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1. Inledning

2. Ett Showroom växer fram

1 Variationer av ”Cradle to Cradle” och ”C2C” är registrerade varumärken av McDonough Braungart Design Chemistry.

2013 var tredje året för centret för forsk-
ning och utveckling i Ronneby, Cefur. Det 
blev ett år av intensiv aktivitet vad gäller 
kommunikation och utbildning men också 
av att bygga grunden för en bredare 
verksamhet och större genomslag i 
framtiden.

Med hjälp av kommunikations-verktyget 
Cefur Showroom, som invigdes i maj 2013, 
står Cefur nu väl rustade för att förverkliga 

 

Showroomkoncept 

den vision som kommunstyrelsen beslu-
tade 2011, nämligen att vara en interna-
tionellt erkänd innovativ motor för hållbar 
utveckling av näringsliv och samhälle, 
med särskild inriktning mot Cradle to 
Cradle®.

Den här årsboken beskriver i ord och 
bilder Cefurs tredje år. Allt har naturligtvis 
inte fått plats men vi har försökt få med 
lite av det mesta.

 

Erik Fälth och Jens Thulin 

Efter att 2012 ha vunnit Cefurs 
tävling om det bästa C2C-ex-
amensarbetet, valde student-
erna Erik Fälth och Jens Thulin 
från SLU och Högskolan i Malmö 
att stanna kvar på Cefur som 
praktikanter. 

Deras uppgift blev att skapa 
en kombinerad mötesplats och 
utställningslokal där C2C-certi-
fierade produkter och koncept 
inspirerade av C2C, blandas 
med pedagogiskt material och 
visualiseringar. 

Med hjälp av projektfinansier-
ing från Region Blekinge och 
Europeiska Regionala Utveck-
lingsfonden lyckades Cefur 
bygga Skandinaviens första 
Showroom för Cradle to Cradle® 
vilket också uppmärksammats 
runt om i Europa och USA.
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Som här i Tarkettkoncernens internationella kundtidning (se bild nedan). 

Andra personen från vänster är en av grundarna till Cradle to Cradle®, Prof. Dr. 
Michael Braungart, som deltog i invigningen.
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3. Showroom idag
Cefur Showroom i sin första evolution 
visar på de goda exemplen. Företag och 
produkter som inspirerats av Cradle to 
Cradle® och som vi hoppas ska ge inspi-
ration åt andra att ge sig in på samma 
spår. 

Trots initiala problem med att få tag på 
utställare är rummet nu fyllt med intressan-
ta saker. Här finns något för alla och idag 
står företag på kö för att få ställa ut hos 
oss. På följande sidor finns ett smakprov 
av dagens utställning.

Satino Black – Återvunnet toalettpapper: 
”Safe for your behind and to leave behind”.

här finns något för alla” ”

Green Furniture från Malmö skapar möbler av 
sådant andra slänger.

Vyn från entrédörren.
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Grönt tak från Vegtech – Mer grönt i stan!Puma Incycle – Återvinningsbara skor (biologiska 
kretsloppet) och kläder (tekniska kretsloppet).

Tretum säljer mattor från Warren Buffetts företag 
Shaw 
– Snygga, hälsosamma och återvinningsbara

Matilda Wendelboe – Svensk designer som 
använder C2C-tyger.
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Pedagogiskt om plaster och Cefur´s forsknings-
projekt Mistra Closing the loop.

C2C-certifierade möbler från Herman Miller 
gjorda av säkra material och designade för 
återvinning.

Vår myrfarm – i balans med naturen. Utställningsprodukter gjorda av gräs – från Full 
Circle Design.
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Vårt mötesrum - möbler från Herman Miller och golv från Desso (Airmaster med luftreningsteknik). Till 
vänster syns Desso´s monter.

Entrén – 
Visualisering av Cradle to Cradles grundprinciper.

Utställning av Ronneby Kommuns C2C-inspire-
rade byggprojekt. Kilen och de nya förskolorna i 
Listerby och Hulta
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Tarketts monter – stående på två olika C2C-
certifierade Tarkett-golv. Parkettgolv från Hana-
skog och linoleumgolv från Italien.

Vårt slutna ekosystem. I bakgrunden en växtvägg 
(system från Vegtech och växter från Trädgård 
och Design Exklusiv i Ronneby som även säljer 
denna vägg under namnet ”Cefurväggen”).

Kilenområdet – Ronnebys nya flaggskepp 
– inspirerat av C2C.

C2C-certifierat tryckeri – Gugler, som tryckte vår 
bok om byggnation.
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iCollect – ser till att återvinningen av 
resurser fungerar. T ex. åt H&M och Puma.

Sunda Hus från Linköping 
– Hjälper den som bygger att välja rätt material.

Derbisolar 
– ett takmaterial som också genererar el.

Ronnebyföretaget EcoScience med sin 
energilagringslösning.
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NASAs kontor i Kalifornien 
– En rymdstation på jorden. Skapad av William McDonough (medgrundare till Cradle to Cradle®).

Medborgardialog – Här anslås detaljplaner med mera och alla kan lämna kommentarer.

Alnarp Clean Water – Naturlig avloppsrening.
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4. En internationell konferens
I direkt anslutning till invigningen av Showroom arrang-
erade Cefur en internationell konferens om det ekono-
miska värdet av Cradle to Cradle®. 

Talare och ca 130 besökare från Sverige och Europa 
ägnade en givande dag i Ron-salen åt föredrag och 
diskussioner kring hur den kvalitet som Cradle to Cradle® 
ger faktisk skapar ekonomisk tillväxt. 

Talare var Johan Sandberg, Jens Thulin och Erik Fälth 
från Cefur, Douglas Mulhall från EPEA, Anne-Christine 
Ayed från Tarkett, Michael Aastrup från Desso och Prof. 
Dr. Michael Braungart. Stuart Pledger, ordförande för 
nätverket Cradle Net, modererade diskussionen.
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5. Internationella relationer
Att vara en internationellt erkänd aktör kräver också att man bygger internationella 
relationer. Under 2013 har Cefur deltagit i ett antal internationella aktiviteter.

Johan Sandberg får 
en lektion av William 
McDonough

Johan Sandberg och Sölve 
Landén tar en paus med 
Michael Braungart

5.1. En bok om C2C i den byggda miljön
De danska företagen Vugge til Vugge och 
GXN presenterade ”Cradle to Cradle® i den 
byggede miljö” – en bok framtagen i samarbete 
med De danska företagen Vugge til Vugge 
och GXN presenterade ”Cradle to Cradle® 
i den byggede miljö” – en bok framtagen i 
samarbete med Cradle to Cradles® grunda-
re Michael Braungart och William McDonough 
och som beskriver hur man kan tillämpa C2C i 
byggprojekt i Danmark. 

Cefur var inbjudna på bokreleasen och fick 
stolta höra hur Ronnebys satsning på C2C 
presenterades som ett gott exempel inför 
tvåhundra danska byggare och politiker. 

Eventet gav oss också möjlighet att diskutera 
med de två grundarna av Cradle to Cradle®.
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5.2. Osnabrück Evopfade
När Osnabrück, i Niedersachsen, 
Tyskland invigde sin stora hållbar-
hetsfestival blev Cefur inbjudna för 
att tala om våra erfarenheter av att 
arbeta för hållbar utveckling som 
en kommunal organisation. Semina-
riet, som även var invigningen av 
festivalen, hölls i Katharinenkirche 
där Gustav II Adolf höll till under 
det trettioåriga kriget, något som 
fortfarande verkar vara en källa till 
stolthet hos lokalbefolkningen.

Seminariet var välbesökt 
och radiosändes dessutom i 
regionalradion.

Osnabrück Evopfade var även 
representerade i Ronneby under 
seminariet om det ekonomiska 
värdet av C2C och invigningen av 
Cefur Showroom (artikeln till höger). 

Det lär bli fler samarbeten i framtiden.

Under 2013 har Ronneby Kommun slutit 
ett tvåårigt samarbetsavtal med EPEA, 
ett institut som inriktar sig på att stödja 
organisationer i transaktionen till Cradle 
to Cradle®. 

Avtalet innebär dels att vi kan få stöd 
och råd i arbetet med att föra in C2C i 
kommunens organisation men också att 
vi kan tillhandahålla specialiserade utbild-
ningar med experter från Europa. 

Kostnaderna för avtalet delas mellan 
Cefur och miljö- och byggnadsförvaltnin-
gen som använder sig av EPEA som rådgi-
vare i arbetet med Kilen-området. 

5.3. EPEA (the Environmental Protection Encouragement Agency) GMBH
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5.4. Venlo och C2CExpoLabAgency
I Venlo, i sydöstra Nederländerna, finns 
den enda förlagan till Cefur i form av 
C2CExpoLab. En kommunal organisation 
vars syfte är att locka ny kompetens till 
regionen, skapa arbetstillfällen, bidra till 
profileringen och stärka befintliga företag. 
Helt enkelt samma tankar som Ronneby 
har med Cefur. 

I Nederländerna har C2C snabbare och 
i större grad tagits upp av industrin och 
därför kom C2CExpoLab igång tidigare 
än Cefur. Även i Venlo har man satsat 
på en utställningslokal, men med mindre 
fokus på det pedagogiska. Där är fokus 
snarare på att ge djuplodande infor-
mation om material och produkter. Vad 
C2CExpoLab däremot lyckats med, och 
där Cefur än så länge bara ligger i start-
groparna, är att få skolor (både grundsko-
la och universitet) att ge kurser i Cradle to 
Cradle®.

 Cefur har besökt Venlo vid ett antal tillfäl-
len och även så 24 – 25 oktober 2013. De 
många beröringspunkterna mellan Venlo 
och Ronneby bäddar för nära samarbete 
i framtiden

Monter för Mosa kakaelplattor från C2CExpoLabs utställning.

Etikett/tag från C2CExpoLabs utställning.
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5.5. Studiebesök från Japan

Fyra personer från BCon Business Consult-
ants Inc, Japan besökte Cefur. Besöket 
arrangerades av Sustainability Dialogue. 

Besöket var givande på båda håll. Syftet 
medbesöket var att se hur vi i Sverige 
arbetar med kommunikation och utbild-
ning kring hållbarhet och de besökte 
även BTH. 

Den nedre bilden är ett foto av en 
av deltagarnas mötesanteckningar. 
Användbart, kul och vackert – helt i linje 
med Cradle to Cradle®.

Japansk konsultföretag på besök.

Studiebesök från Japan.

Japansk industri med sin syn på kvalitet 
och den brist man har på naturresurs-
er borde rimligtvis ha ett starkt intresse 
för Cradle to Cradle®. Vem vet, kanske 
dyker Cefur upp på ett japanskt seminari-
um i framtiden.
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Ronneby presenterar byggandet av hälsosamma förskolor på Low-Toxdagen i Malmö.

6. På hemmaplan
Även på hemmaplan har Cefur varit 
aktiva. Förutom alla besök i Cefur 
Showroom har Cefur deltagit i en hel del 
konferenser och mässor under året. 

6.1. Lowtox-dagen i Malmö
Nedan finns bilder från Malmö Stads 
Lowtox-dag där Cefur och Ronneby 
Kommuns tekniska förvaltning presen-
terade arbetet med att skapa Sveriges 
hälsosammaste förskolor.
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Dame Ellen MacArthur.

6.2. Miljöforum Norr
Även vid Miljöforum Norr, arrangerad av 
Länsstyrelsen i Norrbottens Län var Cefur 
en av talarna.

6.3. Cirkulär Salong
Cefur medverkade som arrangör i Cirkulär 
Salong tillsammans med CradleNet och 
Kungliga Tekniska Högskolan där bland 
andra Dame Ellen MacArthur och Anders 
Wijkman deltog.

6.4. Andra konferenser
Där utöver har Cefur funnits representerade på ett stort antal konferenser och mässor. 
Nedan och på nästföljande sidor finns bilder från några av dem.

Ronneby NU!
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WWF Earth Hour City Challenge

Energi- och miljömässan.

Bild från C2CExpoLabs utställning.

Hållbarhetsforum

Sweden Green Building ConferenceUngBO13

Hållbar kommun
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Ekobygg

Green Action Nordbygg Ecoforum

Artister för miljön Sustainability Day
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7. Besök
På grund av våra begränsade resurser 
håller Cefur Showroom bara öppet för 
allmänheten på onsdageftermiddagar. 
Utöver det går det alltid att kontakta 
någon av oss och avtala ett möte eller en 
genomgång. Det har också många gjort 
och vi ser ett växande intresse.

Föreningen för samhällsbyggnad

PM 41

Några exempel på besök:

• Presskonferens om de nya försko-
lorna och utemiljö. Tekniska förvalt-
ningen tillsammans med Statens 
Lantbruksuniversitet i Alnarp

• Cradle Net – En introduktionskurs i 
cirkulär ekonomi

• Studenter från BTH – Master in 
Sustainable Leadership

• Socialförvaltningens ledningsgrupp
• Det ekonomiska läget (Swedbank)
• Boverket
• Malmö Stad Miljöförvaltning och 

MKB
• Vänorterna Slavsk och Silute
• Vänorten Schopfheim
• Tarketts chefsgrupp
• Utbildningsnämndspresidier i 

regionen
• Tillväxtforum Blekinge
• Blekinges klusterchefer
• Utbildningsnämnden
• Clean Tech City, 
     Malmö Närings  livs kontor
• Kommunbyggderådet
• Väggaskolan TE1
• Centern i Ronneby
• Socialdemokraterna i Ronneby 
• Moderaterna i Ronneby
• BTH Ingenjörsstudenter (M)
• Föreningen för samhällsbyggnad
• Lärarförbundet
• Riksdagsledamot – MP
• Riksdagsledamöter – S (3 st.)
• PM 41
• Off4All & Soft Center
• Swedbanks styrelse och personal i 

Ronneb
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En stor del av Cefurs arbete handlar om 
att kommunicera om det vi håller på med 
på olika sätt. Kommunikation via media 
är ett av de sätten. 
Det sker genom pressreleaser, presskonfe-
renser, tips till journalister eller genom att 
själv skriva redaktionellt material. 

Tidningen Landskap nr 2 2013

8. Press och media
Under 2013 har Cefur lyfts fram i både 
lokal och nationell media. Här följer några 
exempel.

22 nr 2 2013 | tidskriften landskap

Hållbar stadsutveckling
av Ann richArdsson

landskap 2012

Produktion · Förädling · Fröteknik
Jelitto Staudensamen GmbH, P. O.Box 1264, 29685 Schwarmstedt, Tyskland
http://www.jelitto.com · e-mail: info@jelitto.com
Tel.: 00 49-50 71-98 29-0 · Fax 00 49-50 71-98 29-27

January 2012

ALCEA ’Las Vegas’

Frön 

av 3700 sorters

perenner

Produktion · Förädling · Fröteknik
Jelitto Staudensamen GmbH, P. O.Box 1264, 29685 Schwarmstedt, Tyskland
http://www.jelitto.com · e-mail: info@jelitto.com
Tel.: 00 49-50 71-98 29-0 · Fax 00 49-50 71-98 29-27

CLEMATIS ’Blue Ribbons’

Frön 

av 3700 sorters

perenner

February 2012

November 2012

DE-ÖKO-006
EU Agriculture

Perenner, gräs och örter -
frön av mer än 3700 sorter!

Inklusive ett brett sortiment av konventionellt och 165 ekologiskt
odlade örter (certifiering enligt EU-bestämmelser)

Produktion · Förädling · Fröteknik
Jelitto Staudensamen GmbH, P. O.Box 1264, 29685 Schwarmstedt, Tyskland
http://www.jelitto.com · e-mail: info@jelitto.com
Tel.: 00 49-50 71-98 29-0 · Fax 00 49-50 71-98 29-27

L
andskapsarkitektstudenterna Erik Fälth  
och Jens Thulin har valt en lite annorlunda studie-
väg. När det var dags att välja inriktning efter det 
tredje året bestämde de sig för att läsa projektkursen 

 Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och för valtning. 
Programmet är ett samarbete mellan SLU i Alnarp och Malmö 
högskola där studenter från olika utbildningar möts. Där för bereds 
de för att fungera som ledare för processer, kunskaps utveckling 
och opinionsbildning i olika organisationer, förvaltningar och 
företag som arbetar med utveckling av hållbara städer. 

centrum i ronneby
När det var dags att göra ett projekt under det fjärde året sökte de 
efter något intressant och då dök Ronneby och arbetet med att 
skapa ett helt nytt sätt att bedriva hållbar stadsutveckling enligt 
principerna för Cradle to Cradle upp.

erik Fälth och Jens thulin föll direkt för design strategin 
Cradle to Cradle. Nu är de med och utvecklar Ronnebys väg mot att bli 
ett  centrum för inspiration och utbildning för detta koncept.

Flygfoto över  Kilen, 
det industri område i 
Ronneby som ska bli 
ett pilot projekt inom 
Cradle to Cradle. 
Foto:  Ronneby 
kommun

ronneby 
satsar på hållbar 
stadsutveckling
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Besökte Park 20|20 gjorde Bob Geldermans, Marleen Lodder, Jörg Finkbeiner , Helena 
Sandberg, planarkitekt, David Gillanders, stadsarkitekt, Laura Vidje, projektmedarbetare på 
Cefur, Malin Norfall, oppositionsråd, Martin Ringstrøm, Jette Birkeskov Mogensen, Heidi 
Merrild, Owen Zachariasse. Foto: Cefur 

Hämtade inspiration i Amsterdam 
Stina Pettersson  

 Tipsa en vän     Skriv ut     Dela  
RONNEBY. I slutet av oktober besökte en delegation från kommunen en cradle to cradle‐
stadsdel i Amsterdam för att hämta inspiration. Nästa år är det Ronneby som får dela med 
sig av sin erfarenhet när orten får besök. 
 
För att hämta inspiration till arbetet med cradle to cradle åkte en delegation från Ronneby 
till Amsterdam i Nederländerna.  
 
Med på resan från Ronneby var Helena Sandberg, planarkitekt, David Gillanders, 
stadsarkitekt, Laura Vidje, projektmedarbetare på Cefur, och Malin Norfall, oppositionsråd. 
 

En systerorganisation 

I Amsterdam besökte de Park 20|20 som är en företagspark med full service som fungerar 
enligt cradle to cradle. De besökte även två olika företag och en kommun som jobbar med 
konceptet samt bygg‐ och planeringsprojekt. 
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Nyheter Ronneby 2013-11-14 07:06

Nytt spår.  
Riksdagsledamoten Gunvor G 
Ericsson (MP) fick en demonstration 
av värmesystemet för bland annat 
solenergi, som tillverkas på samma 
sätt som dieseltankar, av Henrik 
Berggren på EcoScience i Ronneby 
och Nils-Erik Mattsson, MP i 
Ronneby.  

Klimatsatsningar kan ge Blekinge hundratals nya jobb 
Krisen 2008 minskade behovet av dieseltankar rejält. Det blev starten för 
Ecoscience i Ronneby. 
– Det är det här jag menar. Vi måste våga tänka nytt, säger Gunvor G 
Ericson (MP), på besök i Blekinge för att prata 500 nya jobb. Omställning. 
Gunvor G Ericsson, gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen besökte 
hållbarhetscentret Cefur i Ronneby. Foto: Johanna Rundgren

Nöden är uppfinningarnas moder. Ordspråket kan gälla för Fueltech som 
numera tillverkar både dieseltankar och Ecosciences energicentertankar. 
– 2008 var ett världsras. Marknaden för lastbilar föll med 70 procent då, 
berättar Henrik Berggren, försäljningschef på Ecoscience, som är en del av 
Fueltech i Ronneby.

För att inte bli så beroende av en marknad togs ytterligare en tank fram.  
Medan den ena tanken sitter i lastbilar installeras energicentertanken i byggnader för att spara energi. Istället 
för diesel styr den värme och el från flera olika energikällor, till exempel solpaneler.  
– Båda tankarna tillverkas på liknande sätt. Vi väntar fortfarande på det stora draget. Då kan vi rensa en lina 
på fabriken, säger Henrik Berggren, och efterlyste stimulanspaket från riksdag och regering. 

Gunvor G Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen, svarade efter visningen på hållbarhetscentret 
Cefur på Soft Center i går: 
– Vad som sägs hos de fyra i alliansen vet jag tyvärr inte. Men vi vill se subventioner och långsiktiga 
spelregler, så att företag vågar ställa om och förändra. 
En större omställning till förnybar energi är en del av Miljöpartiets budgetförslag.  
– Det är inte enbart för klimatet. Det leder till nya jobb också, säger Gunvor G Ericson. 

Miljöpartiet räknar med att kunna få fram 30 000 jobb i Sverige inom några år. För Blekinge skulle 
omställningen betyda runt 500 nya jobb. Då ingår bland annat en utbyggnad av järnvägen, ROT-avdrag för 
att energieffektivisera flerbostadshus, och nya jobb inom industri, småföretag och tjänstesektorn. 
Men också fler jobb i skola och äldreomsorg. 
– Ja, det finns pengar till det. Det är en fråga om prioriteringar. Vi vill hellre göra den investeringen, än 
ytterligare jobbskatteavdrag, säger Gunvor G Ericson, som också deltog i ett medlemsmöte i Blekinge i går 
och ska besöka Blekinge Business Incubator i Karlshamn i dag.  

Johanna Rundgren johanna.rundgren@blt.se
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Camilla Norrman, miljöutvecklare, Kenneth Michaelsson (C), ordförande i miljö- och energirådet, samt Johan Sandberg  
och Laura Wascher, på Cefur, står i Cefurs showroom där information om miljöprojekt sprids. Foto: Stina Pettersson 
 

Ronneby bäst i Blekinge på miljö Stina Pettersson  
RONNEBY. Ronneby är bästa miljökommun i Blekinge. Kommunen har stigit i tidningen Miljöaktuellts ranking och 
ligger nu på 37:e plats i Sverige. 
Varje år gör Miljöaktuellt en miljöranking av Sveriges kommuner. Sedan 2009 har Ronneby kommun klättrat och 
dalat och sedan klättrat upp igen och hamnat på en 37:e plats. Därmed slår den övriga kommuner i länet. 
– Vi är 37:a i landet i år och är oerhört stolta över det bland 290 kommuner. Miljöfrågor står i fokus i dag och är en 
jättestyrka, säger Kenneth Michaelsson (C), ordförande i miljö‐ och energirådet. 
 
Annat arbetssätt 
Rankingen baseras delvis på frågor till kommunerna om hur de arbetar med miljön. Den bygger också på uppgifter 
om dem hos olika organisationer. All information räknas sedan ihop till en poäng som avgör rankingen. 
För att förbättra sin position har Ronneby kommun ändrat sitt sätt att arbeta med miljön. De har även skapat ett 
miljö‐ och energiråd bestående av sju politiker samt tjänstemän.  
Kommunen har även omorganiserat sitt miljöarbete för att få ett bredare fokusområde. De har även jobbat med 
bland annat elbilar och energieffektivisering samt blivit en ekokommun och skrivit på Borgmästaravtalet som båda 
ställer miljökrav på dem som medverkar. 
Cefur, Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby, som är en del av kommunens organisation hamnade 
dessutom på fjärdeplats när Miljöaktuellt utsåg femton kommunala miljöprojekt i framkant. 
 
Nya miljömål 
Nu håller kommunen på att skapa nya miljömål och deltar i många projekt. Ett av dem är ett samlastningsprojekt 
som både ska spara bränsle och kunna erbjuda lokala företag nya upphandlingar. 
Områden där kommunen inte fick höga poäng var bland annat hantering av IT‐frågor ur ett grönt perspektiv.  
Det kan exempelvis innebära att en konferens sköts över internet istället för att kommunanställda reser iväg till 
möten. En bilpool med elbilar eller biogasbilar som även allmänheten får tillgång till saknas också och kommunen 
arbetar inte tillräckligt med miljöarbetet Grön flagg i skolorna. 
– Men det är mycket på gång nu när det gäller miljön, säger Camilla Norrman, miljöutvecklare. 
 
Publicerad: 07. juli 2013 12:00 
Läs mer: http://commersen.lokaltidningen.se/ronneby‐bäst‐i‐blekinge‐paa‐miljö‐/20130707/artikler/707109951/#ixzz2dune5KrV 
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RONNEBY. Två 
kretslopp cirklar 
runt jordklotet i 
Cefurs entré. 

– Man brukar bara tala 
om det biologiska krets-
loppet. Men vi talar också 
om ett tekniskt kretslopp. 
Kan du se vilket som är 
vilket? undrar Martina 
Lindgren. 

I det biologiska krets-
loppet finns allt som kan 
komposteras och brytas 
ner på biologisk väg. Sa-
kerna i det tekniska krets-
loppet kan i stället plockas 
ner i sina beståndsdelar 
och återanvändas igen. 

Det är inte så svårt att 
lista ut vilket som borde 
vara det biologiska krets-
loppet – om det inte vore 
för den där sportskon...

– Det är faktiskt en bio-
logiskt nedbrytbar sko 
från Puma. Hela skon är 
gjord av sådana material –
det är därför det inte är 
några öljetter runt sko-
snörshålen. 

Hållbarhet
Vi befinner oss i Soft 

Center i Ronneby, i en del 
av det före detta högskole-
biblioteket. Nu har det ta-
gits över av Cefur – Cen-
trum för forskning och ut-
veckling i Ronneby – som 
är specialiserat på den 
miljö- och hållbarhetsme-
tod som kallas Cradle to 
Cradle. 

– Hållbarhet 2.0, säger 
Martina Lindgren, som är 
projektutvecklare på 
Cefur. 

Showroom
Cradle to Cradle betyder 

från vagga till vagga. Tan-
ken är inte bara att mini-
mera de skadliga verk-
ningarna av produktionen 
utan att skapa ett positivt 
avtryck på världen. 

Det handlar om resurs-
snål produktion och ge-
nomtänkt återvinning. 

Martina Lindgren och 
Laura Vidje går runt och 
visar Cefurs Showroom 
där ett 20-tal företag visar 
upp smarta lösningar. Det 
är öppet för allmänheten 
13–17 på onsdagar, och res-
ten av tiden för bokade 
besök. 

Återvinner golv
Redan golven vi går på 

är en del showen, efter-
som de är lagda av de mil-
jömedvetna golvföretagen 
Desso och Tarkett. 

– Tarkett är långt 
framme på det här områ-
det, med sitt PVC- och fta-
latfria golv som görs här 
på fabriken i Ronneby-

hamn, där de också har 
återvinning av gamla 
plastgolv. Det är kanske 
inte alla Ronnebybor som 
känner till hur långt 
framme de är. 

Nytt papper
H&M har också ett hörn 

på utställningen: 
– 26 augusti började de 

ta emot gamla kläder för 
återvinning. Jag har testat 
på H&M i Karlskrona, och 
de kände till det och jag 
var välkommen med en 
kasse gamla kläder, berät-
tar Martina Lindgren. 

– Puma har också åter-

vinning, men bara av sina 
egna kläder. Det gör att de 
vet precis vad det är i dem 
och då kan man återvinna 
dem på bästa sätt. 

Samma princip använ-
der också papperstillver-
karen Salm Black: 

– De tar tillbaka det an-
vända kontorspappret och 
gör nytt papper av det. När 
det cirkulerat så länge att 
fibrerna blir för korta för 
att återvinna till vanligt 
skrivpapper blir det toa-
papper. Eftersom det 
redan är vitt, behöver det 
inte blekas. 

Det finns flera miljö-

medvetna Ronnebyföre-
tag på utställningen som 
ECO Science med tankar 
och styrsystem för plus-
energihus och Trädgård & 
design som håller till i 
Brunnsparken visar en 
grön växtvägg; bra för in-
omhusklimatet. 

Hyra ut
Att hyra ut i stället för 

att sälja är en ganska van-
lig metod bland Cradle to 
cradleföretag: 

– Det innebär att man 
inte tappar kontrollen 
över produkten, utan kan 
återta den när den är fär-

diganvänd och återvinna 
den på ett kontrollerat 
sätt, säger Martina Lind-
gren. 

Se granen växa
En originell form av ut-

hyrning kan Trädgård & 
Design erbjuda: 

– De hyr ut julgranar. 
Man börjar med en ganska 
liten gran i en kruka, läm-
nar tillbaka den efter hel-
gerna och sen kan man 
hyra samma gran år efter 
år och se hur den växer. 

JAN HINDERSON

TEMA: SOFT CENTER OCH BRUNNSPARKEN

Hållbarhet från vagga till 

Matchar  
studenter  
och företag
RONNEBY. Cefur ägnar sig 
också åt matchning mel-
lan studenter och företag: 

– Vi frågar företag om de 
skulle vilja ha hjälp av ett 
examensjobb. Sen kontak-
tar vi universitet och hög-
skolor och parar ihop stu-
denter och företag. Många 
företag tycker att det är 
svårt att vända sig direkt 
till en högskola – de vet 
inte vem de ska kontakta.

Laura Vidje i en ”t-shirt chair” tillverkad som socialt 
projekt i Rosengård, och Martina Lindgren vid en 
hylla tillverkad av träspill. 

Eldriven tjänstecykel. Med koppling till solpanelen 
blir den självförsörjande. 

Martina Lindgren vid de två kretsloppen, det biologiska och det tekniska.  

Professor Michael Braungart ochRonnebys kommunalråd RogerFredriksson (M) invigde det nyautställningsrummet. JohanSandberg till höger ärprojektledare för Cefur i Ronneby.Foto: Johanna Rundgren

Cefur i Ronneby först i SkandinavienSolceller, komposterbara kläder och levande myror. Allt får plats i det nya

utställningsrummet  på  Cefur  i  Ronneby.  Skandinaviens  första  Cradle  to

cradle-inspirerade showroom invigdes under tisdagskvällen.
Flera  stora  företag  har  redan  börjat.
Cradle to cradle, eller vagga till vagga,
bygger  på  tanken  att  det  går  att
kombinera hållbarhet och ekonomi.På  Soft  Center  i  Ronneby  visas  nu

produkter  från  både  stora  och  små
företag. De har tillverkats så att, när de
är  färdiganvända,  alla  beståndsdelar
ska  kunna  återanvändas  eller
återvinnas. Yllekläder till  exempel som
kan  komposteras  och  bli  jord  utan
tillsatser.

Under tisdagen har ett internationellt seminarium hållits i Ronneby på temat

Det ekonomiska värdet av Cradle to cradle.
Bland  föredragshållarna  fanns  en  av  grundarna  till  Cradle  to  cradle,

kemiprofessor Michael Braungart. Han klippte också bandet för att markera

invigningen av utställningsrummet tillsammans med Ronnebys kommunalråd

Roger Fredriksson (M).
Johanna Rundgren

johanna.rundgren@blt.se

Cefur i Ronneby först i Skandinavien

http://www.bltsydostran.se/nyheter/ronneby/cefur-i-ronneby-forst-i-sk...

1 av 1

2013-10-21 19:29
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En av Cefurs uppgifter är att stimulera 
forskning som berör företag i kommunen 
och regionen. Detta gör vi dels genom 
forskningssamarbeten och dels genom 
att delta i forskningsprojekt. 

Ytterligare ett företag, Södra Innovation, 
har tillkommit i projektet med hjälp av 
Cefur. Året har gått med flera intressanta 
möten i olika konstellationer och studie-
besök på företag inom projektet. Cefur 
har ordnat två möten via telebild och två 
via Lync för deltagarna i södra Sverige.

Forskarna från SP Borås och Stockholm, 
Chalmers och Högskolan i Borås tillbrin-
gade två dagar i Ronneby för projekt-
möten och studiebesök på Safeman 
i Olofström, Riflex Film och Tarkett i 
Ronneby. Samtidigt passade Cefur på att 
ge en introduktion till Cradle to Cradle® i 
Cefur Showroom.

En pressrelease har gått ut och gett resul-
tat i fackmedia. 
En vetenskaplig rapport är publicerad i 
tidskriften European Polymer Journal: 
“Recycling of bioplastics, their blends and 
biocomposites: A review”.

Även en artikel om projektet i ”Teknik och 
Forskning” är publicerad (med foto från 
Riflex).

9. Forskning

9.1. Mistra Closing the loop – Recycling of biopolymers

Forskarbesök i Ronneby

Professor Michael Braungart ochRonnebys kommunalråd RogerFredriksson (M) invigde det nyautställningsrummet. JohanSandberg till höger ärprojektledare för Cefur i Ronneby.Foto: Johanna Rundgren

Cefur i Ronneby först i SkandinavienSolceller, komposterbara kläder och levande myror. Allt får plats i det nya

utställningsrummet  på  Cefur  i  Ronneby.  Skandinaviens  första  Cradle  to

cradle-inspirerade showroom invigdes under tisdagskvällen.
Flera  stora  företag  har  redan  börjat.
Cradle to cradle, eller vagga till vagga,
bygger  på  tanken  att  det  går  att
kombinera hållbarhet och ekonomi.På  Soft  Center  i  Ronneby  visas  nu

produkter  från  både  stora  och  små
företag. De har tillverkats så att, när de
är  färdiganvända,  alla  beståndsdelar
ska  kunna  återanvändas  eller
återvinnas. Yllekläder till  exempel som
kan  komposteras  och  bli  jord  utan
tillsatser.

Under tisdagen har ett internationellt seminarium hållits i Ronneby på temat

Det ekonomiska värdet av Cradle to cradle.
Bland  föredragshållarna  fanns  en  av  grundarna  till  Cradle  to  cradle,

kemiprofessor Michael Braungart. Han klippte också bandet för att markera

invigningen av utställningsrummet tillsammans med Ronnebys kommunalråd

Roger Fredriksson (M).
Johanna Rundgren

johanna.rundgren@blt.se

Cefur i Ronneby först i Skandinavien

http://www.bltsydostran.se/nyheter/ronneby/cefur-i-ronneby-forst-i-sk...

1 av 1

2013-10-21 19:29

Under 2013 har vi verkat i bägge dessa 
roller. Dessutom bedrivs forskning och 
forskningssamarbeten inom ramen för 
vattenskärningslabbet men de beskrivs 
inte här.
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Artikel från ”Teknik och Forskning” nr 3 2013.

Deltagare från projektet besöker Riflex Film.

Cefur har gjort flera besök på företag i 
samband med projektet på bl a Safeman, 
Hammarplast i Tingsryd, Riflex Film och 
Tarkett.

Cefur  har också deltagit på programmöte 
i Stockholm, där det ingick ”speed-dat-
ing” med de 6 andra ingående projek-
ten i programmet samt ett projektmöte i 
Borås.
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Sju examensarbeten har blivit färdiga 
i Ronneby under året på Tarkett, NVA, 
Ronneby Miljö och Teknik och Ronneby 
kommun.  Studenterna har kommit från 
KTH, Chalmers, Högskolan i Halmstad och 
BTH.

Exempel på examensarbeten färdiga 2013.

9.2. Matchmaking

En bedömning av utförda examensar-
betena har gjorts och ett pris för bästa 
Cradle to Cradle® inspirerande examen-
sarbete har delats ut. Priset 2013 gick 
till Elin Erlansson och Cajsa Magnusson, 
Chalmers för ”Nya Hulta Förskola utifrån 
principerna för Cradle to Cradle”. 

BLT 2013-12-06
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Motiveringen lyder som följer: ” Examen-
sarbetet gör en intressant granskning av 
hur konceptet Cradle to Cradle® kan 
implementeras i ett specifikt byggnad-
sprojekt.  Kriterier enligt Cradle to Cradle® 
sammanförs med de specifika behoven 
för förskolan, till en sammanhängande 
och förstärkande lösning. 
Examensarbetet tillför viktig kunskap till den 
process som pågår i Ronneby kommun 
i syfte att tillämpa Cradle to Cradle® 
som innovationsplattform för att skapa 
morgondagens hållbara samhälle.” 

En pressträff med prisutdelning har 
genomförts.

Flera kommuner och högskolor har 
hört av sig och Olofström kommun har 
även besökt Ronneby för att höra om 
Matchmaking.

Inför 2014 har 14 examensarbeten 
skrivits ihop och annonserats. Besök inför 
examensarbete tillsammans med student 
har genomförts på Fueltech/Ecoscience 
AB och studenter har även blivit förmed-
lade till NVA, Riflex och SWL. 

Diplom och bild från vinnande exjobb

Diplom för vinnande exjobb.

Bild från vinnande exjobb.
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Samarbetet med Linnéuniversitetet 
startade för tre år sedan, men först i år har 
arbetet kommit igång i full hastighet. 

En forskargrupp under professor Leif 
Gustafsson bedriver forskning inom 
området hållbar byggnation och fokus-
erar på de byggprojekt som Ronneby 
Kommun håller på med. Flera doktorand-
er och forskare arbetar med projekt inom 
energi, byggmaterial, byggtekniker med 
mera. 

Cefur´s första tryckta publikation.

9.3. Linnéuniversitetet

I maj släppte Cefur sin första publika-
tion, en översättning av den engelska 
boken ”Cradle to Cradle Criteria for the 
Built Environment”. Boken publicerades 
av Cefur som numer finns registrerade 
som utgivare hos Kungliga biblioteket. 
Publikationen ger verktyg att utforma 
och uppföra byggnader med mätbara 
C2C-egenskaper och verktyg att maxime-
ra positiva effekter. 

Författare är Douglas Mulhall & Michael 
Braungart med förord av William McDon-
ough och Roger Fredriksson.

10. Publikationer

Bland annat kan nämnas ett arbete för 
att studera hur Ronnebys fjärrvärmesys-
tem skall kunna optimeras baserat på 
energiförbrukning vid olika tider på året.

Under 2013 har Cefurs organisation 
genomgått en hel del förändringar. 
Sölve Landén, som var den som byggde 
grunden för hela verksamheten, har gått 
i pension och Johan Sandberg har efter-
trätt honom. Våra praktikanter, Jens och 
Erik, har återgått till sina studier och vi 
har anställt en ny projektmedarbetare, 
Laura Vidje med speciellt ansvar för vårt 
Showroom. Dessutom har Sweden Water-
jet Lab – vattenskärningslabbet – blivit 
en del av Cefur och Anders Jönsson, 
labbchef, och Anna Harding, projektle-
dare och industridesigner, har blivit en del 
av gruppen. 

Internt i kommunen har också skett föränd-
ringar som berör Cefur. Enheten CRC som 
tidigare innehöll Cefur, Ronneby kunskap-
skälla och Cela, har delats upp och Cefur 
rapporterar nu direkt till kommundirek-
tören. Den politiska rapporteringen är 
oförändrad men i styrgruppen har Malin 
Norfall ersatt Jan-Anders Palmquist. 

Glädjande nog känns stödet för Cefur och 
även för satsningen på Cradle to Cradle® 
oförminskat. Om något så växer det. Det 
sägs att det är svårt att bli profet i sin egen 
hemby men fler och fler i organisationen 
talar om Cradle to Cradle® och intresset 
för det vi håller på med bara växer. 

11. Organisationen
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Ronneby Kommuns labbmiljö för 
vatten skärning.  
En plats för forskning och utveckling.

Swedish Waterjet Lab startade sin verksam-
het i Ronneby i december 2007 och var 
ett initiativ av industrin, Ronneby Kommun 
samt Blekinge Tekniska Högskola. 

Sedan 1 juli 2013 är labbet organiser-
at under Cefur i Ronneby Kommun och 
från och med september 2013 är labbet 

12. Vattenskärningslabbet – Swedish Waterjet Lab
bemannat av labbchef Anders Jönsson 
på 50% och projektledare/industridesign-
er Anna Harding på 100%. 

Forskningen i labbet är inriktad på 
bearbetning av kompositmaterial med 
vattenskärning samt ytbearbetning med 
vattenstråleteknik för t.ex. polering. 
Dessutom har vi ett genomgående fokus 
på hållbarhetsaspekter och samverkan 
med samhälle. 

Verksamheten fokuserar starkt på att 
stötta vattenskärindustrin och att sprida 
kunskap om att Ronneby är ett centrum 
för vattenskärning i Sverige. Texten nedan 
beskriver de aktiviteter som genomförts i 
labbet sedan 1:e september 2013.
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12.1. Externa relationer
Sedan september har verksamheten setts 
över och vi har genomfört en workshop 
inom Cefur för att diskutera synergieffe-
kter av integrationen av SWL i Cefur. Ett 
resultat är att vi förtydligar vår organisator-
iska tillhörighet samtidigt som vi behåller 
varumärket Swedish Waterjet Lab.

Installation av ABB robot
Genom vår samverkan med framförallt 
KMT Robotic Solutions AB har vi tillsam-
mans med industrin lyckats få en indus-
trirobot på plats i labbet. Roboten är 
utlånad ifrån ABB Robotics AB och syftet 
med att ha den i labbet       är att kunna 
erbjuda en plattform för utveckling och 
forskning med robotiserad bearbetning. 
Roboten är ett perfekt komplement till 
redan existerande utrustning i labbet och 
vi har därmed en unik kombination av 
utrustning för att genomföra tester och 
skärning. Roboten kan även användas 
för utbildningsändamål både för skola, 
högskola och industri.

BTH Innovation
Vattenskärlabbet bedriver verksamhet-
sutveckling tillsammans med BTH Innova-
tion. Under många år har våra verksam-
heter haft kontor bredvid varandra i Soft 
Centers etapp 1. 

Samarbetsprojekten har under åren 
avlöst varandra och just nu träffas vi för 
att diskutera projektstrategier, samverkan 
och externa ansökningar. 

Vi har även ett pågående projekt som 
ska ta vår poleringsmetod till nya nivåer. 
Vårt fokus är ta tekniken vi utvecklat för 
polering från sin akademiska linda till att 
möjliggöra en fullskalig produktion och att 
tillgängliggöra tekniken för beställare.

Jönköpings Tekniska Högskola, JTH
Vi har under november och december 
påbörjat diskussionerna om hur vi ska 

 ABB-robot installerad på Vattenskärningslabbet.

samarbete med Jönköpings Tekniska 
Högskola. Vi har haft möte med JTHs 
forskningschef Nader Asnafi och sedan 
följt upp det med ett besök av honom 
samt JTHs VD Mats Jägstam på plats 
i Ronneby. Vid deras besök visades 
labbets verksamhet upp och vi presen-
terade även CEFURs verksamhet samt 
besökte KMT Robotic Solution. 

Elmia
Vattenskärlabbet ställde under hösten 
ut på underleverantörsmässan på Elmia 
i Jönköping. Tillsammans med flerta-
let företag och på initiativ från Tech 
Network i Ronneby delade vi på en stor 
monterplats där vi visade Blekinge från 
sin finaste sida. Vi fick möjlighet att prata 
med många som ville prova eller redan 
använde vattenskärning i sin produktion. 
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Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Tillsammans med BTH arbetar vi bland 
annat i projektet MEK Blekinge gällande 
kompositforskning. Vattenskärlabbet 
används även i undervisningen och 
studenter välkomnas att bedriva examen-
sarbeten såväl som projektarbeten i vår 
labbmiljö. 

Vattenskärutrustningen är en tillgänglig 
resurs för studenterna och på sikt 
kommer även robotutrustningen som är 
placerad hos oss att kunna användas i 
undervisningssyfte.

Materialdagen
Moderna material blandat med bearbet-
ningstekniker och kreativa idéer, så skulle 
vi vilja beskriva mässan som riktar sig till 
industridesigners, arkitekter och formgi-
vare. Vattenskärningen hade sin givna 
plats som en teknologi som tillåter idéerna 
att flöda. 

Vi presenterade vår verksamhet och 
beskrev möjligheterna för formgivarna 
att få hjälp hos oss med prototyptillver-
kning och testserier. Hållbarhetsfrågorna 
var högaktuella på mässan och vi fick 
chans att beskriva möjligheterna att ha 
en ansvarsfull tillverkningsprocess där vi 
även informerade om möjligheterna med 
Cradle to Cradle® som ett stöd i den 
processen.

Mässan arrangerades av Material -
biblioteket som har en permanent utställn-
ing på Stockholmsmässan där material 
och bearbetningstekniker presenteras. 

Under 2014 kommer Swedish Waterjet Lab 
och Cefur att finnas representerade hos 
dem för att beskriva vattenskärning samt 
hållbarhet i form av Cradle to Cradle®. 

Workshop kring testbäddar för 
hållbara kompositer
Swedish Waterjet Lab deltog i en 
workshop anordnad av SWEREA IVF. Ett 
av våra stora framtidsmaterial är kompos-
iter som används mer och mer i allt från 
massproduktion inom fordonsindustrin till 
småskalig tillverkning inom till exempel 
ortopedteknik. 

SWEREA ville träffa tillverkare och använ-
dare av kompositmaterial för att ta reda 
på vilka frågor som är aktuella inom 
området just nu. De ville också ta reda 
på om det finns några gemensam-
ma hinder på vägen när det gäller ett 
ansvarsfullt och hållbart användande av 
kompositer. 

Miljöfrågorna stod högt på agendan 
och SWEREA har redan kommit en bra 
bit på väg i frågan om återvinning och 
behöver nu dialog för att definiera nästa 
nivå på arbetet kring kompositer. Vi på 
Swedish Waterjet Lab presenterade 

Frans Johansson, Yvonne Motyka, David Winqvist 
och Christoffer Hallberg genomförde ett projek-
tarbete i vattenskärlabbet där de kombine-
rade de båda teknikerna vattenskärning och 
3D-printing. 

De tillverkade en prototyp för en smart key till 
en nyckelfri vält. Projektet ingick i kursen innova-
tiv produktutveckling vid Blekinge Tekniska 
Högskola.
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vattenskärningen som lämplig bearbet-
ningsmetod och poängterade särskilt 
det starka fästet vattenskärningen har i 
Ronneby samt arbetet med C2C.

Swerea Sicomp
Vi har under hösten stöttat SWEREA-SI-
COMP med rådgivning kring state-of-the-
art för bearbetning av kompositmaterial 
med vattenskärning till deras ansökningar. 

Vi har också etablerat kontakt med 
ansvarig för Compraser-initiativet som 
fokuserar på produktionsmetoder för 
kompositmaterial och träffat dem i 
samband med testbäddsmötet.

Swerea IVF
Swerea arbetar intensivt med hållbarhets-
frågor riktat mot bl.a. kompositmaterial. 
Vi har tagit kontakt med dem och tillsam-
mans diskuterat möjligheterna att skapa 
ett projekt med fokus på hållbarhetsas-
pekter redan på idéstadiet i produktut-
vecklingen i samverkan med designers. 

Vi vill i kommande projekt lyfta frågan om 
design för dekonstruktion för lättare återv-
inning och vi vill i projektet även uppmun-
tra till effektiv användning av material.

Eleen
Tillsammans med SWEREA IVF hjälper 
vi vattenskäraren Stans & Press AB att 
arbeta med miljöfrågor i projektet Eleen. 
Vårt fokus i första skedet är att ta fram en 
livscykelanalys för att identifiera områden 
att förbättra inom vattenskärningen. 
Industridoktorand

Under hösten har vi fortsatt vår samverkan 
med Finepart AB och den industridokto-
rand, Johan Fredin, som är anställd där. 
Labbet kommer att via projekt på BTH att 
stötta industridoktoranden så att han kan 
avsluta sina doktorandstudier inom den 
närmsta tiden. 

Igems-seminarium
Vi har varit inbjudna och deltagit i en 
användarworkshop hos Igems AB som 
är leverantör av CAM programvara till 
vattenskärningssystem. Där har vi fått 
utbildning och kunnat ge synpunkter på 
framtida funktioner som integreras i CAM 
programvaran.

CAM programvara till vattenskärningssystem från Igems AB.
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Scandinavian Waterjet Association, 
SWA
Swedish Waterjet Lab har sen många år ett 
mycket tätt samarbete med branschföre-
ningen för vattenskärning i Skandina-
vien, SWA. Vi innehar ordförandeska-
pet och hanterar administration och 
marknadsföring av föreningen. Detta ger 
oss möjlighet att lära känna maskintillver-
kare såväl som användare av tekniken 
och vi får en mycket bred kunskap om 
branschens önskemål och behov. Nätver-
ket från föreningen är en bra grund för oss 
när vi skapar projekt för framtiden. 

Årsstämman för 2013 hölls i Ronneby och 
i samband med det presenterades Cefur 
och de forskningsaktiviteter som pågår i 
labbet.

Seminarieprogram
Under senhösten har vi förberett vårens 
seminarieprogram. Vi kommer att erbjuda 
seminarier som hjälper vattenskärindus-
trin att skära mer ekonomiskt och med 
rätt kvalitet. Vattenskärarna får hjälp att 
optimera sin process för att använda rätt 
mängd sand, skära med rätt hastighet i 
olika material och välja rätt tryck vid olika 
tillfällen. 

Vi kommer också att erbjuda ett seminar-
ium där vi berättar om kvalitén på 
snittytan vid skärning. Deltagarna får veta 
vilka parametrar som påverkar och hur 
de kan mäta snittets kvalitet. Information 
kommer också att ges om ett pågående 
europeiskt arbete kring gemensamma 
mätmetoder och normer för snittkvalitet.

Vi kommer även att genomföra seminar-
ier som riktar sig till användare av vatten-
skärning. Deltagarna vid de här seminarier-
na är arkitekter, industridesigners eller 
konstnärer som vill veta mer om tekniken 
för att kunna utveckla sina produktidéer 
för just vattenskärtekniken. Grunderna 
presenteras och skärning demonstreras 
och för den som vill påbörja idéarbe-
tet på plats hos oss erbjuds även längre 
workshops.

Besök hos SWL
• Teknikcollege Sydost, Emmaboda, 

Karlshamn, Ronneby
• Kommundirektör Magnus Widén
• VD Mats Jägstam och forskningschef 

Nader Asnafi, Jönköpings tekniska 
högskola

• Ylva Johannesson från kulturcen-
trum och Ebon Kaisajuntti från 
näringslivsavdelningen

• Kommunalråd Roger Fredriksson och 
näringslivschef Torbjörn Lind

• VD för KMT Group koncernen, Steve 
Harris U.S.A, tillsammans med lednings-
gruppen för KMT Robotic Solutions AB

• Magnus Hedenmark, Change agent 
for Circular Economy, Re-Makers AB

MEK Blekinge - ett projekt om kompositmaterial.
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12.2. Vattenskärning
Under hösten har vi åter kommit igång 
med testskärningar för att stötta industri 
och samhälle. Forskningen ligger fortsatt 
fokuserad mot bearbetning av komposit-
material till t.ex. fordonsindustrin. Nedan 
beskrivs ett par av de mer intressanta 
projekten och uppdragen.

AnnMari Brenckert, konstverk i Berlin
Under hösten 2013 har vi haft möjlighet att 
hjälpa konstnären AnnMari Brenckert med 
förberedelser av ett konstverk i rostfritt stål. 
Motivet är en ryttare till häst och konstver-
ket kommer att placeras i Berlin. Vi har 
hjälpt AnnMari med rådgivning gällande 
vattenskärning, hållfasthetsberäkningar 
och digitalisering av geometrier.

MEK Blekinge
Inom både bil och fartygsindustrin 
använder fler och fler tillverkare komposit-
material istället för plåt. Det kan vara 
kompositer bestående av kolfiber eller 
kanske glasfiber. Vattenskärningen är en 
mycket lämplig metod för bearbetning 
av de här materialen. MEK Blekinge är 
ett projekt finansierat av Region Blekinge, 
BTH och industrin och det löper över 2 
år. Blekinge har många företag med 
anknytning till både vattenskärning och 
kompositmaterial och därför var det 

lämpligt att fokusera ännu mer på detta 
område. 

Projektet drivs av Blekinge Tekniska Högsko-
la och forskningen genomförs i labbmiljön 
för vattenskärning hos Ronneby Kommun, 
Swedish Waterjet Lab.

ABB testskärning
ABB High Voltage Cables har låtit oss 
undersöka om vattenskärning kan vara ett 
konkurrenskraftigt alternativ till klippning 
av teflonväv. Vi har utfört tester och sedan 
skurit en liten prototypserie med mycket 
bra resultat till dem.

Workshop Knut Hahn 
Gymnasieskolan Knut Hahn deltar i ett 
EU-samarbete som har till syfte att utbyta 
erfarenheter inom hantverk, teknik och 
design. Viktoria Rosén som är lärare inom 
bild och form på Estetiska programmet 
kontaktade oss och initierade ett besök 
här i vattenskärlabbet. 

Samarbetsländerna är Slovenien, Belgien, 
Storbritannien, Malta och två skolor i 
Turkiet. Några av skolorna har en stark 
tradition av att tillverka spetsar så vi valde 
att skära utifrån ett knypplingsmönster. 
Ett klassiskt mönster inom knypplingen 
kombinerades med ett klassiskt materi-
al inom vattenskärningen, det vill säga 
aluminium. 

Knypplingsmönster utskuret i aluminium - från en workshop på Knut Hahn.
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12.3. Polering

Glaspolering
Vi har skrivit avtal och utfört polertester på 
glas med gott resultat åt ett stort företag. 
Syftet var att hitta alternativ till andra 
polermetoder för speciella glasmaterial. 
Projektet genomfördes i samverkan med 
Glafo. 

I samverkan med Glafo och industrin i 
Småland har också påbörjat en förstudie 
för att studera möjligheterna till att ta bort 
ytskikt på belagt glas. Detta projekt stödjs 
av Regionförbundet i Småland.
 

Polering med vattenstråleteknik är ett 
område baserat på tidigare forskning-
sprojekt finansierade av bl.a. Tillväxtverket 
och Vinnova i samverkan med industrin. 

I samverkan med bl.a. BTH Innovation har 
vi under hösten påbörjat arbetet med 
att undersöka hur poleringstekniken kan 
kommersialiseras på bästa sätt. Vi har de 
senaste månaderna genomfört ett par 
aktiviteter inom området:

Tidsskriftsartikel med SP-Glafo och 
Lunds Tekniska Högskola
Vi har tillsammans med SP-Glafo (Glasfor-
skningsinstitutet) i Växjö, Lunds Tekniska 
Högskola och BTH skrivit en vetenskaplig 
tidsskriftsartikel som är inskickad för 
publicering. 

Artikeln beskriver forskningen som är 
utförd med att polera glas och hål i glas 
med syfte att öka hållfastheten hos glaset. 
Artikeln är ett bra bevis på den veten-
skapliga höjden i arbetet som utförts vid 
labbet i samverkan med akademi runt 
om i Sverige.
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I Ronneby ligger Cefur, ett kunskapsnav 
som fokuserar på designstrategin Cradle 
to Cradle som drivkraft för lokal och 
regional utveckling. CircularEconomy.se 
har gjort en rundvandring i Cefurs visnings-
rum för cirkulära produkter.

13. circulareconomy.se – Ett längre blogginlägg

För ganska precis ett år sedan skrev jag 
om Cefur i Ronneby, som då var mitt 
uppe i planeringen av Cefur Showroom, 
vilket sedan invigdes i maj i år. Sanningen 
ska ju sägas att Ronneby tyvärr inte ligger 
så lättillgänligt om man bor i Göteborg 
eller Stockholm, men efter ett uppdrag 

Showroom för cirkulära produkter – del 1 by TOBIAS JANSSON on Nov 4, 2013 
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 Vad är det ni visar här i Cefur Showroom?
– För det första vill vi illustrera Cradle to 
Cradle, och så försöker vi visa exempel 
från olika branscher. Och så visar vi också 
upp sådant som NASA Sustainability Base, 
för att det är spännande. Cefur jobbar 
mycket med byggindustrin eftersom vi 
har stora byggprojekt på gång i Ronneby, 
så det är en hel del fokus på bygg, just nu. 
Dessutom har vi fokus på polymerer.
Går budskapet fram hos dem som besöker 
er?
– Det går fram. Många är ju fast i det 
gamla tankesättet att hållbarhet innebär 
att man ska dra ner och spara pengar. 

Men så händer något och de får sådana 
där glimtar i ögonen. Det är väldigt skönt 
att se, för det var så vi själva kände när vi 
började med Cradle to Cradle… Vi kan 
ju faktiskt fortsätta att vara människor och 
ändå ta hand om planeten, om vi tänker 
rätt.

i Småland nyligen bestämde jag mig för 
att ta en avstickare till Ronneby – Cefur 
bör ju, trots sitt geografiska läge, ses som 
ett av de absolut viktigaste initiativen i 
Sverige för att sprida kunskap om cirkulär 
ekonomi och Cradle to Cradle.
Verksamheten är inhyst i Soft Center 
Ronneby, högskolans gamla lokaler. 
Ronneby har valt att satsa på Cradle to 
Cradle för att stärka kommunens konkur-
renskraft, både lokalt och regionalt. Cefur 
betyder Centrum för forskning och utveck-
ling och vill vara ”en internationellt erkänd 
innovativ motor för hållbar utveckling av 
näringsliv och samhälle”.
 

Johan Sandberg som är verksamhetsle-
dare på Cefur tar emot i entrén. Vi går in i 
visningsrummet och slår oss ner i en del av 
lokalen där Johan håller föreläsningar för 
besökande grupper. Allt är noga utvalt – 
bord och stolar är Cradle to Cradle-cer-
tifierade, från amerikanska kontorsmö-
belföretaget Herman Miller.

”Vi kan ju faktiskt fortsätta att vara människor och 
ändå ta hand om planeten, om vi tänker rätt”
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Johan poängterar att den stora skillnaden 
mot det gamla synsättet inom hållbarhet-
sarbete är att inom Cradle to Cradle så 
säger man att vi ska göra något positivt, 

istället för att säga att vi inte ska förstöra.
– Naturligtvis är syftet detsamma, att skapa 
en hållbar utveckling, men det skiljer sig 
i den semantiska uttrycksformen: vi ska 
inte, jämfört med vi ska. När man pratar 
om de tre dimensionerna inom hållbarhet 
– ekonomi, sociala värden och miljö – så 
när det gäller ekonomi så är det ju ingen 
som säger att vi ska ligga på noll, och det 
är ingen som strävar efter att ligga på noll 
ifråga om sociala värden. Men när det 
gäller miljö då räcker det plötsligt med 
noll.
 
Med detta viktiga sagt, som en sorts 
filosofisk definition av vad Cradle to Cradle 
ytterst handlar om – att skapa positiva 
värden – går vi tillbaka till visningsrummets 
entré. Johan talar med djup röst, orden 

liksom bubblar fram och det är tydligt hur 
entuiastisk han är. Han berättar att instal-
lationen i entrén är tänkt att visualisera 
Cradle to Cradle:s tre grundprinciper:

1. Avfall är näring, till ett biologiskt respek-
tive ett tekniskt kretslopp (jordgloben med 
material i omlopp, exemplifierat bland 
annat med biologiskt nedbrytbara skor 
från Puma (biologiskt kretslopp) och fullt 
återvinningsbar matta från Desso (tekniskt 
kretslopp)).

2. Utnyttja energi från solen (solcellen som 
alstrar el till elcykeln).

3. Hylla mångfald (det myllrande ekosys-
temet i vertikalodlingen från Veg Tech).

Vad innebär det att ”hylla mångfald”?
– I komplexa system måste det finnas 
mångfald, annars faller de. Det gäller för 
jorden/naturen, för mänskligheten, för 
industrin/näringslivet, eller vilket komplext 

”Rent matematiskt måste man ha mångfald. 
Ekosystemen har inte en chans utan mångfald!”
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system man än studerar. Rent matema-
tiskt måste man ha mångfald. Ekosyste-
men har inte en chans utan mångfald!

I entrén finns också en tavla som visar 
logotyper för samtliga företag i utställnin-
gen. Blandningen är total, från stora 
globala spelare som Puma och amerikan-
ska mattgiganten Shaw via mellanstora 
aktörer som Veg Tech till små, experimen-
tella verksamheter som barnklädesföreta-
get Bonkeli. Företagen betalar inte för att 
få ställa ut på Cefur Showroom, pengarna 
till verksamheten kommer från annat håll.
 
Johan är ivrig att visa mig runt och första 
stopp blir Satino Black, världens första 
Cradle to Cradle-certifierade toalettpap-
per, från det holländska företaget Van 
Houtum. Pappret finns ännu inte att köpa i 
Sverige men ett företag i Ronneby arbetar 
med att få in det bland annat på hotell.

Vad skiljer det här pappret från vanligt 
toapapper? Jag får en känsla av att 
många tror att det är ok att slänga 
toapapper i till exempel skogen, om man 
skulle råka behöva göra sina behov där, 
det bryts ju ner.

– Vanligt toapapper är ofta gjort av 
återvunnet papper. När man återvinner 
papper så är det bara själva pappers-
fibern man återvinner. Det som håller ihop 
pappret, bindemedlet, återvinner man 
inte. När man gör nytt papper så tillsätter 
man nytt bindemedel och då använder 
man ofta polyklorakrylatlim som inte är 
särskilt bra för miljön. Det här var den 
största utmaningen för Van Houtum, att 
hitta ett lim för pappret som är schyst. 
De fick tips om att höra med livsmedel-
sindustrin, företag som gör kaffefilter och 
tepåsar och sådant bör ju ha en lösning. 

Men det visade sig att de också använder 
akrylatlim, de är alltså i princip livsfarliga, 
men de räknar med att de inte ska vara 
i varmt vatten så länge att det ska hinna 
fällas ut. Man ska alltså inte ha tepåsen 
för länge i koppen…

Men sen hittade de alltså en lösning så 
att de kunde Cradle to Cradle-certifiera 
pappret? Och nu kan man slänga det i 
skogen?

– Ja. Men problemet är att om du har 
torkat dig i rumpan med det så är det som 



Sida 49

”Problemet är att om du har torkat dig i rumpan 
med det, så är det som kommer därifrån skadligt”
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Puma har en Cradle to Cradle-certifiering 
på lägstanivån Basic, vad innebär det?
– Basic betyder att du har koll på vad 
produkten innehåller. Det finns ingent-
ing som är rödlistat, och du har en plan 
från att gå från där du är till att ha bara 
positivt definierade material. Puma har 

gjort en första inventering kan 
man säga och materialen 

som används är i grund 
och botten schyssta.

 Cradle to Cradle-cer-
tifieringen utfärdas 
av Cradle to Cradle 
Products Innova-
tion Institute och 
förutom Basic-nivån 

finns Bronze, Silver, 
Gold och Platinum. 

Det som bedöms är hur 
hälsosamma materialen är, 

hur återvinningsbara de är, i 
vilken utsträckning förnybar energi 

använts i produktionen, hur mycket vatten 
som gått åt och vilka de sociala villkoren 
varit för de som arbetat med tillverknin-
gen. När ett företag certifierar en produkt 

kommer därifrån skadligt eftersom det har 
spår av mediciner och annat…
 
Vi passerar montern för stockholmsbase-
rade designern Matilda Wendelboe som 
arbetar med Cradle to Cradle-certifi-
erade tyger…
 
… och går sedan över till 
Puma som i våras släppte 
InCycle, världens första 
Cradle to Cradle-certi-
fierade kollektion med 
träningskläder: Biolo-
giskt nedbrytbara 
t-shirts och skor, och 
träningsjacka och 
-byxor i fullt återvin-
ningsbar polyester.
 
Det som gör Pumas 
satsning mest spännande är 
att de är det första stora globala 
varumärket riktat till konsumenter 
som väljer Cradle to Cradle som framt-
idsstrategi. Sedan är det viktigt att förstå 
att de bara tagit det första steget.
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förbinder man sig till fortsatt utveckling 
mot högre certifieringsnivåer. 

Att återvinna produkter utan kvalitets-
förlust kräver att materialen kan sorteras 
i helt rena fraktioner. Komplexa produk-
ter som skor är problematiska eftersom 
de innehåller många olika material. Det 
är därför Puma valt att göra de skor som 
ingår i InCycle-kollektionen biologiskt 
nedbrytbara.

Jag har förstått det som att om Pumas skor 
läggs på en vanlig kompost så kommer 
det ta väldigt lång tid innan de bryts ned 
– de måste i själva verket till en industrill 
kompostanläggning, eller hur? Sådana 
finns det ju inte så många av, så vad 
händer i realiteten med de här skorna när 
konsumenten inte vill ha dem längre?
– Meningen är att de ska samlas in via 
I:Collects insamlingssystem. När du går 
och köper en ny sko så ska du lämna in 
de gamla i affären. Samma sak gäller för 
de plagg i kollektionen som är gjorda i 
polyester, för att de ska kunna gå tillbaka 
till det tekniska kretsloppet.

–––
I del 2 av rundvandringen på Cefur – som 
kommer som en separat bloggpost – tittar 
jag tillsammans med Johan Sandberg på 
I:Collect, NASA Sustainability Base, disku-
terar bioplaster och bläddrar i barnboken 
Cradle to Cradle for Kids.

Foto Tobias Jansson, illustration Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Tags: biologiskt kretslopp, Bonkeli, Cefur, Cefur Showroom, Desso, Herman Miller, Johan Sandberg, 
Matilda Wendelboe, NASA Sustainablity Base, Puma, Ronneby, Satino Black, Shaw, tekniskt kretslopp
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