
Lage Knutsson har spelat en avgörande roll för att visa 
miljöfördelarna med att använda aluminium. Han är också 
mannen som tog initiativet till Packalu Sverige. Nu belönas 
han för sin livsgärning med branschens tunga utmärkelse 
Stora aluminiumpriset. 

Lage Knutsson, 72 år, har under en stor del av sitt liv arbetat 
med forskning och utveckling inom Gränges och Sapa. Under 
många år var han miljökoordinator inom Gränges Ecology och 
under den tiden lyckades han tydligt visa miljöfördelarna med 
aluminium och bidrog aktivt till att opinionen svängde. Fram till 
1990-talet fanns det en utbredd uppfattning att aluminium var 
ett dåligt miljöval på grund av energiåtgången vid framställning 
av primäraluminium. Kunskapen om miljöfördelarna – lätthet, 
återvinningsbarhet och lång livslängd – var mindre uppmärk-
sammade. Det ändrade Lage Knutsson på genom att samtala 
med såväl miljöorganisationer som Naturvårdsverket och Miljödepartementet. I samtalen spred han saklig 
information och ordnade också en rad kurser och konferenser för att öka kunskaperna om aluminium och 
miljön. 

Lage Knutsson var under många år engagerad i den europeiska aluminiumorganisationen EAA:s Ecology 
Committee. På ett möte i Bryssel 1998 fick han i uppdrag att starta ett organiserat arbete för att förändra 
attityderna till aluminiumförpackningar. Han bjöd in ett antal svenska leverantörer till ett möte och resultatet 
blev organisationen Packalu Sverige, i dag en viktig del av Aluminiumriket Sverige. 
Lage Knutssons har också spridit kunskap om miljöegenskaperna hos aluminium både i övriga Europa, men 
också i USA där han spridit kunskap om den svenska modellen för återvinning av aluminiumburkar.
Hans livsgärning har nu belönats med aluminiumbranschens ”nobelpris” Stora aluminiumpriset.

För mer information
Håkan Jalling, Aluminiumriket Sverige, telefon 070-660 64 33
www.aluminiumriket.com

Motivering

”Styrelsen i Aluminiumriket Sverige har i år valt att premiera en livsgärning inom miljö-
området, nationellt såväl som internationellt. Få människor inom aluminiumbranschen, 
om ens någon, har så länge arbetat så engagerat och så målinriktat med miljö. Långt 
innan miljöfrågorna fanns på agendan. Med hjälp av fakta, pedagogik och information 
vändes marknadens attityd till aluminium. Inte minst inom förpackningar, där årets pris-
tagare bland annat var initiativtagare och startade Packalu-gruppen. Det lätta materia-
lets tyngsta pris, Stora Aluminiumpriset 2009, går till Lage Knutsson, Gränges / Sapa.”

Förra årets pristagare var Byarums Bruk.

Lage Knutssons livsgärning gav Stora aluminiumpriset

Pressmeddelande, den 16 mars 2010

Aluminiumriket Sverige 

• är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett 
      strategiskt material
• har 100 medlemmar med sammanlagt 15 000 anställda
• arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. 

www.aluminiumriket.com.


