
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Telefonundersökning	  genomförd	  13-‐18	  april	  2016.	  

Urval:	  500	  arkitekter	  

Antal	  intervjuer:	  100	  

Svensk	  Byggplåt	  är	  en	  ny	  branschorganisation	  för	  tak-‐	  och	  fasadplåt.	  Undersökningens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  
mycket	  Sveriges	  verksamma	  arkitekter	  vet	  om	  byggnadsplåt,	  vilken	  attityd	  de	  har	  till	  materialen	  samt	  vilken	  

information	  och	  inspiration,	  vilka	  verktyg	  och	  kontakter	  de	  saknar	  och	  önskar	  för	  att	  kunna	  föreskriva	  mer	  plåt	  i	  
arkitekturen.	  

	  

	   	  



	  
	  

	  
• Att	  det	  är	  underhållsfritt	  material	  och	  att	  det	  är	  intressant	  eftersom	  att	  det	  är	  lätt	  och	  reflekterande.	  
• Beror	  på	  vad	  det	  är	  för	  plåt,	  det	  är	  ett	  material	  bland	  alla	  andra.	  
• Bra	  eftersom	  att	  plåt	  tillför	  variation	  till	  stadsbilden.	  
• Bra	  eftersom	  det	  är	  hållbart,	  fungerar	  bra,	  många	  som	  känner	  till	  materialet,	  går	  att	  få	  tag	  på	  detaljer	  när	  

man	  ska	  utföra	  en	  ritning.	  
• Bra-‐	  hållbart	  och	  lätt.	  
• Bra	  material	  i	  utsatta	  miljöer.	  Ingen	  målning.	  Trä	  lever	  sitt	  eget	  liv.	  
• Bra	  material	  och	  det	  ska	  vara	  lite	  lättare,	  tåligt,	  kan	  dyka	  upp	  skivor	  som	  är	  buckliga.	  
• Bra	  material	  som	  är	  lätthanterligt.	  
• Bra	  material,	  funktionellt	  och	  gestaltningsmässigt.	  
• Bra	  material,	  olika	  kvalitetsnivå	  och	  hur	  man	  lägger	  det.	  Vanligt	  material	  vid	  tak	  och	  fasader.	  

Hantverksmässig.	  
• Bra	  och	  hållbart	  material.	  
• Bra	  som	  	  idé,	  svårt	  att	  hitta	  bra	  svenska	  exempel.	  
• Bra	  som	  tak,	  och	  till	  fasader	  inte	  så	  miljövänlig	  och	  daterad.	  
• Bra,	  det	  är	  flexibelt	  och	  hållbart.	  
• Bra,	  utsmyckning	  perforerad	  plåt	  av	  stål	  	  på	  fasade,	  slät	  plåt	  på	  tak.	  
• Den	  är	  bra	  eftersom	  att	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  för	  att	  förbättra	  arkitekturen.	  
• Den	  är	  ett	  intressant	  alternativ	  eftersom	  att	  det	  kan	  vara	  snyggt	  och	  användbart.	  
• Den	  är	  positiv	  eftersom	  det	  är	  intressant	  att	  arbeta	  med	  plåt.	  Det	  kan	  vara	  ett	  material	  som	  åldras	  och	  

som	  kan	  ge	  lite	  nya	  och	  spännande	  uttryck	  och	  som	  håller	  på	  att	  utvecklas	  en	  hel	  del	  i	  branschen	  just	  nu.	  
• Det	  beror	  på	  vad	  det	  är	  för	  projekt.	  
• Det	  finns	  både	  bra	  och	  dåliga	  exempel.	  
• Det	  finns	  ju	  	  fina	  plåtar	  och	  det	  finns	  fula	  plåtar.	  De	  är	  formbara	  så	  man	  kan	  göra	  mycket	  roligt	  med	  plåt.	  
• Det	  första	  jag	  tänker	  är	  att	  det	  ofta	  är	  lite	  dåligt	  utförande	  på	  de	  nybyggda	  fasaderna.	  
• Det	  kan	  både	  vara	  snyggt	  och	  fult.	  
• Det	  kan	  vara	  bra	  många	  gånger.	  
• Det	  passar	  på	  vissa	  byggnader	  vilket	  är	  bra	  i	  rätt	  sammanhang.	  



	  
	  

• Det	  skulle	  kunna	  vara	  positivt,	  dock	  så	  kan	  man	  få	  uppfattningen	  att	  plåten	  är	  för	  tunn	  så	  det	  blir	  lite	  
buckligt.	  Annars	  tycker	  jag	  att	  plåt	  kan	  vara	  väldigt	  vackert,	  det	  hänger	  mycket	  på	  utförandet.	  

• Det	  är	  bra	  för	  det	  är	  tätt	  och	  enkelt	  att	  bygga	  med.	  
• Det	  är	  bra	  i	  rätt	  sammanhang,	  det	  är	  ett	  hållbart	  och	  lättformat	  material	  som	  är	  flexibelt.	  
• Det	  är	  bra	  tycker	  jag.	  Det	  är	  ett	  bra	  material.	  
• Det	  är	  ett	  beprövat	  traditionellt	  material	  för	  tak,	  men	  inte	  för	  fasader.	  
• Det	  är	  ett	  bra	  material	  som	  möjligheter	  hög	  grad	  av	  precision	  och	  lämpar	  sig	  bra	  för	  vårt	  klimat.	  
• Det	  är	  ett	  fint	  material	  man	  kan	  använda	  det	  vid	  låga	  lutningar.	  
• Det	  är	  ett	  intressant	  materialval	  där	  det	  funkar	  bra.	  Som	  takmaterial	  är	  det	  ett	  av	  få	  som	  blir	  en	  högvärdig	  

yta	  om	  man	  jämför	  med	  andra	  material.	  Om	  man	  vill	  ha	  en	  dyrare	  typ	  av	  plåt	  så	  blir	  det	  dock	  väldigt	  dyrt	  
och	  stadskulturerna	  som	  finns	  är	  väldigt	  tråkiga.	  Skulle	  man	  kunna	  hitta	  flera	  intressanta	  standarkulörer	  
så	  skulle	  det	  blir	  bättre.	  

• Det	  är	  ett	  jättebra	  skydd	  för	  hela	  byggnaden	  och	  säkert.	  
• Det	  är	  ett	  väldigt	  användbart	  material.	  
• Det	  är	  ett	  väldigt	  bra	  material	  eftersom	  det	  är	  hållbart	  och	  snyggt.	  
• Det	  är	  god,	  är	  ett	  hyfsat	  populärt	  material.	  
• Det	  är	  intressant,	  för	  att	  man	  kan	  forma	  och	  använda	  på	  olika	  sätt.	  
• Det	  är	  modernt.	  
• Det	  är	  något	  vi	  använder	  ofta,	  och	  fungerar	  bra.	  
• Det	  är	  väldigt	  bra	  om	  man	  jobbar	  med	  rätt	  sorts	  material	  så	  kan	  det	  hålla	  väldigt	  länge	  och	  vara	  väldigt	  

hållbart.	  
• Det	  är	  väldigt	  inne	  med	  det	  materialet.	  
• Det	  är	  väldigt	  intressant	  eftersom	  att	  det	  är	  ett	  bra	  material.	  Det	  är	  underhållsfritt.	  
• Det	  är	  väldigt	  intressant,	  det	  har	  en	  tydlig	  karaktär	  vilket	  kan	  bara	  bra	  i	  vissa	  lägen.	  
• Där	  den	  är	  lämplig	  är	  den	  bra.	  
• En	  i	  mängden	  som	  material.	  
• Ett	  av	  de	  traditionella	  ytor	  som	  används	  för	  tak	  och	  fasader.	  
• Ett	  fullgott	  material,	  men	  det	  finns	  andra	  goda	  alternativ.	  
• Ett	  fördelaktigt	  takmaterial.	  
• Ett	  hållbart	  material	  över	  tid	  och	  ganska	  fritt	  i	  sin	  utformning/	  stora	  möjligheter	  i	  utformning.	  
• Ett	  intressant	  material,	  spännande.	  
• Ett	  material	  som	  har	  många	  möjligheter	  som	  är	  tåligt.	  
• Ett	  naturligt	  material	  som	  man	  använder	  lite	  av	  och	  till.	  
• Fasningar	  och	  lutningar	  bra	  material	  framförallt	  för	  låglutande	  tak.	  
• Finns	  för	  lite	  att	  välja	  på.	  För	  lite	  färger	  och	  för	  få	  företag.	  
• Generellt	  bra	  för	  det	  är	  prisvärt	  och	  går	  att	  bearbeta	  på	  flera	  olika	  sätt.	  
• Hållbart	  lätt.	  
• Hållbart	  material.	  
• Intressant	  att	  jobba	  med	  för	  det	  känns	  som	  ett	  levande	  material	  och	  så	  åldras	  det	  vackert.	  
• Intressant	  eftersom	  att	  det	  är	  underhållsfritt	  och	  kan	  ge	  intressanta	  uttryck.	  
• Intressant	  material	  pga.	  beständigt,	  hållbart,	  kan	  göra	  fina	  detaljer	  med	  det.	  
• Intressant	  material.	  
• Intressant	  och	  positivt.	  Ger	  stora	  möjligheter.	  Ekonomiskt	  genomförbart.	  
• Intressant.	  Estetiskt	  och	  hållbart.	  
• Jag	  har	  arbetat	  mycket	  med	  plåt	  och	  jag	  tycker	  generellt	  att	  det	  är	  ett	  hållbart	  material	  och	  det	  finns	  även	  

väldigt	  mycket	  dåligt	  plåtarbete.	  Det	  hänger	  mycket	  på	  hantverkarna	  och	  det	  kan	  gå	  riktigt	  dåligt.	  
• Jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  något	  tåligt	  som	  man	  kan	  göra	  bra	  men	  det	  kan	  även	  bli	  väldigt	  fult	  om	  man	  inte	  

får	  detaljerna	  bra.	  



	  
	  

• Jag	  tycker	  att	  det	  är	  intressant	  material	  på	  grund	  av	  dess	  utformning	  och	  upplevelse.	  
• Jag	  tycker	  det	  är	  bra	  material	  eftersom	  att	  det	  är	  hållbart	  och	  går	  fort	  att	  montera	  upp,	  det	  som	  kan	  vara	  

nackdelen	  med	  det	  är	  att	  om	  det	  blir	  hål	  i	  det	  så	  kommer	  det	  in	  fukt	  samt	  att	  det	  krävs	  bra	  plåtslagare	  
som	  kan	  hantera	  materialet	  så	  att	  det	  inte	  blir	  slarvigt.	  

• Jag	  tycker	  det	  är	  ett	  väldigt	  bra	  material.	  
• Jag	  tycker	  plåt	  är	  bra	  både	  utseendemässigt	  och	  estetiskt.	  
• Jag	  är	  positivt	  inställd	  eftersom	  att	  finns	  potential	  för	  fin	  detaljering.	  
• Jag	  är	  positivt	  inställd,	  det	  är	  lätt	  och	  flexibelt	  att	  använda.	  
• Jättebra.	  Standardplåtkulörer	  kan	  man	  inte	  ändra	  på.	  
• Kan	  ge	  spännande	  arkitektur.	  
• Kan	  vara	  helt	  okej,	  det	  beror	  på	  hur	  man	  nyttjar	  det.	  Det	  håller	  bra,	  lång	  livslängd,	  dock	  så	  påverkas	  det	  

mycket	  av	  detaljer.	  
• Kommer	  mer	  och	  mer.	  Beständigt	  material.	  
• Litet	  sortiment	  på	  miljövänlig	  plåt.	  Få	  färger.	  Vi	  vill	  använda	  godkända	  material.	  
• Mycket	  bra	  använder	  mycket	  plåt.	  Både	  på	  tak	  och	  i	  fasader.	  
• Plåt	  börjar	  bli	  intressant.	  Går	  att	  arbeta	  med	  det	  nu	  på	  annat	  sätt.	  
• Plåt	  är	  bra	  inom	  det	  estetiska	  uttrycket.	  
• Plåt	  är	  ett	  väldigt	  bra	  material	  som	  jag	  använder	  i	  jobbet.	  
• Positiv	  -‐	  Utseende	  och	  hållbarhet.	  
• Positiv.	  Använt	  som	  tak-‐	  och	  fasadmaterial.	  Går	  bra	  dra	  luft	  bakom	  plåt.	  Plåt	  är	  vattentätt	  och	  lätt.	  Plåt	  

ska	  se	  ut	  som	  plåt.	  
• Positiv.	  På	  rätt	  ställe	  är	  det	  bra	  material.	  Det	  är	  beständigt.	  Finns	  i	  olika	  metaller.	  
• Positivt	  eftersom	  att	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  att	  uttrycka	  en	  bra	  gestaltning.	  
• Positivt	  på	  tak	  men	  mindre	  positivt	  på	  vertikala	  ytor	  där	  man	  rör	  sig	  nära.	  
• Positivt,	  för	  min	  del	  är	  det	  ett	  bra	  material	  och	  estetiskt.	  
• Positivt.	  
• Som	  ensamt	  på	  en	  fasad	  blir	  det	  trist.	  
• Tak	  är	  OK	  men	  inte	  för	  fasader,	  tycker	  det	  är	  fult.	  
• Vanligt	  förekommande	  och	  är	  positiv	  till	  det,	  man	  får	  ett	  tåligt	  ytskikt	  som	  skyddar	  mot	  väder	  och	  vind.	  
• Varierande	  kvalitet.	  
• Vi	  använder	  oss	  av	  det.	  Vi	  vissa	  projekt	  där	  det	  är	  lämpligt.	  
• Vi	  använder	  plåt	  för	  billiga	  hus.	  Det	  är	  svårt	  att	  få	  in	  det	  i	  huset.	  Det	  blir	  en	  extra	  kostnad	  för	  kunden.	  
• Väldigt	  intressant	  när	  det	  gäller	  lite	  underhåll.	  Vill	  ha	  mer	  miljövänliga	  material.	  

	   	  



	  
	  

	  
2a.	  Kan	  du	  beskriva	  Hur	  och	  Varför?	  Svarat	  Ja	  i	  föregående	  fråga:	  

• Att	  det	  finns	  mycket	  olika	  sorters	  plåt	  i	  kulör	  och	  användningsområden.	  
• Blivit	  mer	  medveten	  om	  olika	  kvaliteter	  att	  jobba	  med.	  
• Blivit	  mer	  positivt	  inställd.	  
• Både	  för	  att	  jag	  har	  jobbat	  med	  det	  och	  varit	  på	  olika	  mässor.	  
• Den	  har	  förbättrats	  eftersom	  jag	  ser	  möjligheter	  att	  utforma.	  
• Den	  har	  lärt	  mig	  mer	  och	  därför	  har	  attityden	  förändrats.	  
• Den	  har	  ökat	  marginellt	  då	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  plåt	  i	  två	  projekt	  inom	  de	  senaste	  5	  åren.	  
• Det	  finns	  beständigare	  material	  än	  plåt.	  Plåt	  slits	  och	  står	  sig	  inte	  i	  längden.	  
• Det	  finns	  fler	  möjligheter/fler	  uttrycksmöjligheter.	  
• Det	  har	  blivit	  mer	  aktuellt	  med	  plåt	  igen.	  
• Det	  har	  kommit	  nya	  fina	  exempel	  t.ex.	  perforerad	  plåt.	  Utbudet	  har	  ökat-‐plåten	  har	  blivit	  mer	  synlig	  i	  det	  

man	  bygger.	  
• Det	  positiva	  intrycket	  har	  inte	  förändras,	  fler	  produkter	  och	  valmöjligheter	  när	  det	  gäller	  behandlingar	  och	  

uttryck.	  
• Eftersom	  jag	  har	  fått	  bra	  med	  inspiration	  genom	  åren.	  
• Eftersom	  jag	  har	  fått	  mer	  erfarenhet	  genom	  åren.	  
• Eftersom	  jag	  har	  fått	  mer	  kunskap	  inom	  området	  genom	  åren.	  
• Eftersom	  jag	  nyss	  har	  börjat	  arbetat	  med	  det.	  Och	  så	  har	  jag	  gått	  på	  olika	  plåtdagar	  och	  de	  har	  ökat	  min	  

kunskap.	  
• Eftersom	  vi	  har	  arbetat	  mer	  med	  plåt	  och	  efter	  varje	  projekt	  så	  får	  man	  mer	  kunskap.	  Det	  kommer	  även	  

alltid	  nya	  produkter	  och	  användandet	  	  ökar.	  
• Fler	  produkter	  marknadsförs.	  
• Fler	  uttryck,	  bättre	  detaljbearbetning.	  
• Framförallt	  kunskap	  då	  jag	  vet	  eftersom	  jag	  har	  deltagit	  på	  olika	  seminarium	  och	  kollat	  på	  hur	  andra	  

människor	  gör	  och	  hur	  byggplåt	  används..	  
• Fungerar	  och	  kan	  vara	  snygg	  om	  man	  hittar	  rätt	  tillverkare.	  



	  
	  

• För	  att	  vi	  använt	  det	  i	  några	  projekt.	  jag	  har	  lärt	  mig	  mer	  om	  kvalitets	  nivåer	  ,	  lack	  och	  
åldringsbeständighet.	  

• Har	  fått	  mer	  kunskap.	  
• Har	  förändrats	  till	  det	  bättre	  tack	  vare	  fina	  referensprojekt.	  
• Har	  varit	  på	  2	  plåtmässor	  där	  man	  fått	  information	  om	  nya	  sätt	  för	  användning.	  
• Jag	  har	  arbetat	  mera	  med	  plåtprojekt	  och	  därför	  fått	  en	  högra	  kunskapsnivå.	  
• Jag	  har	  bara	  jobbat	  inom	  branschen	  i	  5	  år	  så	  jag	  har	  alltid	  lärt	  mig	  något	  i	  varje	  projekt	  om	  diverse	  

material.	  
• Jag	  har	  fått	  inblick	  vad	  det	  finns	  för	  olika	  produkter.	  Jag	  har	  jobbat	  med	  plåtprojekt.	  
• Jag	  har	  fått	  mer	  information	  inom	  området	  och	  det	  har	  byggts	  mer	  intressanta	  projekt	  med	  plåt	  vilket	  då	  

har	  ökat	  mitt	  intresse.	  
• Jag	  har	  fått	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  projekt	  där	  byggnadsplåt	  förekommer.	  
• Jag	  har	  jobbat	  med	  det	  på	  riktigt	  och	  så	  var	  jag	  på	  plåtmässan.	  
• Jag	  har	  jobbat	  med	  projekt	  där	  det	  har	  funnits	  båda	  fasad	  och	  tak	  med	  plåt	  och	  där	  fått	  mer	  kunskap	  inom	  

området.	  
• Jag	  har	  jobbat	  mer	  i	  den	  typen	  av	  projekt	  och	  har	  därför	  lärt	  mig	  mer	  och	  gjort	  olika	  sorts	  research	  och	  då	  

lärt	  mig	  mer.	  
• Jag	  har	  lärt	  mig	  mer,	  bl.a.	  som	  komplementmaterial	  till	  betong	  och	  trä.	  
• Jag	  har	  lärt	  mig	  om	  plåt	  då	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  det	  i	  olika	  projekt.	  
• Jag	  har	  sett	  många	  bra	  och	  fina	  lösningar	  som	  jag	  inte	  har	  sett	  tidigare.	  Jag	  har	  även	  sett	  många	  

standardlösningar	  som	  inte	  har	  varit	  så	  bra,	  så	  jag	  har	  blivit	  både	  mer	  positiv	  och	  negativt	  inställd.	  Positiv	  
till	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  men	  negativ	  till	  de	  standardlösningar	  som	  finns.	  

• Jag	  har	  varit	  på	  Plåt15	  och	  där	  lärde	  jag	  mig	  mer	  om	  plåt.	  
• Jag	  jobbade	  med	  ett	  projekt	  med	  byggnadsplåt	  och	  det	  var	  första	  gången	  jag	  jobbade	  med	  materialet	  och	  

jag	  fick	  upp	  ögonen	  för	  det.	  
• Jag	  är	  rätt	  så	  ny	  inom	  branschen	  och	  är	  i	  fortfarande	  i	  inlärningsprocess	  och	  lär	  mig	  nya	  saker	  varje	  dag.	  
• Kan	  användas	  till	  fasader,	  detaljering.	  Mer	  levande	  material.	  
• Kan	  tänka	  sig	  att	  använda	  det	  mer	  än	  förr.	  
• Kommer	  fram	  nya	  material	  och	  ju	  mer	  man	  arbetar	  med	  det	  lär	  man	  sig	  mer.	  
• Kommit	  fram	  medveten	  sätt	  på	  fasadutformningen.	  
• Man	  har	  fått	  bättre	  kunskap	  om	  det	  och	  sett	  fler	  referensprojekt.	  
• Man	  har	  stött	  på	  det	  i	  samband	  med	  projekt	  och	  därför	  har	  det	  förändrats.	  
• Man	  hör	  att	  det	  kan	  försvinna	  för	  att	  det	  är	  så	  stöldbegärligt.	  
• Man	  lär	  sig	  mer	  om	  materialet.	  
• Man	  lär	  sig	  mer.	  
• Man	  ser	  det	  mer	  ihop	  med	  andra	  material.	  
• Mer	  användningar	  av	  plåt	  idag	  men	  mer	  utanför	  Sveriges	  gränser.	  
• Mer	  information	  och	  arbete	  	  med	  metall.	  
• Mer	  kunskap	  om	  att	  det	  finns	  t.ex.	  kassettplåt	  och	  olika	  infästningssystem.	  
• Mer	  kunskap.	  
• Modernt	  material	  i	  ropet.	  Underhållsmässigt	  rätt	  robust.	  
• Plåt	  används	  som	  fasadmaterial	  mycket	  mer	  nu.	  
• Plåt	  kan	  förhöja	  den	  estetiska	  upplevelsen.	  Jag	  vet	  av	  erfarenhet	  att	  vissa	  material	  lämpar	  sig	  bättre	  än	  

andra.	  
• Till	  det	  bättre,	  har	  själv	  projekterat	  plåtfasader.	  
• Var	  på	  plåtdagen	  och	  fick	  mycket	  information	  och	  bra	  föreläsare.	  
• Vi	  har	  genomfört	  ett	  par	  projekt	  med	  stor	  andel	  plåt	  i	  fasad	  och	  plåt	  som	  har	  fått	  mig	  att	  lära	  mig	  mera	  

inom	  området.	  



	  
	  

• Vi	  har	  gått	  från	  att	  kunna	  jobba	  med	  koppar	  med	  mässing	  och	  kunnat	  arbeta	  med	  andra	  plåtar	  än	  stålplåt.	  
• Vi	  har	  projekt	  som	  görs	  i	  rostfri	  plåt.	  Nya	  produkter	  i	  infärgade	  plåtar.	  
• Nej/Vet	  ej	  

	   	  



	  
	  
2a.	  Kan	  du	  beskriva	  Hur	  och	  Varför?	  Svarat	  Nej	  i	  föregående	  fråga:	  

• All	  kunskap	  om	  plåt	  har	  jag	  fått	  i	  Sverige.	  
• Använt	  plåt	  dekorativt	  på	  fasader	  och	  balkonger.	  
• Bra	  material,	  fina	  referensprojekt	  som	  man	  har	  påverkats	  av.	  
• Byggnadsplåt	  är	  ett	  av	  de	  grundläggande	  materialen.	  Vi	  jobbar	  med	  plåt	  hela	  tiden.	  
• Det	  har	  inte	  hänt	  så	  många	  förändringar	  på	  senaste	  tiden.	  
• Det	  har	  inte	  kommit	  fram	  något	  som	  har	  gjort	  så	  att	  den	  har	  förändrats.	  
• Det	  kommer	  nya	  material	  på	  marknaden	  hela	  tiden.	  
• Eftersom	  jag	  inte	  har	  använt	  mig	  av	  det	  så	  mycket.	  
• Har	  använt	  det	  i	  samma	  omfattning	  som	  för	  5	  år	  sen.	  
• Har	  inte	  så	  mycket	  erfarenhet.	  
• Har	  inte	  varit	  i	  branschen	  så	  länge.	  
• Har	  inte	  varit	  verksam	  så	  länge.	  
• Jag	  har	  inte	  jobbat	  med	  plåt	  de	  senaste	  5	  åren.	  
• Jag	  har	  kunnat	  mycket	  inom	  området	  från	  början.	  
• Jag	  tror	  att	  jag	  har	  haft	  en	  ganska	  god	  uppfattning	  sen	  tidigare,.	  
• Jag	  tycker	  att	  jag	  alltid	  har	  varit	  positivt	  inställd.	  
• Kopplad	  med	  vad	  man	  håller	  på	  med	  i	  projekt,	  har	  intej	  kommit	  några	  nya	  frågeställningar.	  
• Plåt	  är	  ett	  användbart	  material.	  
• Vi	  kan	  inte	  få	  in	  det.	  Kunden	  vill	  inte	  ha	  det.	  

	  
	   	  



	  
	  
	  

	  
	  
3a.   Vi lka  var  de  största  utmaningarna?  

• Alla	  olika	  behandlingar	  som	  finns,	  kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  hur	  olika	  typer	  åldrar	  sig.	  
• Att	  bygga	  ihop	  plåten	  i	  större	  utsträckningar.	  
• Att	  det	  är	  dyrare.	  
• Att	  få	  det	  ordentligt	  utfört,	  hänger	  mycket	  plåtslagare,	  utmaning	  att	  hitta	  en	  bra	  plåtslagare.	  
• Att	  få	  detaljer	  som	  stämmer	  överens	  med	  husets	  gestaltning,.	  
• Att	  få	  en	  sammanhängande	  konstruktion	  och	  att	  få	  till	  byggnadsdetaljerna	  snygga.	  
• Att	  få	  fram	  rätt	  produkt	  som	  klarar	  de	  krav	  som	  byggherren	  har.	  
• Att	  få	  godkänt/garanti	  på	  ett	  tätt	  tak.	  
• Att	  få	  skarvarna	  snygga	  och	  släta.	  
• Att	  få	  till	  bra	  detaljer.	  
• Att	  få	  till	  precisionen.	  
• Att	  förmedla	  snygga	  detaljer.	  
• Att	  hitta	  bra	  infästningsdetaljer.	  
• Att	  hitta	  en	  bra	  plåtslagare.	  
• Att	  hitta	  rätt	  kulörer.	  
• Att	  hitta	  rätt	  ytfinish,	  ibland	  många	  tråkiga	  standardkulörer.	  Även	  infästningssystem	  var	  utmanade.	  
• Att	  komma	  på	  rätt	  idéer	  helt	  enkelt.	  
• Att	  lära	  sig	  tekniken	  från	  konstruktör.	  
• Att	  man	  ska	  göra	  bra	  detaljer	  för	  då	  behöver	  man	  support.	  
• Att	  välja	  rätt	  sorts	  plåt	  till	  fasaden.	  Att	  övertala	  dem	  att	  göra	  någonting	  bra.	  
• Behålla	  det	  kostnadsmässigt,	  mot	  slutet	  blev	  det	  papp.	  
• Bra	  plåtslagare	  som	  följer	  ritningar.	  
• Brandskyddet	  bakom	  fasadplåten,	  detaljlösningarna	  kring	  fönster	  och	  takfot.	  



	  
	  

• De	  skulle	  lägga	  om	  ett	  gammalt	  grönmålad	  plåt	  och	  då	  var	  det	  svårt	  att	  hitta	  en	  bra	  nyans	  och	  det	  blev	  
inte	  riktigt	  bra	  enligt	  mig.	  Att	  sitta	  på	  ny	  koppar	  nu	  så	  känns	  det	  som	  man	  skriker	  till	  sig	  koppartjuvar	  så	  
det	  blir	  svårt.	  

• De	  är	  att	  kunna	  behandla	  plåten	  väl.	  
• Dels	  att	  hitta	  ekonomisk	  lösning	  och	  få	  det	  snyggt.	  
• Det	  var	  kanske	  att	  det	  var	  svårt	  med	  hantverkare	  med	  att	  få	  dem	  att	  göra	  som	  man	  ville	  eftersom	  att	  de	  

inte	  hade	  kunskapen	  om	  hur	  man	  utförde	  speciallösningar.	  
• Det	  är	  svårt	  att	  få	  ihop	  färgerna	  när	  man	  beställer	  från	  olika	  leverantörer.	  
• Det	  är	  så	  stort	  bostadshus	  på	  16	  våningar	  som	  vi	  måste	  täcka	  med	  shingelteknik	  vilket	  är	  väldigt	  

utmanande.	  Även	  kulörsättningen	  av	  plåten	  är	  en	  utmaning.	  
• Detaljer.	  
• Detaljer.	  Kunskaper	  om	  detaljnivå.	  Få	  till	  detaljerna	  bra	  i	  fasader.	  
• Detaljerna	  att	  få	  ihop	  plåtdetaljerna.	  
• Dubbelutnyttja	  som	  bärande	  yta	  och	  kombinera	  med	  luftkanaler	  och	  paneler.	  
• Ett	  bra	  material	  som	  man	  kan	  forma.	  
• Fasadplåten	  t.ex.	  kassetter,	  bandplåtad	  fasad	  vilket	  kan	  ses	  som	  ett	  mjukare	  material.	  
• Formen	  har	  ett	  snyggt	  utseende.	  
• Få	  dem	  att	  välja	  rätt	  sorts	  plåt.	  
• Få	  det	  att	  smälta	  in	  i	  byggnaden	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
• Få	  det	  slätt	  och	  att	  det	  inte	  ser	  buckligt	  ut.	  
• Få	  ihop	  estetiken.	  Kulörer	  på	  plåt	  är	  svårt	  att	  match	  med	  träfasad.	  Träet	  bör	  matcha	  mot	  plåten.	  
• Få	  till	  detaljlösningar,	  ser	  bearbetat	  ut,	  snygga	  detaljlösningar.	  
• Följa	  detaljerna	  enligt	  AMA.	  
• Hantverkskunnande	  i	  detaljer.	  
• Hitta	  infästningsdetaljer	  och	  montage.	  Ta	  fram	  materialprover.	  Handhavande	  av	  plåt.	  
• Hitta	  rätt	  säljare.	  
• Hur	  man	  får	  till	  snygga	  detaljer	  som	  taknock	  och	  husgavlar.	  
• Hur	  man	  löser	  genomföringar	  av	  bland	  annat	  ventilation,	  skorstenar.	  
• Hur	  materialet	  reagerar	  med	  infästning,	  korrosion.	  
• Hållbarhet,	  infästningar.	  
• Hållbarhetsaspekten,	  och	  ytbehandling.	  
• Hörnmöten,	  avvattning.	  
• Inget	  utmanande	  eftersom	  det	  var	  ett	  simpelt	  projekt.	  
• Jag	  tycker	  inte	  det	  var	  några	  utmaningar.	  Utföraren,	  den	  som	  gör	  arbetet.	  
• Kommer	  senare.	  
• Kostnader.	  
• Miljö-‐hade	  en	  plåt	  som	  innehöll	  zink	  och	  koppar.	  
• Måste	  ha	  miljöklassning.	  Svårt	  med	  färg	  och	  plåt.	  
• Mönster,	  få	  till	  materialmöten,	  få	  det	  fint	  med	  plåt	  på	  gamla	  hus.	  
• Oftast	  just	  fasaderna,	  beror	  på	  vad	  man	  ska	  göra	  men	  självs	  formspråket.	  
• Plåtdetaljer,	  svårt	  att	  hitta	  bra	  referenser	  hur	  detaljer	  kan	  lösas,	  önskvärt	  om	  branschen	  försökte	  ta	  fram	  

exempel	  på	  fungerande	  detaljlösningar	  som	  referens.	  
• Plåtdetaljer.	  
• Plåtkonsult	  behövs.	  
• Rening	  av	  koppar.	  Jobba	  mot	  fördomar.	  
• Rätt	  materialval	  ur	  miljösynpunkt,	  Detaljutföranden	  och	  effektiviseringen	  av	  produktion.	  
• Skarvarna,	  en	  utmaning	  är	  att	  kopparplåt	  anses	  vara	  miljöfarligt.	  
• Slarv	  på	  bygget.	  



	  
	  

• Svårt	  med	  vattenavrinning.	  
• Takavvattning,.	  
• Takplåt.	  
• Tekniska	  lösningar	  och	  detaljer.	  Få	  med	  kunden	  på	  banan.	  
• Tekniska	  lösningar.	  Måste	  anlita	  plåtslagare.	  
• Val	  av	  plåt	  på	  tak	  är	  att	  färgen	  ska	  vara	  beständig	  och	  ha	  rätt	  kulör.	  Hållbar	  kulör	  så	  att	  det	  inte	  flagar	  

samt	  miljövänligt.	  
• Variationen	  på	  paroc-‐hallarna	  har	  varit	  det	  svåraste	  för	  oss.	  
• Vi	  använder	  oss	  av	  en	  stomme	  med	  stål	  och	  plåt.	  
• Vilken	  typ	  av	  färg	  man	  kunde	  använda	  för	  att	  måla	  plåten	  och	  olika	  typer	  av	  falsningar.	  
• Inga	  utmaningar/Vet	  ej	  (18	  st)	  

	  
	  
	   	  



	  
	  

	  
  

3c.   Varför  blev  det   inte  av?  

• Det	  gick	  inte.	  De	  tycker	  det	  är	  fel	  material.	  
• Vet	  	  ej/Ej	  svar	  

	  

	   	  



	  
	  

	  

4a.   Om  ja.   Vad  gjorde  projektet   lyckat?  

• Att	  det	  var	  skickligt	  folk	  på	  lackeringsbiten.	  
• Plåtarbetarna	  lyfte	  projektet.	  
• Eftersom	  att	  vi	  fick	  det	  vi	  velat,	  det	  är	  inte	  alltid	  vi	  får	  det	  när	  vi	  ritar	  och	  föreslår,	  och	  vi	  hade	  valt	  en	  

specifik	  rostfri	  plåt	  som	  lyckades.	  
• Bra	  plåttillverkare	  och	  bra	  plåtslagare	  på	  plats.	  
• Det	  var	  just	  plåten	  som	  var	  bra.	  
• Det	  var	  mycket	  arbete	  ifrån	  arkitekten	  på	  detaljarbetet	  och	  ett	  väldigt	  nära	  samarbeta	  mellan	  leverantör	  

och	  arkitekt.	  
• Bra	  hantverk.	  
• Helhetskonceptet,	  framförallt	  de	  gröna	  inslagen	  av	  projektet.	  
• Att	  plåtslagarna	  och	  byggare	  är	  bra	  och	  ser	  till	  att	  efterfölja	  beskrivningar	  och	  handlingar.	  
• Att	  plåten	  i	  sin	  helhet	  har	  fungerat.	  
• Att	  vi	  gjorde	  utformningen	  väldig	  enkel.	  
• Att	  det	  var	  en	  duktig	  arkitekt.	  
• Konsulternas	  kompetens.	  
• Det	  blev	  som	  man	  tänkt	  sig.	  Projektet	  i	  sin	  helhet	  var	  bra.	  
• Att	  vi	  jobbade	  men	  en	  bra	  plåtentreprenör	  så	  det	  blev	  en	  bra	  finish.	  Blev	  ett	  bra	  samarbete.	  
• Provplåtning	  och	  duktiga	  hantverkare	  samt	  bra	  kommunikation.	  
• För	  en	  beställare,	  att	  husen	  fungerar.	  
• Uppförande	  som	  är	  väldigt	  viktig.	  
• Det	  var	  en	  duktig	  plåtkonsult.	  
• Plåtdetaljer	  med	  formen	  	  av	  takkupor	  och	  ihopsättning.	  
• Materialet	  och	  utformning	  och	  kvalitet.	  
• Beställarens	  krav	  och	  utgångspunkt.	  Vi	  fick	  medverka	  från	  start	  till	  mål.	  
• Fick	  bra	  support	  från	  de	  som	  säljer	  plåtkassetter.	  
• Att	  alla	  människor	  som	  deltog	  i	  projektet	  gjorde	  ett	  bra	  jobb.	  
• Skickliga	  byggare.	  



	  
	  

• Fick	  plåtpriset	  2015,	  detaljerna	  blev	  lyckade.	  
• Ett	  bra	  samarbete	  mellan	  oss	  och	  byggarna.	  
• Vi	  hade	  tid	  att	  göra	  det.	  
• Bra	  entreprenörer.	  
• Duktiga	  plåtkonsulter.	  
• Jag	  hade	  en	  bra	  takläggare.	  
• Beställaren	  blev	  nöjd	  samt	  att	  det	  var	  enkelt	  att	  arbeta	  med.	  
• Att	  det	  var	  ett	  väl	  genomfört	  arbete	  på	  plats.	  
• Man	  hade	  valmöjligheter.	  Det	  var	  inte	  så	  aktuellt	  med	  miljöklassning	  förut.	  
• Bra	  arkitekt	  och	  bra	  material.	  
• Att	  det	  blev	  som	  vi	  tänkt	  oss	  under	  förutsättningarna.	  
• Bra	  material	  som	  har	  funnits	  länge	  i	  byggbranschen	  med	  säkra	  konstruktioner.	  
• Anpassningsbart	  med	  olika	  färger.	  
• Stannade	  på	  ritbordet.	  
• Bra	  plåtentreprenad.	  
• Det	  fanns	  en	  konsekvens	  i	  utformningen	  och	  så	  var	  det	  bra	  och	  skickliga	  entreprenörer.	  
• Arbetade	  med	  många	  olika	  typer	  av	  plåt.	  
• Takmaterialet.	  
• Kunnig	  plåtslagare.	  
• Duktiga	  hantverkare	  och	  att	  arkitekten	  får	  vara	  med	  i	  byggprojektet.	  
• Att	  entreprenören	  lyckas	  med	  detaljerna.	  
• Upplevelsen	  av	  projekt	  få	  problem	  i	  samband	  med	  bygget.	  
• Takplåt-‐inga	  konstigheter.	  
• Bra	  samarbeten	  mellan	  beställare.	  
• Att	  det	  blir	  byggt	  så	  man	  har	  ritat,	  duktiga	  plåtentreprenörer.	  
• Helheten	  i	  sig	  var	  lyckad.	  
• Materialets	  struktur	  och	  förmåga	  att	  ändra	  sig.	  
• Det	  blev	  ett	  harmoniskt	  utseende.	  
• En	  duktig	  arkitekt.	  Byggaren	  klarade	  av	  det	  bra.	  
• Samarbetet	  med	  leverantörer	  och	  plåtslagare.	  
• Generellt	  gick	  allt	  bra.	  
• Inget/Vet	  ej	  (7	  svar)	  

	  

4b.  Om  nej.   Vad  blev  annorlunda  och  varför?  

• Arkitekten	  vill	  att	  det	  ska	  bli	  slätt	  vilket	  inte	  plåtslagaren	  vill.	  Man	  kan	  vara	  rädd	  för	  reklamation	  pga	  
inträngande	  fukt.	  

• Blev	  så	  pass	  påtaglig	  och	  inte	  så	  diskret,	  
• Det	  är	  väl	  som	  i	  många	  projekt,	  om	  man	  inte	  är	  tillräckligt	  insatt	  i	  byggtekniken	  så	  går	  man	  in	  med	  för	  

höga	  förväntningar	  i	  projektet.	  
• För	  stora	  plåtdetaljer,	  dålig	  kommunikation.	  Olika	  målbilder,	  
• Taket	  blev	  papp.	  
• Vi	  kunde	  inte	  hitta	  samma	  kulör	  så	  det	  blev	  en	  förändring	  av	  kulörerna	  till	  det	  sämre.	  

     



	  
	  
5.  Vi lka  aspekter  påverkade  ditt   val   av  plåtmateria l?   

• Aluminium	  är	  lättare	  att	  bearbeta	  och	  rostar	  inte.	  
• Att	  det	  fanns	  system	  som	  passade	  den	  gestaltningsintention	  som	  vi	  hade.	  
• Att	  det	  skall	  snyggare	  och	  tunnare,.	  
• Att	  hitta	  ett	  material	  som	  fungerade	  för	  båda	  tak	  och	  fasad.	  Även	  att	  hitta	  material	  som	  var	  hållbart	  över	  

tid.	  
• Behövde	  en	  röd	  aluminiumplåt	  i	  detta	  projekt.	  Var	  beställarna	  som	  ville	  ha	  en	  färgad	  plåt.	  falsad	  plåt.	  
• Beror	  helt	  på	  situationen.	  
• Beständighet	  i	  färg,	  ytbehandling,	  pris,	  storlek.	  
• Beständighet,	  miljöpåverkan,	  utseende.	  
• Bra	  material,	  praktiskt	  och	  ekonomiskt.	  
• Den	  arkitekturen	  den	  skulle	  passa	  med.	  
• Design,	  man	  vill	  ha	  många	  möjligheter	  med	  plåten,	  hållbarhet.	  
• Det	  beror	  helt	  på	  förutsättningarna	  på	  projektet.	  
• Det	  beror	  på	  vilken	  beställare	  vi	  har.	  
• Det	  beror	  på	  vilket	  uttryck	  man	  vill	  ha.	  
• Det	  blir	  en	  dialog	  med	  beställaren.	  
• Det	  hade	  att	  göra	  med	  plåtentreprenören.	  
• Det	  som	  beställarna	  vill	  ha,	  t.ex.	  standard.	  
• Det	  är	  ett	  säker	  kort,	  man	  vet	  att	  det	  funkar.	  
• Det	  är	  främst	  det	  estetiska.	  
• Det	  är	  olika	  för	  olika	  projekt,	  ibland	  är	  det	  kostnaden	  och	  ibland	  för	  att	  man	  vill	  åt	  ett	  specifikt	  uttryck.	  
• Ekonomi,	  hållbarhet,	  garanti	  på	  färg	  och	  material.	  
• Ekonomi.	  
• En	  fasadbeklädnad	  som	  beställaren	  ville	  ha.	  
• Estetik	  samt	  ekonomi.	  
• Estetisk,	  format.	  
• Estetiska	  skäl.	  
• Estetiska	  och	  hållbarhet.	  Lätt	  material.	  
• Finare	  än	  papp.	  
• Form,	  funktion	  och	  utseende.	  
• Format,	  kulörer,	  former.	  
• Fuktsäkerhet,	  motstå	  olika	  klimat.	  
• Funktion,	  ekonomi,	  design.	  
• Färg	  och	  hållbarhet.	  
• Gestaltningen.	  
• Hela	  projektet	  i	  sig,	  beständighet,	  miljö,	  miljöpolicy.	  
• Hur	  tåligt	  och	  lätt	  det	  är	  att	  underhålla.	  
• Hur	  väl	  de	  kan	  klara	  uppgiften.	  Behov	  av	  skarvar	  bl.a.	  
• Huvudsakligen	  utseende.	  
• Hållbarhet,	  estetik	  och	  modulerbarhet.	  
• Hållbarhet,	  livslängd,	  utseende,.	  
• Hållbarhet,	  patentering	  över	  tid,	  pris,	  en	  yta	  som	  skiftar/reflekterar	  ljus.	  
• Hållbarhet,	  slitage	  och	  utseende.	  
• I	  första	  hand	  takfallet,	  underhåll.	  
• Inte	  så	  mycket	  underhåll	  på	  taket.	  
• Klimat	  och	  att	  det	  ska	  passa	  in	  i	  ombyggnaden.	  Hur	  man	  kan	  avleda	  fukt.	  



	  
	  

• Kostnad,	  hållbarhet	  över	  tid,.	  
• Kostnad,	  kulör.	  
• Kulören	  ihop	  med	  andra	  material.	  
• Kulörer,	  profiler.	  
• Kulörer,	  underhåll,	  pris.	  
• Kunden	  ville	  ha	  ett	  plåttak.	  
• Kvalitet	  och	  tjocklek	  på	  plåt.	  
• Kvalitet	  och	  ytbehandlingar	  samt	  storlek	  på	  skivor	  och	  hålmönster.	  
• Kvalitet.	  
• Livslängden	  och	  hållbarheten.	  
• Man	  skulle	  gärna	  vilja	  jobba	  i	  koppar	  men	  det	  är	  för	  dyrt	  och	  därför	  jobbar	  man	  med	  garvad	  plåt	  .	  
• Material	  om	  det	  har	  förekommit	  i	  fler	  prospekt.	  
• Materialets	  karaktär	  samt	  livligheten	  istället	  för	  att	  använda	  skivor.	  
• Mest	  beställarens	  önskemål.	  
• Miljö,	  gestaltning,	  tålighet.	  
• Miljö,	  tillgänglighet	  till	  materialet,	  att	  det	  fanns	  med	  kort	  leveranstid,	  utseende.	  
• Miljömärkning.	  
• Möjlighet	  till	  variation.	  
• Möjligheten	  att	  välja	  kulör.	  
• Omgivningen	  och	  typ	  av	  projekt.	  
• Omgivningen.	  
• Pris,	  estetiska	  värden,	  hur	  det	  ser	  ut.	  
• Pris,	  funktion,	  estetik.	  
• Pris,	  hållbarhet	  och	  utseende.	  
• Priset.	  
• Påbyggnad	  på	  tak.	  
• Sammanhanget	  ny-‐	  eller	  ombyggnad.	  Måste	  se	  till	  husets	  karaktär.	  Ytbehandling	  är	  viktig.	  Plåt	  ska	  se	  ut	  

som	  plåt	  och	  vara	  korrosionsbehandlad.	  Plåtkassettsystem	  kan	  användas.	  Dåligt	  applicerad	  plåt	  vill	  ingen	  
ha	  med	  dålig	  ytbehandling.	  

• Tillbyggnad	  till	  kopparplåt.	  
• Typen	  av	  patinering.	  
• Uppskattar	  styrkan	  i	  plåten,	  bra	  konstruktionslösningar	  i	  själva	  fasadsystemet,	  tunna	  och	  skir	  gestalt.	  
• Uteslutande	  estetiskt.	  Eller	  kravet	  från	  beställaren.	  
• Utseende	  och	  hållbarhet.	  
• Utseende,	  hur	  lätt	  materialet	  är	  att	  arbeta	  med.	  
• Utseende,	  hållbarhet,	  pris.	  
• Utseende,	  hållbarhet.	  
• Utseende,	  pris.	  
• Utseende,	  pris.	  
• Utseende.	  
• Utseende.	  
• Utseende.	  
• Var	  förutsatt	  från	  början.	  
• Vi	  ville	  ha	  en	  slät	  fasad	  och	  det	  fick	  vi	  genom	  plåtkassetter.	  
• Ytfinish,	  flexibilitet,	  miljömärkning	  och	  pris.	  
• Ytfinish,	  kulör,	  liv	  i	  plåten,	  utbud	  av	  standardkulörer,	  flexibilitet	  hos	  leverantörerna.	  
• Ytskiktet	  och	  storleken.	  
• Vet	  ej/Ej	  svar	  (5	  svar)	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	   	  



	  
	  

	  

8.  Var  vänder  du  dig   i   dag  för   att    få   mer   information  v id  val   av  plåt   som  byggnadsmateria l?   
Annat  

• Byggfakta.	  
• Fasadleverantören.	  
• Plåtmästaren.	  
• Referensbiblioteke.t	  
• Referensprojekt	  
• Referensprojekt.	  
• Ringer	  till	  entreprenörer.	  
• Tillverkarna.	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

  

     



	  
	  

  

10.   Hur  kan  branschorganisat ionen  Svensk  Byggplåt   underlätta  för   dig    i   d itt   arbete  
  om  du  v i l l    föreskr iva  plåt    i   en  byggnad?  

• Att	  bistå	  med	  alla	  egenskaper	  vi	  skall	  skriva	  in..	  
• Att	  de	  finns	  och	  kan	  svara	  på	  frågor	  via	  telefon..	  
• Att	  de	  har	  en	  bra	  hemsida,	  som	  är	  bättre	  än	  Träguiden..	  
• Att	  de	  har	  en	  bra	  support	  och	  att	  man	  får	  en	  bra	  respons	  på	  en	  gång..	  
• Att	  de	  visar	  sig	  på	  mässorna	  som	  finns..	  
• Att	  ha	  bra	  detaljer	  på	  olika	  plåtar,	  även	  i	  3d	  format..	  
• Att	  ha	  mer	  information..	  
• Att	  ha	  mer	  leverantörer	  och	  mer	  prover	  på	  mässor..	  
• Att	  informationen	  är	  lättillgänglig,	  att	  den	  finns	  på	  Internet..	  
• Att	  man	  får	  hjälp	  med	  föreskrivande	  text	  så	  att	  den	  blir	  korrekt..	  
• Att	  man	  har	  en	  hemsida	  där	  det	  finns	  en	  sammanställning	  för	  plåt..	  
• Att	  man	  kan	  ringa	  och	  en	  bra	  hemsida	  med	  bra	  information.	  
• Att	  man	  kan	  ringa	  till	  en	  bra	  konsult..	  
• Bistå	  med	  faktakunskaper	  när	  det	  gäller	  val	  av	  plåt,	  miljö,	  ekonomiskt	  perspektiv.	  Detaljlösningar..	  
• Bra	  informationsmaterial.	  
• Bra	  med	  information	  på	  Internet..	  
• Bra	  om	  det	  finns	  någon	  man	  kan	  ringa	  en	  oberoende	  konsultation..	  
• De	  behöver	  ändra	  sin	  image	  hos	  kunderna.	  De	  behöver	  marknadsföra	  sig	  bättre.	  Att	  det	  inte	  kostar	  mer	  

med	  plåt..	  
• De	  har	  rådgivare	  man	  kan	  fråga.	  
• De	  kan	  förlägga	  sina	  plåtseminarier..	  
• De	  kan	  hjälpa	  till	  med	  produktval	  och	  detaljlösningar.	  dock	  så	  vänder	  man	  sig	  oftast	  till	  leverantörerna	  

med	  dessa	  frågor,	  brukar	  inte	  vända	  mig	  till	  branschorganisationen..	  
• De	  kan	  skapa	  riktlinjer	  och	  rekommendationer.	  
• Det	  skulle	  finnas	  plåtkonsulter	  man	  kan	  vända	  sig	  till,	  en	  förteckning	  över	  rådgivande	  konsulter	  man	  kan	  

vända	  sig	  till..	  



	  
	  

• En	  bra	  hemsida	  men	  rätt	  information,	  utan	  produkter	  från	  olika	  företag.	  En	  oberoende	  hemsida..	  
• En	  bra	  närvaro	  på	  nätet.	  Att	  rätt	  saker	  kommer	  upp	  när	  man	  googlar..	  
• En	  samlingspunkt	  med	  all	  information	  om	  plåt..	  
• Ett	  webbaserat	  frågeforum,	  möten	  drar	  ut	  på	  tiden..	  
• Exempel	  på	  föreskriftstext	  hade	  varit	  bra..	  
• Figursydda	  beskrivningstexter	  för	  hur	  det	  skall	  se	  ut..	  
• Fina	  referensprojekt,	  där	  vi	  får	  ta	  del	  av	  detaljritningar..	  
• Framförallt	  ställa	  olika	  av	  plåtar	  emot	  varann	  och	  jämföra	  med	  olika	  testar	  i	  bland	  annat	  hållbarhet	  och	  

ekonomi..	  
• För	  det	  första,	  att	  ha	  en	  bra	  hemsida	  som	  är	  lätt	  att	  använda..	  
• Generellt	  mer	  tillgänglighet	  och	  samla	  leverantörers	  utbud	  på	  samma	  ställe..	  
• Genom	  att	  ge	  support	  så	  man	  kan	  ringa..	  
• Genom	  att	  ha	  skickliga	  kunnigare	  plåtmänniskor	  som	  kan	  hjälpa	  med	  tekniska	  detaljen,	  det	  finns	  sådana	  

inom	  glasindustrin..	  
• Genom	  att	  synas	  på	  nätet	  och	  tidningar	  med	  inspirationsbilder..	  
• Genom	  att	  vara	  snabba	  på	  att	  svara	  och	  öppen	  för	  att	  spåna	  och	  forma	  tillsammans..	  
• Genom	  att	  vara	  tillgängliga	  att	  besvara	  frågor	  när	  det	  behövs..	  
• Genom	  information	  projekteringsanvisningar,	  bra	  support.	  
• Genom	  synlig	  kontaktväg..	  
• Gör	  miljöjämförelse	  med	  andra	  material	  under	  en	  livscykel	  av	  materialet..	  
• Ha	  bra	  hemsidor	  med	  mycket	  detaljer,	  att	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  förstå..	  
• Ha	  bra	  hemsidor	  med	  mycket	  teknisk	  information.	  
• Ha	  en	  samlad	  hemsida	  med	  showroom..	  
• Ha	  information	  som	  går	  lätt	  att	  hitta	  på	  Internet,	  en	  bra	  utformad	  hemsida	  med	  bra	  information	  om	  bland	  

annat	  tekniska	  lösningar.	  Uppritade	  principlösningar	  är	  ett	  plus..	  
• Ha	  mycket	  information	  på	  	  hemsidan..	  
• Ha	  någon	  att	  kontakta..	  
• Ha	  referenser/bilder,	  bra	  teknisk	  information..	  
• Handböcker	  i	  bokform	  eller	  på	  Internet.	  Tegelindustrin	  har	  gratis	  handböcker	  som	  vi	  får,	  jag	  skulle	  gärna	  

se	  att	  plåtindustrin	  hade	  något	  motsvarande..	  
• Hjälpa	  med	  beskrivningstexter,	  de	  skulle	  kunna	  skicka	  över	  en	  text	  i	  pdf	  för	  olika	  beskrivningar	  så	  man	  kan	  

få	  den	  kvalité	  man	  vill	  ha..	  
• Hjälpa	  mig	  att	  få	  fram	  en	  prisbild	  på	  ett	  enkelt	  sätt..	  
• Information	  om	  priser	  inkl.	  montering..	  
• Informera	  på	  mässor	  och	  Internet,	  inte	  för	  mycket	  pappersutskick.	  Locka	  med	  duktiga	  arkitekter	  på	  

mässorna,	  annars	  kommer	  inga	  människor..	  
• Kunde	  vara	  bra	  om	  man	  kunde	  vända	  sig	  till	  någon	  i	  ett	  tidigt	  skede	  och	  få	  de	  ekonomiska	  och	  tekniska	  

förutsättningarna	  bekräftade..	  
• Kunde	  vara	  trevligt	  med	  en	  Internetsida	  där	  man	  kan	  samla	  detaljer	  och	  olika	  material.	  Lite	  motsvarande	  

som	  träguiden	  fast	  plåtguiden	  då..	  
• Letar	  efter	  olika	  produkter,	  svårt	  att	  hitta	  vilka	  leverantörer	  som	  finns,	  bra	  om	  det	  finns	  olika	  

branschorganisationer.	  
• Lättare	  tillgång	  till	  plåtkonsult	  som	  kan	  svara	  på	  kluriga	  frågor..	  
• Lättillgängliga	  detaljer	  på	  Internet.	  Lätt	  att	  beställa	  material..	  
• Man	  kan	  konsultera	  dem	  när	  man	  behöver.	  
• Man	  skulle	  kunna	  lägga	  ut	  guider	  som	  man	  kan	  ladda	  ner	  på	  Internet,	  BIM-‐objekt..	  
• Man	  skulle	  kunna	  samla	  leverantörer	  på	  en	  hemsida..	  
• Med	  detaljer	  att	  det	  finns	  ett	  lättillgängligt	  bibliotek	  man	  kan	  tillgå..	  



	  
	  

• Mer	  detaljer	  och	  material	  hur	  man	  bäst	  använder	  det..	  
• Om	  branschen	  i	  sig	  samlar	  olika	  leverantörer	  i	  ett	  forum	  där	  man	  kan	  söka	  och	  jämföra.	  Så	  man	  kan	  hitta	  

de	  specifika	  egenskaper	  man	  behöver	  för	  ett	  projekt..	  
• Om	  det	  hade	  funnits	  en	  databas	  med	  bra	  typdetaljer	  så	  hade	  det	  underlättad..	  
• Plåt	  på	  laminat	  är	  intressant	  för	  fasader..	  
• Projekteringsunderlag..	  
• På	  nätet	  i	  facktidningar,	  Tillgänglighet..	  
• Se	  över	  tiden	  vad	  man	  kan	  vinna..	  
• Showroom	  med	  många	  tillverkare	  som	  samsas..	  
• Ska	  finnas	  tillgänglig	  personal	  i	  telefon.	  Ofta	  långa	  telefonköer..	  
• Snabb	  hjälp	  och	  handledning	  vad	  det	  finns	  för	  upphängningssystem	  och	  föreskriva	  den	  plåt	  man	  vill	  ha.	  
• Snabba	  leveranser	  av	  materialprover..	  
• Snabbhet	  i	  att	  leverera	  prover..	  
• Svårt	  att	  hitta	  rätt	  information.	  
• Tekniska	  lösningar	  kopplade	  till	  kostnader.	  
• Teknisk	  hjälp,	  förslag	  på	  plåt,	  mer	  öppet	  engagemang	  med	  en	  arkitekt.	  
• Utveckla	  hemsidan	  så	  det	  är	  lätt	  att	  få	  kontakt	  med	  rådgivning	  och	  få	  hjälp	  med	  materialval..	  
• Vara	  bemannande	  med	  duktiga	  människor	  som	  kan	  besvara	  ens	  frågor..	  
• Vilka	  detaljer	  som	  fyller	  alla	  krav.	  
• Ökat	  hantverkskunnande.	  Bra	  referensprojekt	  per	  region..	  

	   	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	   	  



	  
	  

	  


