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I rapporten Reglerstrategier i Flerbostadshus (ref) skrivs att vid studier av liknande bostäder så kan den högsta 

energianvändningen vara dubbelt så stor som den lägsta. Det beteende som spelar störst roll för 

energiförbrukningen är vädringsbeteendet (Eriksson & Wahlström, 2001) Detta visar även en studie redovisad av 

Cathy Mullaley, där det står att 18 till 20 procent av skillnaden i energiförbrukningen beror på de boendes 

beteenden. Genom förändring av dessa beteenden finns potential att sänka energianvändningen med mellan 10 och 

20 procent (Eriksson & Wahlström, 2001). 

Nationellt behov 

Då bostäder och lokaler står för ungefär 35 procent av landets totala energianvändning så finns det ett starkt behov 

av att minska dessa siffror (Johansson & Nilsson, 2010). Enligt Energieffektiviseringsutredningen från 2008 

(Näringsdepartementet, 2010) är besparingspotentialen i fastighetssektor 38,1 TWh. Trots att det finns åtgärder för 

att spara energi är det allt för vanligt att dessa inte vidtas. Detta beror på bristande kunskap och intresse. Enligt det 

nya omarbetade EU-energidirektivet (Nordman, 2011) så kommer investeringar i energisnåla byggnadskomponenter 

och utrustning under de kommande tio åren att behöva ökas med upp till 200 miljarder euro.   

Vädringsundersökning 

Svebyprogrammet har genomfört en del undersökningar av vädringsvanor (Levin, 2009). Mellan mars och april 2007 

genomfördes en undersökning i Stockholm av fem nybyggda flerbostadshus med sammanlagt 226 

bostadslägenheter. Lägenheterna var miljöanpassat byggda vilket innebär god ventilation och de boende skall 

därmed inte behöva vädra lika ofta. Ur undersökningen kan utläsas att 10 procent av hushållen vädrar dagligen eller 

nästan varje dag genom att ha fönstret öppet hela dagen alternativt natten. 25 procent av hushållen vädrar dagligen 

eller nästan varje dag i några timmar. I rapporten görs antagandet att de 25 procenten vädrar två timmar per dag 

vilket resulterar i att sammanlagt 12 procent vädrar ständigt. Enligt rapporten är denna siffra till och med för låg då 

andelen hushåll som vädrar dagligen är betydligt färre än för det stora referensmaterialet.   

På nästa sida presenteras enkätsvar från uppföljning enligt Stockholm Stads program för miljöanpassat byggande, 

NCC, 2007. Undersökningen genomfördes på 5 nybyggda flerbostadshus belägna i Stockholm. Hämtad ur rapporten 

Brukarindata för energiberäkning i bostäder (Levin, 2009). 
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En vädringsundersökning utfördes av projekt gruppen i 3 av hyreshusen på Bolmensgatan samt i ett av 

studentbostäderna på Nyhem. Samtliga är belägna i Halmstad och i alla lägenheter är värmen inkluderad i hyran.  

Det var 98 stycken svarande i undersökningen.  

Enkäten 

Hej! Vi är två studenter på Högskolan som håller på med vårt examensarbete. Vi är oerhört tacksamma om du kan 

bidra genom att fylla i denna enkät. Bland de som lämnar in kommer vi att lotta ut trisslotter som tack för hjälpen! 

Skriv namn och lägenhetsnummer på baksidan. 

När du ringat in dina svar lägger du denna i    brevlåda senast 8 april. 

Tack på förhand! Med Vänliga Hälsningar Christine och Johanna 

Hur ofta vädrar du vanligtvis under eldningssäsongen?   
(dvs. september-april) 

När du vädrar, vädrar Du då oftast genom 
att…? 

1. dagligen/nästan varje dag 1. ha vädringsfönster öppet hela dagen/natten 

2. ungefär en gång i veckan 2. ha vädringsfönster öppet några timmar 

3. någon gång i månaden 3. korsdrag i några minuter 

4. sällan eller aldrig 4. vädrar aldrig 

Stänger du av ditt element när du vädrar?                                 JA            NEJ 

 

Resultat 

Undersökningsperiod 
 28 mars  - 8 april 
2011 

    

Hur ofta vädrar ni? % 

Dagligen 52 

En gång i veckan 20 

Någon gång i månaden 19 

Sällan eller aldrig 9 

Hur lång tid vädrar ni?   

Hela dagen/natten 9 

Några timmar 44 

Korsdrag i några minuter 42 

Aldrig 5 

Stänger du av din termostat 
när du vädrar?   

Ja 95 

Nej 5 
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Sammanfattning 

Undersökningen genomfördes i en relativt liten skala och därmed är inte resultatet helt tillförlitligt. Det visar på 

liknande siffror som Stockholmsundersökningen vilket är positivt. Främst så kan det utläsas att boende som vädrar 

inte har för vana att stänga av termostaten. Detta är till stor fördel för projektet, annars hade inte en produkt som 

Radeko varit till någon nytta.   
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Projektgruppen har mer eller mindre kontakt till de olika intressenterna, vilket beskrivs nedan. 

Handledare – träffas varje vecka för feedback samt stöttning i projektet. 

MMA – Telefon- och mejlkontakt samt personliga möten. Ett möjligt framtida samarbete har inletts.  

Almi – Viktig kontakt för projektets ekonomi. Både telefonkontakt och personlig kontakt de perioder då finansiellt 

stöd är aktuellt. 

Sten Fåhrés minnesfond – Ingen direkt kontakt, endast finansiellt stöd. 

Fastighetsägare – Telefonkontakt för att undersöka behov och väcka intresse för produkten.  

Energimyndigheten – Kommer inte ha någon direkt kontakt. Lite frågor via mejl. Studerar deras arbete med 

energiförbättringar samt använder dem för att hitta experter att kontakta. 

Hyresgäster – Ingen kontakt utan studerar deras beteenden, främst genom befintliga projektrapporter.  

Högskolan i Halmstad – Står bakom utbildningen, men har inget större intresse för projektet så ingen speciell 

kontakt kommer att hållas. 
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Budget 
 

 

 

 

 

Projektekonomi 
Projektet har finansierats genom ekonomiskt stöd från Almi Företagspartner och stiftelsen lektor Sten Fåhrés 

minnesfond. Sammanlagt har projektgruppen tilldelats 32 000 kronor. Pengarna har disponerats enligt tabellen 

nedan. 

Almi Företagspartner  

Prototyptillverkning  

Halmstad Mekaniska Verkstad AB 13518 

Egen tillverkning 1059 

Nyhetsgranskning  

Valea 12 000 

  

Lektor Sten Fåhrés minnesfond  

Övrigt (resor med mera) 2 000 

 

 

 

  

Aktiviteter Förväntade utgifter 

Prototyptillverkning 15 000 

Prototyputveckling  2 000 

Resor  1 000 

Nyhetsgranskning 15 000 

Patentansökan 20 000 

Rapportutskrift  1 000 

Utställningsmaterial Utexpo  2 000 

Summa 36 000 
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Sekretess   
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GANTT - schema 
                       Aktivitet 45 46 47 48 50 51 -3.  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Projektuppstart ●                                             

Benchmarking                                               

Patentdatabassökning                                               

Energimätningar                                               

Förbered julpresentation         ●                                     

Julledigt                                               

Rapport                                             ● 

Söka Pengar/Almi                                               

Marknadsundersökning                                               

Kostnadskalkyl - produkt                                               

Brainstorming                                               

Skiss                                               

CAD                                               

Första prototyp                                               

Tester                                               

Nyhetsgranskning/ Valea                                               

Bygga montervägg                                             ● 

Slutgiltig prototyp                                           ●   

Vecka 45 46 47 48 50 51 -3.  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    
● 

 

                
● 

 

     
Julpresentation 

              

 

UTEXPO 
Redovisning 

    
Möte med HFAB 

              
Möte med MMA 
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För att skaffa sig kunskap om vilka konkurrenter som finns idag genomförde gruppen en benchmarking. Här 

analyseras konkurrenternas pris, funktion samt hur systemet kan påverkas av vädring.  

Classic Pro, EQ-924-57 

Produkten kostar cirka 200 kronor till kund och finns att köpa hos Elfa (Elfa) och kommer från företaget eQ-3. 

Termostaten innehåller många funktioner och möjligheter till inställningar. På produktbladet står att den kan väljas 

att automatiskt kompensera vid vädring. 

  + Produkten är relativt billig med tanke på alla funktioner. 

  + Enkel montering 

  - Funktionen kan avbrytas av den som vädrar 

 - Kräver batterier 

   

 

 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-990-82&toc=20136 

Honeywell 

Projektgruppen har hört talas om att Honeywell skulle ha en termostat som känner av det hastiga temperaturfallet i 

rummet och därför bryter tillströmningen av vatten till radiatorn. Vid kontakt med Honeywell för att fråga om denna 

produkt blev svaret tillbaka. 

 

Projektgruppen ser därmed inte denna produkt som något hot eftersom Honeywell själva inte verkar veta att den 

finns. 

  

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-990-82&toc=20136
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Wösab – Digiline      

Vid kontakt med VVS On Net uppdagades att det finns en radiator med 

samma funktion. Denna produkt kommer från Wösab och är ett oljefylllt 

konvektor radiator system. Det betyder att för användning av Digiline i 

de lägenheter som har ett vattenburet system så måste hel a 

värmesystemet bytas ut.  
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Individuell mätning 

Vid möte med Ulf Johansson (Johansson U. , 2010), energiansvarig på HFAB, samtalades om att det som används 

idag för att styra hyresgästers energiförbrukning är individuell mätning. En tillverkare av sådana här system är 

Ecoguard. Det är ett trådlöstsystem som anger hur mycket energi som används i de olika lägenheterna (Ecoguard AB, 

2011). Enligt Ulf Johansson är detta ett system som HFAB inte kommer att använda sig av inom den närmsta tiden då 

det är svårt att skapa ett rättvist system för hyresgästen. I rapporten Reglerstrategier i flerbostadshus (Eriksson & 

Wahlström, 2001) beskrivs att oavsett metod för fördelningsmätning av värme kvarstår problemet att skapa ett 

rättvisande system. Det är svårt att visa vad en grad i ändring av rumstemperaturen är värd på ett enkelt och tydligt 

sätt. Detta på grund av att ett flertal faktorer bör tas i beaktning som rummens läge, ventilationens storlek etcetera. 

I rapporten skrivs att slutsatsen från faktorförsöket är att inget generellt samband har kunnat påvisas mellan använd 

radiatorvärme och uppmätt rumstemperatur.  Tvärtom innebär ökad vädring att rumstemperaturen sjunker medans 

radiatorvärmen ökar.  

Kontakt med återförsäljare av radiatorsystem 
Projektgruppen kontaktade diverse återförsäljare av radiatorsystem för att undersöka ifall de hade eller visste om 

någon produkt med vädringslås. 

Johanna Pettersson- VVS On Net 

Hej Johanna, 

Tack för ditt mejl. 

Vi har en radiator som heter DIGI-Line, den har en såkallad vädringsfunktion. 

När radiator utsätts för snabb temperaturminskning stängs den automatiskt av. 

Du kan läsa mer om den om du klickar på länken nedan. 

http://www.smarthem.se/9788/p/elradiatorer-element/elektrisk-oljefylld-konvektor-radiator-digi-line-230v/ 

 Den finns både i 230V och 400V. 

 

Richard Jonsson- VVS On Net  

Vad man kan göra är att man installerar en givare som reglerar dina termostater. 
Hör med en elektriker så hjälper han eller hon dig med det. 

 

Kristoffer kundtjänst- VVS klimat 

”Vi har inte sett att en sådan produkt skulle finnas på marknaden. Men vilken affärsidé! En sådan skulle jag också 

vilja ha.” 

  

http://www.smarthem.se/9788/p/elradiatorer-element/elektrisk-oljefylld-konvektor-radiator-digi-line-230v/
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Samtal med fastighetsägare  

För att få reda på vad som används i dagens läge i hyreslägenheter samt hur intresset ser ut för ett vädringslås 

kontaktades Fastighetsägare samt energiexperter runt om i landet. Nedan följer den respons vi fick samt några 

kommentarer: 

Svein. H Ruud - Energiexpert på SP (Sveriges provnings och forskningsinstitt)  

Anser att det finns ett behov för en sådan produkt på marknaden och att det absolut finns besparingar att göra. 

Verifierade även att människor med värmen inkluderad i hyran är oförsiktiga när de vädrar.  

Håkan Carlsson – Förvaltare, Crendo Fastigheter  

”Låter som en bra idé med styrning av radiatorerna. Då motverkar vi att hyresgästerna vädrar ut överskottsvärme i 

onödan. Det är vanligt förekommande i våra fastigheter och intresset borde vara stort från alla fastighetsägare.” 

Jonas Sjölund – Driftcontroller, Norrviddens fasigheter  

”kul att två kvinnor ger sej på att uppfinna lösningar i en bransch överrepresenterad av män! Det är kanske nu 

utvecklingen tar fart, det har ju inte hänt så mycket de senaste 30 åren. Om kvalité och funktion verifieras skulle 

produkten vara intressant vid utbyten eller ny installation. Den borde vara väldigt intressant för allmännyttan och 

fastighetsbolag inriktade på bostäder.” 

Jörgen Spets - Fragerus Fastigheter 

”Jag har inte hört talas om någon liknande produkt. Jag ser själv haft ett behov av denna produkt i fastigheter. ” 

Jörgen Spets har själv ägt två varandra lika fastigheter, varav den hyresgästerna i den ena betalar värmen själva. 

Dessa ligger på upp till 30 % lägre energikostnader jämfört med den andra hyresfastigheten där värmen är 

inkluderad i hyran. Spets själv anser att en stor anledning till detta är hyresgästernas vädringsvanor. 
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Sekretess 
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Projket SWOT 

Genom att jämföra styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan gruppen se hur resultatet utnyttjas på bästa sätt. 

 

Hur kan gruppen använda sina styrkor för att ta tillvara på möjligheterna? 

 Att ta fram en ny produkt som vänder sig till en miljömedveten målgrupp skapar stora möjligheter tack vare 

ökande miljöfokus.  

 De stigande elpriserna samt de kalla vintrarna ökar energikostnaden för fastighetsägare, som därmed letar 

efter sätt att spara pengar på. Detta gör dem till en mottaglig målgrupp för Radeko. 

 Gruppens goda kunskaper inom produktutveckling är en stor resurs i projektet. Kan denna resurs sedan 

kombineras med ett företag och dess befintliga marknad finns stora möjligheter till försäljning av stora 

batcher. Det är högst troligt att en fastighetsägare köper vädringslås till alla sina lägenheter. 

 Då det blir allt vanligare med individuell energimätning i flerbostadshus kan Radeko bli ett bra verktyg för att 

minska sina energikostnader.  

Hur kan gruppen hantera hoten med hjälp av sina styrkor? 

 Det har inte funnits någon liknande produkt på marknaden och därför är den okänd för kunden. Detta kan 

vara till nackdel, men det kan även innebära att bra respons från en första kund kan medföra nyfikenhet hos 

andra. Det handlar om rätt tillvägagångssätt för att få ut produkten på marknaden. 

 De konkurrerande system som finns är för elektrisk uppvärmning och innebär att hela systemet måste bytas. 

Vår målgrupp, ägare av flerbostadshus, gör att vi kommer bli ensamma om ett externt vädringslås för 

vattenburen värme. Om patent beviljas kommer det hindra konkurrenter från att kopiera lösningen.  

 Avslag vid ansökan om ekonomiskt stöd kan hindra en patentansökan. Om samarbete med MMA inleds kan 

det dock bli aktuellt att de finansierar patentansökan. 

Hur kan gruppen utnyttja möjligheter utan att hämmas av sina svagheter? 

 Genom att sätta sig in i miljöarbeten och den fakta som finns om den ökande energiförbrukningen kan 

gruppen skaffa sig betryggande kunskap. Det innebär att osäkerheten som liten erfarenhet innebär dämpas. 

 I marknadsföringen kommer det tryckas på att fastighetsägaren sparar pengar när de använder Radeko. 

Detta är ett starkt försäljningsargument och väger upp att produkten är okänd på marknaden. 
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Projekt - SWOT 

 

 Att nå ut på marknaden och starta försäljning blir svårt på grund av den begränsade projekttiden. Därför 

använder gruppen en del av projekttiden till att skapa de kontakter och förutsättningar som behövs för att 

driva vidare projektet efter studietiden. 

Hur kan gruppen hantera hot trots sina svagheter? 

 Potentiella kunder känner inte till Radeko, då det inte funnits någon liknande produkt innan. På grund av att 

gruppen har liten erfarenhet inom näringslivet blir det svårt att sälja in en okänd produkt. Därför har kontakt 

tagits med ett företag som skulle kunna bli distributör av produkten. De har redan de rätta kunderna samt 

resurser för marknadsföring. 

 Genom att lyfta fram Radekos enkelhet och unika egenskaper kan snabb införing på marknaden möjliggöras, 

trots att den idag är okänd. De konkurrerande system som idag finns kommer verka avancerade och 

överflödiga i jämförelse. 

 Projektet kan stannas upp på grund av ekonomiska brister som följd av att ansökan om ekonomiskt stöd 

avslås. Det kan bli svårt att få det stöd som behövs inom projektets tidsram. Detta kan gruppen försöka 

undvika genom att göra ansökningarna i rätt ordning och se till att det finns belägg vid varje 

ansökningstillfälle. 
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Produkt SWOT 

Sekretess 
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Sekretess 
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Sekretess då det i detta avsnitt förekommer namn som förknippas med produktens egenskaper 

Radeko  

Det är viktigt för produkten med ett namn som syftar till dess funktion och 

användningsområde. Det är även fördel om domännamnet består av ord som 

kan tänkas Googlas i likande sammanhang, som radiator. Valet föll på Radeko. 

Namnet består av orden radiator + ekologi. Fördelaktigt är att det även fungerar 

på engelska, radiator + ecology.  

Logga 

Vid skapandet av loggan hade vi i åtanke att få fram produktens syfte att spara 

energi. Genom de gröna ränderna fås en miljövänlig känsla. När de går in bakom 

bokstäverna eko framhävs dessa och känslan förstärks. Det metalliska i 

bokstäverna symboliserar användningsområdet. 
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 Data till simuleringsprocessen Reglerstrategier och boendes påverkan på energianvändningen i flerbostadshus. 

Jörgen Eriksson och Åsa Wahlström, Effektivprojektet.  
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För att utreda hur mycket energi som finns att bespara med de vädringsvanor som finns kontaktades Jörgen Eriksson 

på ångpanneföreningen för beräkningar.  

Energibesparing 

I enlighet med Jörgen Eriksson har antagandet gjorts att personerna som vädrar kommer att stänga fönstret tidigare 

då de använder vädringslås eftersom rummet blir kallt fortare. I kolumnen vädringsbeteende utgås från de 

vädringsbeteende som finns i dag.  I beräkningarna antas att de som brukar vädra två timmar om dagen istället 

vädrar 20 minuter två gånger om dagen. De som vädrar hela dagen eller natten vädrar istället en timma två gånger 

om dagen. Dessa antaganden utgår ifrån tidigare vädringsundersökningar studier som gjort på att de flesta 

människor som vädrar endast har öppet cirka 20 minuter.  

Vid uträkningen på hur mycket energi som går åt vid vädring hela dagen/natten multiplicerades 531 kWh med 6 h för 

att få energiförlusten för tolv timmars vädring. Med detta vädringsbeteende antogs att öppningsgraden är avsevärt 

mindre och därför halverades siffran på grund av det minskade luftutbytet.   

Gammalt beteende 
utan vädringslås 

Nytt beteende 
med vädringslås Besparing 

En timma två gånger om dagen  
531 kWh/år 

 
Tjugo minuter två gånger om dagen  

171 kWh/år 360 kWh/år 

Vädring hela dagen/natten  
1596 kWh/år 

 
En timma två gånger om dagen 

495 kWh/år 1101 kWh/år 

 

Pengar att spara 

För att räkna ut hur mycket pengar som kan sparas i genomsnitt per lägenhet togs siffrorna ifrån Sabos 

vädringsundersökning i beaktning. 

Energisparande i genomsnitt per lägenhet 
10 % vädrar hela dagen/natten -> 110 kWh/år (1101*0,1) 
25 % vädrar två timmar om dagen -> 90 kWh/år (360*0,25) 

Sammanlagt kan det vid installation sparas 200 kWh/år och lägenhet vilket motsvarar ungefär 200 kronor. Den 

genomsnittliga energianvändningen var cirka 9700 kWh per lägenhet 2008. Detta innebär att 2% av den totala 

energiförbrukningen kan sparas (Hellberg & Stengård, 2009). 
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Ur rapporten energistatistik för småhus, flerbostadshus 2008 redogörs att drygt 80 procent av arean i flerbostadshus 

värmdes med fjärrvärme och enbart 1 procent värmdes upp med olja. Den genomsnittliga energianvändningen var 

högst i flerbostadshus med 145 kWh/m² år 2008, genomsnittlig boarea för lägenheter i flerbostadshus var 67m². Den 

totala fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus var 22,3 TWh. 

Miljöpåverkan per kWh producerad fjärrvärme.  

Miljöpåverkan Ekvivalenter 

Växthuseffekt 118 g CO2- ekvivalenter 

Försurning 12 mmol H+ 

Marknära ozon, flyktiga kolväten 0,037 g C2H2- ekvivalenter 

Marknära ozon, Nox 0,24 g, Nox- ekvivalenter 

Övergödning 1,5 g O2 - ekvivalenter 

Partiklar 40 mg 
 

Tabellen är hämtad ur rapporten Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem.  

Vid installation av Radeko i en lägenhet kan 200 kWh sparas. Vilket innebär att 23,6 kg koldioxid kan sparas in per 

lägenhet och år. Detta motsvarar koldioxidutsläppet vid 139 kilometers bilfärd. (Föreningen svenskt flyg AB) 

För 150 lägenheter är det lika mycket utsläpp som för en familjebil på ett år.  

Vidare finns uppgifter om att man kan minska sina koldioxidutsläpp genom att vädra under kort tid och effektivt 

(Lindholm, 2011).  

Skulle produkten installeras i alla lägenheter i Sverige skulle den totala fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus 

minska med 0,45 TWh. (Johansson & Nilsson, 2010)  
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Måndagen den 31 januari 2011 klockan 17:00 – 19:00 genomfördes en brainstorming med en grupp före detta U-

studenter. Deltagare: 

Erik Ehn 

Peter Kristensen 

David Hansson 

Andreas Lindblom 

Astrid Kleine 

Elin Olsson  

Vid tidpunkten var det aktuellt att komma på en lösning på hur radiatorn skulle stängas. Förslagen var många och 

rörde olika områden. En kort sammanfattning av förslag som uppkom listas nedan. 

 Påverka exempelvis gasen i termostaten så att det tar längre tid för den att påverkas av luftens 

temperaturförändringar. 

 Ett större avstängningssystem som stryper vattentillförseln till samtliga radiatorer i en lägenhet. 

 Använda magnetsensor i fönstret för att känna av vädringsmomentet. 

 Kolla upp om det går att använda minnesmetaller. 

 Hör med Daniel på Science Park Halmstad om elektromagnetism. 

 Prata med elektroingenjörerna. 
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Sekretess 
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Sekretess 
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Sekretess 
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 Material Energianvändning Toxiska utsläpp 

Produktion av material 
och komponenter 

PA-plast 
Mässing 

Användning av el Koldioxid 

Tillverkning  Formsprutning 
Svarvning, fräsning, 

gängning,  användning 
av el. 

Koldioxid 

Distribution Wellpapp Transport – 
diesel/bensin 

Koldioxid 
Kväveoxid 

Kolväte 

Användning Mekanisk, 
underhållsfri, ingen 

förbrukning 

Ingen Inga 

Resthantering Plast  
Metall 

Förbränning 
Transport – 

diesel/bensin 

Koldioxid 
Kväveoxid 

Kolväte 
 POPs 
PCB 

Dioxin 
PAH 
NOx, 

Tungmetaller 

 

Den mest miljökritiska perioden i Radekos livscykel är början. Produktionen av material och komponenter samt 

tillverkningen medför vissa miljöfarliga utsläpp då maskinerna kräver strömförsörjning för att användas. Detta 

resulterar i främst koldioxid som utsläpp. Radeko är produktionsanpassad så gott de går för att minimera 

användningen av maskiner. När transporten, som i sin tur medför utsläpp av avgaser, fört ut Radeko till kunden 

förekommer ingen negativ miljöpåverkan. Tvärtom blir det istället en positiv påverkan under användningstiden. 

Radeko är utformad att hålla under en väldigt lång tid. Skulle produkten eller någon del av produkten behöva bytas 

ut så är materialen återvinningsbara.  

 PA plasten kan återvinnas både kemiskt och mekaniskt, och produkten kan på så vis tas tillvara för att tillverka 

samma eller en helt annan produkt. Plasten kan återvinnas runt sju gånger innan egenskaperna blir försämrade. 

http://www.plastkemiforetagen.se/plastinformation/atervinning/Pages/default.aspx 

Mässing är ett kretsloppsmaterial och det finns många fabriker som återvinner mässing runt om i Sverige. 

http://www.ojm.se/om-metall.html 

Det kan dock förekomma vissa utsläpp under nedbrytningsprocessen. 

  

http://www.plastkemiforetagen.se/plastinformation/atervinning/Pages/default.aspx
http://www.ojm.se/om-metall.html
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