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Abstract 

Outside of many Swedish households today, you will find a typical green waste 
container. This container has not changed since its introduction, despite 
complaints about foul-smelling and its impractical system. Even if the system used 
today, still is the most optimal choice, there is a lot of newly developed 
alternatives out there.  

Its purpose is to get a broader perspective on how a waste management system 
can be developed into a working, land efficiently and aesthetically pleasing system 
of humans and the environment in a small residential area. 

The authors treat the residential area of Jära, Ekhagen, in Jönköping, which is 
managed by JM AB as a problem area in regards to waste management. 

The issues raised by the authors are the different waste management systems used 
in the corresponding areas of the world, how to apply technical and 
environmental as well as the waste management facilities from financial aspects. 

In the process, the methods used were literature reviews, case studies and an 
interview. The case study was done through a modeling of waste management 
systems in the area Jära and an interview was conducted with the company Envac 
working with vacuum systems. Studies have been made by different systems n the 
areas around the world. 

The results show that using directives and guidance will reduce the environmental 
impact done without replacing the traditional system. EU’s waste staircase is a 
method with households to think more about the waste problem.  

The traditional system creates a poorer hygiene, road safety and land 
development. Waste containers are picked up at the households after being used. 

Traditional systems can also be applied in the area with a common collection 
point that takes care of household waste. The system solves the problem of land 
development, but more than JM's approach on a distance of more than 50 meters 
into the waste bin. 

Through the use of a MRF facility the waste is managed in mixed fractions and 
recycling center can be removed. This system does not solve the problems of 
hygiene, land development and road safety. 

The optical system includes a major source separation at home by using different 
colored bags, which are then sorted optically. The recycling center can be 
removed, but the problem of hygiene, land development and road safety remains.  

The vacuum system uses the chute instead of disposable containers, which then 
sends the waste to a collection point via piping. The system creates good hygiene, 
land development and road safety within the area. 

The traditional system with a collection point has a lower cost than the vacuum 
system, MRF and the optical system, which means that the traditional system of 
collection point is most relevant to the field Jära. 
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Sammanfattning 

Framför de flesta villor i Sverige finns det idag nästan alltid en avfallsbehållare. Så 
har det sett ut i många år utan att förändring eller förbättring har skett, trots 
klagomål om illaluktande och opraktiska system. Det systemet som används idag 
kan vara det mest optimala, men kunskap och teknik har utvecklat nya system. 

Syftet med rapporten är att få ett större perspektiv på hur ett 
avfallshanteringssystem kan utvecklas till ett fungerande, markeffektivt och 
estetiskt tilltalande system för människan och miljön i ett mindre bostadsområde. 

Författarna behandlar bostadsområdet Jära på Ekhagen i Jönköping som tilldelats 
till JM AB som ser dagens avfallshantering som problematiskt. 

De frågeställningar som ställs av författarna är vilka olika avfallshanteringssystem 
som används i motsvarande områden i världen, hur de kan tillämpas tekniskt och 
miljömässigt för Jära samt hur avfallshanteringen fungerar ur ekonomiska 
aspekter. 

Under arbetets gång användes litteraturstudier, fallstudier och en intervju. 
Fallstudien har skett genom en modellering av avfallshanteringssystem i området 
Jära och en intervju utfördes med företaget Envac som arbetar med 
vakuumsystem. Studier har gjorts av olika system i områden runt om i världen. 

Med hjälp av direktiv och vägledning kan en minskning av miljöpåverkan göras 
utan att ersätta det traditionella systemet. EU:s avfallstrappa har fått hushåll att 
tänka mer på avfallsproblematiken.  

Det traditionella systemet skapar en sämre hygien, trafiksäkerhet och 
markexploatering i Jära. Systemet använder sig av avfallsbehållare som en 
avfallstransport hämtar vid hushållen och en återvinningsstation tillämpas.  

Traditionellt system kan också tillämpas i området med en gemensam 
uppsamlingsplats som tar hand om hushållens avfall. Systemet löser problemet 
med markexploatering i Jära och har en låg investeringskostnad, men överstiger 
JMs riktlinje om ett avstånd av 50 meter till avfallsbehållaren. 

En MRF-anläggning hanterar avfallet i blandade fraktioner och 
återvinningsstationen kan tas bort. Problemen med hygienen, markexploateringen 
och trafiksäkerheten i Jära kvarstår.  

Det Optiska systemet görs en större källsortering i hemmet med olikfärgade påsar 
som sedan sorteras optiskt. Återvinningsstationen kan tas bort, men problemet 
med hygien, markexploatering och trafiksäkerhet i området kvarstår. 

Vakuumsystemet använder nedkast istället för behållare som sedan skickar iväg 
avfallet till en uppsamlingsplats via rördragning. Systemet skapar bra hygien, 
markexploatering och trafiksäkerhet i området.  

Det traditionellasystemet med en uppsamlingsplats har bättre ekonomiska 
aspekter jämfört med vakuumsystemet, MRF- anläggningen och det optiska 
systemet, vilket betyder att det traditionella systemet med uppsamlingsplats är 
mest relevant för Jära 
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1 Inledning 

Idag används samma system som gjorts i flera decennier, en enkel avfallsbehållare 
som placerats framför huset. All teknik och utveckling går framåt idag, men inte 
mycket verkar hänt med avfallshanteringen. För att uppnå ett bättre hållbart 
samhälle är avfallshanteringen en viktigt fråga. Detta examensarbete görs för att 
undersöka hur det skulle kunna göras bättre och på ett mera miljömedvetet sätt 
med hjälp av dagens kunskap och teknik.  

Detta examensarbete är en avslutande fas på ett treårigt ingenjörsprogram inom 
byggteknik. Rapporten skrivs i samarbete med JM AB Jönköping, där uppdraget är 
att undersöka ett nytt avfallshanteringssystem för en nyexploatering på Ekhagen i 
Jönköping. JM vill att deras avfallshantering ska förbättras till ett mer estetiks och 
tilltalande system. Det skall undersökas hur det fungerar på andra ställen i världen 
och skall kunna användas på fler ställen än Ekhagen. Detta för att sedan kunna 
tillämpa ett system som lämpar sig bättre i det nyexploaterade området i Ekhagen. 
Ekonomiska aspekter är av stor vikt och ska tas omhand övergripligt för att se hur 
detta påverkar olika avfallshanteringssystem. 

1.1 Problembeskrivning 

På framsidan av de flesta villor i Sverige finns det idag nästan alltid en 
avfallsbehållare. Så har det sett ut i många år utan att någon förändring eller 
förbättring har skett, trots klagomål om illaluktande och opraktiska system. Det 
systemet som används idag kan vara det mest optimalt, men kunskap och teknik 
har utvecklat nya system. Inom byggsektorn har miljön blivit allt mer viktig, men 
avfallshanteringen glöms ofta bort. Inom avfallshantering finns det stor 
utvecklingspotential och är en av de viktigaste punkterna för ett hållbart samhälle. 
Det har blivit allt vanligare att använda avfall till energiframställning, därför är det 
extra viktigt att ta till vara på avfallet på bästa möjliga sätt. 

I Hammarbysjöstad i Stockholm har de senaste två decennierna byggts upp en helt 
ny stadsdel som räknas till ett av Sveriges miljösmartaste områden. Området 
bygger i stora drag på vakuumsug för avfallshanteringen som leder ned avfallet i 
marken och sedan vidare till avfallsgårdarna.1 Är detta möjligt på vårt område som 
skall exploateras och går det att bygga ut det senare med omkringliggande 
områden.  

En bra lösning för matavfall och brännbart material skulle kunna inbringa mera 
avfall, som sedan kan användas till förbränning och produktion av energi, på så 
sätt kanske det blir lönsamt med ett dyrare system. 

Estetiken i vårt samhälle är viktigt och i de flesta fall är det något som har glömts 
bort inom avfallshantering. Även ytan av avfallshantering är av ett problem på 
grund av att avfallsbehållare tar upp onödig yta. 

                                                 
1 Hammarby Sjöstad, ’Hammarby Sjöstad’ 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att studera avfallshanteringssystem i områden för att få ett större 
perspektiv hur det kan utvecklas till ett fungerande, markeffektivt och estetiskt 
tilltalande system för ett mindre bostadsområde. 

1.2.2 Mål 

Målet är att genom studier få kunskap och förståelse om fungerande 
avfallshanteringssystem och de ekonomiska aspekterna.  

Systemet ska fungera på ett sådant sätt så att inte människan eller miljön tar skada, 
det ska också ge ett positivt gestaltande intryck. 

Målet är även att få en fördjupad förståelse och kunskap i hur avfallshanteringen 
fungerar i olika delar av världen för att se om dessa system skulle fungera i Sverige 
och Jönköping. 

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur ser avfallshanteringen ut från insamling till transport i områden runt 

om i världen? 

 Vilka olika system finns för insamling till transport och hur kan de 
tillämpas tekniskt och miljömässigt för området Jära?  

 Hur fungerar avfallshanteringen sett till ekonomiska aspekter? 

1.3 Metod 

1.3.1 Frågeställning 1 

 Hur ser avfallshanteringen ut från insamling till transport i områden runt 

om i världen? 

Litteraturstudie används för att få fram fakta om andra länder och städers 
system, informationen söks via databaser och artiklar.  

1.3.2 Frågeställning 2 

 Vilka olika system finns för insamling till transport och hur kan de 
tillämpas tekniskt och miljömässigt för området Jära?  

Genom att ha studerat olika system och fått kunskap ska en fallstudie göras 
i området. Även samtala med företag och insatta personer för att ta del av 
värdefull information. 
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1.3.3  Frågeställning 3 

 Hur fungerar avfallshantering sett till ekonomiska aspekter? 

Litteraturstudie av de olika systemens ekonomiska aspekter och även 

samtala med företag och personer. 

1.4 Avgränsningar 

Det området i Jönköping som skall exploateras skall innefatta 36 lägenheter 
fördelat på tre flerbostadshus om fyra plan samt 18 stycken villor. Det förslag som 
skall tas fram är baserat på denna storlek och kommer att avgränsas vid den 
storleken. 

De ekonomiska aspekterna kommer endast att vara översakliga på grund av att 
tiden inte är tillräcklig för att göra detaljerade studier. De skall vara anpassade till 
områdets storlek, men ej ligga till grund som någon offert. 

Då JM redan har färdiga lösningar på utformningen av byggnaderna kommer inte 
dessa att ritas utan, ritningarna kommer framhäva byggnadernas placering i hänsyn 
till avfallshanteringssystemen. 

1.5 Disposition 

Författarna har valt att börja med en teoretisk bakgrund som ska vara till hjälp för 
läsaren att förstå innebörden av de problemen med avfallshanteringen och 
juridiska aspekter. Kapitlet tar även upp Sveriges avfallshistorik och en 
begreppsförklaring. Sedan påbörjas kapitlet genomförande som först ger en 
områdesbeskrivning av Jära i Jönköping samt de problem som vill lösas. Därefter 
delas genomförandet upp i de tre frågeställningar. Denna börjar först med fråga 
två för att läsaren ska få en inblick av de olika system som förekommer i fråga ett. 
Genomförandet följs av kapitlet resultat. I denna besvaras de frågor som har 
ställts som sedan diskuteras i kapitlet diskussion. Diskussionen är uppdelad i 
resultat- och metoddiskussion. Resultatdiskussioner kommer att behandla 
frågeställningar medan metoddiskussionen stryker diskussionen om metodval. 
Rapporten avslutas med en slutsats om de frågeställningar som har besvarats.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

En teoretisk bakgrund är till för att läsaren skall få en inblick i rapporten och 
enklare förstå innehållet, med hjälp av förklaringar av begrepp och system. 

2.1 Historisk bakgrund 

I Skandinavien började reglering av avfallshantering 
under 1600-talet, i Sverige var det mest en fråga om att 
dölja avfallet. Därför grävdes det stora hål i marken 
som fylldes med avfall för att sedan täckas igen.  

På 1800-talet ökade avfallshanteringen ytterligare, vilket därmed skapade hot för 
människans hälsa. År 1868 kom det lagar som förbjöd svenskarna att slänga avfall 
på gatorna, detta bidrog till att i början av 1900-talet inledde de flesta kommuner 
organisering av sin avfallshantering, de började sortera sitt avfall där en del av 
avfallet kunde gå till växtnäring i jordbruken och de små mängder glas och metall 
som förekom såldes till skrothandlare. 

Vid 1920-talet tillverkades speciella fordon för insamling av avfall, detta behövdes 
då den kommunala avfallshanteringen utvecklades och avfallet gick från att vara 
mest organiskt till att vara mer komplext.  Efter andra världskriget ökade 
levnadsstandarden och därmed mängden avfall under 1960- och 1970-talet. 

År 1972 trädde den kommunala renhållningslagen (1970:892) i kraft, vilket innebar 
att kommunerna fick ensamrätt för hushållsavfall, samtidigt som fastighetsägarna 
blev tvungna att använda de tillhandahållna systemen. Flera kommuner hade 
sedan tidigare redan tagit fram lokala hälsovårdsstadgor och genom det utvecklat 
hantering av avfall. Hämtningen av avfallet skedde trotts kommunaliseringen ofta 
av privata entreprenörer, men deponeringen var vanligtvis kommunal och stor del 
av avfallet gick fortfarande dit.  

Under 1970-talet började det ekologiska tänkandet ta form där det också togs 
hänsyn till den fysiska planeringen som bidrog till en samhällsutveckling som även 
tog hänsyn till de naturresurser som fanns och vår miljö. År 1975 framstod också 
som en liten brytpunkt i avfallets historia, omhändertagande av avfall och 
förbättrad avfallshantering och återvinning var ett av de främsta målen. Det ansågs 
att en fortsättning av det som innebar hårt utnyttjande av begränsade 
naturtillgångar inte kunde fortsätta som de tidigare gjort. Sparsamhet, hushållning 
och återanvändning skulle bli en av grundprinciperna.2  

År 1979 infördes en ny renhållningslag (1979:596) som gav kommunerna 
skyldigheter om avfallshantering ifråga om: 

 Insamling 

 Transport 

                                                 
2
 Naturvårdsverket, ’Avfallshanteringens historiska bakgrund’ 

Figur 1. Hämtning av avfall 
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 Förvaring 

 Bortskaffande 

 Omhändertagande av hushållsavfall 

Lagen gav även skyldigheter om kommunala renhållningsavgifter. Detta betydde 
att kommunerna hade rätt att för den renhållning kommunerna var skyldig att 
utföra ta ut avgifter. Det gjordes ingen avgränsning för farligt avfall utan lagen 
omfattade allt hushållsavfall, kommunerna hade dock ett obligatoriskt ansvar för 
farligt avfall.  

År 1987 ansågs det att både avfallets farlighet och avfallets mängd borde minskas, 
detta både vid produktion och konsumtionsledet. Det ansågs också att 
behandlingen av avfall skulle ske med iakttagelse av strikta miljöskyddskrav. 

År 1989 konstaterade regeringen att de stora mängder avfall som finns utgör ett 
problem för miljön och bidrar till bristande resurshushållning. Ansvaret på 
producenten innebar ett kostnadsansvar och att det måste göras en radikal 
minskning av varornas innehåll av farliga ämnen. Kommunernas befogenheter 
ökade, vilket innebar att de nu kunde ställa krav på källsortering och även samla in 
de uppgifter som behövdes för avfallsplaneringen från industrin.  

År 1997 konstaterade regeringen att staten har en stor del i att säkerställa så att alla 
var med och bidrog till en ekologiskt hållbar utveckling. 

År 2002 tillkom att producenten redan under tillverkning av en produkt måste 
framställas med tanke på miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. En annan viktig 
sak var att försöka styra avfallshanteringen till att bli ekologiskt hållbar för att 
minska mängden farligt avfall. Varje kommun hanterade sin egen avfallsplanering, 
men blev sedan en fråga både på regional och nationell nivå. Detta gav en större 
överblick på mängden och flödet av avfallet i samhället. Naturvårdverket fick 
därför i uppdrag att skapa en avfallsplan som skulle gälla även utanför 
kommunerna. 

År 2003 förtydligades att det är avfallsinnehavaren som bär ansvaret för att avfallet 
ska hanteras på ett så godtagbart hälso- och miljömässigt sätt som möjligt.3 

  

                                                 
3 Naturvårdsverket, ’Avfallshanteringens historiska bakgrund’ 
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2.2 Begreppsförklaring 

Avfall – Oönskade substanser, föremål och ämnen som skapas genom mänsklig 
verksamhet och som saknar bruksvärde, vilket ägaren avser att göra sig av med. 

Avfallsanläggning – Anläggningar som tar hand om avfall för behandling eller 
deponering.  

Avfallsbehållare – En flyttbar behållare som används för uppsamling och 
förvaring av avfall. 

Avfallshantering – Omhändertagande av avfall. 

Avfallshus – Är en separat byggnad där avfallsbehållare placeras. 

Avfallssäck – Avsedd för insamling och förvaring av avfall. 

Brännbart avfall – Avfall som brinner utan energitillskott efter en 
förbränningsprocess. 

Deponering – Placering av avfall inom avgränsat område som inte är avsett att 
flyttas. 

Facklas – Biogas eldas upp istället för att släppas ut i luften. 

Farligt Avfall – Avfall som anses har farliga egenskaper som skapar ett hot mot 
människa och miljö. 

Fraktioner – Sorterat material. 

Grovavfall – Avfall som inte kan läggas i säck eller kärl. 

Grändhus – Grändhus är friliggande villor i två plan på ca 150 kvm. 

Källsortering – Restprodukter som delas upp i fraktioner vid källan. 

Kärl – Vattentät behållare för förvaring. 

Lamellhus – Friliggande bostadshus utan vinkel. 

Medlemsstat – Avses med ett land som ingår i Europeiska Unionen. 

Samförbränningsanläggning – En stationär eller mobil anläggning vars 
huvudsakliga ändamål är produktion av energi eller material där avfall utnyttjas 
som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller där avfall värmebehandlas i syfte 
att bortskaffas. 

Sediment – De avlagringar som bildas när fasta partiklar sjunker ned genom 
stillastående vätskor. 

Återvinning – Återföring och tillvaratagande av material och energi från avfall
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2.2.1 Bioenergi 

Bioenergi är en förnyelsebar energikälla och kan delas in i biokraft, biovärme och 
biodrivmedel.4 Biokraft är energin som blir till elektricitet5, biovärme är energi 
som framställs för värmeproduktion och biodrivmedel är energin som används till 
drivmedel. I biovärme ingår bl.a. ved, pellets, briketter och biooljor.6  

Efterfrågan på olja är idag stor samtidigt som olja inte är en förnyelsebar 
energikälla. Av alla fordon är ungefär 95% beroende av oljebaserade drivmedel. 
Jämfört med oljebaserade drivmedel är biogas ett bättre alternativ för ett 
förnyelsebart samhälle på grund av att detta inte bidrar med koldioxidutsläpp.7 
Biogas består av organiskt material som bryts ned under kontrollerade former i en 
rötkammare.8 

2.2.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme produceras av energi från rester av industrier och avfall. Fjärrvärmen 
fungerar som uppvärmningsmetod och med hjälp av rördragning kan värmekälla 
transporteras till hushållen. Det är dyrt att installera fjärrvärme och därför byggs 
rören med en lång livslängd som kan vara upp till 100 år. För att utnyttja 
fjärrvärmen maximalt kan rör dras under mark som är i behov av värme som 
exempel trottoarer och fotbollsplaner.9   

2.2.3 Kompostering 

Avfallet bryts ned vid kompostering och blir till humus som är näringsrikt. Vid 
nedbrytningen är det viktigt att det tillförs med syre. Det används senare inom 
jordbruket, parker och trädgårdar ofta tillsammans med torv. 10  

2.2.4 Rötning 

Vid rötning värms materialet som består av matavfall, avfall från slakterier och 
livsmedelsindustrin för att döda bakterier och andra smittämnen. Rötning sker 
sedan utan tillgång på syre genom att materialet pumpas in i en rötningstank där 
det ligger i 20 dagar och bryts ned till mikroorganismer. Vid denna process bildas 
biogas och det som blir kvar är ett flyttande gödselmedel som kan ersätta 
konstgödsel.11 

2.3 Det traditionella systemet 

I denna rapport har författarna valt att kalla dagens vanliga svenska avfallssystem 
för det traditionella avfallssystemet. Detta system används på platser runt om i 
världen och är det system som i Sverige är mest förekommande. Det används 
även vid nybyggnationer idag. 

                                                 
4 Svebio, ’Vad är bioenergi?’ 
5 Svebio, ’Biokraft – På tredje plats’ 
6 Svebio, ’Biovärme’ 
7 Svebio, ’Biodrivmedel’ 
8 Svensk Biogas ’Biogas’ 
9 Svensk Fjärrvärme, ’Så funkar fjärrvärme’ 
10 Sopor, ’Matavfall, trädgårdsavfall’ 
11 Sopor, ’Biologisk Behandling’ 
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Efter ett material har använts blir det ett avfall och slängs i ett eller flera kärl som 
kan vara uppdelade i flera fraktioner. Dessa fraktioner slängs sedan i en 
avfallsbehållare som är placerad utanför eller i närhet av hushållen. En 
avfallstransport tömmer behållaren och kör sedan iväg avfallet till en 
avfallsanläggning. 

I detta system ska återvinning och en källsortering göras av avfallet. Återvinningen 
sker genom att kommunen placerat ut återvinningsstationer och 
återvinningscentraler med god tillgänglighet för hushållen. I återvinningsstationer 
sorteras avfallet ut i vissa fraktioner som pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, glas och kläder.12  

Återvinningscentraler samlar in farligt- och grovavfall, vilket är material som är 
tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som kan vara till skada att samla in i 
ett kärl.13 I Sveriges kommuner finns det cirka 600 stycken återvinningscentraler 
och cirka 5800 stycken återvinnginsstationer. Återvinningscentraler får totalt sett 
cirka 20 miljoner årliga besök. 

2.3.1 Förekommande problem 

Traditionella systemet har tunga 
avfallstransporter som behöver köra till 
varje hushåll för att hämta avfallet. Detta är 
ett fysiskt krävande arbete och bidrar även 
till tung trafik i området.  

Vid planering av bostadsområden måste 
det vara med i beräkning att en 
avfallstransport måste kunna ta sig fram till 
hushållen för att hämta avfallet. Via detta 
sätt får tomter och mark anpassas efter 
denna transport och dess förutsättningar. 
Detta är en säkerhetsrisk med en 
avfallstransport som behöver backa inom 
området. Ett exempel visas i Figur 2 där 
gatan inom området inkräktar på 
lekplatsen, därmed behövs gatan flyttas och 
tomterna anpassas efter denna.  

Boende i villor vill gärna inneha frihet till grannar, jämfört med de boende i 
flerbostadshusen. När boendes avfallsbehållare delas skapas irritationer på grund 
av att de boende får ta sig en längre sträcka än när avfallsbehållare är ställd utanför 
varje bostad. 

Lukter från avfall och orenheter är ett förekommande problem vid det 
traditionella systemet. Dels kan de gemensamma avfallsstationerna för 
flerbostadshusen bli fulla som bidrar till en oren miljö och mindre estetiskt 
tilltalande, men även för villor kan lukter från avfall uppstå.  

                                                 
12 Avfall Sverige, ’Återvinningstationer’ 
13 Avfall Sverige, ’Återvinningscentraler’ 

Figur 2. Förekommande problem med 
gata och lekplats. 
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Andra problem är tillgängligheten och avstånden till återvinnings- och 
källsorteringsstationerna. Om dessa avstånd ska minska blir det samtidigt dyrare 
att hämta upp allt avfall inne i området. En del boende tycker även att det tar tid 
att stanna vid en återvinningsstation för att sedan sortera sitt avfall i de olika 
fraktionerna. 

Enligt Avfall Sveriges undersökning som visas i rapport U2005:06 har de flesta 
klagomål handlat om lukt och buller vid insamling av organiskt avfall. Andra 
klagomål är förekomsten av insekter som drar sig till källsorteringsstationerna. 
Från boende som använder sig av papperspåsar till organiskt avfall är klagomål om 
lukt vanligt, vilket inte förekommer i samma mängd vid användning av plastpåsar. 

Vid hanteringen i behandlingsanläggningen av organiskt avfall är det plastpåsar 
som avger mest lukt, detta på grund av att det inte har funnits något syre under 
nedbrytningsprocessen av avfallet. Däremot när de boende har använt sig av 
papperspåsar syresätts innehållet bättre än plastpåsar, vilket skapar en bättre miljö 
vid behandlingen. Detta betyder att det är en fördel med papperspåsar för de som 
arbetar med avfallet, men en nackdel för de boende. 

Arbetsmiljön för renhållningsarbetare har länge varit fysiskt och det var många 
som var utslitna innan den svenska pensionsålder 65 år. De senare åren har det 
arbetats med att förbättra denna arbetsmiljö, genom att använda bättre kärl och 
automatiserade system.14 

2.4 EU:s direktiv om avfall 

EU:s befolkning växer mer för varje år, vilket innebär att även mängden avfall 
ökar. Mellan år 1990 och 1995 ökade avfallet i EU med 10% och under år 2020 
beräknas EU generera 45% mer avfall jämfört med år 1995. Det mesta av avfallet 
brändes eller deponerades, vilket innebar allvarliga miljöskador. Genom att 
förbränna avfallet genererar detta farliga föroreningar i luften. 

EU strävar efter att minskad mängden avfall, vilket kan göras genom att förebygga 
avfall, bättre utnyttjande av resurser och att motivera till att skapa ett hållbart 
konsumtionsmönster. 

EU har gjort tre stycken huvudprinciper för avfallshantering: 

 Förebyggande av avfall – Genom en minskning av avfallet skulle 
avfallshantering blivit enklare. Att förbättra tillverkningsmetoder och att 
motivera konsumenterna att kräva grönare produkter och en minskning av 
förpackningar kan ett förebyggande av avfall skapas. 

 Återvinning och återanvändning – EU kommissionen strävar efter att 
återvinna en stor mängd material. Avfallsflöden ska prioriteras för att 
minska miljöpåverkan, vilket inkluderar förpackningsavfall, batterier, 
uttjänta bilar och elektroniskt avfall. EU-direktiven kräver att 
medlemsstaterna inför lagstiftning om avfallshantering, återanvändning, 
återvinning och bortförande av dessa avfallsflöden. 

                                                 
14 Avfall Sverige, ’RVF Utveckling 2005:06’ 
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 Förbättring av slutförvaring och övervakning – material som inte kan 
återvinnas eller återanvändas bör med säkerhet gå till förbränning med 
deponering som sista utväg. Dessa metoder orsakar allvarliga miljöskador 
och därför ska en uppföljning göras. EU har godkänt direktiv om riktlinjer 
för deponering och fastställt gränser för utsläpp från 
förbränningsanläggningarna.15 

Medlemsstaterna ska med hjälp av följande punkter i hierarkisk ordning hantera 
avfall för att bättre skydda miljön, som även kallas för avfallstrappan, som ses i 
Figur 3: 

 Förebyggande av avfall 

 Förberedelse för 
återanvändning 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning 

 Bortskaffande 

 

 

 

För att främja denna hierarki kan medlemsstaterna själva vidta åtgärder för 
hantering av avfall, men för att inte få en negativ påverkan på folkhälsan och 
miljön måste de dock säkerställa att hanteringen av avfall går rätt till.16  

Deponeringsområdena tar upp plats och förorenar luft, vatten och orsakar 
oljeutsläpp. Med hjälp av EU direktiven förutspås en förminskning med 35 % av 
deponering från år 1995 fram till år 2016. Direktiven har också bidragit till att 
deponeringsområden har börjat försvinna. 

EU vill att avfall ska återvinnas till energi så som biogas och elektricitet. Ungefär 
en tredjedel av avfallet i EU är biologiskt avfall, vilket kan bidra till tillverkning av 
biogas. 

Genom återvinning kan energi sparas istället för en tillverkning av nya material. 
Medlemsstaterna inför olika system för att säkerställa att målen uppfylls. Dessa 
system inkluderar utökat producentansvar, vilket innebär att producenterna 
ansvarar för hela livscykeln av de produkter som de producerar. Ansvaret gäller 
även när produkten blir till avfall. Som mål har EU att medlemsstaterna ska 
återvinna 50 % av det kommunala avfallet och 70 % av byggnadsavfallet fram till 
år 2020.17     

Varje person inom EU 513 kg avfall per år. Unionen deponerar 38% av avfallet, 
20% förbränns, 42% återvinns.18 

                                                 
15 European Commission, ‘Waste’ 
16 Europeiska Unionen, ‘Direktiv om avfall’ 
17 European Commission, ‘Being wise with waste: the EU’s approach to waste management’ 
18

 European Comission, ’Eurostat newsreleas’ 

Figur 3. EU:s avfallstrappa 
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Jorden har begränsade naturresurser och stora förändringar måste ske, då dessa är 
på väg att ta slut. För att detta inte ska ske har EU satt upp direktiv, långsiktiga 
planer och stegvisa förändringar. 

EU ställer krav för att minska mängden ämnen som kommer ut vid förbränning 
av farligt och icke-farligt avfall i form av luft-, vatten-, och markförorenade ämnen 
som har skadlig effekt på människans hälsa. Det ställs krav på driften och strikta 
tekniska krav på anläggningar för förbränning och samförbränning av avfall.19 
Varje år producerar EU:s medlemsstater nära 3 miljarder ton avfall varav ca 90 
miljoner ton är av typen farligt avfall. Detta motsvarar 6 ton avfall per person och 
år i EU.20 

EU har satt upp direktiv för hantering av avfall som syftar till att skydda miljön 
och folkhälsan genom att bättre hantera de negativa följderna av avfallshantering. 

I EU:s direktiv om avfallshantering menar de att avfallsproducenten eller 
innehavaren av avfall är den som själv ska utföra behandlingen av avfallet eller 
överlåta det till en handledare eller verksamhet som behandlar avfall. 

Alla avfallshanteringsverksamheter måste inom EU inneha ett tillstånd från 
behörig myndighet som främst bestämmer vilka typer av avfall och vilka mängder 
avfall som ska behandlas. Tillståndet anger även vilken behandlingsmetod som ska 
användas samt vilka uppföljnings- och kontrollåtgärder som ska vidtas. Det anger 
också förbränningens- eller samförbränningsanläggningens kapacitet samt vilka 
provtagnings- och mätmetoder de använder för mätning av förorening i luft och 
vatten.21 

De olika medlemsstaterna kan även samarbeta för att upprätta ett nätverk för 
bortskaffande och behandling av avfall. Nätverket ska utformas på ett sätt så att 
EU som helhet blir självförsörjande i fråga om bortskaffande av avfall. 
Medlemsstaterna ska också se till att deras behöriga myndigheter fastställer en eller 
flera avfallsplaner som anger avfallets typ, mängd och ursprung. Planerna ska 
omfatta deras geografiska territorium, ange befintliga insamlingssystem och 
kriterier för platsidentifiering. 

Farligt avfall ska lagras och behandlas så att miljön och människors hälsa skyddas. 
En typ av farligt avfall får inte under några omständigheter blandas med en annan 
typ av farligt avfall och ska förpackas och markeras enligt internationella normer 
och gemenskapsorgan.22 

När avfall tas emot eller skickas iväg ska den som driver anläggningen för 
förbränning vidta de åtgärder som krävs för att förebygga negativa effekter för 
människans hälsa och naturen. När det tas emot ska den driftansvariga inneha 
tillgång till den administrativa informationen om genereringsprocessen, den fysiska 
och kemiska sammansättningen för avfallet och även avfallets farliga egenskaper.23 

                                                 
19 Europeiska Unionen ’Hantering om avfall i EU’ 
20 European Commission ‘Waste’ 
21 Europeiska Unionen,’Avfallsförbränning’ 
22 Europeiska Unionen, ‘Direktiv om avfall’ 
23 Europeiska Unionen,’Avfallsförbränning’ 
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I Europaparlamentets och rådets beslut 1600/2002/EG som beslutades den 22 
juli 2002, fastställdes det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som tar upp skillnaden 
på vad som är avfall och vad som inte är avfall och vilka åtgärder som skall tas för 
att förebygga avfall och hur avfall skall hanteras. 

Den 5 april 2006 antogs ett direktiv, 2006/12/EG, i denna hanteras det rättsliga 
begreppen för avfall inom EU gemenskapen. Den innehåller även att 
verksamheter som hanterar avfall måste vara registrerad eller inneha ett tillstånd. 24 

Under hösten 2008 beslutade Europaparlamentet att ett nytt avfallsdirektiv 
(2008/98/EG) som togs i bruk i Sverige sommaren 2011. Direktiven finns 
beskrivna i femtonde kapitlet i miljöbalken och i den nya avfallsförordningen 
(2011:927). De nya direktiven är en sammanslagning av tre gamla, farligt avfall 
(91/689/EEG), spillolja (75/439) och ramdirektiv om avfall (2006/12/EG).  

 

Figur 4. Visar tre gamla direktiv som slagits samman till det nya 2008/98/EG. 

De nya direktiven innehåller fem delar: 

 Omfattning och definitioner 

 Avfallshierarkin och bestämmelser 

 Tillstånd och hantering av avfall 

 Planering av avfallshanteringen 

 Administrativa krav 

De nya direktiven är klarare och tydligare, har utökade krav och nya 
tröskelvärden.25 

Det femtonde kapitlet av miljöbalken hanterar till största del fyra områden: 

 Reglering av vad som kan betraktas som en biprodukt 

 Möjlighet för regeringen eller myndighet att föreskriva när vissa avfall 

upphör att vara avfall 

 Ett förtydligande av vad som betraktas som hantering av avfall 

 Den skyldigheten som kommuner har att lämna uppgifter om innehåll i 

avfallsplaner 

Den nya avfallsförordningen (2011:927) innehåller många nyheter och nedan 
följer fyra urval: 

 Nya definitioner om bl.a. farligt avfall och återanvändning 

                                                 
24 Europeiska Unionen, ’EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG’ 
25 Helen Lindqvist, ’Nya avfallsregler’, Naturvårdsverket 
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 Transportregler och tillståndsplikter 

 Förordningen om spilloljor och gränsöverskridande transporter upphävs 

och införlivas till viss del i avfallsförordningen (2011:927) 

 Krav på nationell avfallsplan och ett program som skall förebygga avfall 26 

2.5 Avgifter för avfallshantering på Ekhagen 

Det är skillnad på avgifter och kostnader. Kostnaderna är den totala summan för 
avfallshanteringen i kommunen, denna omfattar t.ex. kostnader av transporter, 
återvinningstationer och förbränningsverk. För att kommunen skall få in pengar 
för att finansiera dessa så betalar alla hushåll en avfallstaxa. Avfallstaxan som 
betalas till kommunen skall vara ungefär den totala kostnaden. Ökar kostnaderna 
för kommunen kommer förmodligen även avfallstaxan för hushållen att öka. 

Området består av: 

- 19 villor 125-172m2 

- 12st 2 rum och kök 

- 12st 3 rum och kök 

- 12st 4 rum och kök 

Avfallstaxa i Jönköpings kommun 

Avfallstaxan delas in i fasta och rörliga avgifter:  

 Fasta avgifter är en avgift som innehåller fasta kostnader så som 

administration, sortergårdar, kundtjänster miljöarbete, insamling av farligt 

avfall m.m. Den fasta avgiften är baserad per år och hushåll och varierar 

mellan villor, flerbostadshus och fritidshus. 

 Rörliga avgifter varierar beroende på mängden avfall, antalet fraktioner och 

i Jönköpings kommun varierar den även beroende på om hushållen väljer 

att sortera matavfallet eller inte. Avstånden och tillgängligheten på kärlen 

sett från avfallsbilens tillgänglighet varierar också och delas in i tre klasser. 

Alla priser är per år.  

Det finns även en avgift för avfall som blir felsorterat, denna är i dagsläget 350kr 
per kärl och tillfälle. 27 

Småhus/Villor 

Fast avgift på 839kr per hushåll. 
Det rörliga priset skiljer sig beroende på storlek på kärlet och om de boende är 
villiga att sortera avfallet eller ej. Priserna beräknas på avståndsklass 1, som 
innebär att kärlen skall vara placerade utom hinder och max 1,5 meter från en 
farbar väg för avfallsbilen. Kärlen blir hämtade och tömda på avgiven plats 
varannan vecka. 

                                                 
26 Helen Lindqvist, ’Nya avfallsregler’, Naturvårdsverket 
27 Jönköpings Kommun, ’Avfallstaxa – för villor och småhus’ 
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Sorterat avfall:   370 liter kostar 925:- 

Osorterat avfall:   370 liter kostar 2781:- 28 

Genom att sortera matavfallet separat finns det en stor ekonomisk fördel jämfört 
med att inte sortera. 

Avfallsavgiften var år 2010 i genomsnitt 1829kr i Jönköping, på de 19 villor som 
planeras på Jära blir det en total kostnad av 34 751 kronor. 

Flerbostadshus 

Fast avgift på 419kr per hushåll i flerbostadshuset. 
Det rörliga priset skiljer sig beroende på storlek på kärlet och om de boende är 
villiga att sortera avfallet eller ej. Priserna beräknas på avståndsklass 2, som 
innebär att kärlen skall vara placerade 1,5 till 10 meter från en farbar väg för 
avfallsbilen samt att kärlen får vara placerade bakom hinder, t.ex. avfallshus. 
Sorteras det mellan brännbart och matavfall så skall detta hanteras i separata kärl. 
Kärlen blir tömda på angiven plats en gång per vecka. 

Sorterat avfall: 

Kärl för matavfall:   190 liters kärl kostar 1938kr 
Kärl för brännbart material:  190 liters kärl kostar 3500kr29 
Osorterat avfall:  370 liters kärl kostar 6813kr 

Genom att sortera matavfallet separat finns det en ekonomisk fördel jämfört med 
att inte sortera. 

Avfallsavgiften var i genomsnitt år 2010 1829kr i Jönköping, på de 36 
lägenheterna som planeras på Jära blir det en total kostnad av 65 844 kronor.30 

Vid användning av gemensamma system som det traditionella med 
uppsamlingsplats blir taxan den samma för alla hushållen på området. Det innebär 
att alla får sortera i samma antal fraktioner. Antalet hämtningar inom området blir 
då mindre och det kommer då bli en billigare taxa inom området. Den fasta 
avgiften kommer vara oförändrad då denna är gemensam för kommunen, men 
den rörliga avgiften anpassas efter volymen på kärlen. 

                                                 
28 Jönköpings Kommun, ’Avfallstaxa – flerfamiljsfastigheter’ 
29 Jönköpings Kommun, ’Avfallstaxa – flerfamiljsfastigheter’ 
30

 Avfall Sverige, ’Avfallsavgifter 2010’ 
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2.6 Miljöpåverkan från avfall 

2.6.1 Energiåtervinning av hushållsavfall 

Det blir allt viktigare att framställa energi och elektricitet av avfall. Sverige är det 
land i Europa som framställer mest energi procentuellt av den mängd avfall som 
förbränns. Den energi som framställs används framförallt till fjärrvärme. År 2010 
användes ungefär 2,1 miljoner ton avfall till framställning av energi och elektricitet. 
Av denna mängd kunde det framställas 12,6 TWh energi och 1,8 TWh elektricitet. 
1 kWh motsvarar ungefär den mängd energi som går åt för att använda en 
dammsugare i 30 minuter.31 

Fakta 

 1 Wh  1 W    Under 1 timme 

 1 kWh 1 000 W   Under 1 timme 

 1 MWh 1 000 000 W   Under 1 timme 

 1GWh 1 000 000 000 W  Under 1 timme 

 1 TWh 1 000 000 000 000 W  Under 1 timme 
 

 Sveriges folkmängd (2010)    9,42 miljoner32 

 Sveriges värmekonsumtion totalt (2010)  422 TWh 

 Sverige elkonsumtion totalt (2010)  145 TWh33 

 Totalt hushållsavfall som blev energiåtervinning (2010) 2,1 miljoner ton 

 Total utvunnen energi från hushållsavfall (2010) 12,6 TWh 

 Total utvunnen el från hushållsavfall (2010)  1,8 TWh34 

Procentuellt förbrukad värme som är framställt av hushållsavfall 

 Värmekonsumtionen 422 TWh fördelat på 9,42 miljoner invånare blir 44,8 
MWh per invånare. 

 Värme framställd av hushållsavfall per kilo avfall blir 6,9 kWh baserat på 
12,6 TWh och 2,1 miljoner ton avfall.  

 233 kilo avfall framställs till energiåtervinning per person, siffrorna bygger 
på 2,1 miljoner ton avfall och 9,42 miljoner invånare.  

 Värmeframställning av hushållsavfall per person är 1,6 MWh och bygger på 
233 kg avfall per person och 6,9 kWh per kg avfall. 

 Detta resulterar i att 3,6% av den mängd värme som en person konsumerar 
under ett år kommer ifrån förbränning av hushållsavfall, 1,6 MWh 
framställs och 44,8 MWh förbrukas.  

 

                                                 
31 Energisparwebben, ’kWh, MWh, GWh samt TWh’ 
32 Statistiska Centralbyrån, ’Befolkningsstatistik’ 
33 Svensk Energi, ’Elåret & Verksamheten’ 
34 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’ 
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Procentuellt förbrukad el som är framställd av hushållsavfall 

 Elkonsumtionen 422 TWh fördelat på 9,42 miljoner invånare blir 14,5 
MWh per invånare. 

 El framställning av hushållsavfall per kilo avfall blir 0,86 kWh baserat på 
1,8 TWh och 2,1 miljoner ton avfall. 

 233 kilo avfall framställs till energiåtervinning per person, siffrorna bygger 
på 2,1 miljoner ton avfall och 9,42 miljoner invånare.  

 El-framställning av hushållsavfall per person är 0,2 MWh och bygger på 
233 kg avfall per person och 0,86 kWh per kg avfall. 

 Detta resulterar i att 1,2% av den mängd elektricitet som en person 
konsumerar under ett år kommer ifrån förbränning av hushållsavfall, 0,2 
MWh framställs och 15,4 MWh förbrukas. 

2.6.2 Framställning av biogas av hushållens matavfall 

Sveriges 229 biogasanläggningar producerade år 2010 1,387 TWh.  

Av dessa blev:  609 GWh fordons gas  
606 GWh värme  
56 GWh el  
112 GWh facklades bort.  

År 2010 var fordonsgasen för första gången det största användningsområdet inom 
biogas och stod för totalt 44 % av all biogas.  

Den producerade mängden biogas kommer ifrån olika sorters anläggningar och 
tillverkas av olika sorters avfall och är redovisat i tabellen nedan, t.ex. utgjorde 
matavfallet som sorterats nästan 150 000 ton.  

Figur 5. Mängden avfall som år 2010 framställdes till biogas. (alla värden beskrivna i ton) 

 En normalkubikmeter (Nm3) är volymenheten för biogas och en Nm3 

innehåller 9,67kWh energi. Värdena är baserade på en temperatur på 0 

grader Celsius och trycket 1atm.35 

                                                 
35 Energimyndigheten, ’Produktion och användning av biogas 2010’ 

Anläggningstyp Matavfall Avloppsslam Gödsel Livsmedelsindustri Slakteri Energi grödor Övrigt 

Avloppsrenings-
verk 

44 807 5 700 000 0 65 609 0 11 756 93 610 

Samrötnings-
anläggningar 

103 725 0 136 638 66 554 114 954 27 138 141 743 

Gårdsanläggning
ar 

150 0 63 250 800 2 500 0 200 

Summa 148 682 5 700 000 199 888 132 963 117 454 38 894 235 553 
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 1 ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 125 mil. 148 682 ton matavfall 

ger 18 585 250 mils bilkörning, vilket är årsförbrukningen av 12 390 bilar. 

 1 ton rötat matavfall ger 972 kWh biogas som kan driva en biogasbil 125 

mil. 148 682 ton matavfall ger 144,5GWh och ger 18 585 250 mils 

bilkörning och årsförbrukningen av 12390 bilar.  

Värdena är baserade på 0,8 liter per mil och en årsförbrukning vid en körsträcka 
på 1500mil.36 

  

                                                 
36 Avfall Sverige, ’Avfall blir energi – fakta om biogas’ 
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3 Genomförande 

3.1 Områdesbeskrivning 

Som figur 6 visar befinner sig JMs planerade område på Ekhagen i Jönköping och 
är i anslutning till ett befintligt kvarter intill ett naturreservat. Området ansluts till 
en infart från Järavägen och denna väg är i anslutning till väg nummer 47. 

 
Figur 6. Karta över Jönköping med kvarteret Jära på Ekhagen(1), återvinningstation(2) och 
återvinningscentral(3) markerat.  

Närmste befintliga återvinningsstation är 
placerad i Ekhagens centrum på cirka 1,5 
kilometers avstånd. Vid denna station kan 
tidningar, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, 
glas och även kläder samlas in. I bebyggda 
områden runt Jära används det traditionella 
avfallssystemet. I området planeras 18 
stycken grändhus och tre stycken 4-plans 
lamellhus som visas i Figur 7. 
Enbostadshusen har egen carport och 
parkering medan flerbostadshusen har 
gemensam carportsbyggnad samt 
besöksparkeringar. Carportsbyggnaden är 
utformad som en förlängning av 
bullervallen som ska ge skydd mot 
trafikbullret från väg 47.  

Användningen av ett traditionellt system på Jära innebär att en källsortering görs i 
hemmet. Fraktionerna för grändshusen är uppdelade i restavfall och matavfall och 
är placerade utanför varje hushåll. För flerbostadshusen finns fler fraktioner som 
restavfall, matavfall, tidningar, glas, plast och kartong som placeras tillsammans i 
ett avfallsrum på botten plan i varje hus. Grändhusen använder sig av 
flerbostadshusens insamlingskärl för fraktionerna, tidningar, glas, plast och 
kartong. För kläder och metall används återvinningsstationen i Ekhagen centrum, 

1 

Figur 7. Situationsplan över kvarteret Jära, 
vid användning av ett traditionellt system.  

3 

2 
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medan grovsopor och farligt ska kastas på en återvinningscentral på 
Kungsängsvägen i Huskvarna.  

Ett annat alternativ är att de boende i både 
grändhusen och flerbostadshusen endast 
kastar matavfall och restavfall på området. 
Tidningar, metall, glas, plast, kartong och 
kläder kastas på återvinningsstationen i 
Ekhagen centrum och grovavfall och farligt 
avfall kastas på återvinningscentralen i 
Husqvarna.  

Problematiken på området är att JM vill 
minimera den tunga trafiken i området, få 
ett estetiskt tilltalande 
avfallshanteringssystem, minska lukter från 
avfall och kunna exploatera marken bättre. 
Då avfallstransporten måste köra in i 
området för att hämta avfallet måste denna 
kunna göra detta utan att backa. Enligt 
förslaget i Figur 8 finns det ett exempel på hur de vill exploatera marken med en 
extra tomt, men att gatan då inkräktar på den befintliga lekplatsen. För att lösa 
detta system måste en tomt elimineras och intäkterna för denna försvinner. 

3.2 Estetisk avfallshantering 

Estetik är något som är svårt att sätta ett värde på vad som är bra eller inte när det 
gäller utseende och design. Det är viktigt att skapa ett samhälle där det tas hänsyn 
till god form-, färg- och materialverkan.  

 

Figur 9. Exempel på hur ett skydd för avfallsbehållare utanför flerbostadshus kan se ut. 

Avfallsbehållare finns i flera former, färger och material. En viktig aspekt i dagens 
samhälle är att saker och ting ska se estetiskt bra ut och passa in i den befintliga 
miljön. Ett problem är avfallsbehållare som är placerade utanför hushållen och 
som kan förstöra det annars vackra hemmet.  

Figur 8 Exempel på områdets 
situationsplan med en extra tomt.  
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Den ekonomiska aspekten är en faktor till att det inte läggs mer arbete på design 
och utformning, då kostnaden av materialval är av stor betydelse.   

Det står i plan- och byggförordnigen att återvinningscentraler och 
återvinningstationer ska inneha god form-, 
färg- och materialverkan.37 I plan- och 
bygglagen tar de upp att miljön ska utformas 
med hänsyn till ”stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan”.38  

En lösning för avfallsbehållare utanför 
bostäder är att använda ett skydd runt den 

annars fula avfallsbehållaren som kan ses på Figur 13. Detta 
försvårar dock tillgängligheten av avfallsbehållaren för 
arbetarna när avfallstransporten kommer och hämtar avfallet. 
Vid användning av ett skydd för avfallsbehållaren måste de 
boende flytta fram behållaren vid hämtning, annars tillkommer 
en dyrare taxa i Jönköping.  

Ett sätt att få avfallsbehållaren  integerad med husen och öka 
estetiken av avfallsbehållarna är att låta arkitekten rita skyddet 
eller avfallshusen så att de blir av samma karatär som 
byggnaden. 

Figur 12 visar ett skydd från Pumpkällegatan 
i Borås som är integerad mer i området. 
Detta gör att estetiken ökar då 
avfallsbehållarna döljs samtidigt som skyddet 
har fått mer än en funktion, i form av 
belysning och husnummer. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
37 Riksdagen, ’3 kap. 3 § Plan- och byggförordningen’ 
38 Riksdagen, ’2 kap. 6 § Plan- och bygglagen’ 

Figur 10. Avfallshus som låtits förfalla. 

Figur 11 Exempel på en 
traditionell avfallsbehållare 

Figur 13. Exempel på skydd för avfallsbehållare Figur 12. Ett exempel på ett integrerat 
avfallskydd som uppfyller mer än en 
funktion.  
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Ett annat alternativ för att dölja avfallsbehållaren är att använda sig av ett 
moloksystem som figur 14 visar. Systemet är utformat genom att behållaren är 
nedgrävd i marken, vilket medför att endast nedkastet syns. Avfallsbehållaren är i 
regel större än en vanlig traditionell avfallsbehållare, vilket betyder att dessa inte 
töms lika ofta, dock tar hämtningen av avfallet längre tid. 

 
 

Genom att göra konst av avfallsbehållare blir dessa mer neutrala i samhället och 
designen lyfts upp mer. Figur 15 visar ett exempel på ett moloksystem i Portugal 
där avfallsbehållarna har en utstickande design som skapar en mer tilltalande miljö. 

 
 
  

Figur 14. Exempel på ett moloksystem där avfallsbehållaren är nedgrävda i marken. 

Figur 15. Ett exempel på ett moloksystem som skapar en mer tilltalande miljö. 
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Ett problem för etsetiken är avfallsbehållare som blivit fulla, vilket även medför 
lukter från avfallet. Avfallsbehållare placeras på gatan vid hämtningstillfällen för 
att transporten inte har tillräkligt utrymme på innegården. Detta innebär att 
behållarna tar upp värdefull yta och skapar en mindre tillalande miljö som Figur 16 
visar. 
 

 

Figur 16. Exempel på ett mindre tilltalande miljö av avfallsbehållare 

Problemet med tilltalande behållare där avfallet inte är synligt är att det blir svårt 
att se problemet med nedskräpning. Mindre tilltalande och fulla behållare visar 
tydligare vart det finns ett problem och motiverar till förändring, som kan ses i 
Figur 17.  

  

Figur 17. Exempel på uppställda avfallsbehållare som är mindre tilltalande. 



Genomförande 

29 

 

3.3 Avfallshanteringssystem 

3.3.1 Traditionellt system med gemensam uppsamlingsplats 

Ett alternativ till det traditionella systemet är 
att de boende i hushållen själva transporterar 
mat och restavfallet till uppsamlingsplatsen 
som Figur 18 visar. Tidningar, metall, glas, 
plast, kartong och kläder kastas på 
återvinningsstationen i Ekhagen centrum 
medan grovavfall och farligt avfall kastas på 
återvinningscentralen i Husqvarna. 
Uppsamlingsplatsen kan även ta hand om de 
fraktioner som återvinningsstationen i 
Ekhagen centrum hanterar. Detta innebär att 
de boende i området inte behöver 
transportera delar av avfallet till Ekhagen 
centrum.  

Detta system löser problemet av markexploateringen, minimerar tung trafik och 
förbättrar hygien. Problemet med estetiken elimineras helt från området på grund 
av att det inte behövs några avfallsbehållare.   

JM har som riklinje att det inte får vara mer än 50 meters avstånd till 
avfallsbehållarna för flerbostadshusen och grändhusen. De boende är vana vid att 
kasta sitt avfall nära hushållet och när detta ersätts av en gemensam 
uppsamlingsplats skapas ett nytt och ovant avfallsmönster.  

Ekonomiska aspekter för traditionellt system med uppsamlingsplats 

För JM blir investeringskostnaderna för systemet den uppsamlingsplatsen som 
tillämpas i området, t.ex. ett moloksystem. 

Avfallstransporten är samma fordon som vid användningen av ett traditionellt 
system, vilket innebär att en extra kostnad för nya avfallsfordon uteblir. 

Hämtningskostnaden för systemet blir mindre på grund av att avfallstransporten 
inte behöver köra in i området och hämtningsgraden blir mindre. 

Den fasta avgiften blir högre på grund av att en uppsamlingsplats används. Den 
rörliga avgiften beror på volymen av avfallet och kommer att minskas då färre kärl 
används.  

Vilka avgifter som gäller i Jönköpingskommun idag hanteras mera ingående i 
kapitel 2.5.  

 

Figur 18 Exempel där avfallet sorteras 
gemensamt på en uppsamlingsplats.  
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3.3.2 Optisk 

En avfallsproducent som använder sig 
av ett optiskt avfallshanteringssystem 
sorterar avfallet i olikfärgade påsar för 
att sedan kastas i samma 
avfallsbehållare. Varje färg står för en 
viss fraktion av avfallet. Sedan sorteras 
de olikfärgade påsarna optiskt av en 
anläggning som delar upp avfallet 
efter färgerna. Detta system används 
av flera kommuner i Sverige idag.   

I ett avfallssystem med optisk 
insamling går det att välja hur många fraktioner som ska användas. Detta 
underlättar arbetet för avfallsproducenten och tar även mindre tid för de som 
arbetar med att hämta avfallet, då allt avfall går i samma fack i avfallstransporten. 

Fraktionerna kan delas in i mat-, plast-, glas-, papper-, tidnings-, metall- och 
restavfall, men skiljer sig från olika kommuner. De kompletterande avfallen som 
kommunen väljer att inte hantera med det optiska systemet samlas in via 
återvinningsstationer. Farligt avfall och grovavfall samlas in i återvinningscentraler 
som vid det traditionella systemet.  

Området Jära vid användningen av optiskt system 

På grund av försorteringen av avfallet i 
hushållet kan samma avfallsbehållare som vid 
det traditionella systemet användas. Detta 
innebär att de olika fraktionerna som ska 
hanteras i området Jära är beroende av 
kommunens val vid ett införande av optiskt 
avfallshanteringssystem. De fraktioner som 
inte hanteras av det optiska systemet 
kompletteras med återvinningsstationen i 
Ekhagen centrum. Farligt avfall och grovavfall 
tas om hand på återvinningscentralen i 
Huskvarna. Om alla fraktioner hanteras av det 
optiska systemet behövs inte 
återvinningsstationen i Ekhagen centrum. En 
uppsamlingsplats kan även tillämpas på 

samma sätt som i det traditionella systemet, 
men om alla fraktioner hanteras av det 
optiska systemet är inte en uppsamlingsplatsen behövlig. 

Avfallsbehållaren placeras på samma sätt som vid det traditionella systemet, vilket 
innebär att avfallstransportens körsträcka inom området kommer att vara 
oförändrad jämfört med det traditionella systemet. Detta medför att det blir svårt 
att få plats med en sista tomt utan att inkräkta på lekplatsen. 

Figur 19 Exempel på ett optiskt insamling av avfall i 
Eskilstuna kommun med sex fraktioner. 

Figur 20. Exempel på området vid 
användning av optiskt system.  
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Systemet medför att lukter från avfallet kvarstår i området, även den estetiska 
frågan kvarstår. Ett skydd kan tillämpas runtom avfallsbehållare för att på så vis 
skapa bättre estetik. 

Det optiska systemet uppfyller JMs riktlinjer om maximalt 50 meter avstånd på 
grund av att en avfallsbehållare är placerad som i det traditionella systemet, nära 
hushållen. Systemet skapar en ovana för de boende då en ny sortering av 
fraktioner görs i hemmet jämfört med det traditionella, vilket betyder att ett nytt 
avfallsmönster tillämpas i området. 

Lönsamheten för system bygger även på att hela kommuner använder sig av 
denna teknik. En ny sorteringsanläggning krävs till det optiska systemet. Om Jära 
använder ett optiskt system, men övriga kommunen använder det traditionella 
systemet blir det dubbla driftkostnader för de båda anläggningarna. Även 
inverstingskostnaderna för nya anläggningen blir dyr om bara ett område i 
kommunen använder ett optiskt system. På grund av detta är denna teknik mindre 
relevant för området. 

Ekonomiska aspekter för optiskt system 

För det optiska systemet måste hela kommunen använda sig av systemet. Detta 
betyder att en ny sorteringsanläggning behövs som kan sortera avfallet optiskt. På 
grund av detta kommer investeringskostnaden för anläggningen att falla på 
kommunen. 

Avfallstransporten kommer att behöva köra in i området som vid det traditionella 
systemet och hämtningstillfällena kommer att öka, vilket betyder att kostnaden för 
hämtningen ökar. 

Fast kostnader kommer att minskas då det optiska systemet hanterar fraktionerna 
för återvinningsstationen. Rörliga kostnader kommer att öka på grund av att mer 
kärl kommer tillämpas i hushållen och olikfärgade påsar behövs. Avgifterna 
kommer att fördelas på hushållen och ingå i avfallstaxan. 

3.3.3 Vakuumsystem 

Idag finns det flera företag som erbjuder tjänster för avfallshantering, men 
författarna har valt att inrikta sig på Envac AB då det gjordes ett studiebesök på 
företagets huvudkontor i Stockholm. På Sollefteå sjukhus installerades år 1961 för 
första gången ett så kallat vakuumsystem för avfall. Det installerades av dåvarande 
företaget Centralsug AB som senare blev Envac AB och som idag är 
världsledande. 

Dessa system kan tillämpas på många olika sätt och storlekar, det minsta systemet 
är på fem lägenheter på Östermalm i Stockholm och det största är ett pågående 
projekt i Kimpo i Sydkorea och omfattar 53 000 lägenheter. 
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Istället för en avfallsbehållare finns det rör som 
ser ut som avfallsnedkast i marken, dessa rör är 
sammankopplade under marken och 
transporterar avfallet med vakuum till en 
uppsamlingsplats där det samlas för att sedan 
hämtas. Denna uppsamlingsplats befinner sig 
ofta utanför de mest tätbefolkade områden för 
att undvika tung trafik inne i stadskärnorna.       
I Figur 21 visas ett nedkast till ett 
vakuumsystem där avfallet leds bort via 
rördragning under mark.  

Det är ett smidigt och miljövänligt sätt att hantera och transportera avfall. Det 
avfall som går att kasta i vakuumsystem är, matavfall, restavfall och papper. Glas, 
farligt avfall, metall, större kartonger och grovavfall går inte att kasta i 
vakuumsystem. Till dessa behövs kompletterande avfallsbehållare utanför 
hushållen eller på gemensamma återvinningsstationer. På många ställen syns inte 
skillnaden på vad som är ett nedkast för vakuumsystem, ett vanligt traditionellt 
nedkast som finns i många hus eller där avfallet slängs i fraktioner i ett så kallat 
avfallshus. 

Fördelarna med vakuumsystem: 

 Nedkasten kan placeras var som helst  

 Mindre tung trafik – skapar säkrare miljöer 

 Självtöms – kräver mindre yta för avfallshus och behållare 

 Ingen överbelastning - Minskad nedskräpning och illaluktande 

Nackdelar med vakuumsystem: 

 Stor investeringskostnad 

 Svårare att bygga ut 

 Svårare att reparera vid behov 

Genom vakuumsystem kan tung trafik inom områdets minsta gator elimineras. På 
ett område i Sundbyberg som innehåller ungefär 3500 lägenheter har en studie 
gjorts av Sweco som bygger på avfallstransporternas körschema och antalet 
hämtningar inom området, som kan ses i Figur 22 - 24. Med ett vakuumsystem 
dras rören under marken till en uppsamlingsplats i utkanten av området dit 
avfallstransporterna kör för att hämta avfallet. Studien bygger på körsträcka, 
antalet korningar som passeras och antalet timmar som avfallstransporten befinner 
sig i området.  

Figur 21. Nedkast för ett vakuumsystem 
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Figur 22. Jämförelse av konventionell avfallshantering och vakuumsystem på Sundbyberg. 

 
 
 

 
Figur 23. Körsträcka före installation av vakuumsystem. Figur 24. Körsträcka efter installation av 
vakuumsystem. 

Tekniken bakom vakuumsystemen 

Vakuumsystem är ett tekniskt system och fungerar ungefär som en 
centraldammsugare, fast i större proportioner. Avfallet samlas i en behållare som 
sedan automatisk töms när det är fullt, men detta kan även ske manuellt. 
Tömningen sker genom att avfallet förs iväg med hjälp av ett undertryck i de rör 
som är dragna under mark och sedan samlas upp på en samlingsplats. Vakuumet 
skapas med hjälp av fläktar som bildar detta undertryck i systemet. Det finns så 
kallade spärrvakter som spärrar av så att inget avfall faller ned i systemet innan det 
är dags att tömmas, behållarna töms en åt gången. Alla systemen är automatiserade 
och töms automatisk när de är fulla, skulle någonting fastna och måste tömmas 
manuellt görs detta enkelt genom en dator som styr hela systemet.  

  

 Konventionell  Sopsug  

 Körsträcka per år 2 828 km  208 km  

 Antal korsningar som passeras  19 084 st  1 560 st  

 Antal timmar sopbil i området  3 718 h  177 h  
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Sopor blir automatiskt energi 

När systemet töms skickas avfallet till en uppsamlingsplats där det sedan hamnar i 
olika containrar beroende på fraktionen, matavfall, tidningar och brännbart. Det 
finns system idag där brännbart avfall går automatiskt till förbränningsverken, som 
producerar el och energi. På detta sätt kan en stadsdel eller stad få sin el och 
energi automatiserat från avfallet. Matavfallet går till rötning och framställning av 
biogas och tidningarna går till återvinning  

Dagens mängd avfall som framställs till el och energi är bara en liten del av den 
totala el- och energiförbrukningen. För att kunna helt försörja sig på avfall, krävs 
bättre tekniker och metoder för framställning. 

De olika systemen och dess tillämpningsområden 

Vakuumsystem kan användas i princip på alla platser, hyresrätter, bostadsrätter, 
villor, köpcentrum, parker, affärer, sjukhus och flygplatser m.m. Det finns flera 
olika system för de olika användningsområdena men de fungerar alla på nästan 
samma sätt.  

Självtömmande papperskorgar 

I parker och städer är papperskorgar ett måste för att inte skräpa ned staden och 
dra till sig ohyra. Det händer att papperskorgar blir fulla, framförallt på 
sommarhalvåret när det är mer folk som är ute och har semester. Om dessa 
papperskorgar blir fulla är det stor risk att skräp och avfall hamnar på gatorna och 
runt om i parkerna.  

Vakuumrör installeras mellan stadens eller parkens avfallsbehållare och binder 
samman de alla till en slutstation där avfallet hämtas och körs iväg till 
återvinningscentralen eller förbränningsverket, vilket resulterar i att 
papperskorgarna inte behöver tömmas manuellt var för sig, som kan ses i Figur 
25. 

 
Figur 25. Vakuumsystem sammankopplade med avfallsbehållare. 

På Mariatorget i Stockholm är självtömmande papperskorgar installerade för att 
underlätta hanteringen av avfallet och minimera risken att bli fulla. Mängden avfall 
som samlats in på Maria torget uppgår till 61,85 ton per år. I Figur 26 visas en 
studie på före och efter användning av vakuumsystem.  
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Figur 26. Jämförelse av konventionell avfallshantering och vakuumsystem på Mariatorget i Stockholm. 

Optisk hantering av avfall med vakuumsug 

Ett annat sätt att källsortera avfall i vakuum är optiska hanteringssystem. 
Källsorteringen av avfallet görs i hushållet genom användning av olikfärgade 
avfallspåsar, där varje sorts avfall har sin färg. Det optiska systemet fungerar 
ungefär som ett vanligt vakuumsystem, men den stora skillnaden är att det enbart 
behövs ett nedkast där allt avfall kastas och samlas upp i en container. Genom att 
sortera avfallet i påsar av olika färger kan de vid ett senare tillfälle sorteras i den 
optiska anläggningen där varje färg går till sin instans och återvinns eller förbränns 
för tillverkning av biogas eller fjärrvärme. Fördelarna med detta är att kostanden 
blir mindre för installationen och även att avfallsstationen där avfallet samlas kan 
göras mindre då det endast behövs en container, denna måste dock tömmas oftare 
då allt avfall samlas i samma container. Ett optiskt system tillämpas sig på stora 
områden, då det är en stor logistisk anläggning och en mindre investeringskostnad 
per invånare.  

 

Figur 27. Vakuumsystem kopplat till optiskt hantering av avfall. 

  

Per år  Konventionell  Sopsug  

Antal papperskorgar  18  6  

Antal tömningar  13 104 st  350 st  

Tömningskostnad 
inkl. renhållning  

458 638 kr  136 343 kr 

Varav: 

 93 361 kr (serviceavtal med Envac inkl. energi) 

42 982 kr (avfallstaxa container Stockholms 
stad)  
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Mobila sopsugssystem 

Det mobila systemet tillämpar sig mera för mindre områden som ligger avskilt 
eller där det inte finns plats för någon central för uppsamling. Detta system 
lämpar sig bäst på små områdena där en investeringskostnad för en stor central 
inte är lönsam. 

Det tillämpar sig på samma sätt som ett stationärt system. Istället för att dra rören 
under marken till en uppsamlingscentral där avfallstransporter hämtar de olika 
containrarna, installeras små containrar för temporär lagring. Dessa olika 
containrar kopplas samman med ett rör som ligger under marken och leder till en 
anslutning för avfallstransporten, denna är utrustad med vakuumsug som tömmer 
avfallet och tung trafik kan undvikas i området. 

 
Figur 28. Mobilt Vakuumsystem. 

Stationära vakuumsystem 

 
Figur 29. Stationärt vakuumsystem. 

Ett stationärt system tillämpas mest på stora områden med ett stort antal hushåll 
och en stor mängd avfall. En uppsamlingsplats byggs någonstans centralt för att få 
stor utsträckning på systemet, men ändå inte där det är tätbefolkat då tung trafik 
måste kunna tömma containrarna. Rörsträckningen kan vara ungefär upp till två 
kilometer lång, därför är det lämpligt att lägga uppsamlingsplatsen relativt centralt.  
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På uppsamlingsplatsen finns det lika många containrar som det finns fraktioner i 
vakuumsystemet, papper, restavfall och brännbart avfall. Resterande avfall glas, 
metall, farligt avfall, grovavfall och kartong samlas på återvinningsstationer och 
återvinningscentraler. Systemet töms automatiskt och delar upp avfallet så att de 
kommer i rätt container trots att de går i samma stamrör, detta på grund av att 
fraktionerna inte töms på samma gång.  

På uppsamlingsplatsen töms containrarna, antingen när de är fulla eller via ett 
schema. Containrar är lufttäta vilket innebär att ingen illaluktande doft uppstår, 
därför kan denna uppsamlingsstation placeras utan att påverka stadsdelens 
hygien.39 

Området Jära vid användning av vakuum 

Ett mindre stationärt system är det som 
lämpar sig för området. Detta på grund av att 
korta rörsträckor måste användas och system 
tillämpas på mindre antal bostäder. Utanför 
grändhusen placeras två fraktioner, matavfall 
och restavfall, medan vid flerbostadshusen 
finns även en fraktion för tidningar. Avfallet 
transporteras till uppsamlingsplatsen vid gatan 
som går utanför området som visas som den 
blå rektangeln i Figur 30. Uppsamlingsplatsen 
består av tre containrar som är nedgrävda som 
ett moloksystem. De övriga fraktionerna som 
plast, metall och glas återvinns i fraktioner 
intill uppsamlingsplatsen eller vid 
återvinningsstationen i Ekhagen centrum. 
Grovsopor och farligt avfall kastas på 
återvinningscentralen i Huskvarna. 

Moloksystemet är placerat vid carportarna och 
vid tömning behöver avfallstransporten inte 
köra in på området. Detta gör att gatorna inom området utformas med vändzoner 
istället för en svängradie som tillämpas på det traditionella systemet. Genom 
denna utformning av gatorna kan en extra tomt användas utan att inkräkta på 
lekplatsen, vilket är en ekonomisk fördel. 

Hygienen blir bättre inom området jämfört med det traditionella systemet på 
grund av att avfallet direkt transporteras ut från området.  

Trafiksäkerheten inom området förbättras jämfört med det traditionella systemet, 
då den tunga trafiken i området minskar. En av de största nackdelarna är att det är 
en stor investeringskostnad jämfört med det traditionella systemet.  

Vid användningen av ett vakuumsystem ersätts avfallsbehållarna med nedkast. 
Estetiken av nedkasten är densamma som för avfallsbehållare. Skydd kan 
användas för att dölja nedkasten och tilltalande designen är möjligt.  

                                                 
39

 Envac, intervju med Maud Dolk 

Figur 30. Exempel på området med 
vakuumsystem, där de blåa cirklarna visar 
nedkast och den blå rektangeln visar 
uppsamlingsplatsen.  
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Vid grändhusen placeras de två fraktionerna i tomtgräns, vilket innebär att två 
hushåll använder sig av samma fraktioner, som är markerat med blå cirklar i Figur 
30. 
Detta för att minska investeringskostnaden. Vid avvändningen av ett 
vakuumsystem uppfylls JMs riktlinjer om maximalt 50 meters avstånd till 
avfallsbehållarna. Avståndet blir längre jämfört med det traditionella systemet på 
grund av att två hushåll delar på ett nedkast som skapar ett avstånd om ungefär 10 
meter. Ett nytt avfallsmönster skapas på grund av att de boende kastar avfallet i 
nedkast istället för avfallsbehållare, vilket genererar en ovana jämfört med det 
traditionella systemet.  

För de boende i grändhusen blir antalet fraktioner densamma jämfört med det 
traditionella systemet. Fraktionerna glas och kartong som finns vid 
flerbostadshusen för det traditionella systemet kommer att flyttas ut till 
uppsamlingsplatsen. 

Ett mobilt system hade varit ett alternativ, då en avfallstransport med inbyggd 
vakuumteknik suger avfallet ur de temporära containrarna. Detta innebär att 
fordonet enbart kan användas till detta område då det inte finns andra 
vakuumsystem i Jönköping, vilket gör det mindre lönsamt. 

Ekonomiska aspekter för Vakuumsystem 

Investeringskostnaden är högre för ett vakuumsystem jämför med det traditionella 
på grund av alla installationer som behövs göras i området. I installationerna ingår 
kostnader för rördragning, nedkast, en uppsamlingsplats och maskindelar som 
behövs för att få ett vakuumsug i systemet. Om kommunen investerar i ett 
vakuumsystem fördelas totalkostnaden på de olika fastighetsägarna i form av den 
fasta avgiften. Om ett vakuumsystem tillämpas enbart på Jära är det JM som står 
för investeringskostnaden. De boende får betala denna kostnad i form av en den 
rörliga avgiften som sätts av fastighetsägaren. 

Kostnaden för kärlen jämfört med det traditionella försvinner då dessa ersätts 
med nedkast. 

Hämtningen kommer att ske av de containrar som används vid den gemensamma 
uppsamlingsplatsen, vilket betyder att hämtningstillfällena blir mindre och 
avfallstransportens körsträcka minskas. Detta innebär att kostnaden för 
hämtningen minskas. 

Ett nytt avfallsfordon behövs på grund av att avfallstransporten hämtar containrar 
istället för avfallsbehållare. 

Den fastavgiften kommer att öka på grund av kostnader för underhåll och lastning 
av containrarna vid uppsamlingsplatsen. De rörliga kostnaderna sjunker på grund 
av att inga kärl används. Avgift kostnaden är den som fördelas av de boende inne i 
området och behandlas av taxan. 
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3.3.4 Material Recycling Facility 

MRF- anläggningar står för Material Recycling Facility. Avfallet samlas i en 
blandad fraktion som sedan sorteras i en MRF-anläggning. Denna teknik har 
funnits länge i Sverige, men har försvunnit då det har ansetts vara en dålig teknik. 
Under den senaste tiden har tekniken utvecklats och blivit bättre. 

Miljöpåverkan vid användning av MRF-anläggning är mestadels transporten av 
avfallet och energianvändningen för anläggningen. Transportsträckorna blir längre 
på grund av att fler hämtningar förekommer vid blandade fraktioner. 

MRF- anläggningar förekommer på två sätt, mekaniskt eller manuellt. De större 
anläggningarna brukar vara mekaniska medan de mindre är manuella. Det utförs 
även manuellt arbete i de större MRF–anläggningar så som kontroll och 
utsortering av felaktiga material.40 Fördelarna med det manuella är att kvaliteten av 
det sorterade materialet blir högre, detta på grund av den låga 
behandlingshastigheten. Nackdelarna är att manuella anläggningar kräver tungt 
fysiskt arbete, blir dyrt och tidskrävande. Även om kvaliteterna blir högre är vissa 
material svåra att sortera på grund av att ögat inte kan urskilja vissa material. 
Fördelarna med de mekaniska är att arbetskostnaden blir lägre, högre material 
återvinning och en snabbare bearbetning. 

En nackdel med alla MRF-anläggning är kvaliteten på det återvunna materialet. 
Problemet är krossat glass som blandas med kartonger och plastbehållare. Detta 
sänker produktens kvalitet och dess värde.41 

Separeringstekniker 

MFR-anläggningar kan illustreras med olika steg och kombinationer.  

 Det första steget i processen är Säcköppnaren, denna river sönder säckarna 
som avfall ligger i.  

 Andra steget är siktningen, denna delar 
upp tidningar, burkar, m.m. Det 
förekommer olika siktningstekniker 
som kan kombineras med varandra. 
Trommelsikt är ett stort rör med små 
hål och har en siktstorlek mellan 200 
och 500 mm, detta rör cirkulerar runt 
en axel som gör att avfallet siktas. 
Skivsikt är en annan siktningsmetod 
som består av ett antal parallella skivor 
som roterar i samma riktning, detta gör att fint material faller mellan 
diskarna och avskiljs från övrigt material. Vindsiktning är ytterligare ett 
alternativ, principen är att lätt material blåses upp medan tunga material 
faller. 

                                                 
40 Sundqvist Jan-Olov och Stenmarck Åsa, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
41 Alexander J. Dubanowitz, ‘Design of a Materials Recovery Facility (MRF) For Processing the Recyclable 
Materials of New York City’s Municipal Solid Waste’ 

Figur 31. Trommelsikt. 
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 Tredje steget i processen är en sista separering av materialen. Ballistisk 
separering kastar iväg avfallet, lättare föremål får ett större luftmotstånd, 
vilket gör att de dalar ner tidigare. Denna teknik kan användas för att skilja 
olika pappers sorter ifrån varandra. Magnetseparator separerar materialen 
med hjälp av en magnet som fångar upp metaller. Virvelströmsseparator 
avskiljer aluminium, järn och stål från varandra. Detta fungerar på följande 
viss att vissa metaller är mer känsligare för virvelströmmar än andra, vilket 
innebär att de sorteras efter ett varierande magnetfält som uppstår. Färg, 
form och material kan analyseras genom en analyserande separator, som 
sedan skiljer materialen med hjälp av den information som samlats. 
Informationen som de sepereras efter kan vara reflekterande ljus, olika färg 
ämnen, genomskinligt eller inte genomskinligt material och 
elektromagnetiska egenskaper. 42 

 
 

Området Jära vid användningen av en 
MRF-anläggning 

För området Ekhagen innebär 
användningen av en MRF-anläggning ett 
samspel med hela kommunen.  

Vid användning av MRF – anläggning fyller 
inte återvinningsstationen på Ekhagen 
någon funktion och kan tas bort, vilket gör 
att kostnader och underhåll för denna 
försvinner. Transporten inne i området blir 
oförändrad jämfört med det traditionella 
avfallshanteringssystemet och samma 
svängradie kommer att behövas. Detta 
betyder att avfallstransporten kräver en 
större svängradie och på grund av att 
tomten försvinner genererar denna inga 
intäkter. Utrymmet för avfallshantering 

                                                 
42

 Sundqvist Jan-Olov och Stenmarck Åsa, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Figur 32. Exempel på en MRF-anläggning. 

Figur 33. Exempel på området vid användning 
av MRF-anläggning 
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inne i flerbostadshusen och grändhusen kommer att minskas då blandade 
fraktioner inte tar upp samma plats. Hygienen inne i området kommer att vara av 
densamma jämfört med det traditionella systemet. 

Fraktionerna organiskt-, rest-, papper-, plast-, metall- och glasavfall hanteras i 
samma fraktion både för grändshusen och flerbostadshusen. Detta innebär att 
endast en fraktion krävs, vilket betyder att yta sparas under vasken och 
avfallshusen kan göras mindre.  

Genom användning av en MRF-anläggning blir markexploateringen oförändrad 
jämfört med det traditionella systemet. Lukter från avfall och tung trafik kan ej 
elimineras inom området och det krävs ett samspel med hela kommunen för att 
detta system skall kunna användas. Detta system löser inte problematiken och är 
inte relevant för området Jära. 

Estetiken för användningen av en MRF-anläggning blir oförändrad jämfört med 
det traditionella systemet. Ett avfallsskydd kan användas för att dölja 
avfallsbehållarna. 

Vid användningen av en MRF-anläggning uppfylls JMs riktlinjer om maximalt 50 
meter avstånd till avfallsbehållarna på grund av att avfallsbehållarna placeras 
utanför hushållen som vid det traditionella systemet. Det skapas ett nytt 
avfallsmönster som skapar en ovana bland de boende på grund av att blandade 
fraktioner och återvinningsstationen tas bort då denna inte är behövlig i Ekhagen. 

Ekonomiska aspekter för MRF-anläggning 

Hela kommunen måste använda en MRF-anläggning för att investeringskostnaden 
ska bli lönsam. Anläggning behöver minst 50 000 ton avfall per år och hela 
Jönköpings kommun producerar 69 000 ton avfall per år. Den största 
inverstingskostnaden är den nya sorteringsanläggningen som behövs som 
kommunen står för. 

Kärlen i hushållen blir färre på grund av att blandade fraktioner används men 
kärlet blir större. Detta innebär att taxan för kärlen minskas. 

Kostnaden för återvinningsstationer försvinner då MRF-anläggningen hanterar 
dess fraktioner. 

Hämtningskostnaderna kommer att öka då mer hämtningstillfällen kommer att 
behövas. Denna kostnad kommer kommunen att behandla på grund av att hela 
kommunen använder en MRF-anläggning. 

Avfallsfordonet kommer att vara av samma fordonstyp som vid det traditionella 
systemet, vilket innebär att en investeringskostnad för dessa inte behövs. 

Den fasta kostnaden för en MRF-anläggning kommer att minskas på grund av att 
återvinningsstationer inte uppfyller sin funktion om anläggningen hanterar alla 
fraktioner. Den rörliga kostnaden kommer att öka på grund av att avfallsvolymen 
ökar i kärlet. Avgifterna kommer att fördelas för de boende i området och ingår i 
Jönköpings avfallstaxa. 
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3.3.5 Avfallskvarnar för kök 

Regeringens miljömål var att fram till år 2010 
skulle 35% av matavfallet återvinnas genom 
biologisk behandling, ett sätt att återvinna 
detta är genom avfallskvarnar. 

Avfallskvarnar för kök är ett system som 
underlättar hanteringen av matavfall och 
dessutom minskar mängden. I Sverige är det 
inte vanligt med avfallskvarnar, men i USA 
har det funnits under en längre tidsperiod. 
Alla svenska kommuner godkänner inte 
montering av avfallskvarnar, då vissa hävdar 
att det är stor risk för stopp i systemen som 

kan bidra till mindre tryck och flöde i 
rörsystemen.  

En avfallskvarn går enbart att användas till sortering av matavfall, vilket innebär 
att det är ett komplement till andra system.  

En avfallskvarn fungerar på så sätt att allt matavfall som bildas i en vask från 
tallrikar och dylikt vid diskning, går igenom en kvarn som startas och med hjälp av 
vatten. Detta avfall mals ner till små partiklar som sedan åker iväg i 
avloppsledningarna.  

De två vanligaste lösningar för användning av avfallskvarnar är att den kopplas 
samman med avloppsledningarna och vidare till reningsverken eller genom en 
separat ledning där det går till en uppsamlingstank. 

Några stora installationer av avfallskvarnar via befintliga ledningarna de senaste 
åren är: 

 Smedjebacken, Dalarna 600st 

 Kalmar, Småland 150st 

 Staffanstorp, Skåne 100st 

 Surahammar, Västmanland 2000st 

När Turning Torso byggdes i Malmö år 2005 installerades avfallskvarnar i varje 
lägenhet och via separata ledningar går där matavfallet till en uppsamlingstank. 
Även på Bo01 i Malmö har avfallskvarnar installerats till en separat tank.  

En separat tank för avfallet är indelad i två steg där avfallet först sedimenterar och 
går sedan vidare till en fettavskiljare och slutligen går vattnet vidare på 
spillvattenledningarna och endast en massa av matavfall återstår. Tanken töms och 
massan går till biogasframställning. 

En avfallskvarn har en låg investeringskostnad och då den kan monteras på 
befintliga avloppsledningar kan den installeras överallt.  

Figur 34. Avfallskvarn för kök. 
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Figur 35. Avfallstank för matavfall. 

I Surahammar erbjuds filmning av ledningarna för att undvika att eventuella 
problem skall uppstå, efter erfarenhet är det bara betongledningar som filmas då 
plastledningar inte anses vara några problem. I Surahammar hade ungefär 40% av 
hushållen 2011 en avfallskvarn installerad till de befintliga ledningarna. En 
avfallskvarn installerad ökar mängden vatten, enligt rapporter används ungefär 4,5 
liter extra vatten per hushåll och dygn, vilket motsvarar en vanlig toalettspolning.43 

Området Jära vid användning av avfallskvarn 

Avfallskvarnar används tillsammans med traditionella system, MRF-anläggning, 
vakuumsystem eller optiskt system. Avfallskvarnen tar upp mera plats under 
vasken, vilket gör det svårare för källsortering med fler fraktioner, men med 
avfallskvarn som komplement till de olika systemen försvinner lukt från 
matavfallet. I Jönköping är taxan för avfall lägre om matavfallet sorteras, med 
avfallskvarn som ett komplement kan de boende sortera detta enklare och kan 
betala en lägra avgift. 

Vid MRF-anläggning behövs endast en blandad fraktion, med komplement av 
avfallskvarn sorteras matavfallet ut och kan lättare tas tillvara. 

Om vakuumsystem tillsammans med en avfallskvarn används i Jära kan en 
fraktion för matavfall tas bort, vilket betyder att bara fraktionen för restavfall 
behövs framför grändhusen och vid flerbostadshusen finns tidningar och 
restavfall kvar. Vid användning av avfallskvarn med separata rördragningar 
tillsammans med ett vakuumsystem blir det en lång rör dragning, samtidigt som en 
redan befintlig dragning för vakuum skall installeras. Detta bidrar till en högre 
installations kostnad då två olika dragningar krävs inom området. 

Vid användningen av optiskt system kombinerat med avfallskvarn skickas 
matavfallet med de befintliga avloppsledningarna till vattenreningsverket. De 
andra fraktionera, plast-, papper-, tidnings-, metall- och restavfall samlas in optiskt 
och hämtas av avfallstransporten. 

En kombination av det traditionella systemet och avfallskvarn bidrar att 
avfallstransporten inte behöver hantera matavfallet då detta går i de befintliga 
avloppsrören.  

                                                 
43 Avfall Sverige, ’Rapport 2011:08’ 
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Att kombinera en avfallskvarn till det traditionella systemet med uppsamlingsplats 
bidrar till att matavfallet försvinner och en mindre mängd avfall kommer att 
hanteras i hemmet. På så sätt behöver de boende inte transportera detta avfall till 
uppsamlingsplatsen, vilket skulle göra detta system mer relevant för området. 

Med komplement av avfallskvarn skapas det en bättre hygien för hushållen i 
området oavsett vilket system som tillämpas. Nackdelen med kvarnarna är att 
systemet orsakar mer vattenanvändning som bidrar till en större miljöbelastning 
för området Jära. 

Vid användning av en avfallskvarn i området påverkas inte markexploateringen, då 
en avfallskvarn endast är ett komplement till de andra systemen. 

Ekonomiska aspekter avfallskvarn 

Oavsett vilket system en avfallskvarn kompletteras med kommer tillkommer en 
investeringskostnad som JM står för. Kvarnen är till för att ta hand om matavfallet 
i hushållet. Ett kärl kan sparas för matavfallet på grund av att avfallskvarnen tar 
han om detta. Tömningen kommer att ske med vattenledningarna som bidrar till 
att mer vatten kommer att användas som sedan kommer betalas av hushållen. Ett 
nytt avfallsfordon är inte i behov då avfallet inte transporteras med ett fordon. 
Den rörliga kostnaden för användningen av en avfallskvarn kommer att minskas 
då ett kärl försvinner.  

Om fler använder en avfallskvarn är det möjligt att avloppstaxan stiger då 
matavfallet utgör en del av avloppsreningen. I dagsläget finns inga merkostnader 
för detta.  

3.3.6 Avfallshantering för Jära 

Problematiken är att eliminera lukter från avfall och tung trafik, förbättra 
markexploateringen samt kunna utveckla ett estetiskt tilltalande 
avfallshanteringssystem.  

Alla systemen utom det traditionella kommer innebära en förändring av 
avfallsmönstret. Med det optiska systemet blir det en förändringen i hemmet, 
medan vakuumsystem och MRF-anläggning blir att avfallet hanteras på ett annat 
sätt och en annan teknik. Den största skillnaden blir det traditionella med 
uppsamlingsplats då det blir en längre sträcka för de boende att gå med avfallet. 
Detta klarar heller inte de krav JM ställer om maximalt 50 meters avstånd.  

En MRF-anläggning och ett optiskt system måste tillämpas i hela Jönköpings 
kommun, vilket betyder att för ett område som Jära är dessa inte relevanta. Detta 
på grund av att de kräver stora anläggningar för sortering som inte skulle bli 
lönsamt på endast ett mindre område som Jära. 

Vid användning av det traditionella systemet blir estetiken bättre med ett skydd 
runt behållarna. För att eliminera lukterna från matavfallet kan detta system 
kombinera med en avfallskvarn. Det traditionella systemet löser inte 
problematiken med markexploateringen, även trafiken från avfallstransporterna 
blir oförändrade. 
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Ett vakuumsystem resulterar till en extra tomt i området. Genom en användning 
av avfallsbehållare inne i området uppfyller systemet JMs krav om maximalt 
avstånd. Systemet löser problemen med estetiken, illaluktande dofter och 
trafiksäkerheten ökar. Vakuumsystemet har en hög investeringskostnad, men 
genom förbättrad markexploatering som genererar mer vinst kan kostnaden 
minskas. I Figur 36 visar en tabell de olika systemen och hur de löser de olika 
aspekterna. Nedan följer en förklaring till bedömningen av aspekterna. 

 Mark: (+) området blir mer markeffektivt, (-) området blir mindre 
markeffektivt 

 Trafik: (+) trafiksäkerheten ökar, (-) trafiksäkerheten ökar inte 

 Hygien: (+) hygienen blir bättre i området, (-) hygienen har inte förbättrats 

 Mönster: (+) Avfallsmönstret ändras inte, (-) avfallsmönstret ändras  

 Estetiken: (+) estetiken kan bli bättre, (-) estetiken går inte att ändra på 

 Kommunen: (+) Jära kan tillämpa systemet utan att hela kommunen måste, 
(-)hela kommunen måste tillämpa systemet för att Jära ska kunna använda 
det. 

 Avfallskvarn: (+) en avfallskvarn kan kompletteras med systemet, (-) det 
går inte att komplettera systemet med en avfallskvarn 

 Avstånd 50 m: (+) systemet överstiger inte JMs riktlinjer om 50 m, (-) 
systemet överstiger JMs riktlinjer om 50 m 

 

 
Figur 36. Sammanställd tabell av systemens kriterier 

 Traditionellt 

Traditionellt 

med 

uppsamlings-

plats 

Optiskt Vakuum 

Material 

Recycling 

Facility 

Mark - + - + - 
Trafik - + - + - 
Hygien - + - + - 

Mönster + - - - - 
Estetik + + + + + 

Kommun + + - + - 
Avfallskvarn + + + + + 

Avstånd 

inom 50 m + - + + + 
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Ekonomiska aspekter för området Jära 

Som Figur 37 visar är det traditionella systemet med uppsamlingsplats som 
genererar mest lönsamhet jämfört med det traditionella systemet. Detta på grund 
av att de andra har högre investeringskostnader som nya anläggningar, 
rördragningar eller nya avfallstransporter medan ett traditionellt system med 
uppsamlingsplats endast behöver en uppsamlingsplats. Nedan förklaras vad 
bedömningen i Figur 37 baseras på. 

 Investeringskostnad: (+) Ingen ny eller större investeringskostnad behövs, 
(-) det blir en hög investeringskostnad vid detta system 

 Kärl: (+) blir färre, (-) ökar i antal 

 Hämtning: (+) hämtningsplatserna är färre, (-) hämtningsplatserna är 
oförändrade eller fler. 

 Fast kostnad: (+) minskar, (-) ökar 

 Rörlig kostnad: (+) minskar, (-) ökar 

 Nytt avfallsfordon: (+) om det befintliga avfallsfordonet kan tillämpas, (-) 
om det krävs ett nytt avfallsfordon för hämtning av avfallet 

 Avfallskvarn: (+) om det inte blir någon investeringskostnad, (-) om det 
blir en kostnad för denna 

 Återvinningsstation: (+) om systemet gör att kostnaden för 
återvinningsstationerna kan minska, (-) då dessa behöver vara kvar eller till 
och med kompletteras. 

Figur 37. Sammanställd tabell av systemens kriterier 

 Traditionellt 

Traditionellt 

med 

uppsamlings-

plats 

Optiskt Vakuum 

Material 

Recycling 

Facility 

Investeringskostnad ++ - -- -- -- 
Kärl - + - + + 

Hämtning - + - + - 
Fast Avgift - - + - + 

Rörlig avgift + + - + - 
Nytt avfallsfordon + + + - + 

Avfallskvarn - - - - - 
Återvinningsstation - - + - + 
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3.4 Avfallshantering i världen 

3.4.1 Avfallshantering i Europiska unionen 

Avfallshantering i England 

England har länge haft en låg andel återvunnit avfall jämfört med andra länder 
runt om i Europa. Landet har använt sig av deponeringssystem som anses vara en 
dålig avfallshanteringsmetod. Denna trend håller på att ändras och miljövänligare 
metoder har börjat användas. Detta på grund av EU:s lagstiftning och politiska 
åtgärder som till exempel en ökning av deponiskatten.  

England har börjat med ett system som kallas för Packaging Recovery Notes 
(PRN). System går till på följande vis att företag som omfattas av ett 
producentansvar för förpackningar kan köpa sig ett PRN som bevis på att de 
uppfyller sitt ansvar av miljövänligare hantering av deras produkter. 

Insamling av avfall i England sker på olika sätt runt om regionerna i landet, men 
det förekommer två vanliga sätt, insamling med blandade fraktioner och insamling 
med separata fraktioner. 

I tretton distrikt var insamlingen i blandade fraktioner ca 145 kg/hushåll per år 
medan i separata fraktioner var det 95 kg/hushåll per år, vilket stärker studierna 
om att insamlingsgraden ökar vid användning av blandade fraktioner jämfört med 
separata fraktioner. Detta grundar sig på att insamling i en blandad fraktion ger 
möjlighet till mer fastighetsnära insamling, vilket ökar insamlingen av glas och 
tidningar i mindre grad och övriga fraktioner i större grad. 

Det finns en negativ faktor i blandade fraktioner, folk slänger mer skadligt 
material, vilket leder till föroreningar i det insamlade materialet. Hur mycket 
skadligt material som hamnar i insamling beror mycket på hur marknadsfört 
systemet är och hur mycket information som har getts ut till hushållen. Kostanden 
för insamling av blandade fraktioner uppges vara lägre än för separata fraktioner. 
En undersökning visar att med dagens penningvärde kostar det ca 809 kr/ton 
insamlat avfall för blandade fraktioner jämfört med 1 733 kr/ton insamlat avfall 
för separata fraktioner.44 

England samlar in mer material i landet än vad som kan avsättas inom landet. 
Totalt samlades under 2005 i England in ca 425 000 ton plastavfall, inklusive 
förpackningar för återvinning. Av dessa mängder exporterades 320 000 ton. 
England exporterar i stort sett mest papper till Kina, plast till Hong Kong, glas 
och metaller till övriga Europa förutom aluminium som skickas till Malaysia. 45  

Englands återvinningsmängd har ökat i land, idag återvinns ungefär 40% av 
hushållsavfallet.46 

  

                                                 
44 Forex, ’Valutaomvandlare’     
45 Stenmarck Åsa och Sundqvist Jan-Olov, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
46

 Department for enviroment Food and Rural Affairs, ‘Waste and Recycling’ 
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MRF- anläggningar i Greenwich, England 

Greenwich är en stadsdel i östra London och anläggningen ägs av Veolia som är 
delägare tillsammans med stadsdelen Greenwich. Insamlingen är uppdelad i 
fraktionerna: 

 Återvunnit avfall, vilket är glas, papper, metall, plast samt kartong 

 Biologiskt avfall, vilket består av matavfall 

 Restavfall 
Återvinningsfraktionens avfall skickas till MRF-anläggningen, biologiska avfallet 
skickas till komposteringsanläggning och restavfallet går till förbränning, vilket är 
en lite del av avfallet. 

I anläggningen sorteras sedan tio fraktioner ut: 

 Kartong 

 Tidningar 

 Blandat papper 

 Magnetisk metall 

 Icke magnetisk metall som är aluminium 

 Glas 

 PE plast 

 Plastfilm 

 PET 

 Blandat plast 
Avfallet tippas i mottagningshallen som sedan lastas på ett transportband in i 
MRF-anläggningen. Först sorteras pappret från förpackningar och wellpapp. 
Pappret sorteras ut med hjälp av luft som skickar pappersblad till en 
kaskadseparering, vilket gör att glasbitar och kvarstående förpackningar sorteras 
bort. Pappersbladen sorteras sedan med hjälp av infraröd sortering, kameror och 
färgidentifiering. Materialet går sedan igenom en överbandsmagnet där magnetiska 
material separeras. Resten av materialet går igenom en virvelströmsseparator där 
aluminium sorteras bort och endast glas och plast återstår. Materialen går igenom 
en kross som krossar glaset och plattar plasten. Glaset separeras från plasten 
genom en skakbandssikt. Plasten sorteras sedan med hjälp av en analyserande 
separator efter materialets reflekterande ljus.  När materialet har kommit ut ur 
anläggningen kan det gå till återvinning. 

MRF-anläggningen i Greenwich tar även emot avfall från andra kommuner och av 
allt material som samlas in återvinns ungefär 92-93%.47 

3.4.2 Avfallshantering Nordamerika 

USA är ett land med över 300 miljoner invånare och år 2010 generade de hela 210 
miljoner ton avfall, 85 miljoner ton gick till återvinning.48 

                                                 
47 Stenmarck Åsa och Sundqvist Jan-Olov, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
48 United States Environmental Protection Agency, ‘Municipal Solid Waste’ 
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Kanada hade år 2011 34,5 miljoner invånare som år 2008 genererade 34 miljoner 
ton avfall.49  

Roosevelt Island, New York stad 

I Roosevelt Island, New York har de börjat tänka för ett hållbart 
samhälle som består av 3000 hushåll. De har installerat 
avfallshanteringssystem med vakuumsug som sattes i bruk år 
1975. Detta är den enda platsen i New York som har ett sådant 
system och även det enda system i USA som är kopplade till 
bostäder. Här finns avfallsbehållare utplacerade där invånarna kan 
slänga sitt avfall som sedan förs via rör till en central där allt 
samlas upp i containrar. När containrarna är fulla kommer 
lastbilar och hämtar de för transport till återvinningscentralen.50 

I det vakuumbaserade systemet hanteras restavfallet och matavfall 
avfall i samma fraktion. Avfall som återvinns hanteras i två 
fraktioner, en för plast, metall, glas, och kartong och i den andra 
samlas blandat papper. Farligt avfall och grovavfall skall hanteras 
på återvinningscentraler.51  

 

 

Seattle, Washington 

Seattle har länge varit en internationellt ledande stad inom avfallshantering. 
Seattles första riktiga avfallsplan kom år 1989 och den kallade de för ”On the 
Road To Recovery”. Denna ersattes år 1998 av en ny plan, ”On the Path To 
Sustainability” som uppdaterades ytterligare 2004 med ett mål att 60% av allt avfall 
skulle återvinnas 2008, detta mål nåddes inte upp men målet finns kvar och gäller 
nu för 2012.52 Trotts att statens antal invånare har ökat så ökar även mängden 
återvunnet material som kan ses i Figur 33 nedan. Från år 2000 har invånarantalet 
ökat från ca 560 000 invånare till ca 610 000 invånare 2010 och 284 000 bebodda 
hushåll. Som Figur 39 visar återvinner Seattle 53.7% av hushållsavfallet. 53 

I Seattle finns det två återvinningsstationer, en i norra och en i södra delen och de 
tar emot de mesta av invånarnas avfall.54 

                                                 
49 Statistics Canada, ‘Waste management industry: Business and government sectors’ 
50

 Fasttrash, ’Introduction’ 
51

 New York City Government, ‘What to Recycle with Sanitation’ 
52 City Of Seattle, ‘Chapter 1 Revising Seattle's Solid Waste Plan’ 
53 City Of Seattle, ‘Chapter 2 Seattle Solid Waste Trends’ 
54 City Of Seattle, ‘Transfer Stations’ 

Figur 38. Karta över Roosvelt 
Islands vakuumsystem. 
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Figur 39. Paragraf som visar hur mycket som avfall som återvanns mellan år 2000 och 2010. 

I Seattle hanteras allt avfall som kan återvinnas i en fraktion, så som papper, glas, 
plast, metall och kartong. Organiskt avfall hanteras i en fraktion och går till 
kompostering. Övrigt avfall kastas i restavfallets fraktion som sedan separeras i en 
MRF-anläggning. Allt avfall som inte sorteras bort till återvinning deponeras på 
stora områden utanför staden. Grovavfall och farligt avfall, som skall lämnas till 
återvinningscentralerna. 55 

Republic Services, Waste Management 

Republic Services och Waste Management är tillsammans de två största 
återvinningsföretagen i USA och tar tillsammans hand om över hälften av USA:s 
avfall. Vanligast i USA är att det finns en avfallsbehållare utanför boendet där det 
slängs avfall som sedan hämtas och körs iväg av de olika återvinningsföretagen. 
Waste Management har också andra tjänster, såsom att det går att beställa 
hämtning av avfallet via nätet och det de kallar Bagster Bag som är som stora 
avfallspåsar som de slänger sitt avfall från t.ex. renovering.56 

Waste Management har 45 000 anställda i USA och tar hand om 20 miljoner57 
hushåll. I Kanada tar de hand om 4,5 miljoner hushåll med 3400 anställda, de har 
116 återvinningsstationer utsprida i 9 regioner.58  

Waste Management i USA tar hand avfall som via energiutvinning kan driva en 
miljon hushåll. Till år 2020 har de som mål att kunna driva 2 miljoner hushåll. År 
2009 tog de själva hand om 7 miljoner ton avfall och de har nya mål till 2020, de 
vill kunna återvinna 20 miljoner ton avfall.59 

Republic Services är ett företag med 31 000 anställda, de finns i 40 stater och har 
totalt 76st återvinningstationer.60  

 

                                                 
55 City Of Seattle, ‘Apartment Recycling Video’ 
56 Waste Management 
57 Waste Management, ‘About Us’ 
58 Waste Management of Canada 
59 Waste Management, ‘About Us’ 
60 Republic Services, ‘About Us’ 
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Vancouver, Kanada 

Tidigare har Vancouver bara använt sig av avfallssäckar, men har ersättas av 
avfallsbehållare. Avfallsbehållarna hämtas av avfallstransporter som är utrustade 
med en mekanisk arm som lyfter avfallsbehållarna och tömmer avfallet i 
fordonet.61 Detta innebär att arbetsmiljön förbättras då arbetarna inte behöver 
anstränga sig fysiskt. Det finns två olika behållare för avfallet, en för organiskt 
avfall utom matavfall och en för matavfall och restavfall. För återvinning finns det 
en blå avfallsbehållare som tar hand om plast, glas och metaller. Till 
pappersåtervinning används fortfarande färgade avfallssäckar, där gult står för 
pappers produkter och blått för tidningspapper.62 Avfallet transporteras sedan iväg 
till en avfallsanläggning som sorterar dessa ytterligare och återvinner materialet, 
medan restavfallet går till ett deponeringsområde och matavfallet går till 
kompostering.  

 
Figur 40. Vancouvers avfallstransport.    Figur 41. Behållare för olika typer av avfall. 

Av 3.6 miljoner ton avfall återvinner Vancouver 55% av detta.63 Allt matavfall och 
det övriga organiska avfallet komposteras medan restavfallet deponeras. 

Vancouver har satt upp fyra mål för avfallshanteringen. De fyra målen innefattar: 

 Minimera uppkomsten av avfallet 

 Maximera återanvändning och materialåtervinning 

 Återvinna energi från avfallet efter materialåtervinning 

 Kassera allt avfall i deponi efter materialåtervinning och energiutvinning 

För att minimera uppkomsten av avfallet uppmanas de boende att inte använda 
engångsartiklar, använda sig av second hand och försöka reparera söndriga 
material istället för att köpa nytt. 

För att uppnå punkt nummer två uppmanas de boende att återanvända mer 
material. Vancouver arbetar med att öka effektiviteten hos befintliga 
återvinningsprogram samt ge ut information till invånare, skolor och företag om 
återvinningsmöjligheterna. De arbetar även med sina kommuner för att utveckla 
provförslag för stadgar.  

                                                 
61 City of Vancouver, ’Garbage Collection’ 
62 City of Vancouver, ‘Recycling - Blue Box Recycling Program’ 
63 Metro Vancover, ’Zero Waste Challenge’ 
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För att återvinna energi ur avfallet används en anläggning som kallas för Wast-to-
energy facilitie. Denna anläggning utvecklar tekniken ständigt för att kunna 
utvinna mer energi av avfall.64 Waste-to-energy anläggningen tar emot 285 000 ton 
avfall som blir elektricitet och ånga. Ångan säljs till pappersåtervinnings 
anläggningar medan elektriciteten ger ström till 15 000 hushåll.65  

Genom avfallstransportens mekaniska arm blir inte hämtningen av avfallet lika 
tidskrävande inne på området. Detta innebär att hushållen inte blir lika störda när 
avfallstransporten kommer till området. Problemet med arbetsmiljön för 
hämtningen av avfallet försvinner på grund av den mekaniska arm som används. 
Avfallshanteringen för hushållen kommer att ske på samma sätt, vilket innebär att 
utrymmet och hygienen är oförändrad jämför med det traditionella systemet. 

3.4.3 Sverige 

"Det finns inget avfall", är en långsiktig vision som antogs vid Avfall Sveriges 
årsmöte år 2011. Avfall Sverige är Sveriges största miljörörelse, med 16 000 
anställda. De är också en nationell samordnare för projektet "Europa minskar 
avfallet". Avfall Sverige framhäver att kommunerna är en av de viktigaste 
aktörerna, "kommunerna är motorn i omställningen och garanten för en 
långsiktigt hållbar avfallshantering". EU har satt upp riktlinjer för 
medlemsländerna främst att förebygga uppkommandet av avfall, fram till år 2020 
har två långsiktiga mål sats upp, " dels att sambandet mellan avfallsmängder och 
tillväxt har brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i 
avfallshierarkin" skriver avfall Sverige. Fram till år 2020 skall EU:s medlemsländer 
kommit fram med avfallsminimeringsplaner, vilket skall resultera i att 
avfallsmängderna skall ha minskat senast år 2020.66  

All insamling av material och förpackningar sköts idag av förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI). De får materialen genom att avfallet samlas in och 
transporteras till deras slutåtervinning. Kvaliteten av det som samlas in är viktigt 
och genomgår någon form av försortering. När det är grovsorterat transporteras 
materialet till de ställen som FTI har avtal med för återvinning i Sverige eller 
internationellt. Det är FTI som ställer kraven på kvaliteten på sina entreprenörer 
för att säkerställa en hög kvalitet som de skickar vidare till sina återvinnare. FTI 
kan kräva av sina entreprenörer att avfallet skall hålla en viss kvalitet, men även 
återvinnarna kan kräva och till och med skicka tillbaka material och avfall om det 
inte är av den kvalitet som bestäms via avtal.67 

Sverige producerade år 2010 ca 4,36 miljoner ton avfall varav farligt var ca 52,4 
tusen ton.68 Idag återvinns 49% av hushållsavfallet i Sverige.69 

 

 

                                                 
64 Metro Vancover, ‘Integrated Solid Waste and Resource Management Plan’ 
65 Metro Vancover, ‘Waste-to-Energy Facility’ 
66 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’ 
67 Stenmarcks Å Sandqvist, upplaga 1:1, år 1991, Allmänna förlaget i Stockholm 
68 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’ 
69

 Avfall Sverige, ’Avfallsstatistik’ 
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Renhållningsordningen 

Varje kommun i Sverige ska använda sig av en renhållningsordning. Denna består 
av två delar, lokala föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan. De lokala 
föreskrifterna redogör hur avfallshanteringen ska gå tillväga inom kommunen, 
medan avfallsplanen är ett dokument som beskriver med hjälp av strategier 
kommunens målsättning för avfallshantering inför framtiden. Denna ska styra 
avfallshanteringen mot en ekologiskt hållbar utveckling som ger en ökad 
återvinning och resurshållning. De uppgifter som ska vara med i en avfallsplan 
anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om kommunala 
avfallsplaner.  

Renhållningsordningens innehåll och form påverkas av miljöbalkens regler om  

Olika avfallssystem 

Källsortering och insamling av avfall kan delas in i två grupper: 

Separata behållare och gemensam behållare.  

 I system med separata behållarna delas avfallet upp i organiskt avfall och 

brännbart avfall. Separata behållare är oftast av kärl som är försedda med 

insatssäck som består av papper eller plast. Andra system som tillhör 

separata behållarna är Molok systemet där containrar används som 

behållare och som till viss del eller helt är nedgrävda i marken. Även 

vakuumsystem och system med avfallskvarnar där avfallet mals ner för att 

sedan samlas i en tank är exempel på detta system. 

 System med gemensamma behållare är det optiska systemet. Optiskt 

insamlingssystem är ett annat effektivt system där allt slängs i samma kärl, 

men avfallet delas upp tidigare i olika påsar som har färger beroende på 

innehållet, på så sätt är det enkelt att sedan sortera dessa. Sorteringen görs 

på en optisk sorteringsanläggning, där det automatiserade systemet känner 

av färgen på påsarna och skickar det till rätt plats. 

Farligt avfall och grovavfall skall lämnas till bemannade återvinningscentraler runt 
om i landet.  
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Val av system 

Det gjordes en enkätundersökning av Avfall Sverige angående skälen till att 
kommunerna väljer separata system eller gemensamma system. 

Skälen till att de separata systemen valdes var: 

 Fördel att få en ren fraktion 

 Arbetsmiljö och hanteringsmässiga fördelar 

 Ekonomiskt positivt och ett bra resultat 

 Goda erfarenheter från andra kommuner 

Skälen till att det gemensamma systemet valdes var: 

 Ekonomiska fördelar 

 Praktiskt för kunden och kommunen 

 Lätt att förstå för kunderna 

 Hygienisk hantering 

 Avfallsnedkast kunde behållas i de flesta fall 

 Närliggande regioner använder samma system70 

Ekonomiska aspekter 

I Sverige har vi en avfallsavgift som alla får betala. Avgiften för ett villahushåll är i 
genomsnitt 1990 kronor per år. För lägenhetshushåll är avgiften 1120 kronor per 
år och för fritidshus 1080 kronor per år. Denna avfallsavgift täcker kostnader för 
administration, planering, återvinningscentraler, miljöstationer och hantering av 
hushållens farliga avfall. Underskott får skattefinansieras. Utöver detta tillkommer 
det en rörlig kostnad för hämtning och behandling av avfallet som är olika för 
olika kommuner. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip får inte heller 
kommunerna ta ut högre avfallsavgifter än vad kostnaderna för avfallshanteringen 
blir. I många kommuner går det att välja att teckna ett matavfallsabonnemang, de 
som väljer detta får betala en lägre avgift än de som väljer att lämna blandat avfall. 
Detta gäller i de kommuner där frivillig insamling införts. Taxan för avfallet är 
volymbaserad, vilket innebär att den är beroende på kärlvolymen och 
hämtningsintervallet av avfallet. För att styra återvinningen kan en miljöstyrande 
taxa användas som kan vara viktbaserad eller behovsanpassad hämtning. År 2010 
hade 29 kommuner infört viktbaserad avfallstaxa. Behovsanpassad hämtning 
menas att kärlet ställs fram efter behov av tömning och vid vikttaxa vägs varje 
enskilt kärl med hjälp av en vågfunktion som hämtningsfordon är utrustat med. 
Avgiften per kilo kärl- och säckavfall kan variera mellan 1,2 - 3,2 kronor 
kombinerat med olika former av kärlavgifter och fasta avgifter. Differentierade 
avgifter är ett ytterligare sätt att ett hjälpmedel för att styra taxan med, detta för att 
stimulera utsorteringen av matavfall.71 

                                                 
70 Avfall Sverige, ’RVF Utveckling 2005:06’ 
71 Avfall Sverige, ’Avfallsavgifter 2010’ 
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Kostnaden per person och år för avfallshanteringen är i genomsnitt 670 kronor 
exklusive moms, för insamling av kärl- och säckavfall är kostnaden i snitt 190 
kronor per person och år men i den kostnaden ingår inte behandlingen av avfallet. 

År 2000 infördes skatt på de avfallet som deponeras som ett styrmedel för att 
minska deponeringen. I början var skatten 250 kronor per ton men har sedan 1 
juli 2006 hållit en fast nivå på 435 kronor. Det var deponeringsanläggningen som 
är skyldig till att betala skatt men 1 juli 2006 infördes skatt på hushållsavfall till 
förbränning men denna skatt avskaffades 1 oktober 2010. 72  

Viktbaserad avfallstaxa 

År 2009 var avfallshanteringen i 29 svenska kommuner viktbaserad, vilket innebär 
att de boende betalar en rörlig avgift för sitt avfall som bygger på vikt och inte 
volym.  

Bjuvs kommun i norra Skåne hade viktbaserad avfallstaxa, men har valt att gå 
tillbaka till volymbaserad. Enligt rapporter minskade avfallet med 31 procent vilket 
är en av anledningarna till införande av viktbaserad taxa. Bjuvs kommun valde att 
gå tillbaka till volymbaserad taxa då de upplevde tekniska problem vilket i sin tur 
innebar att det blev svårt att debitera kunderna. En ökad mängd nedskräpning och 
otillåten avfallshantering var också en bidragande orsak till varför de valde att gå 
tillbaka till de gamla systemen.  

Nederländerna, Danmark, Finland, Belgien, Storbritannien och USA är andra 
länder som till viss del infört viktbaserad avfallstaxa. 

I Avfall Sveriges rapport (U2011-10) om viktbaserad avfallstaxa har man beskrivit 
vissa aspekter som ger upphov till att en viktbaseradtaxa skall fungera, dessa är 
bl.a.: 

 

 

                                                 
72 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’  

Figur 42. Avgifters förändringsmönster för förbränning- och deponiskatt samt för förbränning av husavfall. 
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 Ställa krav på att tekniken skall fungera 

 Alternativa sätt för att deponera kunden om inte tekniken fungerar, t.ex. en 

reservtaxa 

 Införa det på ett litet testområde och utvärdera det väll 

 Försöka att utvärdera avfallsflöden även om de är svåra att mäta 

 Dokumentera väl 

Sedan 2006 finns det en Europeisk standard (EN 14803:2006) som ställer krav på 
hur den viktbaserade avfallstaxan skall fungera. Det ställs krav på kärlutrustningen, 
avläsningsutrustningen, administrativa system och fordonsdata.73 

Jönköping 

Jönköpings kommuns avfallsplan anger deras riktning för arbetet med att samla in, 
återvinna, behandla och deponera avfall. Grunden för denna avfallsplanen är 
avfallstrappan som styr återvinningen och återanvändningen av material, energi 
och deponeringen av avfall. De har fastställts fyra övergripande mål för 
avfallshanteringen i Jönköping. Dessa övergripande mål är:  

 Minska avfallets mängd och farligheter 

 Lätt att göra rätt 

 Ta tillvara avfall som en resurs 

 Effektiv och miljöriktig avfallshantering 

För att uppfylla det första målet är det viktigt att informera de boende och 
uppmuntra återanvändningen eller återbruk av material, vilket leder till en 
minskning av mängden avfall.   

Lätt att göra rätt, handlar om att göra insamlingssystemen lättillgängligt och enkelt 
att använda för de som använder systemen. Det är viktigt att god service och även 
ett bra system erbjuds. 

Mål tre uppfylls om avfallet återvinns och tas tillvara. Avfallet måste sorteras och 
behandlas rätt, detta kan göras genom till exempel secondhandverksamheter. 
Energi kan även utvinnas av avfallet i form av bränsle eller el-tillverkning. 

Effektiv och miljöriktig avfallshantering handlar om bra utformning av 
sortergårdar, miljöriktigt omhändertagande, bra hämtningslogistik och goda 
arbetsvillkor. Det är viktigt att de som arbetar inom verksamheten också kan göra 
detta enkelt och med god säkerhet. 

Jönköpings kommun har ansvaret för hanteringen av hushållens avfall och 
jämförligt avfall från verksamheter och företag.  

Jönköpings avfallshantering har gått från att till största del deponera osorterat 
avfall eller en förbränning till att börja källsortera allt avfall eller försortera det som 
sedan går till energiutvinning och biogasframställning.  

                                                 
73 Avfall Sverige, ’Rapport U2011:10’ 



Genomförande 

57 

 

Kommunen har två olika insamlingsmetoder, hämtning med avfallstransport eller 
avlämning på en av sortergårdarna. Det införs fler insamlingssystem för hushållets 
farliga avfall och även för fastighetsnära insamlings av förpackningsmaterial, vilket 
underlättar avlämningen. År 2010 var mängden hushållsavfall som hämtades med 
avfallstransport 27 200 ton. I hela Jönköpings kommun uppgick den totala 
mängden avfall till 69 000 ton varav farligt avfall var 862 ton. Från 2004 har 
mängden hushållsavfall ökat med 16%.  

Indelningen av fraktioner för hushållen i Jönköpings kommun är beroende av 
olika abonnemang som de boende väljer. Dessa är: 

 Sorterat matavfall – En fraktion för matavfall och ett för brännbaravfall. 

 Hemkompostering – Kompostering av matavfall sker i hemmet och en 
fraktion används för brännbart avfall. 

 Restavfall – En fraktion används till blandat avfall. 

Återvinningsstationer finns runt om i kommunen där allt material som kan 
återvinnas ska lämnas. Dessa avfall är glas, tidningar, metall, kartonger, plast och 
kläder. För grovavfall och farligt avfall lämnas till bemannade 
återvinningscentraler. Jönköping återvinner 42% av hushållsavfallet per år.74 

3.4.4 Sammanställning av länder 

Oavsett vilket system som tillämpas kan mål och styrmedel används. Genom att 
motivera hushållen till att användas sig av gröna produkter, inte använda engångs 
material och sortera avfallet rätt kan avfallshanteringen bli bättre. Figur 43 visar en 
sammanställning av återvinningsmängden på de platser som studerats. 

 
Figur 43. En sammanställning av återvinningsmängden på de platser som studerats. 

                                                 
74

 Jönköpings Kommun, ’Avfallsplan 2011’ 
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser avfallshanteringen ut från insamling till 

transportering i områden runt om i världen? 

4.1.1 Europa 

I Europiska unionen har avfallshantering uppmärksammats. En förändring och 
utveckling sker speciellt genom nya direktiv. För att förbättra avfallshantering har 
tre stycken principer tagits fram: 

 Förebyggande av avfall – En minskning av allt avfall skulle generera en 
enklare avfallshantering. Detta genom bättre tillverkningsmetoder och 
motivera konsumenterna till att kräva grönare produkter och minskning av 
förpackningar. 

 Återvinning och återanvändning – Avfallsflöden ska prioriteras för att 
minska miljöpåverkan, vilket inkluderar förpackningsavfall, batterier, 
uttjänta bilar och elektroniskt avfall. Direktiv kräver att medlemsstaterna 
inför lagstiftning om avfallshantering, återanvändning, återvinning och 
bortförande av dessa avfallsflöden. 

 Förbättring av slutförvaring och övervakning – Material som inte kan 
återvinnas eller återanvändas går till förbränning eller deponering. 
Förbränning och deponeringen sker med säkerhet och en uppföljning ska 
göras.75 

EU har satt upp direktiv för hantering av avfall som syftar till att skydda miljön 
och folkhälsa genom att bättre hantera de negativa följderna. Direktiven 
introducerar fem punkter i hierarkisk ordning som ska vara till hjälp för 
medlemsstaterna att bättre skydda miljön: 

 Förebyggande av avfall 

 Förberedelse för återanvändning 

 Materialåtervinning 

 Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 

 Bortskaffande 

För att styra producenterna har de gjort direktiv som styr deras ansvar av deras 
avfall. Detta innebär att det är producenten eller deras innehavare som ansvar för 
att avfallet hanteras på rätt sätt. När avfall tas emot eller skickas iväg ska den som 
driver anläggning för förbränning vidta de åtgärder som krävs för att inte skada 
människan och naturen.76 

 

                                                 
75

 European Commission ‘Waste’ 
76 Europeiska Unionen, ‘Direktiv om avfall’ 
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Avfallshantering England 

För att styra företag till en bättre avfallshantering har ett system, Pack Recovery 
Notes börjat användas. Ett företag som har ett producentansvar för deras 
förpackningar kan köpa sig ett PRN. Detta system är ett bevis på att producenten 
tar sitt ansvar för en miljövänligare hantering av deras produkter. 

England har kommit långt med ett avfallshanteringssystem som innefattar en 
MRF-anläggning. Resultatet av att använda sig av denna anläggning är att 
hushållen inte är av behov att sortera deras avfall i olika fraktioner. Studier har 
gjort som visar att en användning av blandadfraktioner leder till mer insamlat 
avfall jämfört med separata fraktioner. Det negativa med detta är att mer skadligt 
avfall samlas in i blandade fraktioner, vilket leder till föroreningar i det insamlade 
materialet. Hur mycket skadligt avfall som hamnar i insamling beror på vilken 
mängd information som har getts ut till hushållen.77 

Greenwich är en stadsdel i London som använder sig av en MRF-anläggning, men 
viss sortering sker i hushållen och kan delas upp av fraktionerna: 

 Återvunnit avfall, vilket är glas, papper, metall, plast samt kartong 

 Biologiskt avfall, vilket består av matavfall 

 Restavfall 

MRF-anläggning behandlar fraktionen för återvunnet avfall medan det biologiska 
avfallet skickas till komposteringsanläggning och restavfallet går till förbränning. 78 

Englands återvinningsmängd har ökat i land, idag återvinns ungefär 40% av 
hushållsavfallet.79 

Avfallshanteringen i Sverige 

All insamling av material och förpackningar sköts idag av förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI). När avfallet samlats in och grovsorterats, transporteras 
det vidare till det ställen där FTI har avtal med för återvinning i Sverige eller 
internationellt. Krav ställs på entreprenörer att deras produkter säkerställer en god 
kvalitet för återvinning. Om denna kvalitet inte uppfyller det avtal som gjorts kan 
produkten skickas tillbaks till entreprenören.80 

Det finns olika system och anläggningar i Sverige som tar hand om avfallet, men 
det vanligaste är det traditionella systemet. Det traditionella systemet går till på 
följande vis att hushållen källsorterar deras avfall i olika fraktioner som sedan 
placeras i en avfallsbehållare som finns utanför eller i närheten av hushållen. Detta 
hämtas sedan av en avfallstransport som kör iväg till en avfallsanläggning. Avfallet 
kan sedan återvinnas till biogas, energi och elektricitet. Restavfall som inte kan 
återvinnas förbränns eller töms i deponiområden som finns runt om i landet. 
Material som ska återvinnas samlas in i på återvinningsstationer som finns 

                                                 
77 Stenmarck Åsa och Sundqvist Jan-Olov, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
78 Stenmarck Åsa och Sundqvist Jan-Olov, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
79

 Department for enviroment Food and Rural Affairs, ‘Waste and Recycling’ 
80 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’ 
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placerade i kommunerna. I återvinningsstationerna sorteras avfallet ut i 
pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, glas och 
kläder.81

 I återvinningscentralerna samlas farligt avfall och grovavfall in, detta är 
avfall som tungt, skymmande eller har andra egenskaper som kan vara till skada.82 

Sverige producerade år 2010 ca 4,36 miljoner ton avfall varav farligt var ca 52,4 
tusen ton.83 Idag återvinns 49% av hushållsavfallet i Sverige.84 

Jönköping 

Två olika insamlingsmetoder används i kommunen för hämtning av avfall, via 
avfallstransport eller avlämningen på sortergårdar.  

Jönköpings kommuns avfallsplan bygger på EU:s avfallstrappa som styr 
återvinningen och återanvändningen av material, energi och deponering. Fyra mål 
har fastställts inom kommunen för hanteringen av avfall: 

 Minska avfallets mängd och farligheter – Kommunen informerar hushållen 
och uppmuntrar till återanvändning av material 

 Lätt att göra rätt – Göra insamlingssystemen lättillgängliga och enkla att 
använda. 

 Ta tillvara avfall som en resurs – De boende uppmanas att se avfallet som 
en resurs och återanvända produkter. 

 Effektiv och miljöriktig avfallshantering – Kommunen arbetar mot bättre 
utformningen av sortergårdar, miljöriktigt omhändertagande, bra 
hämtningslogistik och goda arbetsvillkor.  

Matavfall sorteras separat eller tillsammans med restavfallet som är valfritt i 
Jönköpings kommun. Det är olika avfallstaxor för de olika sätten, då kommunen 
vill att fler ska separera dessa och har därför en högre avgift för de boende som 
inte separerar. Övriga fraktioner som glas, metall, plast, tidningar, papper, kartong, 
grovavfall och farligt avfall hanteras på återvinningsstationer och 
återvinningscentraler. Jönköping återvinner 42% av hushållsavfallet per år.85 

4.1.2 Nordamerika 

Roosevelt Island, New York stad 

År 1975 installerade de ett avfallshanteringssystem i form av ett nytt 
vakuumsystem. Detta är den enda platsen i staden New York med ett sådant 
system. Det är även det enda systemet i USA med ett vakuumsystem kopplat till 
bostäder.  

                                                 
81 Avfall Sverige, ’Återvinningstationer’ 
82 Avfall Sverige, ’Återvinningscentraler’ 
83 Avfall Sverige, ’Svensk Avfallshantering’ 
84

 Avfall Sverige, ’Avfallsstatistik’ 
85

 Jönköpings Kommun, ’Avfallsplan 2011’ 
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Restavfallet och matavfallet samlas i samma fraktion och är det avfallet som 
vakuumsystemet hanterar. Det används två fraktioner för återvinning, i den först 
behandlas plast, metall, glas och kartong och i den andra blandat papper.86 

Seattle, Washington 

Mängden återvunnet avfall har från år 2000 fram till 2010 ökat med 13,7 
procentenheter.  

2004 satte de ett mål om att de skulle återvinna minst 60% av deras avfall till år 
2008, dessa siffror nådde de inte upp till med på dessa fyra år ökade återvinningen 
med hela 25%. Målet ändrades till 2012 istället och 2010 var de uppe i 53,7% 
återvunnet material. 

Hushållen sorterar avfallet i tre olika fraktioner, återvinning, organiskt avfall och 
restavfall. Restavfall sorteras med hjälp av en MRF-anläggning och det som inte 
går att återanvända deponeras. Det organiska avfallet komposteras och glas, 
papper, plast, metall och kartong återvinns.87 

Vancouver, Kanada 

Vancouver har utvecklat sin avfallshantering som inte kräver fysiskt belastning för 
de som arbetar inom verksamheten. Avfallstransporten har börjat användas sig av 
en mekanisk arm som lyfter upp avfallsbehållarna och tömmer sedan avfallet i 
transporten. Med hjälp av denna arm behöver inte arbetarna kliva ur fordonet, 
vilket göra systemet smidigt och enkelt. 

För att förbättra avfallshantering har Vancouver satt upp fyra mål: 

 Minimera uppkomsten av avfallet 

 Maximera återanvändning och materialåtervinningen 

 Återvinna energi från avfallet efter materialåtervinning 

 Kassera allt avfall i deponi efter materialåtervinning och energiutvinning 

För mål nummer ett är det mest hushållen som kan göra skillnad. Hushållen kan 
tänka på är att inte köpa engångsmaterial, använda sig av secondhand 
verksamheter och försöka reparera söndriga material. 

För att sträva efter mål nummer två uppmanas de boende att återvinna stora 
mängder material. Vancouver metro arbetar med att öka effektiviteten hos de 
befintliga återvinningsprogram samt att ge ut information till invånare, skolor och 
företag om återvinningsmöjligheterna. De arbetar även med sina kommuner för 
att utveckla provförslag för stadgar. 

Allt avfall som inte återvinns går till deponering. Detta är ingen miljövänlig metod, 
därför arbetar Vancouver metro med att uppnå 80% återvunnit material till år 
2020. Av 3.6 miljoner ton avfall återvinner Vancouver 55% av detta.88 
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 New York City Government, ‘What to Recycle with Sanitation’ 
87 City Of Seattle, ‘Apartment Recycling Video’ 
88 Metro Vancover, ’Zero Waste Challenge’ 
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4.1.3 Slutresultat 

Mål och regler för avfallshanteringen används för att få hushållen att tänka 
grönare för ett hållbart samhälle. Genom denna vägledning kan avfallshanteringen 
styras åt rätt riktning utan beroendet av vilket system som används. Både 
Vancouver och Seattle visar att genom att höja målen och sträva efter dessa kan 
återvinningen förbättras. 

Genom ett samspel av olika avfallssystem som görs i Roosevelt Island, där 
vakuumsystem och traditionellt system används för att komplettera varandras för- 
och nackdel. De flesta systemen används tillsammans med ett kompletterande 
system, oftast i likhet med det traditionella där farligt avfall och grovsopor 
hanteras i återvinningscentraler. Dessa kombinationer används bland annat i 
Seattle och Vancouver. 

Kommunerna ansvar är att motivera och vägleda de boende att sortera rätt och 
återvinna de material som går. Genom en användning av indelning av fraktioner 
kan detta göras lättare.  

Olika taxeringsavgifter för avfall kan anpassas beroende av vad olika kommuner 
vill sortera. I vissa kommuner i Sverige finns det en viktbaserad avfallstaxa, som 
går ut på att allt avfall vägs och kunden debiteras för vikten, detta för att 
kommunerna vill få boende att minimera mängden avfall. Även en miljöstyrd taxa 
har blivit allt vanligare där konsumenterna får en lägre avgift om matavfall sorteras 
som på så sätt kan bidra till framställning av biogas som är ett renare bränsle för 
framförallt fordon.  

 
Figur 44. En sammanställning av återvinningsmängden på de platser som studerats. 
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4.2 Vilka olika system finns från insamling till 

transport och hur kan de tillämpas tekniskt och 

miljömässigt för området Jära?  

4.2.1 Allmänt 

Det har ännu inte utvecklats ett system som är det mest optimala 
avfallshanteringssystemet, sett ur de praktiska och miljövänliga aspekterna.  
Systemen kan med dess olika egenskaper till viss del kombineras för att anpassas 
till ett specifikt system, så som praktiskt, miljövänligt, användbart och tekniskt. 

4.2.2 Estetik  

Ett problem med den estetiska avfallshanteringen är avfallsbehållare som är 
placerade utanför hushållen eller avfallshus som förfaller. En utmaning är vid 
stationerna där flera fraktioner används. Dessa kräver olika utseende och att det 
ska bli enkelt att sortera avfallet, vilket gör det svårare att anpassa det för 
närliggande miljöer.  

Plan och byggförordningen skriver att återvinningscentraler och 
återvinningsstationer ska inneha god form, färg och materialverkan.89 Plan och 
bygglagen säger att miljön ska utformas med hänsyn till ”stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan”.90 

Avfallsbehållare utanför hushållen på Jära går att dölja med ett skydd, men det blir 
mer ansträngande och tidskrävande för avfallstransporten att tömma behållarna. 
Avfall som kastats i gemensamma avfallshus utanför bostaden finns det mer som 
kan göras för att lyfta upp det estiska. Ett alternativ är att låta arkitekten utforma 
dessa avfallshus tillsammans med huvudbostaden.  

  

                                                 
89

 Riksdagen, ’3 kap. 3 § Plan- och byggförordningen’ 
90

 Riksdagen, ’2 kap. 6 § Plan- och bygglagen’ 
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4.2.3 Området Jära vid användning av traditionellt system 

Det traditionella systemet är det system som 
används idag av Jönköpings kommun, vilket 
betyder att detta kommer att tillämpas om 
inget annat system anses vara ett bättre 
alternativ.  

Vid användningen av ett traditionellt system 
kommer fraktionerna restavfall och organiskt 
avfall samlas i avfallsbehållaren som är 
placerad utanför hushållen och ett 
gemensamt avfallsrum för flerbostadshusen. 
Återvinningsstationen i Ekhagen kommer 
avfall som tidningar, plastavfall, 
pappersavfall, metall, kartonger och kläder 
samlas in av de boende. Tidningar, plast, 
papper och kartonger kommer att samlas in i 
avfallsrum i flerbostadshusen. 
Avfallstransporten kommer att köra in i 
området för att hämta avfallsbehållarna, vilket innebär att med en extra tomt så 
inkräktar vägen på lekplatsen och får därför istället utformas med en mindre tomt. 

I Figur 45 visas hur området skulle sett ut med det traditionella systemet. 

Det traditionella systemet bidrar till en sämre hygien av avfallet då detta skapar 
lukter av avfall. Estetiken i området vid användningen av systemet är en mindre 
tilltalande lösning, men kan förbättras genom användning av skydd. 

Fördelen med detta system är att de boende är vana vid detta sätt att hantera avfall 
och samma avfallsmönster används. Kommunen behöver inte göra någon 
förändring för avfallshanteringssystemet. JMs riktlinjer om 50 meter avstånd till 
avfallsbehållarna uppfylls då dessa placeras utanför hushållen. 

Detta system kan kombineras med en avfallskvarn i varje hem som hanterar 
matavfallet. På så sätt så minimeras lukterna från avfallet och skapar en bättre 
hygien. 

Ett traditionellt system är ett fungerande avfallshanteringssystem, men löser inte 
problematiken med en extra tomt som önskas inne på området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. Exempel av området vid 
användning av ett traditionellt system 
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4.2.4 Området Jära vid användning av traditionellt system med 
uppsamlingsplats 

Användning av det traditionella systemet 
med uppsamlingsplats på området Jära visas i 
Figur 46. Detta system och vakuumsystemet 
är de system som löser markexploateringen i 
området.  

Estetiken kan göras snyggt via moloksystem 
vid uppsamlingsplatsen. Vid hushållen 
försvinner helt denna aspekt då allt avfall 
transporteras bort.  

Hygienen blir förbättrad vid hushållen då det 
inte finns något avfall som skapar lukter. En 
avfallskvarn kan installeras för att ta hand 
om matavfallet, i detta avseende endast för 
att sortera det då hygienen redan är bra.  

Trafiken i området blir förbättrad då 
avfallstransporten hämtar allt avfall vid en uppsamlingsplats utanför området. 

Avståndet till uppsamlingsplatsen varierar beroende på hushållens placering, men 
många hushåll befinner sig utanför den gräns som JM har på 50 meter.  

Det blir ett nytt och ovant avfallsmönster för de boende på området jämfört med 
det traditionella systemet då det är de boende som själva får transportera avfallet 
till uppsamlingsplatsen. 

Återvinningstationen på Ekhagen centrum tar hand om tidningar, metall, glas, 
plast, kartong och kläder. Farligt avfall och grovavfall hanteras på 
återvinningscentralen i Huskvarna. Återvinningsstationen kan ersättas helt med 
uppsamlingsplatsen, då denna kan hantera samma fraktioner. Detta betyder att de 
boende inte behöver transportera delar avfallet till Ekhagen centrum.   

4.2.5 MRF-anläggning 

I användning av en MRF-anläggning kan avfallet samlas in i blandade fraktioner, 
tillskillnad från de andra avfallshanteringssystemen. Fördelarna med system som 
använder sig av en MRF-anläggning är att människor slänger mer material i 
blandade fraktioner än i separata fraktioner.91 

Anläggning kan förekomma på två olika sätt, mekaniskt eller manuellt. De större 
anläggningarna sköts med mekaniskt teknik, men manuellt arbete förekommer 
även på de mekaniska anläggningarna så som kontroll och utsortering av felaktiga 
material. Nackdelarna med en manuell anläggning är att det är fysiskt arbetet, 
processen blir tidskrävande och dyrt. Fördelarna är att kvaliteten av det sorterade 
material blir något högre, detta på grund av den låga behandlings hastigheten, men 

                                                 
91 Sundqvist Jan-Olov och Stenmarck Åsa, ’Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion’, IVL 
Svenska Miljöinstitutet  

Figur 46 Exempel där avfallet sorteras 
gemensamt på en uppsamlingsplats.  
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vissa typer av plaster kan vara problematiskt att separera med manuellt arbete då 
dessa inte kan skiljas åt med ögat. 

Med mekaniska anläggningarna blir arbetskostnaden lägre, högre material 
återvinning och en snabbare bearbetning. Tekniken kan lätt byttas ut om till 
exempel ett nytt material ska sorteras. 

En nackdel med MRF-anläggningarna är kvaliteten av det återvunna materialet. 
Problemet är det krossade glaset, det blandas med kartonger och plast behållare 
som sänker produktens kvalitet och värde.92 

Området Jära vid användning av MRF-anläggning 

Vid användning av MRF-anläggning på 
området, som kan ses i Figur 47, samlas 
restavfallet och det återvunna materialet i en 
fraktion, medan matavfallet hanteras separat. 
Detta underlättar för de boende och de som 
arbetar med hämtning av avfallet, då ett 
mindre antal fraktioner hanteras. I Jönköpings 
kommun är det en billigare avfallstaxa vid 
separat hantering av matavfall, därför hanteras 
detta i en separat fraktion. För att underlätta 
hanteringen av matavfall kan en avfallskvarn 
installeras i köket där avfallet går via de 
befintliga avloppsrören. En avfallskvarn som 
hanterar matavfallet bidrar också med att 
mindre lukter från avfallet uppstår. Grovavfall 
och farligt avfall sorteras på 
återvinningscentraler. 

Återvinningsstationen i Ekhagen centrum uppfyller inte någon funktion på grund 
av att MRF-anläggningen sköter sortering av dessa material som återvinns. Detta 
innebär att denna kan tas bort och kostnader för underhållet av stationen 
försvinner.  

Avfallsmönstret blir förändrat på grund av användningen av blandade fraktioner. 
Det skapas en ovana för de boende och ett nytt  avfallsmönster på grund av att 
återvinningsstationen tas bort samtidigt som blandade fraktioner används. JMs 
riktlinje om 50 meter avstånd uppfylls precis som vid det traditionella systemet. 

Avfallsbehållare placeras utanför hushållen som vid det traditionella systemet, 
vilket betyder att den tunga trafiken i området är oförändrad. På så sätt kan inte en 
sista tomt placeras intill lekplatsen och detta ger inte den exploateringsgrad som 
JM strävar efter. Vid användningen av en MRF-anläggning krävs hela kommunens 
samspel, vilket innebär att denna teknik inte är relevant för området Jära. 

                                                 
92 Alexander J. Dubanowitz, ‘Design of a Materials Recovery Facility (MRF) For Processing the Recyclable 
Materials of New York City’s Municipal Solid Waste’ 

Figur 47. Exempel på området Jära vid 
användning av MRF-anläggning. 
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4.2.6 Optisk avfallshantering 

I ett avfallssystem med optisk insamling går det att välja hur många fraktioner som 
ska användas. Med hjälp av påsar i olika färger sorterar en maskin automatiskt ut 
avfallet och delar upp de efter hur det ska behandlas. Det som krävs av 
avfallsproducenten är att kasta avfallet i rätt färgad påse för att sedan kasta påsarna 
samlade i en avfallsbehållare. Detta gör det enkelt för avfallsproducenten och tar 
även mindre tid för de som arbetar med att hämta avfallet, då allt avfall går i 
samma fack i avfallstransporten. Detta system används av flera kommuner i 
Sverige idag. 

Vid optiskt avfallshanteringssystem kan antalet fraktioner skilja sig mellan olika 
kommuner. De fraktioner som främst kan hanteras är mat-, plast-, papper-, 
tidnings-, metall- och restavfall. Avfall som inte systemet hanteringar kompletteras 
med insamling via återvinningsstationer. Farligt avfall och grovavfall samlas in via 
återvinningscentraler. 

Området Jära vid användning av optiskt avfallshanteringssystem 

Vid användning av detta system görs 
sorteringen av avfallet i hushållen och 
underlättar senare när avfallet kastas, då det 
görs i samma fraktion. Det kräver en stor plats 
under vasken för dessa fraktioner. Genom att 
sortera det i hushållet krävs det mindre antal 
fraktioner även vid avfallshusen, det gör att det 
blir enklare för avfallstransporten att tömma 
dessa och skapar mindre förvirring för de 
boende om vart allt skall slängas. Ett exempel 
på hur området hade sett ut med optiskt system 
visas i Figur 48. 

Estetiken blir bättre genom att använda sig av 
skydd runt avfallsbehållaren. Genom ett optiskt 

system blir det ett nytt avfallsmönster för de 
boende. Denna förändring sker i hemmet. 

Om en avfallskvarn används som ett 
komplement till systemet skulle denna kräva stor plats under vasken. Lukten från 
avfall kan minimeras vid användning av en avfallskvarn. 

Vid optisk sortering behövs inte återvinningsstationen i Ekhagen centrum, då 
detta hanteras i hushållet. Detta innebär att de boende inte behöver transportera 
avfallet som vid användning av det traditionella systemet. 

Optiskt avfallhanteringssystem skapar ett nytt och ovant avfallsmönster på grund 
av att fler fraktioner används i hemmet och återvinningsstationen vid Ekhagen 
inte finns kvar. Systemet uppfyller JMs riktlinjer om maximalt 50 meter avstånd till 
avfallsbehållaren. 
 

Figur 48. Exempel på området Jära vid 
användning av optiskt avfallshanteringssystem. 
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Markexploatering vid lekplatsen för den extra tomt som önskas kan inte lösas med 
användningen av detta system. Den tunga trafik som avfallstransporterna bidrar 
med i området kommer att vara oförändrad jämfört med det traditionella 
systemet, detta på grund av att avfallsbehållarna placeras på samma sätt. 

På samma sätt som vid användningen av en MRF-anläggning krävs hela 
kommunens samspel för användning av optiskt system, vilket innebär att denna 
teknik inte är relevant för området Jära. 

4.2.7 Vakuumsystem 

Avfallshantering med vakuumsystem är ett effektivt sätt att hantera avfall på och 
de bidrar till enklare insamling samtidigt som de tar upp mindre plats på 
innergårdar. 

Fördelar: 

 Enklare placering av nedkasten 

 Mindre tungtrafik 

 Ingen överbelastning 

 Självtöms 

Nackdelar: 

 Stor investeringskostnad 

 Kräver mera service och teknik 

 Svårare att bygga ut 

Via ett vakuumsystem minskar risken för överfulla behållare som medför 
nedskräpning och dålig lukt. Det krävs inget avfallshus och mera värdefull mark 
finns för byggnation. Tung trafik inne på området kan elimineras och bli mera 
familjevänligt, men även mera miljövänligt då avgaserna minskar.  

Optisk avfallshantering med vakuumteknik kräver större anläggningar då avfallet 
separeras efter att det samlats in och resulterar i större investeringskostnader för 
slutsorteringen, men investeringskostnaden blir lägre vid rördragningarna då det 
endast behövs en fraktion som allt slängs i.  

Den tunga trafiken minimeras från området. Det är höga investeringskostnader 
och det måste finnas plats för en uppsamlingsplats som är i behov till god yta för 
avfallstransporterna. Ytan som ett avfallshus tar försvinner och på stora områden 
är denna yta för den totala mängden avfallshus mycket större än vad 
uppsamlingsplatsens yta är. Det går snabbare för avfallstransporten att hämta 
avfallet då allt är samlat på ett ställe, antalet personer som arbetar med insamling 
av avfallet kan minimeras och stora ekonomiska fördelar finns att tillgå.  

De mobila vakuumsystemen anpassar sig mera till mindre områden där en 
uppsamlingsstation inte tillämpar sig i samma utsträckning, både via avfallsmängd, 
men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett mobilt system kan vara väldigt litet 
med bara ett par hushåll eller lägenheter. En avfallstransport med teknik för 
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tömning i vakuum tömmer avfallet via en uppsamlingsstation, vilket gör att vid 
små områden måste avfallstransporten köra in på området för tömning. Men 
oftast så drar man rören ut till en större väg för att undvika detta. Via ett mobilt 
system försvinner dessa ytor från ett avfallshus, minimerar risken för 
nedskräpning och illaluktande dofter som kan uppstå då vanliga kärl lätt blir fulla. 

Området Jära vid användning av ett vakuumsystem 

Vid vakuumsystem för avfallshantering i 
området transporteras avfallet under marken 
till en uppsamlingsplats i utkanten av Jära. 
Ett mindre stationärt vakuumsystem 
tillämpar sig på området och vid 
uppsamlingsplatsen placeras nedgrävda 
containrar som ett moloksystem. 

På grund av att avfallstransporten inte 
behöver köra in på området kan gatan 
utföras med två vändzoner istället för med 
en sväng som sammankopplar gatorna, 
vilket resulterar till att en extra tomt 
tillkommer. Detta medför även en 
förbättrad trafiksäkerhet inom området.  

En avfallskvarn kan kombineras med detta 
system och på så sätt kan en mindre 
fraktion användas. En avfallskvarn 
minimerar lukten från avfallet, vilket även 
vakuumsystemet i sig gör. För att använda sig av avfallskvarn för vakuumsystem är 
detta enbart för att få en mindre fraktion att hantera. 

Investeringskostnaden för vakuumsystem är hög, då det krävs rördragningar under 
marken, men på grund av att en extra tomt kan exploateras finns det en vinst och 
bör tas med i beräkningarna av investeringskostnaden. 

En nackdel med ett vakuumsystem i området förutom en hög investeringskostnad 
är att varje hushåll inte kan inneha egna nedkast, då detta är för dyrt. Detta bidrar 
till att de boende får gå en extra sträcka med avfallet. 

Utanför grändhusen placeras två fraktioner, en för restavfall och en för matavfall, 
vid flerbostadshusen placeras förutom dessa två även en fraktion för tidningar. 

Avfallet för återvinning som metall, glas, kartong och plast lämnas vid 
återvinningsstationen i Ekhagencentrum. 

Ett nytt och ovant avfallsmönster skapas på grund av att nedkast används istället 
för avfallsbehållare. JMs riktlinje om maximalt 50 meters avstånd till 
avfallsbehållare uppfyller då det blir ungefär 10 meter till ett nedkast. 

Med detta system görs avfallshanteringen mera estetisk, illaluktande dofter 
minimeras, då inget avfall är i direkt anknytning till hushållen. Ett vakuumsystem 
tillämpas därför bra på området Jära och uppfyller alla de kraven som ställs för att 
lösa de problem som varit från början, som estetik, markexploatering och lukt. 

Figur 49. Exempel på området med 
vakuumsystem, där de blåa cirklarna visar 
nedkast och den blå rektangeln visar 
uppsamlingsplatsen. 
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4.2.8 Avfallshantering i Jära 

För området Jära lämpar sig ett system som eliminerar illaluktande dofter och tung 
trafik, förbättrar markexploateringen samt kan göras estetiskt tilltalande. 
Vakuumsystem och traditionellt system med uppsamlingsplats är de system som 
mest lämpas sig av dessa. Detta på grund av att de är de ända system som löser 
markexploateringen.  

Det traditionella systemet med uppsamlingsplats skapar problem då JMs regel för 
avstånd mellan hushåll och avfallsbehållare överstiger 50 meter. Med 
vakuumsystem uppstår inte detta problem då avfallsbehållare är placerade inne i 
området. Vakuumsystemet har en hög investeringskostnad jämfört med systemet 
med uppsamlingsplats men avfallsmönstret förändras inte lika mycket. 

Farligt avfall, grovavfall, glas, kartonger, plast, metall och kläder kan inte 
vakuumsystemet hantera. För dessa fraktioner kompletteras återvinningstationer 
och återvinningscentraler så som i det traditionella systemet. En avfallskvarn kan 
installeras i hushållen för att minska antalet fraktioner, då denna hanterar 
matavfallet istället. 

För problematiken inne i området Jära kan detta bäst lösas med användningen av 
ett vakuumsystem: 

 Bättre markexploatering – Vilket resulterar i större intäkter för 
markförsäljning. 

 Bättre hygien – Vilket skapar en trevligare boendemiljö, och eliminerar 
lukter från avfall. 

 Minskar den tunga trafiken – Skapar en säkrare boendemiljö i området 

 Estetiskt tilltalande – Detta då behållare inte kan bli fulla och är på så sätt 
enklare att göra det estetiskt. 
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I Figur 50 nedan har de olika systemen sammanfattats med plus om 
problematiken i området blir löst eller minus om problematiken kvarstår. Tabellen 
visar att vakuumsystemet löser flest problem, men de ekonomiska aspekterna 
återstår och är den punkt som väger tyngst, som behandlas i kapitel 4.3. Nedan 
följer en förklaring till bedömningen av aspekterna i Figur 50. 

 Mark: (+) området blir mer markeffektivt, (-) området blir mindre 
markeffektivt 

 Trafik: (+) trafiksäkerheten ökar, (-) trafiksäkerheten ökar inte 

 Hygien: (+) hygienen blir bättre i området, (-) hygienen har inte förbättrats 

 Mönster: (+) Avfallsmönstret ändras inte, (-) avfallsmönstret ändras  

 Estetiken: (+) estetiken kan bli bättre, (-) estetiken går inte att ändra på 

 Kommunen: (+) Jära kan tillämpa systemet utan att hela kommunen måste, 
(-)hela kommunen måste tillämpa systemet för att Jära ska kunna använda 
det. 

 Avfallskvarn: (+) en avfallskvarn kan kompletteras med systemet, (-) det 
går inte att komplettera systemet med en avfallskvarn 

 Avstånd 50 m: (+) systemet överstiger inte JMs riktlinjer om 50 m, (-) 
systemet överstiger JMs riktlinjer om 50 m 

 

 Traditionellt 

Traditionellt 

med 

uppsamlings-

plats 

Optiskt Vakuum 

Material 

Recycling 

Facility 

Mark - + - + - 
Trafik - + - + - 
Hygien - + - + - 

Mönster + - - - - 
Estetik + + + + + 

Kommun + + - + - 
Avfallskvarn + + + + + 

Avstånd 

inom 50 m + - + + + 
Figur 50. Sammanställd tabell av systemens kriterier 
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4.3 Hur fungerar avfallshantering sett till ekonomiska 

aspekter? 

4.3.1 Ekonomiska aspekter för optiskt system 

För det optiska systemet måste hela kommunen eller Jönköping stad använda sig 
för systemet. Detta betyder att en investeringskostnad behövs för en ny sortering 
anläggning som kan sortera avfalls optiskt, vilket kommunen står för. 

För ett optiskt system behövs inte återvinningsstationen på Ekhagen centrum på 
grund av att systemet hanterar alla dess fraktioner i hemmet. Detta betyder att 
kostnaden för återvinningsstationen försvinner.  

Genom ett optiskt system ökar hämtningsgraden och avfallstransporten måste 
fortfarande köra in i området. Detta innebär att kostnaden för hämtningen ökar. 

Avfallsfordonet är samma som för det traditionella, vilket betyder att denna 
kostnad förblir den samma. 

Fast kostnader kommer att försvinna då det optiska hanterar fraktionerna för 
återvinningsstationen. Rörliga kostnader kommer att öka på grund av att mer kärl 
kommer tillämpas i hushållen. Avgifterna kommer att fördelas på hushållen 

4.3.2 Ekonomiska aspekter för MRF-anläggning 

Användningen av en MRF-anläggning kräver en investeringskostnad av nya 
anläggningar som kommunen står för på grund av att anläggningen ska ta hand 
om hela kommunens avfall. Jönköpings kommun konsumerar 69 000 ton avfall 
per år, vilket betyder avfalls nivån för en MRF-anläggning är uppnådd för att det 
ska bli ekonomiskt lönsamt. 

På grund av att blandade fraktioner används blir det färre kärl i hushållen. Detta 
innebär att taxan för kärlen minskas. 

Återvinningsstationerna försvinner om MRF-anläggningen hanterar alla 
fraktionerna, vilket betyder att stationen i Ekhagen inte uppfyller någon funktion 
och kostnaderna för denna försvinner.  

Hämtningstillfällena ökar på grund av att användningen av en MRF-anläggning 
höjder hämtningsgraden av avfallet. Detta betyder att även kostnaderna för ökar 
av hämtningen i området. 

Avfallsfordonet kommer att vara samma fordon som vid det traditionella 
systemet, vilket innebär att en investeringskostnad för dessa inte behövs. 

Den fasta kostnaden för en MRF-anläggning kommer att minskas på grund av att 
återvinningsstationer inte uppfyller sin funktion. Den rörliga kostnaden kommer 
att öka på grund av att mer hämtningstillfällen behövs då insamlingsgraden ökar 
för systemet. Avgifterna kommer att fördelas för de boende i området. 
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4.3.3 Ekonomiska aspekter för Vakuumsystem 

Investeringskostnaden är högre för ett vakuumsystem jämför med det traditionella 
på grund av alla installationer som behövs göras i området. I installationerna ingår 
kostnader för rördragning, nedkast, en uppsamlingsplats och maskindelar som 
behövs för att få ett vakuumsug i systemet. Om systemet endast ska tillämpas i 
Jära är det JM som betalar investeringskostnaden, men om systemet tillämpas i 
hela kommunen står även Jönköping för denna kostnad. 

Kostnaden för kärlen jämfört med det traditionella försvinner då dessa ersätts 
med nedkast. Kostnaden för nedkasten räknas in i investeringskostnaden. 

Hämtningen kommer att ske av de containrar som används vid den gemensamma 
uppsamlingsplatsen, vilket betyder att hämtningstillfällena blir färre och 
transportens körsträcka minskas. 

Avfallsfordonet behandlar bara containrar, vilket innebär att en kostnad för 
fordonet tillkommer. 

Återvinningstationen på Ekhagen centrum kompletterar de fraktioner som 
vakuumsystemet inte behandlar, vilket innebär att kostnaden för denna finns kvar.  

Den fasta avgiften kommer att öka på grund av kostnader för underhåll, lastning 
av containrarna vid uppsamlingsplatsen och kostnader för återvinningsstationen. 
De rörliga kostnaderna minskar på grund av att nedkast används istället för kärl. 
Avgiftskostnaden är den som fördelas av de boende inne i området. 

4.3.4 Ekonomiska aspekter för det traditionella systemet med 
uppsamlingsplats 

För JM blir investeringskostnaderna för systemet den uppsamlingsplats som 
tillämpas i området, t.ex. ett moloksystem. Denna investeringskostnad är inte lika 
hög som för vakuumsystemet, optiska systemet och MRF-anläggning på grund av 
att det traditionella systemet med uppsamlingsplats endast behöver en 
uppsamlingsplats. 

Fordonstypen är samma som vid ett traditionellt system, vilket innebär att ingen 
kostnad för nya avfallsfordon inte är behövlig. 

Hämtning kostnaden minskar på grund av att avfallstransporten inte behöver köra 
in i området. 

Avgifterna för konsumenterna i området blir likt den vanliga förekommande taxan 
i Jönköping. Den fasta avgiften blir högre på grund av att en uppsamlingsplats 
tillämpas i området. Den rörliga avgiften beror på volymen av avfallet och 
kommer att minskas på grund av att färre kärl kommer att användas. Avgiften för 
hushållen ingår i den taxan som kommer betalas till kommunen. 

  



Resultat och analys 

74 

 

4.3.5 Ekonomisk analys för området Jära 

Det system som tillämpas i området beroende på de ekonomiska aspekterna är det 
traditionella systemet med uppsamlingsplats. Som kan ses i Figur 51 är det 
systemet som är mest ekonomiskt fördelaktigt på grund av en låg 
investeringskostnad för endast en uppsamlingsplats. 

Om uppsamlingsplatsen hanterar alla fraktioner så att återvinningsstationen inte 
uppfyller någon funktion försvinner kostnaden för stationen. 

Hämtningen i området blir mindre på grund av att avfallstransporten endast 
behöver köra till uppsamlingsplatsen. Även hämtningsgrad blir mindre, vilket 
genererar en längre kostnad. 

De fast kostnaderna blir den samma som vid det traditionella systemet. Detta för 
att en uppsamlingsplats används och avgiften för denna är samma som för den 
tidigare befintliga återvinningsstationen. Den rörliga kostnaden blir mindre på 
grund av att hushållen använder sig av mindre kärl. Nedan förklaras vad 

bedömningen i Figur 51 baseras på. 

 Investeringskostnad: (+) Ingen ny eller större investeringskostnad behövs, 
(-) det blir en hög investeringskostnad vid detta system 

 Kärl: (+) blir färre, (-) ökar i antal 

 Hämtning: (+) hämtningsplatserna är färre, (-) hämtningsplatserna är 
oförändrade eller fler. 

 Fast kostnad: (+) minskar, (-) ökar 

 Rörlig kostnad: (+) minskar, (-) ökar 

 Nytt avfallsfordon: (+) om det befintliga avfallsfordonet kan tillämpas, (-) 
om det krävs ett nytt avfallsfordon för hämtning av avfallet 

 Avfallskvarn: (+) om det inte blir någon investeringskostnad, (-) om det 
blir en kostnad för denna 

 Avstånd 50 m: (+) systemet överstiger inte JMs riktlinjer om 50 m, (-) 
systemet överstiger JMs riktlinjer om 50 m 
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 Traditionellt 

Traditionellt 

med 

uppsamlings-

plats 

Optiskt Vakuum 

Material 

Recycling 

Facility 

Investeringskostnad ++ - -- -- -- 
Kärl - + - + + 

Hämtning - + - + - 
Fast Avgift - - + - + 

Rörlig avgift + + - + - 
Nytt avfallsfordon + + + - + 

Avfallskvarn - - - - - 
Återvinningsstation - - + - + 
Figur 51. Sammanställd tabell av systemens kriterier
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur ser avfallshanteringen ut från insamling till behandling i 
motsvarande områden runt om i världen? 

I rapporten undersökte författarna länders avfallshanteringssystem från EU och 
Nordamerika, några andra världsdelar togs aldrig upp i rapporten. Författarna 
undersökte information av avfallshanteringssystem i Asien, men på grund av att 
deras teknik inte är utvecklad som de västerländska ländernas, ansågs detta inte 
vara relevant för rapporten. Även om deras avfallshanteringssystem inte är lika 
utvecklat kunde ändå en undersökning gjorts om deras system ändå var lika 
effektivt som de utvecklade systemen. 

Resultatet visade att fler system kunde komplettera varandra och på så sätt skapa 
ett mer optimalt system. Det system som systemen mest kompletterades av var det 
traditionella på grund av att detta kunde hantera farligt avfall och grovavfall på 
mest lämpligt vis. Detta innebär att man var tvungen att transportera det farliga 
avfallet och grovavfallet själv som producent, men en undersökning kunde gjorts 
om hur det skulle fungera för fastighetsnära insamling av dessa avfall. 

Mål och regler för avfallshanteringen är ett bra sätt för att styra de boende till att 
välja grönare produkter och det är viktigt att pusha de boende att vara noga med 
avfallshanteringen. En undersökning kunde gjorts om hur mycket man ska 
uppmana de boende i ett område för att de ska blir motiverade för att nå en 
positiv riktning och hur ska detta göras för att inte det ska bli jobbigt och 
irriterande. 

Avfallskvarnar är ett bra komplement till andra system för att hantera matavfall, 
men att sortera matavfallet i fraktioner som det görs i det traditionella var även ett 
fungerande sätt för de boende. På grund av detta känns avfallskvarn som en 
lyxvara för de boende och detta gynnar kanske till att folk blir lata och tänker 
mindre på miljön och vikten av att sortera rätt. 

Av de länder som undersöktes i rapporten använde alla sig av fraktioner av olika 
antal. Vilket antal fraktioner ska användas i ett boende för att de inte ska bli för 
många för det boende att sortera? Genom för många behållare kan förvirring 
skapas och det uppstår risk att det istället slarvas och mycket avfall slängs fel. Vid 
för få behållare kan det finnas risk för att avfall sorteras för lite och kan inte 
användas som den tillgång det är, och istället hamnar på ett deponi område. Så 
vilket är egentligen det optimala antalet behållare?  

Fråga ett var en fråga som inte kändes helt relevant för rapporten, men denna gav 
mycket informationssökning och lärdomen av system som fanns och som kunde 
tillämpa sig till vårt område Jära. Frågan gav även information av hur vanligt det är 
att dela upp fraktioner för att speciellt återvinna material och hjälpa de boende till 
en bättre avfallshantering och hur viktigt det är att sätt upp mål och regler för 
samhället. 
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5.1.2 Vilka olika system finns från insamling till transport och hur kan 
de tillämpas tekniskt och miljömässigt för området Jära?  

Studier visar att mer avfall samlas in med blandade fraktioner än med sorterade 
fraktioner, detta är en studie som kan diskuteras om denna verkligen stämmer.  

Att dra rören direkt till förbränningsverken för att sedan få tillbaka el och energi 
borde vara en vision eller ett långsiktigt mål och ett önsketänkande om att bli helt 
självförsörjande. Mängden el och energi som produceras av avfall är tyvärr ganska 
liten i jämförelsevis till den mängden el och energi som konsumeras och kan 
tekniken komma så pass långt att mer energi kan tas från avfall?  

Avfallskvarnar som ett komplement till andra avfallssystem kan vara en god ide. 
Många kommuner som är emot detta borde absolut undersöka saken mera, då vi 
anser att det är ett bra komplement då denna minimerar lukten från avfall. Med en 
avfallskvarn installerad tror vi att fler hushåll hade sorterat matavfallet separat och 
på så sätt hjälpa till med framställningen av biogas. Med tanke på att oljan i 
världen håller på att ta slut så är biogas speciellt som fordonsbränsle ett bra 
alternativ då detta är förnyelsebart.  

Separata rördragningar från varje avfallskvarn inom området Jära som sedan går 
under mark tillsammans med vakuumrören till uppsamlingsplatsen skulle vara det 
mest idealiska, men frågan är om det någonsin kommer bli möjligt då det borde 
innebära en väldigt hög kostnad, enbart för matavfall.  

Vakuumsystem kommer förmodligen att bli allt mera vanligt i jakten på det 
hållbara samhället, det enda som skulle kunna hindra utvecklingen av detta är 
investeringskostnaden som nog avskräcker många att investera. Författarna anser 
att mindre områden med enskilda aktörer kan avskräckas från detta. Något som 
skulle kunna få fart på installationen av vakuumsystem är om kommuner går in 
och investerar i vakuumsystem och bygger en stor stationär anläggning, där sedan 
olika aktörer kan koppla in deras bostäder, detta skulle vara mycket bättre då 
investeringskostnaden för de enskilda aktörerna skulle kunna sjunka. 

På området Jära har man från början inte haft någon större tanke på 
avfallshanteringens påverkan av exploateringsgraden. Redan vid planeringsstadiet 
av ett område skulle detta kunna tas i anspråk och på så sätt kanske kunna planera 
området på ett helt annat sätt, i detta fall börja om från ruta ett. Det skulle nog 
inte vara omöjligt att med ett väl fungerande system och kanske i samspråk med 
andra områden använda denna teknik kunna få in mer än en extra tomt, vilket 
ytterligare skulle kunna göra att systemet ger mera skäl för den höga 
investeringskostnaden. Med större system behövs ingen mindre uppsamlingsplats 
på området för de nedgrävda containrarna och där skulle då kunna finnas mera 
mark att exploatera.  

Avfallsmönstret förändras vid nya avfallssystem och hur långt konsumenter är 
villiga att gå är något man skulle kunna undersöka. Är de boende villiga att gå 
längre med avfallet ändras helt förutsättningarna för avfallshanteringen. Detta 
skulle bidra till att det traditionella systemet med uppsamlingsplats skulle gå före 
vakuumsystemet., då de ekonomiska fördelarna är större. 
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Detta är den viktigaste frågeställningen i vår rapport då denna kopplar samman 
hur det ser ut i världen, vilka system som finns och hur dessa kan användas eller 
inte användas i ett mindre område som Jära. Det har varit en viktig del att 
undersöka system som vi kanske redan från börjat insett inte skulle lämpa sig på 
området, men via dem har hittat för och nackdelar i andra system som skulle 
kunna tillämpa sig på området och även få en uppfattning om vart problematiken 
funnits. Det finns säkert andra system ute i världen som vi inte upptäckt, vilket 
kanske skulle gjorts med en annorlunda informationssökning, bredare sökning, 
men fallstudien som gjort har lett oss till ett resultat som vi anser är fullt möjligt 
och genomförbart på området Jära.  

5.1.3 Hur fungerar avfallshantering sett till ekonomiska aspekter? 

Det var svårt för författarna att informationssökande om ekonomin för systemen 
som kunde ge uträkningar till för området Jära, speciellt för vakuumsystemet. Det 
skulle vara av stor relevans att undersöka vidare av mer exakta ekonomiska 
kostnader och mera problem för systemen om ekonomin för just Jära. 

För att läsaren ska ges en uppfattning har en jämförande kalkyl för vakuumsystem 
tagits med och preciserat var de stora kostnaderna ligger för systemen. 
Undersökning gjordes av författarna var det finns ekonomiska fördelar för ett 
vakuumsystem och var det finns en ekonomisk fördel att tjäna in för detta system 
i området Jära.  

Alla de system som tas upp i rapporten innebär att en avfallstransport inte helt kan 
avskaffas, då grovavfall och farligt avfall måste hanteras via återvinningscentraler, 
en fördel hade varit om detta kunde undvikits, då det förmodligen hade inbringat 
en ekonomisk fördel. 

En undersökning av hur mycket kostnaden en avfallstransport som hämtar upp 
avfallet för de olika systemen som sedan kunde jämfört med vakuum system som 
inte använder sig av samma transportsträcka. 

Generellt sätt innebär de olika systemen varierande ekonomiskas aspekter, stora 
anläggningar för t.ex. MRF och optiska system är det väldigt svår definierat vad 
dessa anläggningar kostar. Ekonomiska fördelar finns för dessa system då många 
behållare på återvinningsstationer bortskaffas, men frågan är om de verkligen kan 
vara en sådan minimering som gör att dessa anläggningar blir lönsamma, då de 
inte inbringar den ekonomiska fördelen som ett vakuumsystem gör när det gäller 
markexploateringen. 

De olika systemen varierar stort sett till ekonomiska aspekter, vakuumsystemet i 
sig visar att det är bäst lämpat för området Jära. Systemet inbringar vissa 
ekonomiska fördelar för området, men har en hög investeringskostnad. Om detta 
system utesluts på grund av en hög kostnad så kommer vissa kriterier inte kunna 
uppfyllas. 

Ekonomin kommer att avgör vilket system det blir som kommer att användas då 
detta är en stor fråga för företagen, vilket innebär att vakuumsystemet kommer att 
uteslutas. 
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5.2 Metoddiskussion 

En intervju hölls med Envac i Hammarbysjöstad, Stockholm. Under intervju gavs 
information om vakuumsystem och deras olika tillämpningsområden. En rundtur i 
området gav författarna en inblick hur systemet tillämpas och hur avfallet 
behandlas. 

Förutom ett studiebesök på Envac i Hammarby sjöstad kunde fler studiebesöks 
gjorts för andra system som till exempel ett optiskt. Detta kunde gett mer inblick 
av systemen och resulterat till ett större perspektiv av avfallshantering. 

I början av arbetet planerades en enkät som skulle skickas ut till boende inom JM 
som skulle innehålla frågor om dagens avfallshantering. I samspråk med 
handledare på skolan anses detta vara en svår uppgift, tidskrävande för lite 
information och osäker statistik. Därför ansåg författarna att utesluta denna 
metod. 

Under arbetets gång skickades mail till författare av olika rapporter, Jönköpings 
kommun, Envac och JM. Konversationerna av mailen fungerade bra som gav 
både hjälp och vägledning. 

Frågeställningarna har uppfyllts, men för området Jära är det fråga två som är mest 
relevant medan fråga ett och tre har används för att få en större helhet och 
exempel på hur dessa kan tillämpas.   
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet är att studera avfallshanteringssystem i områden för att få ett större 
perspektiv hur det kan utvecklas till ett fungerande, markeffektivt och estetiskt 
tilltalande system för ett mindre bostadsområde. 

Målet är att genom studier få kunskap och förståelse om fungerande 
avfallshanteringssystem och de ekonomiska aspekterna. Systemet ska fungera på 
ett sådant sätt så att inte människan eller miljön tar skada, det ska också ge ett 
positivt gestaltande intryck. Målet är även att få en fördjupad förståelse och 
kunskap i hur avfallshanteringen fungerar i olika delar av världen för att se om 
dessa system skulle fungera i Sverige och Jönköping. 

De frågeställningar som ställs av författarna är vilka olika avfallshanteringssystem 
som används i motsvarande områden i världen, hur de kan tillämpas tekniskt och 
miljömässigt samt hur avfallshanteringen fungerar ur ekonomiska aspekter. 

Resultatet visar att med hjälp av direktiv och vägledning för att sortera och välja 
grönare produkter kan miljöpåverkan av avfallshanteringen minskas utan att det 
traditionella systemet ersätts. Med ständig information som motiverar de boende 
att källsortera och tänka grönare skapas en god miljö och en mindre 
miljöbelastning. 

Estetiken för avfallshanteringen kan förbättras i områden genom att arkitekten 
även ritar avfallshusen och skapar skydd för avfallsbehållare. Det är av vikt att 
avfallet ändå syns, för att på så sätt motivera hushållen att källsortera och 
återvinna. 

Av systemen som undersöks i rapporten är det vakuumsystemet som tillämpar sig 
bäst tekniskt. Hygienen blir bättre i området på grund av att avfallet transporteras 
direkt via rör till uppsamlingsplatsen. Avfallstransporten behöver inte köra in i 
området, vilket betyder att JM kan lägga till en extra tomt och bringa in intäkter 
för denna. Avståndet till nedkasten blir längre än om avfallsbehållare placeras 
utanför varje tomt, men sträckan överstiger inte JM:s mål om maximalt 50 meters 
avstånd. 

Det traditionella systemet med uppsamlingsplats har ekonomiska fördelar jämfört 
med vakuumsystemet. Investeringskostnaderna är mindre på grund av att bara en 
uppsamlingsplats behövs medan ett vakuumsystem behöver rördragningar och 
nya fordon. De rörliga kostnaderna minskar då det inte behövs lika många kärl 
som det traditionella systemet behöver. Hämtningen av avfallet blir till en 
ekonomisk fördel på grund av att avfallstransporten inte behöver köra in i 
området, vilket genererar en mindre kostnad. Samtidigt blir hämtningstillfällena 
färre på grund av att uppsamlingsplatsen kan hantera mer avfall än vad 
avfallsbehållaren gör. 

Ekonomin är en faktor som väger tungt för företagen som vill investera, vilket 
betyder att det traditionella systemet med uppsamlingsplats är mest relevant för 
området Jära. 
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Vidare studier 

Fler system kan kompletteras än de system som har tagits upp i denna rapport. 
Systemen i området påverkas även av industrier och verksamheter. 

Författarna har valt att behandla insamling till behandling av avfall, fler steg i 
processen än bara dessa går att undersöka. Vad är orsaken till uppkommandet av 
avfall och hur kan detta beteendemönster förändras? 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Energiåtervinning av hushållsavfall 

Bilaga 2 Framställning av biogas av hushållens matavfall 

 



Bilaga 1 Energiåtervinning av hushållsavfall

Energikonsumtionen per person i Sverige 2010                                                     422000000000000/9420000 = 44798301 = 44,8MWh

Elkonsumtion per person i Sverige (2010)                                                               145000000000000/9420000 = 15392781 = 15,4MWh

Mängd enerig franställd per kilo avfall                                                                          12600000000000 / 2100000000 = 6857 = 6,9kWh

Mängd el franställd per kilo avfall                                                                                    1800000000000 / 2100000000 = 857 = 0,86kWh

Mängd hushållsavfall som blev energi (per person)                                                 2100000000 / 9420000 = 223 kg per person och år

Mängd energi framställd av avfall (per person)                                                                                        233 * 6857 = 1597681 = 1,6MWh

Mängd el framställd av avfall (per person)                                                                                                    233 * 857 = 199681 = 0,2MWh

Procentuell del energi från hushållsavfall jämfört med total mängd energi (per person)                              1,6 / 44,8 = 0,036 = 3,6 %

Procentuell del el från hushållsavfall jämfört med total mängd el (per person)                                              0,2 / 15,4 = 0,013 = 1,3 %



Bilaga 2 Framställning av biogas av hushållens matavfall

148 682 ton matavfall per år produceras i de svenska hushållen                          

                                                                                                               

1 ton rötat matavfall ger 972kWh biogas som kan driva en biogasbil 1250km

                                                                                                                          

Värdena är baserade på 0,8 liter per mil och en årsförbrukning på 1500mil                              

1 * 148 682 * 1250 = 185 852 500km

148 682 * 972kWh = 144 518 904kWh

144 518 904 / 972 = 148682 * 1250 = 185 852 500km

185 852 250km = 18 585 250mil / 1500 = 12390bilars årsförbrukning


