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Miljösmart takmaterial förbättrar luftkvaliteten

Dålig luftkvalitet bidrar till sjukdomar 
Flera svenska städer har problem med utsläpp av kväveoxider 
(NOx) som förorenar och försämrar luftkvaliteten. På sikt kan dessa 
luftföroreningar, som främst orsakas av trafik, resultera i eller bidra 
till allergier, astma, cancer samt lungsjukdomar. Störst risk att 
drabbas löper tätortsbor. Trafikomläggningar samt rening av bilgaser 
och skorstensutsläpp har bidragit till förbättrad luftkvalitet, men 
eftersom biltrafiken stadigt ökar sker förbättringen successivt (källa: 
Naturvårdsverket). För att påskynda processen med att förbättra 
luftkvaliteten behövs miljösmarta produkter. På marknaden finns 
redan byggnadsmaterial, t.ex. takmaterial och markstenar, som bidrar 
till att rena luften.

Takmaterial bryter ner kväveoxider 
Icopals Noxite® är ett tätskikt som bekämpar kväveoxider. Utan att 
förbrukas bryter granulatet på tätskiktets ovansida ner miljöskadliga 
kväveoxider till ofarligt nitrat. 200 kvadratmeter Noxite neutraliserar 
varje år utsläpp motsvarande 1 000 mils bilkörning med en bensinbil 
(Klass Euro 5). Takmaterialet bidrar till förbättrad luftkvalitet under 
hela sin livslängd. 

Noxite bryter ner miljöfarliga kväveoxider med hjälp av UV-ljus från 
solen. Nitratet som bildas sköljs bort av regnet. På så sätt renas 
luften, även i hårt trafikerade områden. Lösningen lämpar sig därför 
för byggnader centralt i tätorter och på välbesökta byggnader som 
skolor, köpcentrum och idrottshallar.  

- Tack vare Noxite är det möjligt att skapa renare luft, utan att 
kompromissa med takmaterialets kvalitet. Tätskiktet finns redan 
på ett flertal byggnader runt om i Sverige, säger Hans Månsson, 
teknisk chef på Icopal. 

Gummifabriken i Värnamo - ett möte mellan näringsliv, 
skola och kultur
I samband med ombyggnationen av Gummifabriken, som ligger i 
hjärtat av staden, har Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 
valt det miljösmarta tätskiktet Mono Noxite. Takläggningen utfördes 
av Takringen i Värnamo som ingår i Team Icopal. I området bor och 
arbetar många människor, vilket gör det extra viktigt att upprätthålla 
god luftkvalitet. 

Den gamla Gummifabriken kommer snart att få flera nya 
användningsområden. I den första etappen flyttar en högskola in. I 
byggnaden kommer det också finnas ett centrum för entreprenörer 
som får möjlighet att starta upp egna företag. Projektet kallas 
”Företagsfabriken” och drivs av Värnamo Näringsliv AB i samarbete 
med Värnamo kommun. I den andra etappen tillkommer även ett 
högskolebibliotek och ett folkbibliotek samt ett auditorium med 400 
platser. Samtidigt kommer ett café och en restaurang att flytta in i 
byggnaden. Längre fram finns det planer på att bygga en biograf med 
tre salonger i fastigheten. 

Projektet har genomsyrats av stor omtanke för miljön. På 
Gummifabrikens 5 000 kvadratmeter tak har man valt att lägga 
Icopals tätskikt Mono Noxite, trots att detta innebar en merkostnad 
jämfört med vanligt takmaterial. På sikt hoppas man kunna bidra till 
förbättrad luftkvalitet i centrum. 

- Tidigare var luften i området kraftigt nersmutsad. Därför kändes 
det viktigt att renovera byggnaden så miljövänligt som möjligt. Vi 
ville gå till botten med miljöskador, använda energisnåla fönster 
och givetvis ett miljövänligt takmaterial som kunde bidra till att 
rena luften. Med hänsyn till byggnadens centrala läge kändes det 
extra viktigt att göra en miljöaktiv insats för att sänka förekomsten 
av kvävedioxid i luften, säger Claes Karlsson, byggprojektledare 
på Värnamo kommun.

Atleticum - ett pilotprojekt med fokus på miljön 

Även på idrottsanläggningen Atleticum, som ligger i Malmö, har 
kommunen valt att investera i tätskiktet Mono Noxite. Här tränar 
friidrottare, såväl professionella som nybörjare. I byggnaden huserar 
även Malmö Idrottsakademi som är ett kompetenscentrum för 
elitidrott. Anläggningen omfattar en yta på drygt 2 000 kvadratmeter. 
Stadsfastigheter, som genomfört projekteringen, ingår i Malmö Stads 
organisation. Hela verksamheten präglas av stor omtanke för miljön. 
Taket har lagts av Icopal Entreprenad AB som ingår i Team Icopal.

- Vår målsättning är att bidra till bättre miljö i alla avseenden, 
så länge merkostnaden är rimlig. Det ligger i vårt intresse att 
värna om miljön. Det gäller vid nybyggnationer såväl som 
vid renoveringar, säger Lars-Åke Persson, projektledare på 
Stadsfastigheter. 

På Stadsfastigheter hoppas man att satsningen på sikt kan resultera i 
bättre luftkvalitet i området. 

Mono Noxite
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- Vi hoppas att Noxite kommer att ge bättre luft här ute. Det 
är också viktigt att takpappen har samma hållbarhet som 
konventionella takmaterial, vi vill inte kompromissa med 
kvaliteten. Därför var det intressant att prova lösningen. Om 
det fungerar bra kan vi tänka oss att lägga Noxite på flera 
fastigheter i området, säger Lars-Åke Persson, projektledare på 
Stadsfastigheter. 

Restaurang och miljöteknisk utställning under samma 
tak
I november är det premiär för Taket, en restaurang och miljöteknisk 
utställning på Hornstull i Stockholm. Hela byggnaden kommer att 
fungera som publik utställningslokal där utvalda företag fått chansen 
att visa upp sina produkter på temat miljövänligt byggande. Samtidigt 
huserar fastigheten även en restaurang med fokus på mat som är så 
skonsam mot miljön som möjligt. 

Syftet med projektet är att förbättra och försköna området och 
samtidigt sprida information och kunskap om hållbar stadsutveckling. 
Närdemokrati- och kulturprojektet 100Hus, som ligger bakom 
projektet har valt ut ett trettiotal företag för att delta. Icopal är en av 
de utvalda leverantörerna som 100Hus har kontaktat.

Takläggningen har varit en komplicerad process på grund av 
byggnadens utformning. För att vara säker på att utförandet blir 
korrekt har man valt att samarbeta med Årsta Tak AB som ingår i 
Team Icopal, ett nationellt nätverk av auktoriserade takentreprenörer. 
Tätskiktet som används för projektet är Mono Noxite. Det var ett 
självklart val, av flera anledningar.

- Omtanken om miljön har varit en ledstjärna i processen, både 
när det gäller byggmaterial och tekniska lösningar. Med Noxite 
kunde vi få ett miljösmart takmaterial som samtidigt håller god 
kvalitet, säger Marie Eriksson, projektledare på 100Hus.

Utställningen som varar i arton månader väntas locka cirka 100 000 
besökare.■

För ytterligare information kontakta:
Mia Frisk, produktchef på Icopal AB
Tel: 040-24 74 00
Mail: semfk@icopal.com

Läs mer om Noxite på www.noxite.se.

Fakta: Team Icopal

Team Icopal är ett nationellt nätverk av professionella 
takentreprenörer som uppfyller Icopals auktorisationskrav. 
Genom att anlita experter kan man vara säker på att 
nå ett bra resultat. Team Icopal har varit involverad i 
samtliga projekt som beskrivs i caset. För att se vilka 
takentreprenörer som är anslutna till Team Icopal, gå in på 
www.icopal.se.
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