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Sammanfattning 
	
Marknaden	och	efterfrågan	för	begagnade	varor	ökar	för	varje	år.		Däremot	har	detta	inte	lett	till	
ett	minskat	uttag	av	planetens	resurser.	Många	produkter	har	potential	att	tas	omhand	på	ett	
mer	resurseffektivt	sätt	än	i	dagsläget.	Textilier	och	elektronikprodukter	är	produkter	som	har	
hög	klimatbelastning.	Dessa	produkter	saknar	idag	ett	lättillgängligt	system	för	återanvändning	
som	skulle	bidra	till	minskad	nyproduktion.	I	takt	med	befolkningsökning	och	förtätning	av	
Stockholm	krävs	nya	koncept	för	återvinning.	För	en	positiv	utveckling	är	det	avgörande	med	
lättillgängliga	och	allmänt	kända	insamlingssystem.				
	
Detta	examensarbete	har	utgångspunkt	från	FN:s	tre	hållbarhetsmål:	ekologisk,	social	och	
ekonomisk	hållbarhet	och	ska	resultera	i	en	konceptidé	och	en	byggnad	där	konceptet	tillämpas.	
Konceptet	ska	ge	förslag	utifrån	Naturvårdsverkets	och	Stockholm	stads	rapporter	och	visa	på	
hur	återvinning	kan	integreras	i	bebyggda	miljöer	och	svara	mot	dagens	behov	och	samtidigt	
skapa	en	social	och	ekonomisk	vinst.	
	
Arbetet	resulterade	i	förslagshandlingar	genom	litteraturstudier	och	projektering	för	en	
byggnad	belägen	i	Rinkeby,	en	stadsdel	i	nordvästra	Stockholm.	Byggnaden	projekteras	bland	
annat	utifrån	verksamhetens	ytbehov,	Rinkebys	behov	och	förutsättningar.	Byggnadens	estetik	
har	formats	utifrån	idéen	om	en	tydlig	uppdelning	mellan	verksamheter	som	förstärks	med	
fasadens	utformning.	Utöver	detta	ska	byggnaden	tillföra	någonting	positivt	till	sin	omgivning,	
med	till	exempel	växtväggar	och	cykelstation	med	lånecyklar.			
	
Projektet	visar	på	goda	kvalitéer	att	en	konceptbyggnad	kan	berika	ett	område	med	ekologisk,	
social	och	ekonomisk	hållbarhet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nyckelord:	kvartersnära	återvinning,	ekologisk‐,	social‐	och	ekonomisk	hållbarhet,	lättillgänglig	
återvinning,	textilier,	elektriskt‐	och	elektroniskt	avfall,	växtväggar.	
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Abstract	
The	market	and	demand	for	used	products	is	increasing	year	on	year.	However,	this	has	not	
decreased	our	usage	of	the	planet’s	resources.	Many	products	have	the	potential	to	be	recycled	
more	effectively.	The	production	of	textiles	and	electronics	has	a	significant	negative	effect	on	
the	climate.	Such	products	lack	an	easy	and	intuitive	system	for	reuse,	which	would	reduce	such	
negative	effects.	There	is	a	demand	for	new	concepts	regarding	reuse	brought	about	by	the	
increasing	population	and	density	of	Stockholm.	Demands	for	easy	access	and	public	knowledge	
about	recycling	are	crucial	for	progress.		
	
This	report	will	focus	on	the	sustainable	goals	established	by	the	UN:	ecological,	social	and	
economic	sustainability	and	will	propose	a	conceptual	idea	and	a	building	where	the	concept	will	
be	applied.	The	concept	will	propose	suggestions	based	on	reports	by	Naturvårdsverket	
(Swedish	Environmental	Protection	Agency)	and	the	City	of	Stockholm,	to	show	how	recycling	
can	be	integrated	into	urban	areas.	This	will	provide	a	solution	to	today’s	needs	and	also	
facilitate	social	and	economic	growth	in	the	area.	
	
The	project	has	resulted	in	draft	documents	through	literature	studies	and	planning	for	a	
building	situated	in	Rinkeby,	a	suburb	northwest	outside	of	Stockholm.	The	building	will	be	
planned	in	line	with	the	building’s	operational	area	requirements	and	pre‐requisites.	The	
building’s	aesthetics	are	drawn	from	the	idea	of	a	pronounced	separation	between	the	
operations,	which	will	be	amplified	by	the	design	of	the	facades.	Additionally,	it	will	contribute	
to	the	quality	of	its	environment	with	the	use	of	green	walls	and	a	bicycle	station.	
	
The	project	shows	of	positive	qualities	that	a	conceptual	building	can	enrich	a	neighborhood	
through	ecological,	social	and	economical	sustainability.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Keywords:	neighborhood	near	recycling,	ecological,	social	and	economic	sustainability,	textiles,	
electronic	and	electric	waste,	green	walls.	
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1 Inledning 

Bakgrund 
Marknaden	för	begagnade	varor	ökar	ständigt	och	det	blir	mer	självklart	att	skänka	produkter	
istället	för	att	slänga	en	konsekvens	av	denna	utveckling	har	varit	att	utbudet	på	aktörer	som	
handlar	med	andrahandsprodukter	ökar.	Idag	finns	det	ett	stort	antal	återförsäljare	på	nätet	
(Blocket.se,	E‐bay.com,	Tradera.se,	Beg.se,	Recycla.se,	Byggigen.se)	samt	flera	fysiska	butiker	i	
form	av	pantbanker,	auktionsverk,	loppmarknader,	butiker	för	begagnat	byggmaterial	och	
secondhandbutiker.	Detta	har	inte	förhindrat	att	vi	upphört	att	slänga	fungerande	saker.	Detta	
beror	framförallt	på	att	det	anses	vara	omständligt	och	tidskrävande	för	hushåll	att	hitta	aktörer	
som	vill	ta	hand	om	produkterna,	förbereda	för	återanvändning	och	lägga	ut	till	försäljning.		En	
annan	orsak	till	problemet	tycks	vara	att	hushållen	saknar	kunskap	om	produktens	
andrahandsvärde.1		

Syfte 
Syftet	med	projektet	är	att	presentera	ett	koncept	och	en	byggnad	som	ska	minska	avfallet	
genom	ökad	återanvändning	och	uppmuntra	till	ökad	återvinning.	Därtill	ska	byggnaden	bidra	
till	en	god	social	mötesplats.	Ökad	återanvändning	och	materialåtervinningen	leder	till	minskad	
användning	av	nya	råvaror,	minskat	utsläpp	av	växthusgaser	samt	minskad	nyproduktion.	

Målformulering 
Målet	är	att	utforma	ett	koncept	för	hur	återanvändning	och	materialåtervinning	kan	integreras	
i	den	befintliga	staden	och	därefter	konkretisera	detta	i	en	byggnad	utifrån	en	specifiks	plats	
förutsättningar.	Konceptet	ska	addera	någonting	positivt	inom	de	tre	hållbarhetsmålen:	
ekologisk‐,	social‐	och	ekonomisk	hållbarhet.		Genom	att	utveckla	kvarterasnära	återvinning	kan	
byggnaden	bidra	med	miljönytta	genom	återvinning	och	vara	en	social	mötesplats	och	erbjuda	
möjlighet	till	en	verksamhet	och	nya	arbetstillfällen	i	kvarteret.	Vi	ser	ett	ökat	behov	av	
möjlighet	för	lättillgänglig	insamling	av	textil	och	elektroniskt	och	elektriskt	avfall.	Vi	har	därför	
valt	att	fokusera	på	dessa.	
	
Vi	eftersträvar	att	skapa	en	byggnad	med	miljöprofil	genom	materialval,	sammansättning,	
utformning,	planering	och	placering.	Genom	att	studera	planering	och	placering	ges	möjligheten	
att	utnyttja	solens	energi	för	att	minska	byggnadens	behov	av	energi	och	artificiella	ljuskällor.	
Materialvalen	görs	utifrån	ett	återvinningsperspektiv.	Med	hänsyn	till	sammansättning,	
livslängd	och	funktion	vill	vi	minska	onödigt	materialspill	vid	renovering	på	grund	av	outnyttjad	
livslängd	och	olämpligt	val	med	avseende	på	slitage.	

Frågeställning 
Hur	kan	ekologisk,	social	och	ekonomisk	hållbarhet	tillämpas	genom	kvartersnära	återvinning?			
	

Avgränsningar 
o Avgränsningar	har	gjorts	till	textil‐	och	elavfall	för	att	utnyttja	och	utveckla	potentialen	i	

kvartersnära	återvinning.		
	

o Konceptet	ska	vara	enkelt	att	placera	i	befintliga	tätbebyggda	områden.	Därför	har	en	
specifik	plats	valts.		

	

																																																													
	
1	Naturvårdverket,	Förslag	till	etappmål:	för	ökad	förberedelse	för	återanvändning	och	materialåtervinning	av	avfall,	Naturvårdverket,	
Stockholm,	2013		
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o I	brist	av	tid	har	geotekniska	undersökningar	ej	utförts,	platsen	antas	ha	goda	
geotekniska	förutsättningar.	
	

o Inga	konstruktion‐	och	energiberäkningar	har	utförts.	
	

o Ekonomiska	frågor	har	ej	berörts.	
	

o Befintlig	detaljplan	har	ej	tagits	i	beaktande.	
	

o Vi	har	begränsat	oss	till	förslagshandlingar.		
	

Metoder och verktyg 
Arbetet	började	med	att	få	en	förståelse	för	dem	tre	hållbarhetsmålen:	ekologisk,	ekonomisk	och	
social	hållbarhet	genom	breda	studier	av	litteratur	och	referensprojekt.	
	
För	att	identifiera	ett	aktuellt	problem	genomfördes	informationsinsamling	om	olika	
återvinningssystem	och	studier	av	statliga	och	kommunala	rapporter	från	t	ex	Naturvårdsverket	
och	Stockholms	stad.	För	att	skapa	ett	koncept	utifrån	insamlad	informations	gjordes	
avgränsningar	och	valde	att	fokusera	på	enskilda	områden.	
	
Därefter	genomfördes	studier	av	specifika	referensprojekt	med	liknande	profil	och	platsbesök	
med	kompletterande	observationer	av	omgivning	och	rörelsemönster.		
	
Förslagshandlingar	togs	fram	med	hjälp	av	skissning,	befintlig	kunskap	och	med	stöd	från	
sakkunniga	personer,	kompletterande	litteraturstudier	och	intervjuer.	
	
För	rapport	och	förslagshandlingar	har	följande	verktyg	använts:	
	
Adobe	Photoshop,	illustrationer	
Autodesk	3ds	max,	renderingar	
Autodesk	AutoCad,	konstruktionsdetaljer,	förslagshandlingar	
Autodesk	Revit,	3D‐modell,	förslagshandlingar,	renderingar	
Google	SketchUp,	volym‐	och	solstudie	
Microsoft	Office,	ordbehandling	och	beräkningar	

Teoretisk referensram 
Examensarbetet	har	utförts	inom	utbildningen	Byggteknik	och	design	med	inriktning	Arkitektur	
för	byggnadsingenjörer	på	Kungliga	Tekniska	högskolan.	För	arbetet	har	det	krävts	en	teoretisk	
bakgrund	inom	byggteknik,	konstruktion	och	skissprocessen.	Kurser	som	legat	till	grund	för	
arbetet	har	varit	utbildningens	obligatoriska	kurser	dem	två	första	åren	samt	inriktningkurser	i	
årskurs	tre,	framförallt:		
	
HS1001	Konstruktion	och	design	7,5	hp	
AF1716	Arkitektur,	byggnadstekniken	7,5	hp	
AF1715	Arkitektur,	skissprocessen	7,5	hp	
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2 Förstudie 

Avfallshantering och återvinning 
	
Olika typer av avfallshantering 
Återanvändning–	Produkter	eller	komponenter	som	kan	återanvändas	i	samma	syfte	för	vilken	
produkten	eller	komponenten	var	ursprungligt	avsedd.		
	
Förberedelse	för	återanvändning–	Genom	kontroll,	rengöring	eller	reparation	skapa	möjligheten	
för	produkter	eller	komponenter	att	återanvändas	i	samma	syfte	för	vilken	produkten	eller	
komponenten	var	ursprungligt	avsedd.				
     

Materialåtervinning–	Avfallet	upparbetas	till	produkter,	material	eller	ämnen	som	kan	användas	
till	det	ursprungliga	eller	andra	ändamål.	Det	omfattar	upparbetning	av	organiskt	material	för	
att	göra	nya	sammansättningar	dock	inte	energiåtervinning	eller	upparbetning	av	materialet	till	
bränsle	eller	fyllnadsmaterial.2	
	
Energiåtervinning–	Utvinna	elkraft	eller	värme	genom	förbränning	av	avfall	eller	framställning	
av	biomassa,	biobränsle	m.m.	
	
Deponering–	Placering	av	avfall	på	uppsamlingsplats.3			
		
Ökad	återanvändningen	och	materialåtervinningen	leder	till	reducerad	användning	av	nya	
råvaror.	Detta	leder	i	sin	tur	till	ett	minskat	uttag	av	naturresurser,	minskning	av	
primärenergianvändningen	och	ett	mindre	utsläpp	av	koldioxid,	försurande	ämnen	samt	flyktiga	
kolväten.	Återanvändning	leder	utöver	detta	till	minskad	nyproduktion.	De	produkter	som	
återvinning	bör	innefatta	är	åtminstone	papper,	metall,	plast,	glas,	mat,	textil	och	trä.	Textil	och	
elektronik	är	bland	de	produkter	som	ger	störst	miljövinst	i	form	av	minskad	miljöpåverkan	
genom	återanvändning.4		
	
I	Europa	slängs	2,7	miljarder	ton	varje	år	och	av	detta	återanvänds	eller	återvinns	endast	40	%.	
Återvinningsprocenten	uppgår	till	80	%	i	vissa	länder	och	visar	på	potentialen	i	att	utnyttja	
avfall	som	en	resurs.8			
	
Olika typer av hushållsavfall  
Med	hushållsavfall	menas	avfall	från	hushåll	samt	likvärdigt	avfall	från	andra	verksamheter.		
Exempel	på	hushållsavfall	är	förpackningar,	köksavfall,	latrin,	utrangerade	möbler,	cyklar	samt	
farligt	avfall	om	de	härstammar	från	ett	hushåll.5	Hushållsavfall	kan	återvinnas	i	alla	olika	stegen	
i	avfallshierarkin	och	kan	delas	upp	i	nedanstående	kategorier.	
	

																																																													
	
2	Naturvårdverket,	Förslag	till	etappmål:	för	ökad	förberedelse	för	återanvändning	och	materialåtervinning	av	avfall	
3	Stockholms	stad,	Avfallsplan	för	Stockholm	2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass,	Stockholms	stad,	Stockholm,	2013	
4Naturvårdverket,	Förslag	till	etappmål:	för	ökad	förberedelse	för	återanvändning	och	materialåtervinning	av	avfall	
5	Stockholms	stad,	Bilagor	till	Avfallsplan	för	Stockholm	2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass,	Stockholms	stad,	
Stockholm,	2013	
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Avfallsplanen	innehåller	fyra	mål	till	2030	som	sedan	är	uppdelade	i	delmål	under	perioden	
2013‐2016.	Följande	mål	är	hämtade	ur	Stockholms	stad	rapport	”Avfallsplan	för	Stockholm	
2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass”. 
 

o ”Mål	1–	Avfall	från	boende	och	verksamheter	i	staden	ska	minska	och	det	som	
ändå	uppkommer	ska	tas	om	hand	resurseffektivt.”	
Avfallet	ska	flyttas	uppåt	i	EU:s	avfallshierarki	och	en	vision	för	år	2030	är	att	med	
medvetenhet	i	produktion	och	konsumtion	minska	mängden	nyuppkommet	avfall.14		

o ”Mål	2–	Avfall	som	kan	vara	skadligt	för	människan	eller	miljön	ska	hanteras	
separat.”	

o ”Mål	3‐	Avfallshanteringens	alla	delar	ska	präglas	av	ett	människoperspektiv.”		
Först	när	avfallshanteringssystemet	fungerar	bra	för	alla	människor	som	är	involverade	
kan	vi	uppnå	de	positiva	effekter	vi	strävar	efter.	Detta	gäller	från	det	att	avfallet	
uppkommer	och	vidare	genom	hela	processen	till	det	att	det	har	behandlats.	

o ”Mål	4‐	Avfallshantering	ska	vara	en	självklart	den	i	planeringsprocesserna.”		
Stadens	avfall	ökar	i	takt	med	befolkningsökningen.	Tätbebyggelsen	ställer	svåra	krav	på	
ytor	för	avfallshantering	och	den	allt	tätare	trafiken	gör	det	svårare	för	
avfallstransporter.		

	
För	specifika	delmål,	åtgärdsbehov,	aktörer,	uppföljning	och	nyckeltal	för	varje	mål	se	
Stockholms	stads	avfallsplan.12		
	
De	mål	examensarbetet	kommer	styras	utifrån	är	mål	1,	3	och	delvis	2.	Delmål	1	beskriver	att	
avfall	ska	flyttas	uppåt	i	EU:s	avfallstrappa	i	syfte	att	minska	mängden	avfall	genom	först	ökad	
återanvändning	och	därefter	materialåtervinning.	Med	kvartersnära	återanvändning	och	
återvinning	vill	vi	bidra	med	detta.	Placering	i	tättbebyggda	områden	bidrar	därtill	med	minskad	
nedskräpning	i	stadsmiljön.		
	
Med	det	kvartersnära	konceptet	och	med	hjälp	av	den	bemannande	verksamheten	vill	vi	öka	
kunskapen	om	avfallshantering.		Detta	följer	väl	i	linje	med	delmål	under	mål	3	som	omfattar	
bland	annat	att	systemen	för	avfallshantering	ska	vara	intuitiv	och	tillgänglig.	Övriga	delmål	
under	mål	3	är	att	de	system	som	finns	för	avfallshantering	ska	erbjuda	en	god	arbetsmiljö	samt	
ta	hänsyn	till	den	omgivande	miljön	vid	mottagning	och	hämtning	av	avfall.	Detta	kommer	att	
beaktas	i	byggnadens	planlösning,	verksamhet	och	placering.	Under	delmål	2	behandlas	de	mål	
som	rör	elavfall.	Stockholms	stad	avser	halvera	mängden	elavfall	och	farligt	avfall	som	hamnar	i	
soppåsen	och	att	90	%	av	invånarna	ska	veta	hur	deras	elavfall	ska	hanteras.	Med	en	central	
placering	och	en	god	estetisk	utformning	av	byggnaden	tror	vi	kunskapen	och	intresset	för	
återanvändning	och	återvinning	kommer	öka.			

																																																													
	
12	Stockholms	stad,	Avfallsplan	för	Stockholm	2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass	
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Styrmedel 
Styrmedel	definieras	av	Naturvårdverket	som	”statens	verktyg	för	att	skapa	incitament	som	
leder	till	att	aktörer	genomför	åtgärder	d.v.s.	ger	incitament	till	att	begränsa	eller	öka	
användningen	av	en	vara	eller	tjänst.	Exempel	är	lagar,	regler,	information,	skatter,	avgifter,	
pantsystem	eller	bidrag	och	stöd.”	För	att	nå	de	utsatta	etappmålen	har	Naturvårdverket	
föreslagit	följande	styrmedel:	
	

o Förtydligande	om	att	kommunen	kan	arbeta	med	förberedelse	för återanvändning	
o Utveckling	av	kommunal	avfallsplanering	och	fysisk	planering	
o Höja	återvinningsmålen	i	förordningarna	om	producentansvar	för	förpackningar	och	

returpapper	
o Vägledning	om	att	kommunen	ska	tillhandahålla	insamlingssystem	för	 

materialåtervinning	av	grovavfall	i	plast	
o Krav	på	godkänt	insamlingssystem	för	insamling	av	tidningar	och	förpackningar	
o Överenskommelse	för	insamling	i	materialströmmar	
o Krav	på	att	verksamheter	ska	upprätta	avfallshanteringsplaner		
o Initiera	utvecklingen	av	mål	för	landsting	och	branscher	
o Information	för	att	uppnå	beteendeförändringar	hos	avfallslämnaren	

	
Ovanstående	styrmedel	är	hämtade	direkt	ur	Naturvårdverkets	rapport	”Förslag	till	Etappmål	
för	ökad	förberedelse	för	återanvändning	och	materialåtervinning	av	avfall”.		
Ytterligare	exempel	på	styrmedel	är	någon	form	av	förbränningsskatt.	Detta	har	provats	tidigare	
(2006‐2011)	utan	att	ge	ett	lyckats	resultat.	Naturvårdverket	menar	dock	på	att	detta	skulle	
fungera	om	bara	skatten	var	utformad	på	ett	annat	sätt.15	
	  

																																																													
	
15	Naturvårdverket,	Förslag	till	etappmål:	för	ökad	förberedelse	för	återanvändning	och	materialåtervinning	av	avfall	
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Ansvar  
I	miljöbalken	15	kap	5	§	står	det	att	”Den	som	innehar	avfall	ska	se	till	att	avfallet	hanteras	på	ett	
hälso‐	och	miljömässigt	godtagbart	sätt.”	Ansvaret	för	avfallshantering	är	däremot	uppdelade	på	
olika	nivåer	och	mellan	olika	verk.17	
	
Statens ansvar  

o Arbetsmiljöverket–	Utfärdar	föreskrifter	och	är	tillsynsmyndighet	för	arbetsplatser.	
o Boverket–	Ansvarar	för	gällande	byggregler	och	ser	till	att	de	hålls	vid	ny‐	och	

ombyggnationer.		
o Naturvårdverket–	Ansvarar	för	föreskrifter,	allmänna	råd	och	handböcker	inom	

avfallsområdet.	Vid	Naturvårdverket	finns	ett	särskilt	avfallsråd	som	består	av	
ledamöter	från	olika	samhällsområden.18		

	
Kommunens ansvar	
Kommunen	ansvarar	för	det	avfall	som	enligt	lagstiftningen	klassas	som	hushållsavfall.	Ansvaret	
innefattar	insamling,	transport	och	behandling	av	avfallet	samt	att	förmedla	kunskapen	om	hur	
hushållsavfallet	ska	hanteras	till	de	boende	i	kommunen.19	
	

o Avfallsnämnden–	Har	verksamhetsansvaret	för	de	uppgifter	som	faller	på	kommunen	i	
frågan	om	avfallshantering.	Stockholm	Vatten	Avfall	AB	ansvarar	för	insamling	och	
behandling	av	hushållsavfall	samt	ge	råd	om	systemval,	utrymmesstorlekar	och	
hämtnings	vägar.	Dessutom	ansvarar	Avfallsnämnden	för	att	ta	fram	förslag	till	
renhållningsordning	och	taxa.20		

o Miljö‐	och	hälsoskyddsnämnden–	Ansvarar	för	tillsyn	över	avfallshantering.	Godkänner	
även	livsmedelslokaler.21		

o Exploateringsnämnden–	Skriver	exploateringsöverenskommelser	med	byggherren	där	
staden	sålt	mark	för	nybyggnationer	och	ger	byggherrar	kännedom	om	de	
förutsättningar	som	finns	för	att	möjliggöra	en	god	avfallshantering.21		

o Stadsbyggnadsnämnden–	Ansvarar	för	att	samhällets	krav	på	avfallshantering	beaktas	i	
planprocessen	och	ansvarar	för	granskning	och	tillsyn	av	plan‐	och	bygglagen.21		

	
Fastighetsägarens ansvar	
Fastighetsägaren	har	ansvar	för	att	fastigheten	i	fråga	har	tillräckligt	med	utrymme	avsett	för	
avfall.	I	alla	fastigheter	ska	det	finnas	plats	för	insamling	av	avfall	från	hushåll	och	verksamheter.	
Fastighetsägaren	är	ansvarig	för	anordnande,	installation	och	underhåll	av	utrymmet	och	
informera	de	boende	och	verksamma	om	hur	avfallet	hanteras	samt	möjlighet	till	sortering	av	
hushållsavfall.	Därtill	ansvarar	fastighetsägaren	för	att	en	god	arbetsmiljö	uppnås	i	samband	
med	avfallshämtning.	
 
   

																																																													
	
17	Stockholms	stad,	Bilagor	till	Avfallsplan	för	Stockholm	2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass	
18	Stockholm	vatten	avfall	AB,	Projektera	och	Bygg:	För	god	avfallshantering,	Stockholm	vatten	avfall	AB,	Stockholm,	2014	
19	Stockholms	stad,	Bilagor	till	Avfallsplan	för	Stockholm	2013‐2016:	På	väg	mot	ett	Stockholm	i	världsklass	
20	Stockholm	vatten	avfall	AB,	Projektera	och	Bygg:	För	god	avfallshantering	
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Textil 
	
Bakgrund 
Naturvårdsverket	fick	år	2013	i	uppdrag	att	ta	fram	minst	två	eller	fler	etappmål	för	återvinning.	
För	textilier	och	textilavfall	ansågs	det	finnas	starka	skäl	för	ökad	återvinning.	Konsumtionen	av	
textilier	har	ökat	med	40	procent	det	senaste	decenniet	medan	återvinningsprocenten	(26	%)	
fortfarande	är	väldigt	låg	sett	till	den	totala	mängden	textil	som	finns	på	marknaden.24	
	
Textilavfallet	förväntas	öka	från	dagens	70	000	ton	till	134	000	ton	år	2030	enligt	prognoser	
från	Naturvårdverket.	För	att	hantera	de	ökade	mängderna	och	öka	dagens	låga	
återvinningsandel	finns	ett	stort	behov	av	ett	fungerande	återvinningssystem.24	
	
För	att	minska	miljöbelastningen	skulle	återanvändning	och	materialåtervinning	vara	av	stor	
nytta.	Idag	återanvänds	ca	20	procent	av	textilierna	och	en	väldigt	liten	del	går	till	
materialåtervinning.24	Textilåtervinning	kan	göras	antingen	kemiskt	eller	mekaniskt.	Kemiskt	
innebär	att	textilen	bryts	ned	och	sammansätts	med	hjälp	av	kemiska	och	mekaniska	processer.	
Med	mekanisk	återvinning	rivs,	klipps	och	kardas	tyget	till	en	fibermassa	som	sedan	blandas	
med	jungfrulig	råvara	för	att	skapa	nya	textilier.	Nackdelen	med	metoden	även	om	den	är	bättre	
lämpad	ur	miljömässig	synpunkt,	förkortas	och	försvagas	fibrerna	vilket	ger	en	”down‐cycling”,	
den	återvunna	textilen	används	till	produkter	med	lägre	krav	t	ex	isolering.25	En	kunskap	man	
vill	sprida	är	att	även	trasig	textil,	eller	kläder	som	gått	ur	mode	fortfarande	har	ett	värde	och	
kan	utifrån	denna	metod	få	en	förlängd	livstid	genom	återanvändning	eller	materialåtervinning.	
	
Problemen	med	textilproduktion	är	dem	stora	resurserna	i	form	av	vatten,	energi	och	
kemikalier	som	används	vid	framställning.	Vid	bomullsproduktion	åtgår	29	m3	vatten	per	kg	
bomull	och	ca	11	procent	av	världens	bekämpningsmedel	används	vid	bomullsodling	som	står	
för	2,4	procent	av	odlade	områden.	Utöver	detta	är	textilproduktionen	ofta	förlagd	i	länder	med	
otillräcklig	reningsteknik	samt	bristande	miljölagstiftning.	En	ökad	återvinning	skulle	innebära	
miljövinster	i	form	av	minskad	förbrukning	av	jungfrulig	råvara	vid	nytillverkning,	minskad	
förbränning	av	fossila	bränslen	och	vatten	samt	kemikalieanvändning.	Detta	skulle	även	
förhindra	att	farliga	ämnen	recirkulerar	i	kretsloppet.26	

																																																													
	
24	Naturvårdsverket,	Förslag	till	etappmål:	Textil	och	textilavfall,	Naturvårdsverket,	Stockholm,	2013	
25	Avfall	Sverige,	Textil	avfall:	En	framtida	resurs	‐	pilotprojekt	i	Stockholm,	Avfall	Sverige,	2013	
26	Naturvårdsverket,	Förslag	till	etappmål:	Textil	och	textilavfall	
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Mål 
Naturvårdsverkets	förslag	till	etappmål	är	att	år	2020	är	kretsloppen	för	textilier	så	långt	som	
möjligt	resurseffektiva	och	fria	från	farliga	ämnen.28	Följande	mål	är	hämtade	ur	
Naturvårdverkets	rapport	”Förslag	till	etappmål:	Textil	och	textilavfall”.	
	

o Senast	år	2018	upprätta	lättillgängliga	system	för	återanvändning.	
o År	2020	återanvänds	40	%	av	de	textilier	som	satts	på	marknaden.	
o År	2020	materialåtervinns	25	%	av	de	textilier	som	satts	på	marknaden,	i	första	hand	till	

nya	textilier.	
o Senast	år	2020	underlättas	kretsloppet	för	textilier	av	att	särskilt	farliga	ämnen	och	

andra	ämnen	med	oönskade	egenskaper	inte	förekommer	i	nyproducerade	textilier.	
	
Styrmedel, ansvar och samhällsekonomisk analys 
Idag	omfattas	inte	textilier	av	producentansvar	och	många	kommuner	saknar	tekniska	lösningar	
för	återvinning	och	logistik	för	textilavfall	vilket	leder	till	att	en	stor	andel	hamnar	i	
hushållsavfallet	och	förbränns.	Ett	producentansvar	skulle	kunna	vara	en	långsiktig	lösning	för	
att	uppmuntra	resurssnålare	och	miljövänligare	produkter	med	bättre	återvinningsmöjligheter.	
Ett	fungerande	lokalt	system	skulle	dels	bidra	till	en	ökad	återvinningsgrad	men	även	svara	mot	
framtidens	behov.	En	ökad	kunskap	hos	allmänheten	om	den	faktiska	nyttan	av	återvinning	är	
också	att	anse	som	en	viktig	del	av	förbättringsarbetet.	Den	största	miljönyttan	finns	att	vinna	
längre	bak	i	produktionsledet,	till	exempel	genom	att	utbilda	designers.28	
	
Åtgärder 
Naturvårdsverkets	förslag	för	ökad	materialåtervinning	och	återvändning	är	en	kombination	av	
insamling	via	återvinningscentral,	lättillgängliga	insamlingssystem	och	utbildning	och	
information	för	att	ändra	konsumentbeteende.	Dessa	åtgärder	skulle	tillsammans	vara	en	
kostnadseffektiv	lösning	som	skulle	ha	förväntad	möjlighet	att	uppfylla	80	procent	av	målet	för	
återanvändning	och	90	procent	materialåtervinning	av	dem	uppsatta	målen.	28	
	
Slutsats 
I	dagsläget	anses	återanvändning	som	den	främsta	åtgärden	för	att	minska	textilavfallet.	I	takt	
med	att	den	tekniska	utvecklingen	för	materialåtervinning	förbättras	kommer	möjligheterna	
med	textilåtervinning	att	öka	och	ha	förutsättningen	att	bli	en	resurs	istället	för	avfall.	
	
	
	
	
	
	

																																																													
	
28	Naturvårdsverket,	Förslag	till	etappmål:	Textil	och	textilavfall	
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Elavfall 
	
Bakgrund 
Elavfall	innefattas	av	elektroniska	och	elektriska	produkter,	förenklat	sagt	”allt	som	drivs	med	
sladd	eller	batteri”.	
	
Elektroniska	och	elektriska	produkter	har	ett	producentansvar	som	innebär	att	producenterna	
ska	ansvara	för	återvinning	av	sina	produkter.	Oftast	ordnas	det	genom	entreprenörer	som	får	
ersättning	av	producenterna.	Kollektiva	insamlingssystem	för	återvinning	av	elavfall	som	finns	
idag	är	El‐kretsen	och	EÅF	(Elektronikåtervinningsföreningen).29	
	
Insamling	kan	ske	genom	olika	system,	till	exempel:30	
	

o Fastighetsnära	insamling	(grovsoprum	i	fastigheten)	
o Mobila	miljöstationer	(lastbilar	med	olika	körscheman)	
o Samlaren	(ett	skåp	avsett	för	elavfall,	finns	på	7	platser	runt	om	i	Stockholm)	
o Återvinningscentraler	
o Batteriholk	
o Butiksinsamling	(sedan	2015	har	butiker	större	än	400	m2	som	säljer	elutrustning	

skyldighet	att	ta	emot	smått	elavfall	t	ex	mobiltelefoner	och	dylikt)	
o Beställa	hämtning	genom	Stockholm	stad	

	
Återvinning av elavfall 
Elavfall	är	nästan	uteslutande	en	sammansättning	av	olika	material.	Framförallt	är	det	viktiga	att	
återvinna	metaller	och	skilja	farliga	ämnen	från	rent	material	som	kan	materialåtervinnas.	
	
Vid	återvinnings	demonteras	avfallet	och	delas	upp	i	kategorier.	Farligt	avfall	sorteras	för	sig,	
rent	material	materialåtervinns	och	det	som	inte	kan	återvinnas	flisas	sönder	och	bränns.31	
	
	
	
	
	

																																																													
	
29	Naturvårdsverket,	Producentansvar	för	elutrustning,	EE‐	&	Batteriregistret,	Insamlingssystem	och	butiksinsamling,	
<http://eeb.naturvardsverket.se>,	hämtad	2015‐04‐07	
30	Stockholm	Stad,	Elavfall,	Avfall	och	återvinning,<http://www.stockholm.se/elavfall>,	hämtad	2015‐07‐04	
31	Elektronikåtervinningsföreningen,	Återvinning	av	elektronik,<http://www.elektronikatervinning.com/information/atervinning>,	
hämtad	2015‐07‐04	
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3 Koncept 
	
Några	av	dagens	utmaningar	med	återvinning	är	tillgängligheten	till	återvinningsstationer,	den	
extra	tiden	det	krävs	för	sortering	och	oklara	ansvarsförhållande	för	produkters	återvinning.	
Textil	är	idag	en	produkt	som	har	kort	livslängd	och	goda	möjligheter	till	återanvändning.	
Dagens	återanvändningssystem	bygger	på	enskilda	second	hand‐butiker	och	
välgörenhetsorganisationers	egna	initiativ.	För	elektronik	finns	ett	utvecklat	system	för	
materialåtervinning	genom	olika	organisationer	som	ofta	återfinns	i	anslutning	till	matbutiker	
och	återvinningsstationer.	Dock	är	informationen	om	insamlingsplatserna	inte	allmänt	känt	och	
allt	för	mycket	slängs	bland	det	vanliga	hushållsavfallet	och	därigenom	omhändertas	på	ett	
inadekvat	sätt.	Problemet	med	dagens	system	är	förmodligen	brist	på	ett	övergripande	koncept	
för	hur	återvinning	och	förberedelse	för	återanvändning	kan	ske	på	ett	tillgängligt	och	
förståeligt	sätt.	
	
Konceptet	vi	vill	utforma	grundas	utifrån	målet	att	minska	avfall	genom	ökad	återanvändning.	
Med	en	byggnad	vill	vi	möjliggöra	kvartersnära	återvinning	och	visa	på	nya	metoder	och	
verksamheter	för	att	göra	återvinning	lättillgängligt.	Med	detta	vill	vi	översätta	ekonomisk,	
social	och	ekologisk	hållbarhet	till	ett	koncept.	
	

Ekologisk hållbarhet  
Byggnaden	ska	addera	kvalitéer	till	sin	omgivning	genom	att	till	exempel	integrera	urban	odling	
i	byggnadens	utformning.	Gröna	inslag	i	stadsmiljön	ökar	trivseln	och	bidrar	till	en	förbättrad	
miljö.		
	
Med	kvartersnära	återvinning	kan	textilier	och	hemelektronik	få	ökad	livslängd.	
Insamlingssystemet	i	byggnaden	ska	vara	enkelt	för	användaren	och	bidra	till	att	produkterna	
får	en	kort	resväg	från	insamling	till	återanvändning.	Den	största	vinsten	erhålls	genom	minskad	
klimatbelastning	då	nyproduktion	minskar.	Byggnaden	ska	sträva	efter	en	samverkan	mellan	
material	och	funktion.	Dessutom	ska	materialen	väljas	utifrån	miljömedvetenhet.		
	
Framtidsvision 
En	framtidsvision	för	ett	projekt	av	denna	typ	är	att	installera	teknik	för	utnyttjande	av	
förnyelsebar	energi.	I	takt	med	att	tekniken	utvecklas	och	fler	produkter	kommer	ut	på	
marknaden	skulle	en	tänkbar	åtgärd	vara	att	låta	byggnaden	med	hjälp	av	solceller	och	batterier	
producera	erforderlig	energi	lokalt	och	jämna	ut	byggnadens	energianvändning	under	dygnet.	
	

Social hållbarhet  
Byggnadens	utformning	och	funktion	ska	addera	sociala	vinster	till	sin	omgivning.	Konceptets	
verksamhet	ska	agera	mötesplats	för	socialt	umgänge	och	kunskapsutbyte	med	hjälp	av	café	
eller	aktiviteter	såsom	kvällskurser,	syverkstad	eller	språkcafé.	Verksamheten	ska	gynna	den	
specifika	platsen	och	dess	omgivning	genom	att	erbjuda	sysselsättning	och	aktiviteter.	Idéen	
grundas	i	att	konceptets	verksamhet	ska	skapa	möjligheter	till	arbetstillfällen	i	byggprocessen,	
verksamhetsdrivandet	och	förvaltningen.	Med	möjlighet	till	arbetsträning	tillåts	människor	
engagera	sig,	känna	sig	uppskattade	och	därmed	bidra	till	samhället.		
	

Ekonomisk hållbarhet 
Idéen	bygger	på	att	låta	en	entreprenör	driva	verksamheten	på	uppdrag	av	kommunen.	På	så	vis	
kommer	verksamheten	vara	dynamisk	inför	framtidens	förändringar,	områdets	behov	och	
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efterfrågan.	Förhoppningen	är	att	verksamheten	ska	bidra	till	att	fler	företag	väljer	att	etablera	
sig	i	området.		
	
	
	



	

	

4 Utfö
	
Vi	har	va
ställer	m
Skulle	k
plats,	so

Platsen 
Rinkeby
befolkni
ursprun
födda	i	S
ägde	rum
byggt	m
	
Rinkeby
som	exis
”Miljonp
miljonpr
och	istäl
ansåg	vi
	

																
	
32	Stockhol
<http://ww
33	Stockhol
<http://ww
34	Formas	F

	

rande 

alt	en	plats	a
men	samtidi
konceptet	up
olläge,	lastm

 
y	är	en	stads
ingsmängd	p
ng.	I	slutet	av
Sverige	av	tv
m	i	Sverige	m
mellan	1968‐

y	likt	många
sterar	idag	v
programmet
rogramsom
llet	utveckla
i	det	därför	

																						

ms	Stad,	Detalje
ww.statistikoms
ms	Stad,	Detalje
ww.statistikmsto
Fokuserar,	Miljo

Figur

att	konkreti
gt	ta	tillvara
ppföras	på	e
möjligheter,	o

sdel	i	nordvä
på	ca	16	000
v	2014	uppg
vå	utländskt
mellan	1964
‐1971.				

	andra	miljo
vilket	har	le
t‐	utvecklas	e
mråden	att	be
a	parkering	
lämpligt	att

																							

erad	statistik,	Fol
tockholm.se/ind
erad	statistik,	Inv
ockholm.se/inde
nprogrammet:	U

r	12:	Illustrat

isera	koncep
a	på	platsen
n	annan	pla
omgivande	v

ästra	Stockh
0.32	Rinkeby
gavs	ca	14	5
t	födda	föräl
4‐1975	och	

onprograms
tt	till	att	må
eller	avveckl
ebygga	eller
längs	gatorn
t nyttja	en	pa

lkmängd,	Rinkeby
dex.php/detaljer
vånare	med	utlän
ex.php/detaljera
Utveckla	eller	avv

tion	av	parker

21	

ptet	på.	Bygg
s	behov	och
ats	skulle	utf
verksamhet

holm.	Stadsd
y	är	känt	för	
500	persone
ldrar.33	Rink
flertalet	av	

sområden	är
ånga	parkeri
las”	ser	förfa
r	göra	parke
na.34	För	att	
arkeringspla

by	per	31	decemb
rad‐statistik>,	hä
ndskt	ursprung,	R
ad‐statistik>,	häm
veckla?,		Formas	

ringsplatser	o

gnaden	ska	
h	utformas	e
formningen	
er	etc.		

delen	kom	ti
sin	höga	an
r	i	området	
keby	är	en	d
de	bostäder

r	ritat	utifrå
ingsplatser	
attarna	det	s
r	av	de	outn
bidra	till	et
ats.		

ber	2014,	Statisti
ämtad	2015‐04‐
Rinkeby	per	31	d
mtad	2015‐04‐1
Fokuserar,	Stoc

och	större	gat

uppfylla	de	
fter	dess	för
förändras	u

ill	år	1949	o
ndel	invånar
vara	födda	u
del	av	miljon
r	som	finns	i

n	en	annan	s
står	tomma
som	en	åtgä
nyttjade	park
t	bättre	omr

k	om	Stockholm	
15	
ecember	2014,	S
5	
kholm,	2012	

tor	i	Rinkeby	

krav	konce
rutsättninga
utifrån	tillgä

och	har	idag	
re	med	utlän
utomlands	e
nprogramme
i	området	id

syn	på	bilen
a.	I	
ärd	för	att	ut
rkeringsplat
råde	för	de	b

Statistik	om	Stock

ptet	
ar.	
änglig	

en	
ndskt	
eller	
et	som	
dag	är	

n	än	vad	

tveckla	
serna	
boende	

kholm,	



	

	

Fastighe
Öster	om
hus	där	
varpå	fle
och	söde
naturlig
hjälp	av
	
	
	

Figur	14

Figur	13

eten	vi	valt	a
m	fastighete
även	Rinkeb
ertalet	buss
er	om	fastig
g	del	av	cent
v	platsobserv

4:	Illustration	

3:	Flygfoto	öve

att	placera	b
en	ligger	Rin
by	bibliotek
ar	har	sina	h
gheten	flerbo
rumet	som	m
vation	ident

av	gångstråk	

er	Rinkeby	me

byggnaden	p
nkeby	torg	d
k	är	beläget.	
hållplatser.	
ostadshus.	D
majoriteten
tifierat	gång

över	fastighe

ed	fastigheten

22	

på	är	Kvarns
där	tunnelba
Till	väster	o
På	andra	sid
Den	centrala
n	av	de	boen
gstråk	av	bet

eten	Kvarnsta

n	Kvarnstalle

stallet	7	och
anestation	fi
om	parkerin
dan	Rinkeby
a	placeringe
de	i	område
tydelse	för	v

allet

t utmarkerad

	är	idag	en	p
nns	och	mot
ngsplatsen	g
ystråket	finn
n	medför	at
et	passerar	d
val	av	placer

d

parkeringsp
t	norr	ligger
går	Rinkebys
ns	Rinkebys
tt	fastighete
dagligen.	Vi	
ring	på	fastig

plats.	
r	Folkets	
stråket	
skolan	
n	är	en	
har	med	
gheten.			



	

	

Val av p
Efter	att
placerin
jämföre
	
	
Förslag 1
Byggnad
skapa	en
publika	
mellan	b
inbjudan
med	last
långsida
	
	
	
	

Förslag 2
Förslag	
och	kräv
Byggnad
västra	s
vändzon
en	bit	in
inte	att	d
omgivni
	
	
	
	
	
	
	
Förslag 3
Byggnad
att	dela	
byggnad
söder‐n
växtvägg
att	bygg
byggnad
	
	

placering  
t	ha	studera
ng.	Byggnade
lse	mellan	a

1 ”Kortsida m
dens	långsid
n	välkomnan
delarna	vän
byggnaden	o
nde	känslan
tzon	och	var
an.			

2 ”Det västra
1	utnyttjade
ver	därmed	
den	placeras
ida.	På	så	sä
nen	utnyttja
n	på	parkerin
de	publika	y
ingen.		

3 ”Långsida 
den	placeras
vändzon	oc
den.	Byggna
orr	för	att	k
g	och	odling
gnaden	tillsa
derna	skapa

at	centrala	R
en	delas	upp
alternativen

mot söder” 
dor	placeras
nde	fasad	m
nds	mot	öst	
och	torget	fö
n.	Driftdelen
ruintag	läng

a hörnet”  
e	inte	den	b
anläggning	
s	därför	på	p
ätt	kan	den	b
as	genom	att
ngen.	Placer
ytorna	komm

mot söder” 
s	istället	när
ch	baksida	m
aden	vänds	m
kunna	utveck
gsmöjlighete
ammans	med
ar	ett	nytt	to

 

Rinkeby	kom
p	i	två	delar
.	

s	mot	öst‐vä
mot	torget.	D
med	uteserv
ör	att	förstär
n	placerades	
gs	den	andra

efintliga	vän
av	en	ny	vä
parkeringsp
befinliga	gat
t	förlänga	vä
ringen	tillät	
municera	m

ra	torget	vilk
med	den	intil
med	långsid
kla	möjlighe
er.	Detta	gjo
d	de	befintli
rg.		

23	

m	vi	fram	till	
:	en	publik	o

st	för	att	
De	
vering	
rka	den	
	mot	väst	
a	

ndzonen		
ndzon.	
platsens	
tan	och	
ändzonen	
dock	
ed	

ket	medgav
lliggande	
orna	mot	
eten	till	en	
orde	också	
iga	

tre	tänkbar
och	en	driftd

Figur	15:	F

Figur	16:	F

Figur	17:	

a	alternativ
del.	Därefter

Förslag	1

Förslag	2

Förslag	3

v	till	byggnad
r	gjordes	en

dens	
n	



	

	

Figur	18:

	
Vi	anser
med	om
utgå	från
princips
	
	

Figur	19:

	

	

	

+	
Välkomn
från	torg

Kan	beva
delar	av	
parkerin

	

	
	

	
	

	Inbördes	jäm

r	att	förslag	
mkringliggan
n	förslag	3	i
skiss	tas	fram

	Principskiss	

Förslag 1 

nande	
get	

Utny
befin
vänd

ara	

ngen	

Kort
söde
tillva
sollju
värm

Drift
långs

	
	

	
	

mförelse	mella

3	har	flest	s
nde	bebygge
i	det	fortsatt
m.	

över	planlösn

 

‐
yttjar	inte	
ntlig	
dplan	

U
d
v

sida	mot	
er	(tar	inte	
ara	på	
us	och	
me)	

L
s
t
s
v
	
	

t	längs	en	
sida	

S
p

F
a

	
	
an	förslag	av	p

tyrkor	då	de
lse	och	utes
ta	arbetet.	M

ningen.	

Fö

+
Utnyttjar	
delvis	befintli
vändplan	

Långsida	mot
söder	(tar	
tillvara	på	
solljus	och	
värme)	

Stor	yta	för	
publika	delen

Framsida	mo
alla	gångväga

24	

placering	av	b

e	till	exemp
serveringen	
Med	de	fram

örslag 2 

‐

ig	
Baksida	m
torget	

t	 Kan	ej ta	
tillvara	p
parkering

n	
Inget	
söderläge
publika	d

ot	
ar

byggnad	

el	utnyttjar	
får	ett	attra
tagna	föruts

mot	 Utnyt
befin
vändp

å	
gen	

Långs
söder
tillva
sollju
värm

e	för	
delen	

Kan	b
delar
parke

Fram
Folke
knyte
befin
bebyg

befintlig	vän
aktivt	läge.	V
sättningarna

Förslag

+
ttjar	
tlig	
plan	

B
to

sida	mot	
r	(tar	
ra	på	
us	och	
e)	

	
	

bevara	
av	
eringen	

	
	

msida	mot	
ets	hus,	
er	an	mot	
tlig	
ggelse	

	
	

	
	

ndplan,	kny
Vi	kommer	d
a	kunde	en	

g 3 

‐	
Baksida	mot	
orget	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

yter	an	
därför	

	



	

	

Solstudi
Solen	är
placerad
därefter
	
	
09.00	

12.00	

15.00	

18.00	

21.00	

	
Figur	20:

	
Illustrat
väster	o
under	vi
sydvästr
och	trev
det	mör
	
Då	vi	tid
byggnad
vara	läm
trevlig	o
är	till	ex
	
	
	
	

e av fastighe
r	avgörande	
de	därför	ut
r	en	skolstud

Midsom

	Solstudie	av	

tionerna	visa
och	öster	har
intertid.	Den
ra	hörnet	av
vligaste	rum
rkaste	hörne

digt	fundera
den	spelar	s
mpligt	att	pla
och	unik	fasa
xempel	odlin

eten 
i	frågor	som
t	en	kloss	på
die	för	att	se

marsolstånd 

fastigheten	K

ar	att	tomte
r	solljus	und
n	mest	lämp
v	byggnaden
mmen,	därav	
et	och	blir	dä

t	över	möjli
kolstudien	e
acera	växtvä
ad	mot	torg
ngsväxter.		

m	rör	dagslju
å	den	valda	p
e	vilka	sidor

Vår

Kvarnstallet	7

en	ligger	på	e
der	dygnets	
pliga	platsen
n.	Det	är	äve
skulle	en	pu
ärmed	lämp

gheten	att	a
en	viktig	rol
äggen	mot	n
et	och	gångs

25	

us,	uppvärm
platsen	för	a
r	som	har	so

r‐/ Höstdagjäm

	vid	fem	olika

en	ljus	plats
alla	ljus	tim
n	för	en	utes
en	denna	sid
ublik	verksa
plig	placerin

använda	oss
ll.	Få	växter	
norr.	Dessut
stråket.	De	v

mning	och	pl
att	symbolis
ol	när	på	dag

mning

a	klockslag	vid

s	med	gott	o
mmar.	Därem
servering	sk
da	som	har	p
amhet	passa
g	för	driftut

	av	växtbekl
klarar	av	et
om	skulle	en
växter	som	k

lacering	av	e
era	byggnad
gen.			

Midvinte

d	tre	tidpunkt

m	solljus.	Fa
mot	är	det	be
kulle	således
potential	att	
a	bra	där.	Mo
trymmen.		

lädda	fasade
tt	söderläge	
n	nordlig	pla
klarar	av	och

en	uteserver
den	och	gjor

ersolstånd 

ter	på	året		

asaden	mot	
egränsat	me
s	vara	runt	d
t	skapa	de	lju
otstående	h

er	på	delar	a
så	därför	sk
acering	skap
ch	behöver	m

ring.	Vi	
rde	

söder,	
ed	solljus	
det	
usaste	
örn	blir	

av	
kulle	det	
pa	en	
mer	sol	



	

	

Lokalpr
Efter	att
utrymm
men	ock
insamlin
en	enke
persona
utgöras	
butik/in
gemensa
finnas	et
pentry	o
schema	

	
	

Fi

rogram 
t	ha	valt	geo
me	och	behov
kså	tillåts	sp
ngsdel	för	te
l	lösning	för
alen	väljer	u
av	ett	café	m
nsamlingen	
amt	och	äve
tt	personalu
och	matplats
med	rumso

igur	22:	Schem

ografisk	plat
v	för	en	stör
pela	en	viktig
extilier	inne
r	hur	elavfal
t	produkter
med	tillhöra
i	största	uts
en	bli	en	trev
utrymme	me
s.	För	att	få	
organisation

ma	och	rumso

ts	kan	byggn
rre	byggnad	
g	roll	i	den	s
hållande	sor
llet	ska	hant
	med	andrah
ande	uteserv
sträckning	fö
vligare	uppl
ed	omklädn
en	överblick
.		

organisation	f

26	

nadens	förut
som	uppmu
sociala	aspe
rteringsyta,
teras.	Byggn
handsvärde
vering.	Måle
ör	att	de	båd
levelse.	Då	v
ingsrum,	du
k	över	verks

för	lokalprogr

tsättningar	t
untrar	återv
kten.	Byggn
	reparations
naden	komm
e.	En	stor	de
et	är	att	sam
da	verksamh
verksamhete
usch,	WC,	ar
samheterna

ram.

tas	fram.	Pla
vinning	geno
naden	projek
syta	och	tvä
mer	därtill	få
l	av	verksam
manväva	ca
heterna	ska	
en	är	beman
betsplats,	fö
s	struktur	h

atsen	har	bå
om	återanvä
kteras	med	e
ättmöjlighete
å	en	butik	dä
mheten	kom
aféet	och	
locka	kund
nnad	komme
örvaringsutr
har	vi	gjort	e

åde	
ändning	
en	
er	samt	
är	
mmer	

er	
er	det	
rymme,	
ett	



	

27	
	

Efter	att	ha	fastställt	verksamhetens	behov	tog	vi	fram	areor	för	de	olika	verksamheterna	och	
underverksamheter.		
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	23:	Lokalprogram	med	areor	

LOKALPROGRAM 
Café	 69,0	m2	
	 Kök	 30,0	m2	
	 Café	 30,0	m2	
	 Toaletter	 9,0	m2	
	 	
Butik	 50,0	m2	
	 Butiksdel	 40,0	m2	
	 Provrum	
	 Kassa	
	 Verkstad	 10,0	m2	
	 	
Insamlingsdel	 35,0	m2	
	 Insamlingsstation	 15,0	m2	
	 Sorteringsyta	 10,0	m2	
	 Förråd	 10,0	m2	
	 	
Personalutrymme	 24,0	m2	
	 Personalrum	 15,0	m2	
	 Omklädningsrum	 9,0	m2	
	 Dusch	
	 Toalett	
	 	
Drift	 33,3	m2	
	 Teknikrum	 20,0	m2	
	 Städförråd	 5,0	m2	
	 Soprum	 8,3	m2	
Summa		 211	m2	
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Trä 

Produktion och framställning 
Trä	att	ett	material	som	produceras	nationellt	och	med	goda	förutsättningar	för	ett	
ansvarstagande	och	hållbart	skogsbruk.	Träbyggnader	kan	i	sin	tur	leda	till	ökade	arbetstillfällen	
på	landsbygden	och	skapa	en	handelskommunikation	mellan	glesbygd	och	städer.	

Hållbarhet 
Träets	hållbarhet	varierar	beroende	på	placering	och	behandling.	Behandlat	trä	ovan	mark	kan	
ha	en	livslängd	mellan	5‐25	år	eller	ännu	längre	beroende	på	behandlingsmetod.	
Kemisk	behandling	i	form	av	tryckimpregnering	ger	träet	längst	livslängd	men	har	också	en	
större	miljöpåverkan.	Andra	metoder	är	att	använda	obehandlat	virke	eller	värmebehandlat	trä.	
Nackdelen	är	energikostnader	för	värmebehandlat	trä	eller	förkortad	livslängd	och	större	krav	
på	virkessortering	för	obehandlat	trä.35	

Estetik och funktion 
Trä	har	goda	möjligheter	att	anpassas	efter	önskvärda	former	och	kan	med	olika	
behandlingsformer	få	en	önskad	livslängd.	Rätt	applicerat	kan	materialet	åldras	väl	och	även	
medföra	lätt	utbytbarhet,	montering	och	arbetsmiljö.	I	fasad	bidrar	materialet	till	ett	
kostnadseffektivt	klimatskal	i	och	med	träets	naturliga	värmeisoleringsförmåga.	Som	stomme	
utnyttjar	materialet	effektivt	hållfasthet	kontra	vikt	och	kostnad,	flexibel	produktion	och	
möjlighet	till	industrialisering	av	produkter	för	en	förenklad	byggproduktion.	

Återvinning 
Trä	kan	återvinnas	genom	återanvändning,	materialåtervinning	eller	energiåtervinning.	

Sammanfattning trä 
Träets	användning	inom	husbyggnad	är	lång	och	beprövad.	Rätt	tillämpat	har	trä	en	lång	
livslängd	men	kräver	noggrann	planering.	Trä	har	fördelen	genom	nationell	produktion	samt	
hög	hållfasthet	i	förhållande	till	sin	vikt.	Trä	kräver	underhåll	i	form	av	målning,	oljning	och	kan	
få	en	förkortad	livslängd	genom	skadegörelse	eller	röta.	Vid	behandling	kan	trä	även	emittera	
kemikalier.	Trä	är	annars	ett	uppskattat	material	av	många	och	uppfattas	som	miljövänligt	och	
kan	antingen	genom	behandling	behålla	sitt	utseende	eller	få	patina.	36	
	
	
Diskussion material 
Vi	har	valt	att	använda	oss	utav	en	kombination	av	trä	och	aluminiumplåt.	Aluminiumplåten	
skyddar	träpanelen	mot	skadegörelse	och	har	samtidigt	en	lätt	utbytbarhet.	Aluminiumplåtens	
långa	beständighet	och	goda	möjlighet	till	materialåtervinning	anser	vi	vara	av	betydelse.	
Användningen	av	trä	bidrar	till	en	god	miljömedvetenhet	genom	att	det	binder	koldioxid	och	
möjligheten	till	ansvarstagande	med	hänsyn	till	den	goda	överblicken	över	produktionen.	Trä	
har	potentialen	till	en	lång	livslängd	och	har	även	den	en	lätt	utbytbarhet.	Vi	vill	med	denna	
kombination	utnyttja	båda	materialens	styrkor	och	låta	materialen	spegla	byggnadens	
miljöprofil.	

																																																													
	
35	Brandt,	Katarina,	Välj	rätt	träskydd,	Tidningen	Trä,	nr	4,	2013,	s.	30‐31	
36	Svenskt	trä,	Att	välja	trä,	nionde	upplagan,	2014	
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Växtvägg och urban odling  
Grönska	i	staden	är	ett	växande	önskemål	från	allmänheten	och	ofta	ett	krav	från	myndigheter.37	
Gröna	väggar	blir	ett	allt	mer	vanligt	inslag	i	den	urbana	miljön	och	har	en	mängd	fördelar,	såväl	
estetiska	som	tekniska.	De	gröna	väggarna	fungerar	som	ett	skydd	för	byggnaden	och	minskar	
påfrestningar	från	väder	och	vind.	De	mjuklagda	ytorna	tar	hand	om	dagvattnet	från	byggnadens	
tak,	fungerar	som	luftrenare	och	absorberar	ljud	från	omgivningen	vilket	leder	till	en	tystare	och	
mjukare	stad.38	Dessutom	är	de	gröna	väggarna	betydligt	mer	synliga	än	de	mer	vanliga	gröna	
taken	av	till	exempel	sedum.39	Utöver	detta	kan	de	gröna	partierna	enkelt	nyttjas	som	
odlingsytor	vilket	utöver	de	estetiska	och	tekniska	egenskaperna	bidrar	med	en	social	faktor.			
	
Det	finns	en	rad	olika	system	och	tillverkare	för	gröna	väggar.	Generellt	kan	man	dela	upp	
system	i	modul‐	eller	fickbaserade.	De	fickbaserade	systemet	monteras	direkt	på	en	befintlig	
vägg	genom	att	först	förstärka	väggen	med	en	fuktspärr	och	eventuellt	en	luftspalt.	Därefter	
fästs	ficksystemet	upp	och	växter	planteras	i	fickorna.		Ett	system	av	denna	typ	har	en	
kapillärmatta	i	botten	som	håller	systemet	fuktigt	samt	ett	droppbevattningssystem	som	går	att	
styra	medhjälp	av	en	timer.	Ett	modellsystem	bygger	på	principer	med	moduler	av	till	exempel	
stenull	i	vilka	det	finns	utrymme	att	plantera	in	växterna.	Modulerna	finns	i	olika	storlekar	
beroende	på	tillverkare	och	går	att	bygga	upp	som	en	fristående	vägg.	Överst	i	varje	växtmodul	
finns	en	droppslang	som	förser	växterna	med	vatten	och	underst	på	den	gröna	väggen	finns	
någon	form	av	uppsamlingsplats	där	det	överblivna	vattnet	pumpas	upp	och	recirkulerar	till	
växterna	genom	droppslangarna.40				
	
Vi	kommer	använda	oss	av	ett	fickbaserat	system	används	av	många	etablerade	aktörer.	Med	
utgångspunkt	från	fasaden	monteras	en	vattenresistent	skiva	med	hjälp	av	stålreglar.	Skivan	
består	av	plast	och	skyddar	den	bakomliggande	väggen	mot	fukt	och	genomträngande	rötter.	På	
den	vattenresistenta	skivan	fästs	en	vattenabsorberande	filt	som	är	utrustad	med	fickor.	Filten	
fungerar	som	ett	filter	som	samlar	partiklar	från	luften	och	efter	en	tid	i	växternas	närhet	
komposteras	ämnena	och	omvandlas	till	näring.	Utöver	denna	näringstillförsel	är	de	vatten	som	
systemet	bevattnas	med	berikat	med	näringsämnen.	Utanpå	filten	monteras	ett	
bevattningssystem	i	form	av	droppslangar	som	förser	växterna	med	den	vattenmängd	de	
behöver.	Det	som	inte	växterna	tar	upp	absorberas	i	filten	och	de	som	inte	absorberas	rinner	ner	
längs	väggen	och	samlas	upp	i	en	behållare.	Därefter	pumpas	vattnet	tillbaka	till	
droppslangarna.	Livslängden	för	ett	sådant	här	system	är	svårt	att	beräkna	men	de	första	
projekten	utfördes	för	ca	20	år	sedan	och	är	väl	fungerande	och	vid	liv	idag.41	 
	
Utmaningarna	med	exteriöra	gröna	väggar	tycks	vara	att	hitta	växter	som	klarar	av	det	svenska	
klimatet	och	få	referensprojekt	är	gjorda.	Stockholms	stad	har	byggt	en	vertikal	trädgård	vid	
Björns	trädgård,	Medborgarplatsen.	Vi	kommer	använda	oss	av	de	växterna	finner	lämpliga:	
	

o Lingon		
o Stensöta		
o Smultron		
o Olika	typer	av	gräs	och	sedum	

																																																													
	
37	Emilsson,	Tobias,	Vertikal	grönska	som	modernt	byggnadsmaterial	och	dess	konsekvenser	för	byggnadens	energibalans	och	
gatuklimat	
38	Ambius,	The	ultimat	guide	to	living	green	walls,	<http://www.ambius.com/blog/ultimate‐guide‐to‐living‐green‐walls/>,	Hämtad	
2015‐04‐28	
39	Emilsson,	Tobias,	Vertikal	grönska	som	modernt	byggnadsmaterial	och	dess	konsekvenser	för	byggnadens	energibalans	och	
gatuklimat	
40	Blom	Westergren,	Elina,	Växtvägg:	Så	funkar	det	och	så	bygger	du,	<https://www.byggahus.se/bygga/vaxtvagg‐sa‐funkar‐sa‐
bygger‐du>,	Hämtad	2015‐04‐28	
41	Dahl,	Louise,	Växtväggar		
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6 Diskussion och förslag på vidare studie 
Syftet	med	projektet	har	varit	att	presentera	ett	koncept	och	en	byggnad	som	ska	minska	avfallet	
genom	ökad	återanvändning.	Byggnaden	ska	därtill	vara	en	social	mötesplats	och	addera	
positiva	värden	till	sin	omgivning.	
	
Efter	detta	arbete	har	vi	insett	potentialen	i	kvartersnära	återvinning	men	även	insett	
problematiken.	Efter	fördjupade	studier	i	avfallssystem	har	vi	uppmärksammat	att	många	av	
svårigheterna	ligger	i	invecklade	ansvarsförhållanden.	Detta	leder	till	problem	för	användaren	
då	det	inte	finns	en	självklar	plats	utan	insamlingsstationerna	är	många,	spridda	och	tar	endast	
emot	vissa	typer	av	produkter.	Problemet	med	att	ta	emot	alla	typer	av	produkter	är	bland	annat	
platsbrist	då	det	genererar	stora	mängder	avfall.	Insamlingsstationerna	måste	därför	oftast	
placeras	utanför	staden.	Detta	i	sin	tur	leder	till	minskad	tillgänglighet	för	de	boende	i	staden	
som	inte	har	transportmöjligheter.	I	vår	byggnad	tas	endast	textil‐	och	elavfall	emot	på	grund	av	
plats‐	och	verksamhetsbegränsningarna.	Denna	begränsning	kan	leda	till	förvirring	och	kan	
upplevas	omständligt	för	avfallslämnaren.	Vi	har	försökt	motverka	detta	genom	att	placera	en	
traditionell	återvinningsstation	i	anslutning	till	byggnaden.	Däremot	kan	det	fortfarande	finnas	
ett	behov	av	att	lämna	in	till	exempel	mindre	möblemang	och	porslin.	Ett	sätt	att	utveckla	idéen	
skulle	vara	att	undersöka	möjligheten	till	insamling	av	fler	avfallskategorier.			
	
Om	mer	tid	funnits	tror	vi	att	det	hade	varit	givande	att	utveckla	byggnadens	effektivitet	såsom	
mer	fördjupande	materialstudier	och	energioptimering.	Det	skulle	vara	intressant	att	utforska	
möjligheten	till	en	självförsörjande	byggnad	som	tar	tillvara	på	solenergi	genom	solceller	och	ett	
effektivt	ventilationssystem.				
	
Det	hade	varit	intressant	att	översätta	konceptet	till	andra	platser	och	utforska	projektets	
potential	genom	olika	verksamheter	och	byggnadsskala.	En	utmaning	med	detta	projekt	är	att	
generera	ekonomisk	vinst	och	uppnå	tillräckligt	god	lönsamhet	för	en	entreprenör.	En	
utveckling	skulle	vara	att	studera	de	ekonomiska	förutsättningarna,	något	vi	inte	behandlat	då	
det	ligger	utanför	vårt	kompetensområde.			
	

Slutsats 
Konceptet	visar	på	flera	möjligheter	för	att	skapa	positiv	utveckling	i	befintliga	kvarter.	Ett	
projekt	av	denna	typ	visar	på	goda	kvalitéer	som	kan	berika	ett	kvarter	och	dess	invånare.	En	
konceptbyggnad	för	ett	kvarter	kan	bidra	till	ökad	insats	inom	alla	hållbarhetsmålen:	ekologisk,	
social	och	ekonomisk	hållbarhet.	Genom	att	resa	en	byggnad	ämnad	för	allmänheten	och	
områdets	behov	skapas	förutsättningar	för	en	fortsatt	positiv	utveckling	och	möjligheter	till	
ökad	gemenskap	och	engagemang	hos	invånarna.		
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DETALJER

HS101X HO, DV

1:20
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METER
0

SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0

1:10

30 XEROFLOOR MOSS-SEDUMMATTA
10 VT FILT
SKYDDSGEOTEXTIL
ROTSKYDDSFOLIE
8 DUBBEL TAKPAPP
120 MINERALULLSSKIVA
28 RÅSPONT
LIMTRÄBALKAR 810x140

25 DUBBELGIPS
70 MINERALULL MED
LIGGANDE REGLAR 70x45 s600
ÅNGSPÄRR
220 MINERALULL MED
STÅENDE REGLAR 220x45 s600
70 MINERALULL MED
STÅENDE REGLAR 70x45 s600
13 VINDSKYDD
34x120 SPIKLÄKT s500
20 STÅENDE TRÄPANEL

70 ALUMINIUMPROFIL
10 VATTENRESISTENT SKIVA
POLYAMIDFILT MED FICKOR
DROPPSLANG
VÄXTER

INFÄSTNING ALUMINIUMPROFIL

20 INNERGOLV
ÅNGSPÄRR
BETONGPLATTA
80 CELLPLAST
DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE SKIKT

DRÄNERINGSRÖR

VATTENUPPSAMLING TILL BEVATTNINGSSYSTEMET

HÄNGRÄNNA

8 DUBBEL TAKPAPP
120 MINERALULLSKIVA
28 RÅSPONT
LIMTRÄBALKAR 140x810
45 LUFTSPALT
2x180 MINERALULL
ÅNGSPÄRR
28 GLESPANEL
25 DUBBELGIPS

LIST

DETALJ VERTIKALSNITT YTTERTAK

DETALJ VERTIKALSNITT GRUND- YTTERVÄGG- SEDUMTAK

FOTPLÅT

TRÄLIST

KANTAVSLUTNING MED DRÄNERINGSHÅL

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

20°

HÅL FÖR KLISTRING I TÄTSKIKT

DRÄNERINGSHÅL

TRÄLIST

ILLUSTRATION ÖVER KANTAVSLUTNING

10

8 9
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28 GLESPANEL
25 DUBBELGIPS

20 STÅENDE TRÄPANEL
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13 VINDSKYDD
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220 MINERALULL MED STÅENDE REGLAR 220x45 s600
ÅNGSPÄRR
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DREVNING

FÖNSTERBRÄDA
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DROPPBLECK
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PLASTKÄRNA
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Några av dagens utmaningar med återvinning är tillgängligheten till återvinningsstationer
 och oklara ansvarsförhållanden för produkters återvinning. Textil är idag en produkt som 
har kort livslängd och goda möjligheter till återanvändning. Dagens återanvändningssystem 
bygger på enskilda second hand-butiker och välgörenhetsorganisationers egna initiativ. 
För elektronik nns ett utvecklat system för materialåtervinning genom olika organisationer 
som ofta åternns i anslutning till matbutiker och återvinningsstationer. Dock är informationen 
om insamlingsplom insamlingsplatserna inte allmänt känt och allt för mycket slängs bland det vanliga 
hushållsavfallet och därigenom omhändertas på ett inadekvat sätt. Problemet med dagens 
system är förmodligen brist på ett övergripande koncept för hur återvinning och förberedelse 
för återanvändning kan ske på ett tillgängligt och förståeligt sätt.

Konceptet vi vill utforma grundas utifrån målet att minska avfall genom ökad återanvändning. 
Med en byggnad vill vi möjliggöra kvartersnära återvinning och visa på nya metoder och 
verksamheter för att göra återvinning lättillgängligt. Med detta vill vi översätta ekonomisk, 
social och ekolosocial och ekologisk hållbarhet till ett koncept.

FASAD MOT NORR

PLANLÖSNING

FASAD MOT SÖDER

ILLUSTRATION ÖVER DET NORDVÄSTRA HÖRNET



Rinkeby är en stadsdel i nordvästra Stockholm. Stadsdelen kom till år 1949 och har idag en 
befolkningsmängd på ca 16 000. Rinkeby är en del av miljonprogrammet som ägde rum i 
Sverige mellan 1964-1975 och ertalet av de bostäder som nns i området idag är byggt
mellan 1968-1971.  Likt många andra miljonprogramsområden är Rinkeby ritat utifrån en 
annan syn på bilen än vad som existerar idag vilket har lett till att många parkeringsplatser 
står tomma. Fastigheten vi valt att placera byggnaden på är Kvarnstallet 7 och är idag en 
paparkeringsplats. Den centrala placeringen medför att fastigheten är en naturlig del av 
centrumet som majoriteten av de boende i området passerar dagligen. Vi har med hjälp 
av platsobservation identierat gångstråk av betydelse för val av placering på fastigheten.  

Med enkla medel ska byggnaden tillföra kvalitéer till sin omgivning och uppmuntra till ökad 
återvinning. Cykelställ och cykelpump placeras i anslutning till byggnadens driftsida och 
återvinningsstationen för att göra det lättillgängligt att återvinna. Verksamheten kommer 
även erbjuda lånecyklar med ak för att förenkla transporten av avfallet för de boende i 
området. Byggnadens entré placeras mot Folkets hus för att ramar in de bentliga entréerna 
och skapar ett nytt torg på en plats som idag mest är en passage. På så sätt vill vi expandera 
RRinkeby centrum och göra det mer levande. Genom containrarnas placering utnyttjas bentlig 
vändplats och begränsar lastzonens utrymmen på ett positivt sätt. På fastighetens västra sida 
kommer ett antal parkeringsplatser behållas. Dessa kommer framförallt vara reserverade för 
korttidsparkering och personer med nedsatt rörelseförmåga. 

SITUATIONSPLAN 

ILLUSTRATION ÖVER BYGGNADEN PÅ FASTIGHETEN



Solavskärmning och lokalt omhändetagande av dagvatten

Solstudie över södra fasaden 20 mars 13.00

SEKTION A-A FASAD MOT VÄSTER

Solstudie över södra fasaden 20 juni 13.00 

En solstudie genomfördes för den södra fasaden för att optimera funktion och estetik. De lutande 
fasadernas uppgift är att skydda byggnaden mot direkt solljus under sommarens varmaste timmar 
samtidigt tillåta solinstrålning när solen står lågt. Efter att ha testat en rad olika förslag valdes en 
lutning på 20 grader. I gurerna ovan visas hur långt in i rummet solen når mitt på dagen under 
sommaren kontra vår/höst.  

Grönska i staden är ett växande önskemål från allmänheten och ofta ett krav från myndigheter.  
Gröna väggar blir ett allt mer vanligt inslag i den urbana miljön och har en mängd fördelar, såväl estetiska 
som tekniska. De gröna väggarna fungerar som ett skydd för byggnaden och minskar 
påfrestningar från väder och vind. De mjuklagda ytorna tar hand om dagvattnet från byggnadens tak, 
fungerar som luftrenare och absorberar ljud från omgivningen vilket leder till en tystare och mjukare stad.  
Utöver detta kan de gröna partierna enkelt nyttjas som odlingsytor vilket utöver de estetiska och tekniska 
egensegenskaperna bidrar med en social faktor.  

ILLUSTRATION ÖVER DEN NORRA FASADEN MED VÄXTVÄGGEN I FOKUS



Bärande träregelväggar och limträbalkar som bär taket. Fasaden kläs i stående träpanel. 
Stag monteras i fasaden varpå aluminiumplåt eller cksystem med växter monteras. 
För att förhindra snöansamlingar bakom de lutande fasaderna monteras en glasskiva i 
överkant ovanpå stagen. Pulpettak med lutning på 3 grader kläs på halva byggnaden 
med sedumtak. För vägguppbyggnad och grundläggning se detalj. 

VERTIKAL DETALJ: GRUND-YTTERVÄGG-TAK. MED STAGINFÄSTNING

VÄXTER

TRÄ

ALUMINIUM
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