet för Dessos nya strategi erhöll företagets produkt vid 

namn ”DESSO EcoBase” certifieringsnivån SILVER.70 DESSO EcoBase är särskilt 

utformad för att i slutet på produktens livscykel enkelt kunna demonteras och 

återvinnas. Exempelvis så är det sekundära lagret i underlaget skapat av polyolefin 

och är fullkomligt återvinningsbart i företagets egna tillverkningsprocesser.71 I övrigt 

har produkten kontrollerats mot flera tuffa miljökrav som påvisat att 97 procent av 

material i DESSO EcoBase klassas som positivt definierade material.72 

Alla Dessos produkter utgörs av helt giftfria material och går att demontera när 

mattorna är utslitna. Komponenterna i de gamla mattorna utgör sedan råmaterial i 

produktionen av nya mattor. För att lyckas med detta krävs en unik design och 

separationsprocess samt att mattorna återvänder till företaget. I enlighet med Cradle 

to Cradle föredrar Desso att hyra ut sina produkter framför att sälja dem. Vid slutet 

på produktens livslängd erbjuder företaget sina kunder att hämta mattorna för att 

försäkra sig om att de återvinns på rätt sätt.73 
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6. Faktainsamling 
 

I detta avsnitt beskrivs hur nödvändig data har insamlats för att lösa uppgiften. 

En kortare beskrivning ges av de företag och organisationer vi har varit i kontakt 

med under arbetets gång och alla kontaktpersoner omnämns. 

White Arkitekter 

Vår handledare Elise Grosse har tillsammans med Sofie Weidemann försett oss 

med dokument och bilder som vi haft användning av till rapporten. Vi har även 

fått tillgång till AutoCAD-ritningar på de befintliga fastigheterna för att kunna 

mängdberäkna fasadplåten. 

 

AutoCAD 

För att räkna ut fasadplåtens mängd använde vi oss av programmet AutoCAD 

som vi är bekanta med från utbildningen. För att få fram areorna användes 

verktyget ”Measure - Area”. Programmet har även använts till att rita 

ytterväggens uppbyggnad. 

Internet 

Mycket av informationen som varit till grund för denna rapport är hämtad från 

Internet. Vi har ständigt under projektets gång använt oss av Googles sökverktyg 

och bland annat läst på om de företag och organisationer vi har varit i kontakt 

med. På Internet tog vi även del av flera inspirerande videor rörande Cradle to 

Cradle. Genom sökverktyget Google Scholar har vi kommit åt två examensarbeten 

som omnämns i rapporten.  

 

Stadskontor 

I det inledande skedet gjordes ett besök hos det stadskontor i Norra Stockholm 

som tillhör de aktuella fastigheterna. Där fick vi hjälp av Sabina Lundström att ta 

fram alla relevanta ritningarna och dokument som fanns tillgängliga. Vi besökte 

även Solnas stadskontor och hämtade ut ritningar och dokument för en av 

fastigheterna på Hagalundsvägen. Kontaktperson där var Eva Norman. 

 

Stadsbiblioteket 

För att få en bredare kunskap inom ämnet besökte vi stadsbiblioteket i 

Stockholm och lånade böcker om järn- och stålframställning, ombyggnad och 

hållbart byggande.  

 

KTH Haninges bibliotek 

Från skolans bibliotek lånade vi böckerna ”Så byggdes husen” och ”Så byggdes 

staden”. Då båda böckerna har använts som kurslitteratur tidigare i utbildningen 

var vi bekanta med upplägget. 
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Besökt fastigheterna 

Ett viktigt moment i startskedet var platsbesök i Norra Stockholm där de aktuella 

fastigheterna är belägna. Besöket dokumenterades med bilder och har varit 

grundläggande för det fortsatta arbetet. Den plåtbit vi tagit fram densiteten på 

knipsades av från fasaden under ett andra besök. Även fastigheterna på 

Hagalundsvägen i Solna besöktes och dokumenterades. 

 

Cradle to Cradle – Remaking the way we make things 

Teorin Cradle to Cradle utgör grunden för vår frågeställning.  Vi läste därför ut 

boken ”Cradle to Cradle – Remaking the way we make things” skriven av Michael 

Braungart och William McDonough. Det är författarna själva som utvecklat 

begreppet Cradle to Cradle och denna bok har varit grundläggande för vårt 

resonemang.    

 

Heving och Hägglund 

Heving och Hägglund är ett framgångsrikt företag i Stockholm som arbetar med 

renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer.74 Vi mailade Magnus 

Hansson, arbetschef på Heving och Hägglund, som vidarebefordrade vårt mail till 

Niclas Lundgren, projektingenjör på företaget. I mailet ställde vi frågor 

beträffande företagets byggavfallshantering och deras syn på miljön. Därefter fick 

vi ett mail av Niclas Lundgren där han väldigt utförligt svarade på våra frågor. Vi 

fortsatte mailkontakten med Niclas Lundgren och fick möjlighet att träffa honom 

under ett besök på deras byggarbetsplats i Sandsborg. På plats fick vi ta del utav 

de anställdas dagliga arbete samt en rundtur på arbetsplatsen. Platsbesöket 

dokumenterades med bilder och vi hade möjlighet att ställa mer ingående frågor. 

 

Skanska 

Skanska är ett i grunden svenskt företag som idag är ett av de internationellt 

ledande företagen vad gäller byggrelaterade tjänster.75 Samma frågor som 

mailades till Heving och Hägglund mailade vi till en av produktionscheferna på 

Skanska vid namn Stefan Krumlinde. Som svar på vårt mail föreslog han ett 

personligt möte där vi kunde diskutera våra frågor mer ingående. Vi kom överens 

om ett platsbesök på Skanskas produktionsanläggning i Johanneshov där Stefan 

Krumlinde jobbar. Under besöket fick vi möjlighet att ställa våra frågor och fick 

även tillgång till material beträffande företagets byggavfallshantering. Besöket 

dokumenterades med bilder. 
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Staticus 

White Arkitekter har sedan tidigare samarbetat med företaget Staticus som är en 

utav de största fasadentreprenörerna inom EU. Företagets huvudsakliga 

produktion avser bland annat aluminium-glas och ventilerade plåtfasader.76 Vi 

tog kontakt med Tomas Bučas, styrelseledamot, och kom överens om tid och 

plats för ett möte. Väl på plats blev vi välkomnade av Tomas Bučas och Artiomas 

Kuranovas som är forsknings- och utvecklingschef. Tillsammans diskuterade vi 

tillverkningen av perforerad plåt och fick en djupare förståelse för 

framställningsprocessen. 

 

Ragn-Sells 

Ragn-Sells är Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö.77 Vi kom i 

kontakt med företagets miljöchef Tove Ohlsson som hänvisade oss vidare till 

kommunikationschefen Lars Tolgén. Vi träffade Lars Tolgén första gången på 

Ragn-Sells kontor i Sollentuna där vi bestämt träff. Under mötet gick vi igenom 

alla steg från återvinning till ny fasadplåt och fick svar på många av våra frågor. 

Hela mötet dokumenterades med ljudinspelning som vi sedan transkriberade 

delar av. För att få en bättre bild och förståelse av återvinningsprocessen föreslog 

Lars Tolgén att vi vid ett annat tillfälle skulle träffas och tillsammans besöka 

deras kretsloppsanläggning i Högbytorp. Drygt en vecka senare möttes vi upp i 

Upplands-Bro och åkte vidare till Högbytorp där vi fick en genomgång av 

anläggningen och kunde dokumentera med bilder.  Besöket avslutades med ett 

lunchmöte där vi gick igenom de frågor som uppstått.  

 

CradleNet  

CradleNet är en ideell förening med syftet att tillämpa och sprida vidare 

information om cirkulär ekonomi till näringslivet.78 Vi kontaktade en utav 

föreningens styrelsemedlemmar vid namn Jeppe Dyberg Larsen. Vi fick genom 

honom en inbjudan till att delta på föreningens frukostmöte som hålls första 

onsdagen i månaden. Med på mötet var bland annat grundaren av föreningen, 

Magnus Hedenmark och föreningens ordförande Stuart Pledger. Under mötet 

presenterade vi vårt examensarbete och fick kontaktuppgifter till Hans Frisk som 

arbetar inom Branschorganisationen för aluminium i Sverige.  Utöver vårt 

examensarbete diskuterades olika idéer för att etablera cirkulär ekonomi och 

Cradle to Cradle teorin i arbetsmarknaden.  
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Svenskt Aluminium 

Svenskt Aluminium är en medlems- och branschorganisation med omkring 100 

medlemsföretag och organisationer.79 Deras hemsida har varit till stor hjälp för 

vår rapport. Efter mötet med CradleNet kontaktade vi Hans Frisk via mail där vi 

presenterade vårt arbete och frågade om hans synpunkter. I svarsmailet vi fick 

från Hans Frisk bifogade han även en rapport som han själv skrivit beträffande 

aluminium och möjlig energieffektivisering vid tillverkningsprocessen. Vi har haft 

upprepad mailkontakt med Hans Frisk där vi fått svar på många av våra frågor 

och vi har även talat med honom över telefon. Det var han som hänvisade oss till 

Henrik Stranning från företaget Hydro. 

 

Hydro aluminium 

Hydro aluminium är ett norskt företag som tillverkar olika aluminiumprodukter, 

däribland aluminiumplåt.80 Vi har varit i kontakt med Henrik Stranning som är 

försäljningschef på företaget och representant i Sverige. Vi kontaktade honom via 

mail och beskrev examensarbetet. Kort därpå fick vi ett mail där han föreslog ett 

möte samma vecka. Under mötet gick vi igenom hela valsningsprocessen och hur 

olika legeringar kan se ut. Mötet var väldigt givande och vi höll kontakten med 

Henrik Stranning fram till slutskedet på examensarbetet.  

 

Stena Aluminium 

Vi har haft mail- och telefonkontakt med Ola Falk, processutvecklingschef på 

Stena Aluminium som är en av ledande leverantörerna av aluminium i Sverige. 81 

Vi förklarade examensarbetet för honom och fick svaret att processen är fullt 

möjlig men att idén inte ligger i fas med Stena Aluminiums affärsidé. 
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7. Genomförande 
 

7.1 Beräkningar 

Under denna rubrik tar vi med alla de beräkningar och tester som gjorts för att lösa 

uppgiften. Metoderna redovisas utförligt och med bilder för att på ett korrekt sätt 

förklara tillvägagångssättet. 

 

7.1.1 Plåtens material 

För att ta reda på fasadplåtens material har en bit av fasaden knipsats av. Därefter 

har plåtbiten vägts och mätts för att få fram densiteten. Vi har även undersökt om 

plåtbiten är magnetisk eller inte. Till vår hjälp har vi haft en plåtsax, en magnet, en 

våg, en hammare, en linjal, en miniräknare samt papper och penna. 

  Magnetism – För att ta reda på om plåten är magnetisk eller inte utförde vi 

ett test med en magnet. Testet visade att plåten inte är magnetisk vilket tyder 

på aluminiumplåt. 

                      Figur 8. 

 Vikt – Vi vägde vår plåtbit med hjälp av en precisionsvåg. Vågen visade att 

plåtbiten vägde 3,52 gram.   

               Figur 9. 
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 Mått – Då plåtbiten vi knipsade av från fasaden var bucklig försökte vi räta ut den 

med hjälp av en hammare. Därefter ritade vi av plåtbitens konturer på ett rutigt 

papper. Trots att vi hamrade plåtbiten för att få en jämn yta så blev den inte helt 

platt och vi har därför avrundat uppåt när vi mätt längderna för att få en så 

korrekt area som möjligt. Plåtbitens tjocklek uppmättes till 1 millimeter. 

 

Figur 10.                      Figur 11. 

 

I och med att plåtbiten även hade ojämna kanter valde vi att med hjälp av linjalen 

dra raka streck för att få en geometrisk figur. Detta illustreras med de turkosa 

strecken i Figur 12. nedan.  

         Figur 12. 
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För att få till den geometriska figuren och enkelt kunna mäta arean fick vi göra 

lite antaganden. Vi antog att den rosastreckade arean och den grönstreckade 

arean i Figur 13. nedan var lika stora. Med hjälp av detta antagande kunde vi 

utesluta den rosastreckade arean och istället lägga till den grönstreckade arean 

för att enkelt kunna mäta plåtbiten.  

 

 

 

 

 

 

                              Figur 13. 

 

Därefter delade vi in figuren i två mindre beståndsdelar i form av en rektangel 

och en triangel. Vi valde att kalla arean på rektangeln för A1 och arean på 

triangeln för A2. Detta illustreras i Figur 14. nedan.   

                      Figur 14. 
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I Figur 15. nedan redovisas de längdmått som vi använt oss avför att ta fram 

plåtbitens totala area och räkna ut densiteten. 

                   Figur 15. 

 

 Densitet – Plåtbitens densitet beräknades med hjälp av ovanstående indata och 

redovisas nedan: 

A1: 2,400 x 4,900 = 11,760 cm² 

A2: (0,500 x 4,900) / 2 = 1,225 cm² 

Total Area: 11,760 + 1,225 = 12,985 cm² = 13,750 / 100² = 0,0012985 m² 

Tjocklek: 1,000 mm = 1,000 / 1000 = 0,001 m 

Total Volym: 0,0012985 x 0,001 = 0,0000012985 m³ 

Vikt: 3,520 g = 3,520 / 1000 = 0,00352 kg 

Densitet: 0,00352 / 0,0000012985 ≈ 2711 kg/m³ 

 

 Slutsats – I och med att plåtbitens densitet var snarlik densiteten på aluminium 

som är 2700 kg/m³ drog vi slutsatsen att fasadplåten är en typ av 

aluminiumlegering. Detta resonemang styrks ytterligare av att plåtbiten precis 

som aluminium inte heller var magnetisk. 
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7.1.2 Plåtmängd och vikt 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att beräkna fasadplåtens mängd och 

vikt. Se bilagorna 2,3,4 & 5 för skalenliga ritningar på fasaderna. 

 

 FÖRUTSÄTTNNGAR 

Densitet för fasadplåten: 2711 kg/m³ 

Plåttjocklek: 1 mm = 0,001 m 

 

 

 FASAD MOT VÄSTER 

Total Area: 207,936 m² 

Fönsterarea: 2,250 m² 

Antal fönster: 18 st 

Total fönsterarea: 2,250 x 18 = 40,500 m² 

Area plåtfasad: 207,936 – 40,500 = 167,436 m² 

                                            Figur 16. 

 

 FASAD MOT SÖDER 

Area plåtfasad: 65,304 + 

87,072 + 87,072 + 85,984 

+ 88,161 + 87,072 + 

87,072 + 78,288 = 666,025 m²                                           Figur 17. 
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 FASAD MOT ÖSTER 

Total Area: 240,768 m² 

Fönsterarea: 2,250 m² 

Antal fönster: 21 st 

Total fönsterarea: 2,250 x 21 = 47,250 m² 

Area plåtfasad: 250,768 – 47,250 = 193,518 m² 

                             Figur 18. 

 

 FASAD MOT NORR 

Total Area: 1240,776 + 189,700 = 1430,476 m² 

Fönsterarea, små: 2,250 m² 

Antal fönster, små: 111 st 

Fönsterarea, stora: 4,500 m² 

Antal fönster, stora: 14 st 

Total fönsterarea: (111 x 2,250) 

+ (14 x 4,500) = 312,750 m² 

Area plåtfasad: 1430,476 – 

312,750 = 1117,726 m² 

                  Figur 19. 

 

 ALLA FASADER 

Total Area plåtfasad, ett hus: 167,436 + 666,025 + 193,518 + 1117,726 = 

2144,705 m² 

Total Area plåtfasad, två hus: 2144,705 x 2 = 4289,410 m² 

Total Volym plåtfasad, två hus: 4289,410 x 0,001 = 4,290 m³ 

Total Massa plåtfasad, två hus: 4,290 x 2711 = 11630,19 kg ≈ 12 ton 
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7.2 Processen 

Denna rubrik beskriver utförligt de olika stegen i processen från slätplåt till 

perforerad plåt.  

 

7.2.1 Byggarbetsplatsen 

Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en omfattande del av landets 

miljöpåverkan. Omkring 27 procent av det genererade avfallet kommer från denna 

sektor som också står för 28 procent av den totala energianvändningen.82  

Trots detta är miljötänk inom byggbranschen relativt nytt. Det är inte förrän de 

senaste 10-15 åren som svenska byggarbetsplatser börjat sortera sitt byggavfall.83 

För att ta reda på hur avfallshanteringen på byggarbetsplatser ser ut idag har vi varit 

i kontakt med två företag inom branschen. 

Heving & Hägglund är ett svenskt byggföretag specialiserade inom renoveringar, 

ombyggnationer och tillbyggnationer. Det rivnings- och renoveringsavfall som 

uppstår på deras byggarbetsplatser sorteras på plats enligt en given sorteringsguide. 

Avfallet förs sedan vidare till en ändamålsenlig mottagningsplats. Generellt anlitar de 

återvinningsföretaget Apelns för avfallshantering om inte annat företag är att 

föredra i det specifika projektet. Nedan anges de olika fraktionerna som byggavfallet 

delas upp i: 

 Skrot och metall 

 Trä 

 Brännbart 

 Gips 

 Mineraliska massor 

 Blandat avfall 

 Deponi 

 Farligt avfall 

 Elavfall 

Det läggs särskilt stor vikt på de två sistnämnda fraktionerna då dessa inte får 

blandas med övrigt avfall. Farligt avfall indelas i mindre fraktioner som sorteras 

separat. 

På Heving och Hägglund förstår man vikten av bra sortering med hänsyn till 

vidarebehandling av avfallet. Att sortera rätt påverkar även företagets kostnader då 

avfallsstationerna tar emot många fraktioner avgiftsfritt om de är sorterade.  

                                                           
82

 http://www.boverket.se/Miljo/Sektorsansvar-miljo/ (2013-05-16) 
83

 Intervju med Stefan Krumlinde, platschef Skanska (2013-05-02) 
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Beträffande användning av återvunna material i produktionen litar Heving & 

Hägglund på att leverantörerna lever upp till de mål branschen satt upp om 

återvunna material. Då byggprojekten ofta är väldigt pressade sett till både tid och 

ekonomi har företaget svårt att ställa krav på graden återvunnet material i 

produkterna. Denna problematik gäller för hela branschen och om ekonomin inte 

täcker kostnaderna för ”de bättre materialen” så köps de material in som ger högst 

avkastning. Målet är i första hand att inte överstiga anbudssumman och klara 

budgeterad lönsamhet. Heving & Hägglund anser att lösningen till stor del ligger i 

hur byggherren utformar förfrågningsunderlaget och miljöplanen.  

Trots att företaget i så god mån som möjligt försöker använda återvunna material 

anser de att det finns utrymme för förbättring. Stor vikt bör även läggas på 

leverantörernas produktion då de kan göra stora besparingar på att använda 

återvunnet material samtidigt som det gynnar miljön.84   

             Figur 20. Bild på containrar för byggavfall på Heving & Hägglunds bygge i Sandsborg. 

Skanska är ett av de större företagen i Sverige som jobbar med byggproduktion. De 

har ett nära samarbete med återvinningsföretaget SITA som bistår med containrar 

och transport av byggavfall från arbetsplatsen. Ungefär en månad innan byggstart 

hålls ett uppstartsmöte där platschef, arbetsledare, lagbas samt projektledare från 

SITA deltar. Under uppstartsmötet uppförs en avfallsplan för bygget samt ett 

mötesprotokoll. Avfallsplanen följs upp av platschefen varje månad i form av en 

rapport.   

 

                                                           
84

 Intervju med Niclas Lundgren, projektingenjör Heving & Hägglund (2013-04-22) 
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Skanska litar på sina medarbetare och jobbar mycket med eget ansvar. För att 

undvika att något hamnar i fel container vid sortering har traktorföraren på 

arbetsplatsen extra uppsikt samt ansvar för all logistik.  

För att förenkla avfallshanteringen för byggarbetarna trycker SITA upp små 

manualer i fickformat som tas med ut på arbetsplatsen. Dessa manualer ges ut på 

diverse olika språk på begäran av Skanska då många arbetare inte är 

svensktalande.85 Se Bilaga 6. i rapporten för en kopia på den svenska versionen av 

manualen där de olika fraktionerna framgår 

                    Figur 21. Bild på en SITA-container avsedd för skrot och metall. 

En fördel med SITA är deras miljösatsningar i trafiken. År 2012 gjordes flera insatser 

för att minska miljöutsläppen, däribland att sänka hastigheten för sina lastbilar till 

max 80 km/h. Denna åtgärd beräknas bespara miljön från 1300 ton koldioxid per år. 

Utöver koldioxidutsläppen sänks bullernivån vid hastighetssänkningen och risken 

för allvarliga skador vid olycka minskar avsevärt.  

Som ett annat steg i företagets trafikmiljösatsningar har teknisk utrustning 

installerats i vissa av fordonen. Den tekniska utrustningen är avsedd som vägledning 

för att köra miljöriktigt och är i form av en display som ger direkt respons på 

förarens körstil.86 Beroende på geografiskt läge väljer SITA i så god mån som möjligt 

att köra på miljövänliga bränslen så som biogas. Ungefär en tiondel av företagets 

tunga fordon är gasfordon.87 

                                                           
85

 Intervju med Stefan Krumlinde, platschef Skanska (2013-05-02)  
86

 http://www.sita.se/Ovrigt/press/Pressmeddelande/SITA-forst-med-miljosatsningar-i-trafiken-/ (2013-05-20) 
87

 http://www.sita.se/miljo/Transporter/- (2013-05-20) 
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7.2.2 Återvinningsföretag 

Det finns ett flertal konkurrerande företag i Sverige som arbetar med återvinning av 

byggavfall. Ett av de större återvinningsföretagen i landet är Ragn-Sells och vi har 

under arbetets gång haft kontakt med kommunikationschefen på företaget, Lars 

Tolgén. Företagets största kretsloppsanläggning är belägen i Högbytorp och tar varje 

år emot omkring 700 000 ton avfall från olika verksamheter.88  

Byggsektorn står för en stor del av avfallet på anläggningen och inte minst för skrot 

och metaller. Ragn-Sells bistår byggföretagen med containrar för olika fraktioner 

som de sedan hämtar upp. För att förenkla sorteringen av byggavfall har Ragn-Sells 

tagit fram ett relativt nytt men framgångsrikt koncept som går ut på att ha personal 

från Ragn-Sells närvarande på byggarbetsplatserna. Dessa personer ska ses som 

vilken byggarbetare som helst men överföra kunskap om sortering och korrigera när 

det blir fel. De ska även koordinera och styra logistikflödet både till och från 

arbetsplatsen.  

När containrarna fyllts på hämtas de upp av Ragn-Sells och transporteras till 

Högbytorp. De metaller som levereras till anläggningen sorteras i mindre fraktioner 

och packas ihop för vidaretransport. 

               Figur 22. Bild från vidaresortering av metaller i Högbytorp. 

 

                                                           
88

 http://www.ragnsells.se/Vad-vi-gor/Nagra-av-vara-anlaggningar/StockholmHogbytorp/ (2013-05-20) 
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Från Högbytorp transporteras de sorterade metallerna till anläggningen i Västerås. 89 

Där bearbetas de maskinellt till mindre beståndsdelar med antingen ringkvarn, 

hammarkvarn eller hydraulsax. Viss bearbetning kan också ske manuellt.90 Efter 

bearbetning av metallerna säljs de vidare som råvara till smältverk och gjuterier runt 

om i världen. 

Indien, Kina, Taiwan och Turkiet är i dagsläget stora köpare av metallskrot och Ragn-

Sells säljer mycket till dessa länder. Stora delar av företagets aluminium säljs till tyska 

stålverk som reduktionsmedel. Aluminiumbitarna läggs på toppen av stålsmältan för att 

reducera bort oxider. 91 

En fasadplåt i aluminium kan köpas och säljas vidare till olika priser beroende på 

utformning och bearbetning.  Priset Ragn-Sells betalar för att köpa den undersökta 

fasadtypen ligger på omkring 7 kr/kg. Vid bearbetning av sådan fasad knipsas plåten i 

bitar om max 1 x 1 meter då detta är ett krav från köparna. Därefter rullas bitarna till 

bollar vilket underlättar smältverkens hantering och ökar värdet på plåten. Denna plåt 

säljs för ungefär 11,50 kr/kg. Utgörs fasaden av plåtkassetter med fastklistrad isolering 

sänks värdet på plåten. Detta beror på att materialet måste hackas ner i mindre 

beståndsdelar på ungefär 3 x 3 centimeter vilket görs i en annan maskin som är dyrare i 

drift. Priset Ragn-Sells betalar för denna typ av fasadplåt hamnar på omkring 5 kr/kg. 

I det specifika fallet som undersöks i denna rapport vill vi undvika onödiga transporter 

och effektivisera processen. Efter diskussionerna med Lars Tolgén kom vi fram till att en 

del av materialbearbetningen kan ske på byggarbetsplatsen och på så sätt utesluta 

Högbytorp från processen. Packningen av fasadplåten i containrarna kan göras på plats 

med en grävskopa istället för att köras till Högbytorp där samma metod används. 

Ragn-Sells jobbar mycket med att köra med så tunga last som möjligt men det är ytterst 

sällan som de får upp fulla last på vad fordonet klarar av. Deras containrar rymmer 

omkring 35 kubikmeter men materialet kan aldrig packas så bra att allt utrymme 

utnyttjas. Skrymdensiteten av innehållet i containrarna efter packningen uppskattas till 

ungefär 100 kg/m³ men vid extra noggrann packning kan skrymdensiteten bli lite högre. 

I det specifika fall som undersöks i denna rapport kommer det krävas minst tre 

containrar för att få plats med all plåt. Fordonen som Ragn-Sells använder för 

vidaretransport rymmer precis tre sådana containrar så beroende på hur bra materialet 

packas kan det alltså räcka med ett fordon. 92 

 

 
                                                           
89

 Intervju med Lars Tolgén, kommunikationschef, Ragn-Sells (2013-04-25) 
90

 http://www.ragnsells.se/Vad-vi-gor/Nagra-av-vara-anlaggningar/Vasteras/(2013-05-20) 
91

 Intervju med Lars Tolgén, kommunikationschef, Ragn-Sells (2013-04-25) 
92

 Intervju med Lars Tolgén, kommunikationschef, Ragn-Sells (2013-05-07) 
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7.2.3 Smält- och valsverk 

I Sverige finns det inget företag som valsar aluminiumplåt avsedd för fasader. 93 

Ragn-Sells säljer mycket av sitt aluminiumskrot till företaget Sapa Heat Transfer AB i 

Finspång som valsar värmeväxlarband. 94 En annan stor köpare av aluminiumskrot i 

Sverige är Stena Aluminium som är verksamma i Älmhult. Vi har varit i kontakt med 

Ola Falk som är processutvecklingschef på Stena Aluminium och frågat om 

möjligheterna att återvinna en specifik mängd fasadplåt till ny fasadplåt. 

Stena Aluminium är ett företag som köper in återvunnet aluminium för att leverera 

önskade legeringar till gjutindustrin. Som Ola Falk beskrev det för oss baseras deras 

tillverkning på återvinning av alla sorters aluminiumprodukter. Det kan vara allt från 

aluminiumburkar till fasadplåtar och aluminiumprofiler. I och med att alla dessa 

produkter hamnar i den stora smältan lämpar sig den slutliga aluminiumlegeringen 

endast för gjuterierna.  

På frågan om det är möjligt att behandla materialet från de undersökta fasaderna 

separat fick vi svaret att det är möjligt i både teorin och i praktiken. Däremot ligger 

ett sådant projekt inte i fas med Stena Aluminiums affärsidé. Trots fördelarna med 

att återvinna produkter till samma syfte prioriterar Stena Aluminium gjutlegeringar 

då det finns en stor efterfrågan på gjutgods. 

För att tillverka fasadplåt krävs mycket högre kvalitet på legeringarna. De får 

exempelvis inte innehålla allt för höga halter av zink eller bly då dessa ämnen förstör 

de mekaniska egenskaperna. Aluminiumfälgar är ett exempel på skrot som inte 

lämpar sig i för valsning men ofta används till gjutning av motorblock.  

Hydro Aluminium är ett i grunden norskt företag som tillverkar och valsar 

aluminiumlegeringar avsedda för olika ändamål, däribland fasader. Vi har varit i 

kontakt med Henrik Stranning som är försäljningschef för företagets verksamhet i 

Sverige. Han förklarade för oss att företaget har två skrotbaserade aluminiumverk i 

Europa, ett i Hamburg och ett i Holmestrand. För detta specifika projekt är verket i 

Holmestrand att föredra då det ligger i Norge.  

I Holmestrand är nästan all produktion skrotbaserad men inga legeringar skapas 

uteslutande av skrot. Först smälts skrotet och därefter tillsätts aluminiumtackor för 

att legera upp materialet och få önskade egenskaper. Aluminiumtackorna köps in av 

aluminiumverk som framställer primäraluminium från bauxit. Priset ligger på 

omkring 1500 Euro/ton vilket i dagsläget motsvarar ungefär 13 kr/kg. 

 

 
                                                           
93

 Ur dokument ”Slutrapport GeniAl”. Hans Frisk, Svenskt Aluminium 
94

 Intervju med Lars Tolgén, kommunikationschef, Ragn-Sells (2013-05-07) 
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När Hydro Aluminium köper in skrot har de väldigt höga krav på kvalitén. Allt skrot 

som köps in levereras med ett certifikat på hur materialsammansättningen ser ut. 

Hydro Aluminium tar trots detta analyser på allt fragmenterat material för att 

försäkra sig om kvalitén. De värdesätter också ett nära samarbete med industrier för 

att ta tillbaka skrot och klipprester från sina kunder. Fördelen med detta är att 

skrotkvalitén redan är känd och tillräckligt hög för att lämpa sig till deras 

verksamhet.  

I Holmestrand ingår ett trettiotal olika legeringar i grundsortimentet. Tre av dessa är 

avsedda för arkitektoniska och allmänna tekniska tillämpningar och redovisas i figur 

23. Legeringen som benämns 1050 är aluminium som inte avsiktligt tillsatts 

legeringsämnen. Dock förekommer dessa ämnen naturligt och i mycket små 

mängder i materialet. Siffran 1 i legeringsbenämningen tyder på olegerat aluminium 

som består av minst 99 % ren aluminium. Denna typ av legering har god 

konduktivitet och värmeledningsförmåga men är för svag för att lämpa sig till 

fasadkonstruktioner.  

Legeringarna 3003 och 3105 är starkare och kan valsas till fasadplåt. Den första 

siffran, 3, innebär att mangan utgör det främsta legeringsämnet. Den största skillnad 

mellan dessa två legeringar är att den ena är skrotbaserad medan den andra baseras 

på ren aluminium. Detta framgår av den sista siffran i benämningen. Siffran 5 står för 

skrot och siffran 3 står för aluminium. År 2012 låg skrotandelen i legering 3105 från 

Holmestrand på ett genomsnitt av 77 %. Priset för plåt i denna legering, förutsatt att 

den är olackerad och i standardmått för byggnadsverk, ligger på cirka 25kr/kg.  

Som framgår av figur 23. nedan anges vissa andelar med min och max medan andra 

bara har ett maxvärde. Detta betyder att legeringsämnena kan tillsättas inom ett 

intervall. För en aluminiumlegering ämnad till en perforerad plåtfasad kan 

exempelvis det högre värdet på magnesium väljas. Magnesium som legeringsämne 

låser nämligen dislokationer och materialet blir starkare. 

            Figur 23. 
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I Figur 24. illustreras de olika stegen i processen från råvara till aluminiumplåt. All 

energi som Hydro Aluminium använder i processerna är i normalfallet förnyelsebar och 

huvuddelen av energin kommer från vattenkraft. 

1. Smältning (Melting) – I smältugnen blandas 

skrot och aluminiumtackor för smältning. 

Här bränns eventuell lackering bort. 

2. Hållugn (Holding) – Efter att materialet 

smälts åker det in i hållugnen. Där varmhålls 

materialet tills det är dags för gjutning. I 

detta steg tillsätts legeringsämnena. 

3. Gjutning (Casting) – Materialet från 

hållugnen leds till gjutmaskinen via en 

tappningsränna. Gjutningen sker med en 

vattenkyld ram och resultatet blir ett 

ungefär sex ton tungt block med 

rektangulärt tvärsnitt, så kallat 

aluminiumgöt.   

4. Sågning (Sawing) – Ändarna på götet sågas 

bort.                      Figur 24.  

5. Skalpering (Scalping) – Götets yta skalperas med en fräs för att få bort 

ojämnheter. 

6. Förvärmning (Pre-heating) – För att kunna varmvalsa måste götet värmas upp. 

Här får götet utstå temperaturer på omkring 500-600°C. 

7. Varmvalsning (Hot rolling) – Varmvalsningen sker i flera steg där materialet åker 

fram och tillbaka på ett omkring 200 meter långt bord. Den första valsen 

reducerar götets tjocklek drastiskt till omkring 5 millimeter.  Därefter körs 

materialet genom fler valsar som reducerar tjockleken ännu mer och lindas 

slutligen på en rulle. Temperaturen vid varmvalsning är omkring 300-500°C. 

8. Kallvalsning (Cold rolling) – För att få plåten riktigt tunn och hård kallvalsas den. 

Ju mer materialet kallvalsas desto beständigare blir det. Återigen rullas plåten 

upp på en rulle. 

9. Spänningsutjämning (Tension leveling) – När plåten valsas uppstår det väldigt 

mycket spänningar i materialet. För att plåten ska kunna användas måste den 

planas ut. Detta görs med hjälp av små rullar som går mot plåten och masserar 

den. Önskas en olackerad plåt är detta det sista steget. 

10. Lackering (Paint line) – I detta skede lackeras plåten i önskad färg. Alla färger 

som hydro aluminium använder sig av är vattenbaserade. Slutligen rullas plåten 

upp på rullar och skickas iväg till kunden.95 

 

                                                           
95

 Intervju med Henrik Stranning, försäljningschef, Hydro Aluminium Sverige (2013-05-17) 
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7.2.4 Fasadentreprenör – perforering av fasadplåt 

För att få en bild av White Arkitekters idéer kring fasaden har vi tagit del av 

projektets programhandling. I programhandlingen ingår programskisser där förslag 

till fasadgestaltningen redovisas.  

I dagsläget är plåtfasaden mycket tätare på norrsidan och gavelsidorna. Södersidan 

utgörs till stor del av balkonger och är mycket öppnare. I programhandlingen 

föreslås större fönsterpartier på norrsidan men för att anknyta till ursprunget väljs 

en tätare plåtväv till denna sida samt till gavlarna.  

På södersidan har varje lägenhet en skjutbar panel utanpå balkongerna. Varje panel 

är 1 meter bred och våningshög. Sydfasaderna består även av fast plåtväv som är 2 

meter bred mellan balkongerna. I och med placeringen av den fasta plåtväven täcks 

endast 1 meter av respektive balkong.  

Den fasta väven utgörs av ett glesare mönster medan de skjutbara panelerna är av 

tätare plåtväv. Beroende på hur de boende väljer att avskärma balkongerna bildas 

ett oregelbundet mönster på hela sydfasaden. När den skjutbara panelen 

underlappar den fasta plåtväven bildas ett tredje och ännu tätare mönster. 

Figur 25. Bild från White Arkitekters programskiss som illustrerar de olika plåtvävarna och 

hur de kan kombineras.  

Istället för att lackera plåten har White Arkitekter i programhandlingen föreslagit att 

arbeta med färg på underliggande träullit. Den olackerade plåtväven fästs utanpå 

den isolerande träulliten men med ett avstånd som möjliggör mellanliggande 

belysning. Genom att måla träulliten i en blå kulör som är synlig kvällstid när den är 

upplyst anknyter man återigen till den ursprungliga arkitekturen.96 
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 Programhandling gjord av White Arkitekter 
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White Arkitekter har tidigare samarbetat med företaget Staticus som levererat 

perforerad plåt till Tele2 Arena. Vi har träffat två representanter från företaget, 

Tomas Bučas och Artiomas Kuranovas, för att få en tydligare bild av 

perforeringsprocessen. 

Beroende på vilket mönster som efterfrågas och vad plåten ska användas till varierar 

plåttjockleken och legeringen. Perforerad plåt kräver överlag aningen tjockare plåt 

då hålen minskar hållfastheten. Istället för 1 millimeter tjock plåt kan den nya 

perforerade fasadplåten uppskattas till 1,2-2 millimeter. 

Legeringssammansättningen påverkas även den av hålen och vid stor hålarea kan 

exempelvis högre andel magnesium tillsättas.  

Precis som Hydro Aluminium har Staticus en lista med olika aluminiumlegeringar 

som ofta används. Då företaget ofta utför fasader i perforerad plåt har de stor 

kunskap om vilken legeringssammansättning som lämpar sig bäst för önskad fasad. I 

många fall förs en dialog mellan valsverket och företaget som perforerar plåten för 

att ta fram rätt legering. 

En nackdel med perforering är allt spill som uppstår i samband med utskärningen av 

mönstren. För att undvika spill vid perforeringsprocessen är det möjligt att skära 

snitt i plåten som man sedan drar ut till en perforerad väv likt en gallerduk. Staticus 

har möjlighet att använda gallerduksmetoden men påpekar också att 

mönstervariationen blir ytterst begränsad.97 
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 Intervju med Tomas Bučas, styrelseledamot och Artiomas Kuranovas, FoU-chef, Staticus 2013-05-10 
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8. Diskussion 
 

8.1 Kontakter 

När vi i startskedet av examensarbetet förklarade idén för utomstående märkte vi 

snabbt att det fanns två tydliga läger. Ena sidan utgjordes av personer som visade 

stort intresse medan andra sidan bestod av personer som ställde sig väldigt frågande 

till syftet och tryckte på ekonomin. 

Det visade sig att vår uppfattning om de två olika lägren överensstämde väldigt bra 

med de involverade parterna i näringslivet. Det första återvinningsföretaget vi tog 

kontakt med avvisade oss snabbt och förklarade att projektet var ogenomförbart. Vi 

försökte hålla kontakten med företaget för att förstå problematiken men blev gång 

på gång negligerade.  

Efter en tung start kom vi i kontakt med Lars Tolgén från Ragn-Sells. Han delade vår 

vision om att projektet ligger rätt i tiden och såg både miljövinsten och nyhetsvärdet 

i det hela.  

Nästa bakslag kom kort därpå i kontakten med Stena Aluminium. Precis som vi 

trodde var smältverket det största problemet i processen. Ola Falk från Stena 

Aluminium förklarade att projektet är genomförbart både i teorin och i praktiken 

men att det inte ligger i fas med företagets affärsidé. Den största problematiken låg 

dock inte i att separera materialet och smälta det enskilt som vi trodde. Istället 

förklarade Ola Falk att gjutgods är en bristvara och att företaget därför prioriterar 

sådant. Han var däremot noggrann med att påpeka att Stena Aluminium inte är emot 

utveckling och önskade oss lycka till i sökandet efter en samarbetspartner. 

Vi insåg snart att vi behövde vidga våra vyer och tänka utanför ramarna vilket 

resulterade i kontakten med Henrik Stranning från det norska företaget Hydro 

Aluminium. Precis som Lars Tolgén från Ragn-Sells visade Henrik Stranning intresse 

för projektet och delade vår vision. Denna kontakt visade sig vara avgörande för 

examensarbetet och knöt ihop säcken. 

Alla nämnda kontakter har lett till konstaterandet att möjligheterna beror på varje 

persons goda vilja. Projektet är fullt genomförbart så länge rätt personer och företag 

är involverade. En förutsättning för genomförandet är den kollektiva intelligensen, 

ingen part kan åstadkomma efterfrågat resultat på egen hand. Det gäller att slå ihop 

flera kloka huvuden med spetskompetens inom enskilda områden för att uppnå 

optimalt resultat.  
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8.2 Processen 

Vad gäller själva processen skiljer den sig inte märkbart från befintliga 

återvinningsprocesser. Den stora skillnaden ligger i att hålla fasadplåten separerad 

från annat material. På byggarbetsplatsen behövs enskilda containrar för att 

separera plåten från annat skrot och metall.  

På kretsloppsanläggningen i Västerås bearbetas sedan materialet separat och samlas 

ihop för vidaretransport till Holmestrand i Norge. I nästa steg är det av stor vikt att 

veta hur mycket material som krävs för tillverkning av slutprodukten.  

I och med att de nya fasaderna ska utföras i perforerad plåt kan en större massa än 

den ursprungliga behövas. Den slutliga massan bestäms till stor del av fasadens 

tjocklek och perforering. Väljer White Arkitekter att göra ändringar i sin 

programhandling och istället för perforering skära snitt i plåten som sedan dras ut 

likt en gallerduk kan stora materialbesparingar göras. Problematiken ligger i att 

utbudet av mönster vid sådan metod kan vara begränsad. Företaget Staticus som vi 

har varit i kontakt med utför endast denna metod i gallerduksmönster. 

Beroende på förhållandet mellan ursprungsmassan och den slutliga massan kan 

olika scenarion uppstå: 

 

 Scenario 1 – Det ultimata vore att ursprungsmassan räcker till de nya 

fasaderna. Om aluminiumlegeringen är av tillräckligt god kvalitet kan plåten 

direkt smältas och gjutas till göt utan tillsatta legeringsämnen. 

 Scenario 2 – Om det krävs större massa än den ursprungliga kan skrot med 

likvärdig aluminiumlegering tillsättas. En förutsättning för detta är att sådant 

skrot finns tillgängligt. Smältan kan behöva legeras upp med legeringsämnen 

för att få önskade egenskaper. 

 Scenario 3 – Som sista alternativ om ursprungsmassan är för liten kan 

primäraluminium tillsättas. Troligtvis kommer det inte röra sig om större 

mängder primäraluminium och skrotkvoten kommer fortfarande vara stor. 

Även i detta fall kommer smältan behöva legeras upp. 

 

Sammanfattningsvis innebär projektet ett litet avsteg från parternas typiska 

processer. Denna lilla förändring kan dock resultera i stora vinster för både miljön 

och de enskilda företagen. 

 

8.3 Transportsträcka 

Under det första mötet med Lars Tolgén på Ragn-Sells introducerades vi för deras 

vanliga arbetsgång. Normalt brukar containrarna för skrot och metall köras från 

bygget till kretsloppsanläggningen i Högbytorp för vidaresortering. Materialen 

transporteras sedan till Västerås för bearbetning.  
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I och med att fasadplåten redan kommer sorteras på bygget föreslog vi 

direkttransportering av materialet till Västerås för bearbetning. Det visade sig att 

detta är fullt möjligt och därmed reduceras antalet steg i processen. I vanliga fall är 

smält- och valsverken separata men då anläggningen i Holmestrand utgörs av båda 

delar kan ännu ett steg reduceras. 

   Figur 26. Kartan visar föreslagen transportsträcka från byggarbetsplatsen  

    i Norra Stockholm, till kretsloppsanläggningen i Västerås och slutligen till  
    anläggningen i Holmestrand. Karta hämtad från Google Maps.  

    Figur 27. Kartan illustrerar aluminiumplåtens alternativa vägar om den  

    sålts till utlandet. Stora inköpare är bland annat Tyskland, Turkiet, Indien  

    och Taiwan. Kartan hämtad från Google Maps.  

Sträcka: B-C 

Avstånd: 490 km 

Tid: 5 tim, 35min 

Sträcka: A-B 

Avstånd: 98,2 km 

Tid: 1 tim, 8 min 

 

Körsträcka: 108,4 mil 

Luftavstånd: 811,2 km 

Luftavstånd: 217,6 mil 

Luftavstånd: 557,5 mil Luftavstånd: 836,1 mil 
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8.4 Förnyelsebar energi 

För att utföra projektet enligt Cradle to Cradle teorin är det viktigt med användning 

av förnyelsebar energi. Beroende på vilket återvinningsföretag som anlitas finns 

möjligheten att transportera materialet med fordon drivna på förnyelsebara 

bränslen.  

Merparten av Hydro Aluminiums processer i Holmestrand drivs på förnyelsebar 

energi i form av vattenkraft. Detta är till stor fördel och stärker projektets Cradle to 

Cradle koppling. 

 

8.5 Energibesparing & Bevarande av mångfald 

Bevarandet av biologisk mångfald är en av huvudpelarna i Cradle to Cradle teorin. 

Vid framställning av primäraluminium från bauxit förstörs delar av marken och det 

naturliga tillståndet. Organismer undanröjs och den biologiska mångfalden påverkas 

negativt. Genom att undvika användningen av primäraluminium och istället 

återvinna befintliga resurser kan den naturliga mångfalden bevaras i större 

utsträckning.  

Det finns även forskning som visar att återvinning av aluminium besparar naturen 

på 95% av den energi som krävs vid framställning av primäraluminium. Denna siffra 

talar för sig själv och påvisar hur stor miljövinsten faktiskt är. 

I den bästa av världar är den ursprungliga plåtmassan tillräcklig för tillverkning av 

de nya fasaderna alternativt finns likvärdigt skrot tillgängligt och inget 

primäraluminium behöver tillsättas. Om något av dessa scenarion förverkligas stärks 

kopplingen till Cradle to Cradle ytterligare.  

 

8.6 Ekonomi 

Alla företag i processen är vinstdrivande och att förklara den ekonomiska 

lönsamheten har varit grundläggande under arbetets gång. Som tidigare nämnts har 

vissa personer direkt insett lönsamheten medan andra valt att avböja och fortsätta 

på tidigare spår. Då liknande projekt inte genomförts i Sverige finns det ett stort 

nyhetsvärde i det hela. Om projektet lyckas resulterar det i god marknadsföring för 

alla inblandade parter. 

 

I och med att projektet innebär ett litet avsteg från de typiska processerna kommer 

även kostnaderna se annorlunda ut. Lyckas White Arkitekter trycka tillräckligt 

mycket på den ekonomiska lönsamheten tror vi att projektet kan bli mindre 

kostsamt. Dessutom har primäraluminium ett högre pris än aluminiumskrot vilket 

innebär att priset på slutprodukten till stor del beror på skrotandelen. 
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8.7 Nästa livscykel 

Som tidigare nämnts i rapporten kan aluminium för evigt återvinnas utan 

kvalitetsförluster så länge rätt processer tillämpas. Den nuvarande fasadplåten är 

dessvärre lackerad vilket förorenar metallen en aning. Färgen är dock lätt att 

separera och processen påverkas inte avsevärt.  

För att underlätta återvinningen i framtiden då de nya fasaderna är uttjänta är det en 

fördel att göra som White Arkitekter planerat och behålla plåten olackerad. Om de 

väljer att avvika från programhandlingen och faktiskt lackera plåten är 

vattenbaserad färg att föredra.  
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9. Slutsats 
 

Trots att miljöfrågan är väldigt komplex och Cradle to Cradle ännu inte etablerats 

ordentligt i Sverige visar detta examensarbete att projektet är fullt genomförbart. 

Processen kan skilja sig beroende på vilka företag som kontaktas och i rapporten 

redovisas exempel på hur samarbetet kan se ut.  

Att projektet kommer resultera i en stor miljövinst framgår av rapporten då 

återvinning av aluminium besparar mycket energi och resurser. Genom att tillämpa 

gallerduksmetoden vid perforeringsprocessen undviks mycket spill. I och med detta 

ökar sannolikheten för att ursprungsmassan är tillräcklig och miljövinsten blir 

större. 

Vad gäller den ekonomiska lönsamheten beror det till stor del på hur projektet 

presenteras för aktörerna i processen. Då processen inte skiljer sig avsevärt från den 

typiska arbetsgången bör inga större övriga kostnader tillkomma. 
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10. Rekommendationer 
 

Vi rekommenderar White Arkitekter att kontakta omnämnda företag och personer 

som visat intresse för projektet. Utöver detta ges följande rekommendationer för att 

uppnå önskat resultat:  

 

 Styra upp ett gemensamt möte med valda samarbetspartners för att utbyta 

tankar och idéer.  

 Undersöka möjligheterna att låta återvinningsföretaget styra processen om 

det behövs. Detta kan underlätta då de har många kontakter och kan 

branschen. Nackdelen är att det troligtvis blir dyrare. 

 Ta kontakt med flera olika fasadentreprenörer och ta reda på om de kan 

utföra olika mönstervariationer med gallerduksmetoden. 

 Informera om att plåten ska packas så noggrant som möjligt för att undvika 

onödiga transporter. 

 Välja samarbetspartners som använder sig av förnyelsebar energi i så god 

mån som möjligt. 

 Hålla fast vid programhandlingen och låta plåten vara olackerad. 

 Övertyga inblandade parter om att projektet har ett stort nyhetsvärde och att 

det kommer resultera i bra marknadsföring. Om parterna inser den 

ekonomiska lönsamheten kan de kanske bortse från att ta extra betalt för 

specialhantering av materialet. 
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12. Ordförklaringar 

Aluminiumlegering – Är sammansättningen av olika legeringsämnen med 

aluminium som bas. 

Aluminiumgöt – Stort block av aluminium som vidarebearbetas genom exempelvis 

valsning. 

Anodisera – En elektrokemisk process som gör aluminiumytan slitstark och hård. 

Avfall – Annat ord för skräp. Material som innehavaren avser att göra sig av med. 

Beställare – En beställare kan vara en enskild- eller juridisk person som sköter 

upphandlingen av projektet. Är ofta också byggherre. 

Biologisk mångfald – All liv på jorden och dess livsmiljöer. 

Biomassa – Med biomassa menas all materia i levande organismer. 

Bioplast – Plaster framställda av biologiska råvaror. 

Biosfär – Är den sammanlagda massan av levande organismer på jorden. 

Byggherre – Den som för egen räkning låter uppföra en byggnad. Är ofta också 

beställare. 

Deponi – En soptipp där avfall slängs som inte kan brännas eller återvinnas. 

Diffusionsspärr – Plastfolie som förhindrar kondens i byggnadsverket. 

Enluftsfönster – Ett fönster med en öppningsbar del. 

Eternit – Annat ord för asbestcement, en blandning av asbestfibrer och cementpasta. 

Förfrågningsunderlag – Ett dokument som omfattar förutsättningar för 

upphandlingen av olika byggnadsprojekt. 

Gestaltning – Utformning. 

Hållfasthet – Förmågan att ta upp belastning. 

Internit – Asbesthaltigt skivmaterial. 

Korrosion – Är en kemisk reaktion som påverkas av omgivande miljö. Korrosion 

drabbar vanligtvis metaller och resulterar ofta i missfärgade ytor och sämre kvalitet. 
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Lamellhus – Flerbostadshus där den vanligaste hustypen är tre våningar hög. 

Utmärkande för lamellhus är att de är placerade rätvinkligt och parallellt med 

varandra.  

Legering – En materialsammansättning med metalliska egenskaper av två eller flera 

grundämnen varav minst ett utav dem är en metall.  

Legeringsämnen – Är tillsatser av metaller eller icke-metaller som ger legeringen 

dess egenskaper samt förbättrar kvalitén. Kan i aluminiumlegeringar ofta vara 

mangan, magnesium, kisel och koppar. 

Lättmetall – Omfattar metaller med densitet under 4500 kg/m3. 

Miljöplan – Dokument som redovisar miljöarbetet i entreprenaden. 

Mineralull – Material av mineralfibrer som är avsedd för värmeisoleringen i 

byggnader. 

Ombyggnation – Ändring av en byggnad där hela eller en betydande del av 

byggnaden förnyas. 

Oxid – Kemisk förening mellan ett eller flera grundämnen och syre. 

Plastisk bearbetning – Bearbetningsprocess av ett material som utförs i syfte av att 

skapa permanenta deformationer på materialet. 

Projektering – Planerings- och utredningsarbete. Vid projektering ska alla krav i 

byggnadsprogrammet uppfyllas och redovisas i beskrivningar och ritningar. 

Regelstomme – Byggnadsdelar av trä som utgör den bärande delen av 

konstruktionsverk. 

Renovering – Återställning av föremål i en byggnad som försämrat. 

Råvara – Obehandlade varor som utvunnits ur naturen. 

Skrot – Restprodukter som kan återvinnas. Främst metaller. 

Skrymdensitet – Densitetmått för porösa material där den totala volymen är 

inräknad. 

Slätplåt – Plåt som har en plan och jämn yta. Även kallad planplåt. 

Smältelektrolys – Metod som används vid framställning av metaller. Detta sker 

genom elektrolys av saltsmältor, vilket innebär upphettning till temperaturer över 

smältpunkten.  

Spröjs – Lister som används i syfte att foga samman glasrutor till fönster. 
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Söndervittring – Är en form av nedbrytning av berg eller stenblock som sker genom 

kemiska-, mekaniska- och biologiska processer.  

Träullit – Även kallat träullscement. Tillverkas av restprodukter från trä som 

blandas med cement. 

Tungmetall – Metaller med högre densitet än 4500-5000 kg/m3. 

Utfackningsvägg – Är en icke bärande yttervägg där stommen vanligtvis är av 

träreglar med mellanliggande isolering och en skivbeklädnad ut- och invändigt.  

Vattenförvaltning – Arbete som syftar till att bevara och förbättra allt vatten så att 

det föralltid kan utnyttjas hållbart. 

Värmeväxlare – Maskin som överför värmeenergi mellan olika medium. 

Återvinning – Är en del av kretsloppssystemet där man tillvaratar material från 

uttjänta produkter.  Materialet som återvinns bearbetas och blir till nya material och 

produkter. 

Återanvändning – Med återanvändning i Cradle to Cradle sammanhang menas att 

en produkt eller en komponent som uttjänat sitt syfte används i en ny situation.   
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13. Bilagor  
 

Bilaga 1 – Byggnadshandlingar från stadskontoret Norra Stockholm 

Bilaga 2 – CAD-ritningar av de befintliga fastigheterna. Fasad mot väster 

Bilaga 3 – CAD-ritningar av de befintliga fastigheterna. Fasad mot söder 

Bilaga 4 – CAD-ritningar av de befintliga fastigheterna. Fasad mot öster 

Bilaga 5 – CAD-ritningar av de befintliga fastigheterna. Fasad mot norr 

Bilaga 6 – SITAs manualer kring byggsorteringen på byggarbetsplatsen 

 



  

 
 

 

  



  

 
 

 

 

  



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 



  

 
 



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 



  

 
 

  



  

 
 

 

 


