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REform bärlager
Skanska erbjuder REform: ett material som kräver mindre råvara och energi jämfört
med traditionella material, samtidigt som det bidrar till att överskottsmaterial i byggbranschen omhändertas — utan att kompromissa med egenskaper och kvalitet.

Alternativa material för miljön

REform — framtidens lösning

I dagens samhälle finns ett stort behov av att omhänderta
överskottsmaterial från bygg- och anläggningsprojekt: nya
områden som ska schaktas, cykelbanor som ska läggas om
eller betongfundament som ska rivas. Samtidigt behövs nytt
råmaterial till nya byggprojekt – material som tillverkas av
jungfruligt berg och grus.

Inom Skanska kallar vi lösningen REform: en grupp av bergoch grusprodukter där delar av krossmaterialet har ersatts
av återvunnen asfalt eller betong.
REform är en del i Skanskas arbete för ett hållbart samhälle
och hjälper dig som kund att minska din egen miljöbelastning.

Genom att ersätta delar av det jungfruliga materialet med
andra materialtyper såsom t.ex. restmassor från byggbranschen kan vi hushålla med våra naturliga råvaror och
minska energiåtgången vid produktion. Samtidigt bidrar vi
till att uppfylla samhällets behov av massoptimering.

Vi valde REform till vår nya gårdsplan. Det visade sig att materialet var både behagligare att köra på och dammade mindre, jämfört med ett traditionellt material.
Johan Klarin Nilsson, JKN Entreprenad AB
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Rätt kvalitet
För avsedda ändamål uppvisar REform-produkterna
mycket god kvalitet. Sammansättningen kan variera, men
andelen inblandad asfalt och betong ligger mellan ca
20-30 %.
Tester har visat att materialet ger god bärighet och stabilitet och kan användas som alternativ vid en mängd olika
bygg– och anläggningsarbeten.

Kontroll av föroreningar
Ingående asfalt och betong kontrolleras noggrant med
avseende på föroreningar såsom exempelvis PAH:er
(stenkolstjära) eller oljeföroreningar, i enlighet med anläggningens tillstånd och övrig lagstiftning.
Du som kund kan alltså vara trygg med att den REform som
du köper inte innehåller förhöjda halter av skadliga ämnen.

Materialprover ska klara utvalda gränskurvor enligt
Skanskas egendeklaration.

Kontakt
För mer information, kontakta din lokala säljare, se
www.skanska.se.

Gröna fakta
• Genom att återvinna befintligt anläggningsmaterial minskar behovet och uttaget av jungfruligt material.
• Genom att ersätta delar av det jungfruliga materialet med återvunnet material minskar energiåtgången, jämfört med
att tillverka ett nytt material från grunden. Samtidigt uppfyller vi samhällets behov av att omhänderta överskottsmassor från anläggningsarbeten.
• Noggranna kontroller av det inblandade återvinningsmaterialet säkerställer att den slutliga produkten är fri från skadliga föroreningar och kan användas precis som ett nytillverkat material.

REform – en ordlista
Re – för ”åter”, d.v.s. återanvändning och återbruk.
Form – för Skanskas arbete med att forma en ny produkt samt vårt formande av ett nytt, hållbart samhälle.
REform – för nytänkande, och enligt ordlistans definition ”förbättring och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället”.

