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Företagskraft

Sammanfattning
Ånge kommun planerar att förnya trafikplatsen vid Borgsjöbyn strax öster om Ånge. Då platsens geografiska läge är
gynnsamt ses den som lämplig för att exponera och stärka kommunen. Eftersom Ånge kommun är bäst i länet när
det gäller nyföretagande i förhållande till befolkningsstorlek bör näringslivet belysas och exponeras tydligare. Med
Företagskraft som projektägare har Olle Larsson, industridesignstudent vid Mittuniversitetet som examensarbete fått
i uppdrag att ta fram ett konceptförslag på företagsexpo. Byggnaden ska också bland annat visa upp hållbar byggnadsteknik, innehålla showroom för Ånges näringsliv, inhysa kontor för omkring fem personer, rymma konferensmöjligheter och möjliggöra kulturella och/eller informativa framträdanden. Dessutom utreds vad framtidens arbetsplats
innebär.
Projektet resulterade i ett plusenergihuskoncept med genomtänkta långsiktiga lösningar, förslag på företagsexponering
och några råd inför det fortsatta arbetet med att bygga ett företagshus på trafikplatsen i Borgsjöbyn.

Abstract
Ånge municipality is planning to revamp the reststop at Borgsjöbyn just east of Ånge. Thank´s to the site’s geographical position it is seen as appropriate for exposure and to strengthen the municipality. Since Ånge municipality is the
best in the county in terms of entrepreneurship in relation to population size, industry should be highlighted and
exposed more actively. With Företagskraft as the project owner has Olle Larsson, industrial design student at Mid
Sweden University as thesis been commissioned to develop a concept proposal on a business expo. The building will
showcase sustainable construction, contain showroom for Ånges businesses, accomodate offices for about five people,
accommodate conference facilities and allow for cultural and / or informative performances. It will also explore what
the workplace of the future entails.
The project resulted in a house producing more energy then it consumes with carefully considered long-term solutions, suggestions for business exposure and some advice for the continuation of the process of building an Enterprise
Houses on a reststop in Borgsjöbyn.

Förord/Författarens tack
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Inledning
Bakgrund och problemmotivering
Ånge kommun har drygt 10 000 invånare, och ett kraftfullt näringsliv med över 600 företag. Det finns ett behov av att
tydligare och kraftfullare exponera de entreprenörer som finns. Ånge kommun tror att trafikplatsen vid Borgsjöbyn
kan vara en lämplig plats för ett företagshus eftersom det nu även finns långtgående planer på att utveckla och förnya
Ånge Naturum & Turistbyrå, men också trafikplatsen som sådan. Av denna anledning har Olle Larsson, industridesignstudent vid Mittuniversitetet som examensarbete fått i uppgift att via designmetodiken arbeta fram förslag på hur
en företagsbyggnad skulle kunna utformas. Arbetet ska presenteras muntligt vid en officiell presentation där också en
fysisk modell ska visas upp. Projektet kommer även sammanställas i en rapport. Som projektägare står Företagskraft
som är en intresseorganisation för företagarna i Ånge kommun.
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Bakgrundsmaterial och teori
Ånge kommun är bäst i länet när det gäller nyföretagande i förhållande till befolkningsstorlek. Ånge kommun har
drygt 10 000 invånare, och ett kraftfullt näringsliv med över 600 företag. Det finns ett behov av att tydligare och kraftfullare exponera och stimulera de entreprenörer som finns. Ånge kommun tror att trafikplatsen vid Borgsjöbyn kan
vara en lämplig plats för ett företagshus eftersom det nu även finns långtgående planer på att utveckla och förnya Ånge
Naturum & Turistbyrå, men också trafikplatsen som sådan. En förstudie arbetas i dagsläget fram i vilket man utreder
potential och förutsättningar för förnyelse av trafikplatsen. Det här projektet blir eventuellt en del av den förstudien.

Konkreta och verifierbara mål
Att med hjälp av designprocessen ta fram förslag på exteriör och interiör på en byggnad vars
uppgift är att exponera och främja entreprenörer och näringsliv i Ånge kommun men också
demonstrera förnybar energi, hållbart byggande och ekodesign. Byggnaden ska vara belägen på eller i närheten av
trafikplatsen vid Borgsjöbyn.
Resultatet presenteras i en muntlig presentation, en modell av byggnaden och en projektrapport.

Avgränsningar
Projektet utreder övergripande vilka material och byggnadstekniker som bör implementeras och varför. Ett konceptförslag på en byggnad presenteras, alltså inte en korrekt ritning. Placeringen på borgsjö trafikplats utreds inte utan
byggnaden utformas utan hänsyn till lokalisering och t ex geoligiska förutsättningar. Förslag på möblering utförs av
Kinnarps Interior i Sundsvall.
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Metod
Projektet genomfördes med hjälp av projektmetodikens tre faser; utredning, planering och
genomförande samt designmetodikens tre faser; analys-, kreativ- och presentationsfas.
Detta för att ett så genomarbetat resultat som möjligt ska kunna presenteras.

Målgrupp
Den målgrupp som lokalerna utformas för är;		
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov;

lokala och nationella företagare på förbiresa eller planerade möten Mötesplats, Arbetsplats, IT, Information
skolklasser från högstadiet och uppåt				
Konferensrum, Mötesplats, Information
företag, organisationer och föreningar				
Mötesplats, Scen, Arbetsplats, IT, Information
företag inom den kulturella näringen				
Ateljé, Scen, Mötesplats, Information
personer med intresse för hållbar byggnadsteknik			
Information, Möjlighet att se teknik
spontana, nyfikna besökare i alla åldrar				
Information
framtidens mobila arbetskraft					
Tillfällig arbetsplats, IT
föredragshållare/underhållare					Scen, Yta

Gemensamma behov
Toaletter
Sittplatser
Information om platsen och tekniken
Stimulerande miljö

Krav- och Funktionslista
Borgsjö trafikplats
Vid Europaväg 14 strax öster om Ånge ligger i byn Borgsjö, trafikplatsen som är under utredning för att utvecklas och
omarbetas. På trafikplatsen finns en bensin station, restaurang, camping och stugby, badplats i anslutning, Naturum
och Ånges turistbyrå. Platsen har geografiskt sett ett större exponeringspotential än vad själva samhället Ånge har då
den är belägen vid en hårt trafikerad stor väg. Tack vare serviceinrättningarna drar trafikplatsen ett relativt stort antal
besökare varje år för vilka det vore gynnsamt att exponera Ånges näringsliv. I anslutning till trafikplatsen passerar
även en pilgrimsled som beräknas öka besökarantalet ytterligare då satsningar gjorts för att utveckla och exponera
även den.
I övrigt bör nämnas att ett projekt startats med målsättningen att skapa en korridor fri från fossila bränslen mellan
Trondheim i Norge till Sundsvall i Sverige. Projektet kallas Green Highway och fokuserar på just E14 som ju delvis
passerar Ånge och trafikplatsen i Borgsjöbyn.
Med detta i beräkningarna anses platsen vara lämplig för att uppföra ett företagshus dedikerat till att exponera Ånges
näringsliv, kulturnäring och modern miljövänlig byggnadsteknik.
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Tillsammans med uppdragsgivare har en kravlista diskuterats fram. Den presenteras nedan tillsammans med en lista
på ytterligare önskemål.
Krav:
• ateljé
• scen
• konferensrum för ca 50 personer
• mötesplatser för ca 10 pers
• fasta arbetsplatser för ca 5 personer
• tydlig kommunikation och information för besökaren om platsen och tekniken
• arbetsplats för den mobila företagaren
• mötesplatser för mindre grupper
• toaletter
• plusenergihus
Önskemål:
• flexibla, anpassningsbara utrymmen
• förvaringsutrymme för möbler med mera
• önskade material timmer och skiffer
• intressant, modern inredning
• smarta IT-lösningar
• arkitektur som knyter an till platsen i övrigt
• Utsiktsplats
• Stimulerande miljö
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Gröna byggnadstekniska lösningar
Vilka tekniker och material som är mest försvarbara på lång sikt har undersökts och presenteras i följande
del.

Med solceller i söderläge kan överskottsenergi antingen lagras eller föras tillbaka på elnätet.

Taklanterniner minskar energiföbrukningen då naturligt ljus i stor mån kan ersätta artificiellt ljus.

DET OPTIMALA KRETSLOPPSANPASSADE HUSET:

Jordhus

Skall bygga på en social, ekologisk, teknisk och ekonomisk vision
Skall bedrivas med en projektledning från idé till förverkligande
Skall anpassas till lokala förutsättningar och lokalt klimat
Skall verka för att den biologiska mångfalden bevaras
Kombinerar god design med System Design
Har slutna flöden/kretslopp
Har mätbara flöden
Får sin tillförda energi från förnyelsebara energikällor
Har lågt energibehov
Har ett miljöanpassat och energismart elsystem
Har ett miljöanpassat och energismart ventilationssystem

Jordhus eller jordskepp, som det också kan kallas, är ett sätt att ytterligare isolera och täta hus. Generellt sett är ett
jordhus byggt av lerblandningar och grunden utgörs ofta av jordfyllda uttjänta bildäck. För att isolera maximalt men
samtidigt utnyttja solens energi så väl som möjligt byggs tre av husets fyra sidor in i jord, endast sydsidan lämnas fri.
Då upplevs huset som ingrävt i en kulle och smälter därför väl in i den omgivande naturen. Jord som isoleringsmaterial är fördelaktigt då det samlar och lagrar värme samtidigt som det kyler under varma dagar.

Plusenergihus

Solceller

Efter ett första möte med uppdragsgivare och några andra involverade beslutades att huset skulle vara ett såkallat
plusenergihus vilket är ett hus med väldigt låg driftkostnad på grund av väldigt låg energiförbrukning. Huset ska
producera mer el än det gör av med med hjälp av t ex solceller och täta ytskikt. Ett plusenergihus behöver inte vara ett
passivhus dock så underlättar det enormt då uppvärmningskostnaderna minskas markant med ett tätt hus.

För att utnyttja läget och skapa ett hållbart hus har fastslagits att det på södersidan ska monteras solpaneler. Dessa ska
användas för att bland annat värma vatten och förhoppningsvis även kunna producera energi som med hjälp av övriga
energibesparande åtgärder kan föras tillbaka till elnätet.
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Taklanternin
För att minska behovet av artificiellt ljus och därigenom energiförbrukning bestämdes att taklanterniner
skulle ritas in i byggnaden. Dessa bidrar dels med en intressant arkitektoniskform men framförallt med att
leda in rikligt med naturligt ljus.

Ett grönt tak ger byggnaden ett passande uttryck och har dessutom mängder med eftertraktade fördelar.

Tak
Ett grönt tak (sedumtak - Sedum är det latinska samlingsnamnet för en mängd olika fetknopps- och fetbladsarter) har
många fördelar och blev därför det självklara valet.
Gröna tak har en hög isolerande förmåga under både sommar och vinter och verkar därmed energibesparande. Dessutom minskar gröna tak behovet av luftkonditionering avsevärt under sommaren. Under vintern beror den isolerande
förmågan på andelen fukt som lagras i de olika skikten i det gröna taket medan systemet innehåller mindre fukt under
sommarmånaderna vilket resulterar i att taket reflekterar värmestrålning, därav energibesparingarna. Med ett grönt
tak förlängs även den förväntade livslängden på tätskiktet eftersom sedumsystemet skyddar mot UV-strålning, regn
och temperaturskillnader.
Ytterligare fördelar som spelat in är det visuella uttryck som uppnås med ett grönt tak. För en byggnad som ska visa
på modern grön teknik är ett gräsbeväxt tak att föredra. Upp till 50% av vattnet upptas av sedumsystemet och minskar
därför kraven på dränering och avloppssystem i mark. Enligt undersökningar är kostnaden för ett grönt tak intjänad
på mellan 8-21 år.
Sist men inte minst bör nämnas att ett grönt tak ökar det biologiska mångfaldet i området då miljön på taket verkar
stimulerande för fåglar och insekter.
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Med termitventilation förvärms luften innan den förs in i huset vilket bidrar till energibesparingarna.

Ventilation
Genomförda undersökningar visar att såkallad termitventilation är det på sikt mest hållbara alternativet då man
genom biomimikry imiterar termitstackens ventilering och uppvärmning/nedkylning.
Tilluften sugs in några meter från huset och kyls/värms innan det förs in i själva byggnaden. På så sätt minskas energiförbrukningen markant. Dock kan kostnaden för att bygga på det här viset bli upp till tio procent högre men då energiförbrukningen vintertid beräknas till ca 50% av vad motsvarande konventionella ventilationslösningar förbrukar.
Tillsammans med att energiförbrukningen sommartid, då “termitventilationen” inte kräver energi till uppvärmning
minskas ytterligare till ca 35%.
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Foamglas består av ca 66% återvunnet glas och
har mängder av bra fördelar.

Timmer från lokala producenter är ett bra material då det kan göras riktigt tätt
genom precisionssågning och dessutom lagrar värme.

Isolering

Material väggar/grund

För isolering rekomenderas FOAMGLAS® vilket är ett relativt nytt material. FOAMGLAS® utgörs av mer än 66%
återvunnet glas i vilket man skapar slutna luftceller genom att tillföra kol. Förövrigt består FOAMGLAS® av näst intill
obegränsat förekommande råvaror såsom sand, dolomit och kalksten. Det återvunna glaset utgörs till största del av
planglas från defekta frontfönster till bilar och vanligt fönsterglasavfall. I övrigt är FOAMGLAS® återvinningsbart och
återanvändningsbart vilket är precis vad som eftersökts för att skapa ett långsiktigt hållbart byggnadskoncept.
FOAMGLAS® är även brandsäkert då det är oorganiskt och består av rent glas. Vilket gör materialet säkert att hantera
vid förvaring, installation och därefter drift. Det innehåller inga flamskyddsmedel som kan ha miljöskadliga effekter.
Det verkar också brandskyddande då inga antändliga vätskor eller gaser kan tränga igenom den täta strukturen.
Kompakt limning över hela isoleringsytan ger fullständig lufttäthet vilket krävs för att skapa ett plusenegihus.

Fulltimmer var efterfrågat redan från början av uppdragsgivaren och efter undersökningar framgick att materialet
har adekvata fördelar. Fördelar såsom att träet lagrar energi, kan köpas närproducerat och trä är i stor utsträckning
förnyelsebart. Fulltimmer kan dessutom precisionssågas för att tillräcklig täthet ska uppnås.
Utöver timmer undersöktes betong dels för att trä inte ska ha direktkontakt med jord och eftersom en estetiskt tilltalande kontrast eftersöktes. Valet föll på en relativt ny typ av betong som heter Senadbetong.
Senadbetong innehåller luftporer som isolerar och bryter alla kapillärkrafter. Via materialets struktur med de slutna
porerna uppnås en total fuktsäkerhet utan risk för fukt, mögel eller unken lukt, varmare golv och väggar, välisolerade
och därför energibesparande väggar och golv, bearbetningsbara och miljögodkända ytor.
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Byggnadens utformning

”Den framtida mötesplatsen som
inbjuder till kreativa möten och
kreativt tänkande i en hållbar innovativ, ekodesignad och nyskapande
miljö”
Arbetet med att försöka hitta lösningar för en smidig anpassningsbar planlösning krävde sax, tålamod och skissarbete.

Framtidens arbetsplats

Layout

För att skapa rätt atmosfär och förutsättningar i byggnaden undersöktes olika teorier om framtidens arbetsförhållanden. Enligt futurumstudion kommer framtidens arbets- och mötesplatser vara extremt flexibla och konstant redo för
förändring. Deras mening är att kontorsmiljöer ska kunna byggas upp och förändras som teaterscener byter uttryck
mellan olika akter. Behovet ska alltså styra utformningen. Futurumstudion menar också att arbetsplatser mer och mer
övergår till att bli mötesplatser, detta skapar ett större behov av avskildhet.
På bloggen flexspan på blogportalen blogspot.se presenteras delar ur en rapport som heter The future of work. Där
konstateras att arbetsplatser och kontorstider tillhör det förflutna och att framtidens arbetskraft är mobil. Enligt The
future of work kommer ca 40% av den totala arbetskraften vara mobil utan fasta arbetsplatser redan år 2015. Denna
nya mobila arbetskraft kommer vara helt beroende av mobila tekniker och möjlighet till informationsutbyte utan krav
på geografisk position. Intressant är också att på grund av vår tids konstanta uppkoppling så arbetar vi mer än någonsin, ofta utan betalning. Med detta som grund är byggnationen av ett företagshus med arbetsutrymmen för vem som
helst utan tvekan motiverat.
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Till att börja med utgick formatet på företagsbyggnaden från den befintliga naturumbyggnaden på trafikplatsen vilken är liksidigt oktagonal med en yta på 150 kvadratmeter. Formatet sattes eftersom en enighet på
trafikplatsen efterfrågades och byggnaden kändes rymlig och lämplig.
Efter att utvärdering av storlek i relation till de funktioner som efterfrågats resulterat i ett konstaterande om
att ytan var för liten fattades ett beslut om att åsidosätta önskemålet om storlek.
Istället fick funktionerna styra den slutliga storleken.
Den slutliga storleken är väl tilltagen då det anses att stora ytor i sig skapar möjlighet till anpassning, kreativitet och flexibilitet.
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Resultat
I den här delen presenteras det resultat projektet har genererat.

Material
•
•
•
•

Grunden av senadbetong isolerad med Foamglas efter behov
Väggarna under jord är byggda av senadbetong även dessa isolerade efter behov
Takkonstruktionen hålls uppe av förslagsvis limträbalkar och är täkt med ett sedumsystem
Golvförslag är skiffer i kombination med grova träbrädor

Utformning

Placering
Placeringen av byggnaden föreslås vara väster om de två parkeringarna där en stor öppen yta finns tillgänglig. Platsen
är öppen så gott om solljus når solpaneler och fasad. Utsikten från den föreslagna placeringen är också gynnsam. Närheten till parkeringsplats motiverar också placeringen.

Mittersta huskroppen är oktagonal för att återskapa den rymd som finns i den befintliga naturumbyggnaden på platsen. Dessutom finns det energibesparande fördelar med att göra en byggnad så rund som möjligt. Den utifrån synliga
delen av de två flyglarna har också oktagonal form, dock är bakväggarna i dessa två huskroppar rektangulära för att
skapa en mer lättmöblerad rymd.
Eftersom byggnaden ska bli så energieffektiv som möjligt bör det finnas stora fönster i söderläge eftersom detta
medger maximalt solinsläpp och soluppvärmning under vintermånaderna.
Flyglarna är ett resultat av att kravet om avskilldhet och ljudisolering inte gick att anpassa i en enda stor lokal. Det var
helt enkelt nödvändigt att särskillja konferensrum och arbetsplatser från det offentliga rummet.
Husets totala yta är 334 kvadratmeter, mittersta huskroppen är 176 kvadratmeter och de två flyglarna är 64 kvadratmeter vardera.

Inredning
Efter ett givande möte med Anders Engström, säljare på Kinnarps interior i Sundsvall togs beslutet att låta Kinnarps
göra konceptförslag på inredning för projektet. Inför framtiden bör kanske fler aktörer involveras men i dagsläget
räckte det med ett företag.
Kinnarps har ett miljötänk som passade bra in i projektet och är självklart nyfikna på att utveckla den framtida arbetsplatsen.
”Vi följer och överträffar de strängaste miljökraven. Allt tack vare en omfattande miljöpolicy från idé till återvinning
och unik logistik.”

12

13

Lila område - Scen:
Scenen är central i mittbyggnaden då spelningar, presentationer och ceremonier kan hållas här med fördel.
Scenen i sig är elektriskt höj- och sänkbar tack vare en
saxlyftslösning som är ingjuten i betongplattan. Scenen
döljs med ett enkelt knapptryck när behovet inte finns.

Gult område - Företagsinkubator och
kontorshotell
Blått område - konferensrum:
Här finner vi konferenrum eller tillfälligt arbetsrum för grupper om ca 50 pers.
Med 64 kvadratmeter upplevs rummet som luftigt och möjliggör att man delar
in sig i mindre grupper som arbetar utspritt i rummet.
De stora fönstren och taklanterninen släpper in rikligt med naturligt ljus vilket
är ett måste för att kreativitet och produktivitet ska stimuleras.
Här finns alla tekniska lösningar som krävs för att en konferens, workshop eller
möte ska kunna genomföras med gott resultat.
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Här på ljusa 64 kvadratmeter sitter nyblivna
företagare under sitt första år medan företaget
stärks och tar en plats i näringslivet. Genom
utbytet med andra kreativa personer och besökare
i företagshuset föds här regelbundet stora idéer.
Dessa idéer genererar nya företag och produkter
som i sin tur skapar nya arbetstillfällen och på
såsätt stärker kommunen.
Lokalerna är utformade så att ytorna enkelt kan
anpassas efter verksamhetens behov.
Två toaletter och ett uttrymme för förvaring finns
också här.

Grönt område - showroom och flexibel
mötesplats/arbetsplats:
Här är själva hjärtat i byggnaden där regionens näringsliv
exponeras på ett modernt, kreativt sätt. Här rullar en
presentation om företagen och företagsklimatet i Ånge,
filmen uppfattas näst intill holografiskt då den projiceras
på en transparent glasskiva nästan mitt i rummet. Här
finns gott om sittplatser och flyttbara skärmväggar som
kan flyttas efter behag för att skapa små tillfälliga rum
i rummet. En populär plats för mobila företagare som
gärna byter miljö för att stimuleras till bra idéer och
kreativa möten.
Tydliga skyltar återfinns lite överallt som berättar om de
gröna byggnadstekniska lösningar som implementerats i
husets utformning.
Inredning med skyltning och möblering genomsyras av
ett grönt, hållbart och kreativt tänk som gör platsen till en
attraktion för alla.
Som ett stråk längs golvet finns nästan alla Ånges företag
och framstående personer representerade i form av
stilfullt etsade skifferplattor i Ånges egen Walk of fame.
Samtliga bidrar på ett eller annat sätt till kommunens
tillväxt. Ytan är på hela 176 kvadratmeter.
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Exponeringsförslag

En välproducerad film där företagare och företagsklimat i regionen presenteras,
projiceras på en transparent glasskiva som står en bit från väggen ger intrycket av
ett hologram. Filmen kan uppfattas som mer personlig då den presenteras på ett
ovant sätt.
På glasskivan måste en speciell tunn film monteras för att projektorns projicering
ska kunna visas.

Flyttbara skärmväggar med screentryckt glasparti smälter bra in i miljön och möjliggör
enkel förändring och anpassning av lokalen. Dessutom exponeras företag och information på ett smakfullt sätt på den tryckta glasskivan.
Det genomskinliga glaset minskar känslan av avskärmning i rummet och öppnar upp.
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Alla gröna lösningar i konstruktionen och inredningen skall presenteras tydligt
och informativt på och i byggnaden. Allt från vattenbesparande toaletter och
kranar till solceller och sedumtak ska vara tydligt beskyltade med information om
vilka energiförtjänster de bidrar med.

En egen Walk of fame inspirerad av Hollywood och Skellefteå
flygplats. Etsad på skifferplattor i lokalen återfinns företag och för
regionens utveckling betydande personer.
Företagare kan köpa en plats och på såsätt sponsra företagsexpot, exponeras och i förlängningen stärka näringslivet i Ånge
kommun. De betydelsefulla personer vilkas namn ska förevigas
föreslås vara Årets företagare i Ånge kommun-pristagare.
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Konceptbilder

Modell
Modellen konstrueras av laserskuren masonit därefter byggs en kulle runt om själva stommen av styrolit. Kullen täcks
sedan med modellgräs. Solpaneler illustreras av lackad mönstrad plast. För att göra byggnaden rättvisa beslutades att
modellen skulle göras i skala 1:40.
Med ett avtagbart tak kan planlösningen enkelt förevisas.
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Interiörkoncept utan möblering. I golvet av skiffer föreslås en ”walk of fame” där årets företagare får var sin sten. Walk of fame medger också försäljning av exponeringsplats till
företag i kommunen.
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Södersidan med stora fönsterpartier och solceller. Eftersom huset är delvis begravt möjliggörs en utsiktsplats på taket där även information om taklanterniner, sedumtak
och solceller förevisas.
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Företagsbyggnaden sedd från norr. Entrén bör skyltas tydligt för att locka besökare.
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•
•
•
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•

Se till att genomsyra varenda detalj i byggnaden med “grönt tänk”. Allt från vattenkranar till golv.
Anlita Anders Nyquist. Han besitter en enorm kompetens inom området och kan lyfta projektet till ytterligare en
nivå.
Sikta högt, platsens geografiska position har en enorm potential, vilken man bör utnyttja. Sikta högre än vad som
tidigare gjorts.
Hela trafikplatsen rekomenderas att genomarbetas för att bli långsiktigt hållbar och “grön”. Detta skulle bidra till
att besökarantalet ökar markant genom bland annat ökad publicitet. Borgsjöbyns trafikplats skulle kunna bli ett
internationellt demonstrationsobjekt för hållbart byggande eftersom få liknande platser finns idag.

Diskussion
Projektet har i det stora hela gått bra och resultatet bedöms vara tillfredställande. Dock så har det delvis uppfattats
som näst intill ogreppbart vilket lett till att arbetsstrukturen blivit lidande.
Den nära kontakten med uppdragsgivare och andra involverade personer har givit mycket och många kontakter har
knytits. Alla möten har resulterat i att nya beslut har kunnat fattas trots att det vid flera tillfällen även har krävt steg
bakåt.
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ECOCYCLE DESIGN – Ett verktyg för kretsloppsanpassat och hållbart byggande - Anders och Karin Nyquist
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