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Sammanfattning
Den ökande källsorteringen har lett till bl.a. att nya insamlingssystem har utvecklats de
senaste åren. Valet av insamlingssystem har stor betydelse för arbetsmiljön för de
anställda som ska ta om hand de insamlade fraktionerna.
De handfasta råd som presenteras i denna rapport bygger på olika studier och praktiska
erfarenheter av bra resp. mindre bra utformning av insamlingssystem för källsorterat
avfall från hushåll och företag.
I denna rapport visas goda lösningar på olika delar i insamlingssystem och vad man ska
tänka på samt ev problem som finns vid val av ett insamlingssystem. Arbetsmiljö- och
tekniska aspekter beskrivs i rapporten. I rapporten ingår följande delar:
! Uppsamlingssystem. Här behandlas uppsamling av källsorterat avfall som kan ske
mha säck, säckställ, säckkärra, kärl eller container m fl.
! Fordon. Utveckling av fordon med mer automatiserad utrustning har förändrat förarnas arbetsmiljö. Om vad som blivit bättre eller sämre i dagens baklastare, sidlastare,
frontlastare, flerfacksfordonm fl.handlar denna del.
! Insamlingsställe. De vanligaste sätt att lösa insamlingen av källsorterade fraktioner,
exempelvis soprum, återvinningsrum, återvinningsgård, återvinningsstation, återvinningscentral m fl, beskrivs i denna del.
! Några utvalda insamlingssystem. I rapporten beskrivs också ett flertal insamlingssystem som har fungerat bra i många år samt ges exempel på system på försök som visat
goda resultat. De insamlingssystem som tas med i rapporten är bl a RETURMERA,
insamling av avfall med sopsug, djupuppsamlingsbehållare (MOLOK), Combi System,
RETUREN m fl.
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Summary
The increased recycling has resulted in the development of several systems for
collection of recycled waste during the last years. What system collection system is
chosed is of great importence to the employees and their working environment, that is
the people collecting and handling the waste to be recycled.
The sturdy advice presented in this report is based on several studies and practical
experience of collecting systems for waste to be recycled, that are more or less well
designed.
In the report good solutions for parts of collecting systems are described, what aspects
to consider when purchasing a new system and what problems might occur. Working
environment aspects as well as technical aspects are described. In the report the
following aspects of collecting systems are discussed.
! The system for collection of recycled waste, for example sacks, sackracks, vessels,
containers and carts for sacks.
! The vehicles. Development of vehicles with more automised equipment has changed
the working environment of the drivers. This part deals with the improvements and
changes for the worse that has been the result of the different types of vehicles
developed.
! The premises or space where recycled fractions are stored, This can be done both in
houses and outdoors.
! A few selected collecting systems that has worked well during some years are
described together with examples of promising new systems.
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1

Inledning

Under 1990-talet har både företag och hushåll gått från att samla allt avfall i en
påse/behållare/container till att källsortera det producerade avfallet. Den ökande
källsorteringen har lett till bl.a. att nya insamlingssystem har utvecklats och att olika s.k.
materialbolag har bildats för insamling och återvinning av olika materialslag med
producentansvar. Materialbolagen har endast en administrativ funktion och de tecknar
avtal med olika privata eller kommunala entreprenörer för det praktiska insamlingsarbetet.
Insamling av avfall är ett arbete som traditionellt innehållit många olika risker som t ex
tunga lyft, stress, stick/skärskador, dålig hygien, mikroorganismer mm. Många av dessa
problem är välkända och finns rapporterade i olika material framtagna av olika forskargrupper och branscher.
Valet av insamlingssystem avgör den framtida arbetsmiljön för de som ska ta om hand
de insamlade fraktionerna. Vilka riskerna blir vid insamling av avfall, beror på vilket
system man väljer. För att underlätta valet av bästa insamlingsmetod behövs enkla
anvisningar med information om lämplig teknik som ger också bra arbetsmiljö för
avfallsinsamlaren.

2

Mål

Att baserat på tidigare studier sammanställa erfarenheter av bra resp. mindre bra
utformning av insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag.

3

Vilka avfallsfraktioner och materialslag
samlas in från hushåll och företag?

Hushåll och företag samlar in i följande fraktioner och materialslag:
ORGANISKT AVFALL. Det är bl a matavfall, park- och trädgårdsavfall och liknande
som kan samlas in för kompostering eller rötning.
BRÄNNBART AVFALL. De vanligaste materialen som sorteras i en brännbar avfallsfraktion är följande:
" förpackningar av plast, papper, kartong och wellpapp som inte
kan återvinnas
" träbitar, rivningsvirke, träpallar mm
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RESTAVFALL. Restavfall eller deponirest är avfall som inte kan utnyttjas. Dessa
avfall läggs ofta på deponi.
PA-MATERIAL. Det är följande olika materialslag för vilka råder producentansvar:
g Returpapper: tidningar tidskrifter, telefonkataloger, reklamblad, och
kontorspapper (frivilligt).
g Förpackningar, som exempelvis
- Pappersförpackningar: t ex förpackningar av papper, kartong eller
wellpapp
- Plastförpackningar: t ex plastfilm av LPDE (krympfilm, säckar,
påsar etc), plastflaskor och dunkar av HDPE, EPS- förpackning
(frigolit e.d.)
- Glasförpackningar: t ex ofärgat och färgat glas.
- Metallförpackningar: t ex aluminiumfolie, metallock, konservburkar,

4

Vilka är arbetsmiljöproblem?

Traditionellt har sophämtares hantering av osorterat avfall i tunga säckar/behållare och
trånga soprum samt i- och urstigning ur fordon resulterat i arbetsolycksfall och belastningsskador [2]. Övergång från säck- till kärlhantering har minskat antalet tunga lyft då
kärl är försedda med hjul. Användning av kärra för hämtning av osorterat eller källsorterat avfall innebär fortfarande viss manuell hantering som kan ge belastnings-besvär.
Risken att skadas med stickande/skärande föremål har minskats vid kärlhantering. Dock
kan lukt och hygieniska problem uppstå då förpackningar som inte sköljs ur ordentligt,
ev. matrester e.d., följer med de olika källsorterade fraktionerna [2]. Dåligt skötsel av
kärl kan också ge både lukt och hygieniska problem [3].
Hämtning av t. ex. returpapper som läggs i kassar/kartonger eller dåligt emballerat
papper innebär många lyft och besvärliga arbetsställningar [1, 33]. Papperskassarna kan
bli extra tunga om de blivit blöta. Nu blir det allt vanligare att hushållen lämnar sina
tidningar och annat pappersavfall i närmaste ÅVS.
Utveckling av fordon med mer automatiserad utrustning har bidragit till förbättrad
belastningsergonomi. Dock blir arbetet i fordon med kärltömning ganska ensidigt, starkt
styrt och bundet, med mycket reglagehantering och huvudvridningar till följd av ständiga kontroller. Föraren har även höga krav på noggrann placering och positionering av
sid- eller frontlastare, vilket innebär mycket övervakning via speglar och kamera.
Användning av container minskar hantering av kärl som annars skulle hanterats
manuellt. Containerhanteringen ger en sluten hantering som i sin tur minskar ev expone-
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ring för avfall och skärande/stickande föremål. Åt andra sidan kan lastning och lossning
av container innebära risker för olycksfall om det uppstår problem med luckor, låsanordningar eller vajerfästen. Det finns också indikationer på att containerhanteringen
ger mycket stillasittande arbete med hantering av reglage och spakar från lastbilens hytt.
Ett annat problem som kan uppstå är risken för dammexponering vid tömning av vippcontainer i baklastande fordon.
Erfarenheter från arbete i återvinningscentraler (ÅVC) [4], visar att buller och bilavgaser kan ge problem. Hög bullernivå och avgashalter i ÅVC kan uppstå vid t ex omlastning av flerfackscontainer. ÅVC:s konstruktion är avgörande för hur snabbt bilavgaserna evakueras ur avlastningshallen.
Andra problem på ÅVC är halkrisk vintertid då avlastningshall saknar värme samt risk
för skärskador p.g.a. glas på marken. Anlagda bränder i papperscontainer har förekommit på olika platser.
Nedskräpning av återvinningsstationer är ett stort problem idag då ingen vill ta ansvar
för sopor som inte ingår i producentansvaret [5] Problemet är mest frekvent i de kommuner där återvinningsstationerna är högt belastade och där fler än en entreprenör anlitas för avfallshämtning. Hittills har man inte hittat en bra lösning till problemet. För att
lösa problemet i Stockholm ha renhållningsförvaltningen, fastighetsägare och materialbolagen diskuterat ett förslag att utveckla ett fastighetsnära källsorteringssystem för hela
Stockholm stad.
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Organisation av avfallsinsamling- olika
aktörer

Kommunerna är ansvariga för insamling och omhändertagande av hushållsavfallet.
Samtidigt är Materialbolagen ansvariga för insamling av vissa fraktioner av förpackningsavfall och ett samspel sker därför mellan kommunerna och Materialbolagen.
Organisation kring insamling av förpackningsavfall kan beskrivas med nedanstående
bild
FÖRPACKNINGS-

REPA

INSAMLIGEN

Sv Kartongåtervinning
Plastkretsen AB
Sv Metallkretsen AB

MATERIALBOLAG
KOMMUNER

RWA Returwell AB

PRIVATA
AVFALLSBOLAG
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Förpackningsinsamlingen, som har bildats av de fem materialbolagen, samordnar
insamling och återvinning av förpackningsavfall. I praktiken sköts insamlingen av såväl
kommunala som privata entreprenörer på uppdrag av materialbolagen. Genom de upphandlingsrutiner som finns, blir det ibland byte av entreprenör som svarar för insamlingen och varje entreprenör använder sina egna rutiner, utrustning och fordon. Entreprenörerna konkurrerar naturligtvis genom sin prissättning.

6

Olika delar i insamlingssystem- handfasta råd

De vanligaste insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag visas i
tabell 1.
Tabell 1

Insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag

Företag/hushåll

Uppsamlingssystem

Fordon

Inlämningsställe

Företag

# Säck
# Kärl
# Container

" Bak-, sid- eller
frontlastare

$ ÅVC
$ Återvinningsföretag
$ Molok

" Flerfacksfordon
" Transfer trailers
" Kranbil
" Lastväxlare
" Sopsugbil

Hushåll

Förklaringar:

# Säck
# Kärl
# Kartong
# Sopsug

" Bak-, sid- eller
frontlastare
" Flerfacksfordon
" Sopsugbil

ÅVS= återvinningsstation, se sida 18

$ vid fastighet
$ vid insamlingsplatser
som t ex ÅVS, ÅVC
$ Molok

ÅVC=återvinningscentral, sida 20

Molok= se sida 29

6.1 Uppsamlingssystem
6.1.1 Säck, säckställ och säckkärra
Plastsäckar i volymer upp till 240 liter används ofta vid uppsamling av brännbart
avfall, restavfall och PA-material.
På senare år har man börjat använda plastsäckar av bionedbrytbart material (polyester
och stärkelse) för insamling av organiskt avfall. Dessa säckar går också att kompostera
tillsammans med innehållet.
De så kallade ”ventilerade” papperssäckar, som är gjorda av våtförstärkt kraftpapper,
tillåter avdunstning av avfall (ca 20% minskad vikt efter 3 dagar). Dessa papperssäckar

7

Handfasta råd vid utformning av insamlingssystem för källsorterat

IVL-rapport B1451

avfall från hushåll och företag

lämpar sig särskilt bra för uppsamling av organiskt avfall och även för övriga källsorterade avfallsfraktioner. Ett ”ventilerat” insamlingssystem (”ventilerade” papperssäck och
kärl) för organiskt avfall ger torrare avfall, vilket förbättrar hygien och motverkar dålig
lukt.
Sopsäckar i volymerna upp till 350 liter finns som:
% enbladiga säckar för villahushåll,
% tvåbladiga säckar som används i t ex hyreshus och
% säckar med innersäck av plast för t ex storköksavfall

Figur 1 Papperssäck av våtstarkt kraftpapper

Figur 2 Plastsäck [Källa: : (www.sansac.se)]

[Källa: (www.sansac.se) ]

VID VAL AV SÄCK ÄR DET VIKTIGT:
$

Att säcken är av slitstarkt material

$ Att säcken för organiskt material är våtstark. Det finns även vattenavvisande säckar
som släpper igenom fukt från insidan.
$ Att säcken har en nivåmarkering motsvarande maximal fyllnadsgrad.
$ Att säcken är lätt att fästa i behållaren eller säckstället.
ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:

& Slutna säckar som läggs direkt i fordonet dammar mindre än kärl/behållare
som töms i fordonet.
& Säckar med komprimerat material samt stora säckar (190 l och uppåt) är för
tunga för att transportera med kärra.
& Användning av säck kräver inte rengöring av kärl/behållare (om inte säcken
har gått sönder).
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& Säckarna bör inte fyllas över nivåmarkeringen, då avfall lätt faller ut vid
&
&
&
&
&
&

tömning och kan sprida damm. Dessutom blir de extra tunga att transportera.
Säckar med organiskt avfall ska hämtas minst varannan vecka
Avfallet i papperssäckar kan ge mindre risk för anaerob nedbrytning och
dålig lukt.
Papperssäcken absorberar sopornas fukt. Därmed blir avfallet torrare och
lättare att transportera. Organiskt avfall kan minska sin vikt upp till ca 30%
I plastsäckar blir luftutbytet litet vilket kan ge upphov till anaerob nedbrytning och dålig lukt.
Plastsäckar är svårare att lyfta p.g.a. den låga friktionen.
Säck av vävarmerad plast bör inte användas eftersom de är stora och
därmed tunga.

PROBLEM

Användning av säck innebär risk för skär- och
stickskador från vassa föremål.
Det är tungt att transportera komprimerat material
och avfall i stora säckar.
I trånga källarutrymmen är det vanligt att säckarna
släpas för hand för att sedan kastas upp i bilen

Användning av stora säckar kommer att upphöra i Malmö fr.o.m år 2003.
# SÄCKSTÄLL och SÄCKKÄRRA
Säckar placeras ofta i någon form av säckställ. Säckställ kan fästas i vägg eller ställas
direkt på golvet. Säckställ på golvet kan vara mobila eller stationära. De mobila säckställen förses med hjul, vilket gör att säckstället kan rullas ut till fordonet.
Säcken bärs ibland på en kärra. Säckkärror finns i olika utformningar och storlekar, se
bild nedan. Ofta används specialbyggda kärror, med plats för säck, som lyfts och töms
automatiskt. Lyften sköts exempelvis med trådlös fjärrkontroll.
ärran måste alltid kunna köras fram till sopstället. För att systemet ska fungera ställs
krav på gångväg, lutning, trappor etc enligt bestämmelserna i Svensk Byggnorm.
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Figur 3-4 Säckställ för plast- och papperssäck

[Källa: www.sansac.se]

VID VAL AV SÄCKSTÄLL ELLER KÄRRA ÄR DET VIKTIGT :
$ Att användning av säckställ eller kärra inte innebär tunga lyft av de fyllda
säckarna.
$ Att säckställ eller kärra är lätt att hantera, har låg vikt och är gjord av
slitstarkt material som även klarar fukt
$ Att säckställ eller kärran klarar av avfallets tyngd
ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:

& Automatisk lyft av kärra minskar risken för belastningsskador
& Kärra för 240 liters säck ska undvikas därför att de väger för mycket
för att få en acceptabel total vikt
& Stora hjul på kärror är att föredra om man ska dra säckkärran längre
sträckor.
& Enkla säckställ kan vara tillräckligt i slutna uppsamlingsutrymmen
& En säckkarusell kan ställas under sopnedkast i större fastigheter
& Informationsskyltar kan sättas på säckställ
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PROBLEM

Lyft av säck ur säckstället kan ge belastningsbesvär
Det finns risk att flera säckar lastas på kärran för
att spara tid

6.1.2 Kärl
Det finns kärl i olika former och storlekar (upp till 1200 liter), se bild nedan. Dagens
kärl är gjorda av plast och har oftast hjul. Kärlen kan också förses med broms, förankringsstolpe, öppningsmekanism (pedal) m.m.
Ventilerade kärl har börjat användas för insamling av organiskt avfall. Batesbehållare är
ett ventilerat kärl bestående av perforerad plast på sidor och en papperssäck invändigt.
För insamling av organiskt avfall används en trebladig säck- det innersta skiktet står
emot fett och de två yttersta vatten.
Kärlen lämpar sig väl för insamling av exempelvis brännbart avfall, restavfall och PAmaterial.

Figur 5

Kärl med 4 hjul

Figur 6 Kärl med 2 hjul [Källa: Eliana Alvarez]

[Källa: Ragn Sells Tidning]
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Figur 7 Kärltvättsbil. Tvättning sker i samband

Figur 8 Kärltvättvagn [Källa:www.eleiko.se]

med tömning av kärlets [Källa: www.ragnsells.se]

VID VAL AV KÄRL ÄR DET VIKTIGT ATT:
♦

Hjulen är av rätt material och storlek, vilket underlättar förflyttning av kärl.
Kärl med två hjul kräver större hjul än kärl med fyra hjul.

♦

Handtaget är utformat så att man kan hålla kärlet på olika ställen och att renhållningsarbetarens händer får plats även med handskar. Med ett justerbart
handtag kan kärlet greppas i lämplig höjd. Handtaget bör vara belagt med material som inte leder kyla.

♦

Locket på kärlet kan öppnas från två håll, så att kärlen inte behöver vändas i
onödan.

♦

Kärlet har låg vikt.

ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:

&
&
&
&
&
&

Risken att skadas med stickande/skärande föremål minskar vid användning av kärl.
Med kärl på hjul som töms maskinellt i bilen försvinner mycket av
de tunga lyften och skaderiskerna.
Man bör kontrollera vad kärl väger utan och med avfall. Kärl i
storlek 190 l och uppåt kan vara tungt att hantera med avfall i.
Det blir mindre manuell hantering av kärl för renhållningsarbetare
om fastighetsägaren själv drar ut kärlen till tomtgränsen.
Kärlen ska placeras så att transportvägen till fordonet är kort och
utan hinder.
Kärl utan säck bör ej användas vid insamling av organiskt avfall
eftersom det kan växa mikroorganismer och börja lukta.
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Om man använder papperssäck, en- eller tvåbladig, ska den helst
vara några storlekar större än kärlet (t ex en 340 l säck till ett 140
liters kärl) för att kunna vikas runt kanten och skydda kärlet.
Det ska finnas rutiner för rengöring av kärl. Dåligt skötsel av kärl
kan ge både lukt och hygieniska problem. Fastighetsägare ansvarar
för rengöring av kärl.
Tömda, rengjorda och rena förpackningar ger bättre hygien vid
insamling.
Aska, sågspån e.d. får inte finnas löst i behållare då dessa flyger upp
i ansiktet på personalen vid kärltömning
Kärl med organiskt avfall bör hämtas minst varje eller varannan
vecka
PROBLEM

Kärl med komprimerat material kan vara mycket tunga
något som kan ge hög belastning vid förflytning av
kärlet
Kärlen kan frysa fast vintertid. Snö och is försvårar
hanteringen

6.1.3 Container
Container lämpar sig för insamling av källsorterat avfall vid flerfamiljsfastigheter,
företag, återvinningsstationer, återvinningscentraler eller där man vill möjliggöra långa
tömningsintervall.
Det finns olika typer av containrar:

" lastväxlarcontainer ( med/utan öppningsbara långsida),
" flerfackscontainer,

" liftdumpercontainer,

" flexcontainer,

" komprimatorcontainer,

" front- eller baklastarcontainer,

" botten- eller topptömmande container m fl.

Bottentömmande containrar, t ex glasigloor, används ofta på återvinningsstationer.
Flerfackscontainer är lämpliga för insamling av flera olika fraktioner i containers olika
fack. Flerfackscontainer töms inte i något fordon, utan hela containern transporteras till
mellanlagrings- eller behandlingsanläggning där ett fack i taget töms.
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Flexcontainer är avsedd för insamling av mellanstora volymer av PA-material, brännbart avfall eller restavfall. Flexcontainer finns med eller utan luckor. Flexcontainer som
töms mha frontlastare måste stå utomhus med fri takhöjd.
Containrar som töms med frontlastare öppnas automatiskt när de vänds upp och ned och
hela tömningen går mycket fort.
ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:

&
&
&
&
&
&
&

Användning av container minskar hantering av säckar och kärl som
annars skulle hanterats manuellt
Containerhantering ger en sluten hantering som i sin tur minskar ev
exponering för avfall och skärande/stickande föremål
Tömning av frontlastarcontainer, går så fort att föraren inte hinner
se innehållet i containern.
Innehållet av ev. främmande material i topptömmande container
kan kontrolleras då chauffören måste öppna containern samt fälla
bort delar av locket före tömningen.
Tömning av material på flak tillåter inte komprimering av materialet,
vilket innebär att man transporterar mindre mängd material jämfört
med transport med komprimerande fordon
Hämtning och tömning av flerfackscontainer sker inte alltid
effektivt eftersom alla fack inte fylls samtidigt.
Flerfackscontainer kan användas av utrymmesskäl vid platser där
konventionella behållare inte får plats
PROBLEM

Containerhantering ger mycket stillasittande arbete pga
hantering av reglage och spakar i fordonet.
Luckor, låsanordningar eller vajerfästen kan ge problem vid
lastning och lossning av container
Tömning av vippcontainer i baklastande fordon ger risk för
dammexponering
Brandrisk pga att containrar innehåller stora mängder
brännbart material

Containrar bör vara barnsäkra så att barn inte kan krypa in i dem.
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# KÄRLTÖMMARE
För tömning av avfall från kärl till container krävs ofta någon form av ömningsanordning. Det finns kärltömmare för olika kärlstorlekar och fabrikat. För låg- eller högtippande tömning finns anordning med justerbar tömningsvinkel. Tipphöjden kan varieras upp till 2,5 m.

Figur 9 Lågtippande tömmare för placering

Figur 10 Högtippande tömmare för placering

på lastkaj [Källa: www.sansac.se]

på lastkaj eller markplan (kärlstorlek 140-660
liter) [Källa: www.sansac.se]

VID VAL AV KÄRLTÖMMARE ÄR DET VIKTIGT ATT:
!
!
!
!

manöverdosan är lätthanterlig och ergonomisk.
kärltömmaren har låg vikt
ev. hjul är försedda med broms
den lätt kan ställas nära container utan risk för tippning

6.2 Insamlingsställe
Efter källsortering i hushållen samlas de sorterade fraktionerna in på två sätt:
" genom direkt hämtning vid fastigheterna eller
" genom att konsument själv lämnar sitt avfall på speciella insamlingsplatser
som t ex återvinningsstationer eller återvinningscentraler
För företagen finns följande alternativ till insamling av källsorterat avfall:
" direkt hämtning vid företag
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" inlämning på närmaste mottagningspunkt
" direkt försäljning till materialbolag/återvinningsföretag
6.2.1 Soprum, återvinningsrum, återvinningsgårdar m fl
Befintliga soprum eller sophus anpassas oftast till utrymme för insamling av PA-material. Dessa utrymmen kallas vanligen återvinningsrum samt kretsloppshus och ligger i
resp. utanför fastigheten. Strategiskt rätt placerade förrådsrum eller liknande görs också
om till återvinningsrum. För att inte försämra arbetsmiljön för fastighetsskötare eller
renhållningsarbetare används enbart rum i markplan. Vid nybyggnation placeras återvinningsrum/återvinningshus lättillgängligt för hushållen och transporter. Det är viktigt
att kunna lämna alla fraktioner på samma ställe och att insamlingssystemet smälts in i
bostadsmiljön.
Återvinningsgårdar som byggs mellan eller vid husen, består vanligen av staket och tak.
Kärl används i små gårdar. Källsorteringsskåp (av trä eller betong) med olika antal och
storlek på kärl, säckskåp (med pappers- eller plastsäckar) eller containrar kan placeras
oftast i större gårdar avsedda för större fastigheter.
Figur 11 Återvinningshus [Källa: Ragn Sells Tidning]

Figur 12 Rum för returpapper [Källa:Eliana Alvarez]
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Figur 14

Källsorteringsskåp i trä

Figur 15 Källsorteringsskåp i betong

[Källa: www.sansac.se]

[Källa: www.sansac.se]

6.2.2 Återvinningsstation (ÅVS)
ÅVS är en obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och tidningar, ibland också batterier, kläder och liknande. De är ofta placerade på gatumark
eller i anslutning till ett köpcentrum.
Kärl och containrar i återvinningsstationer har olika utformningar för att smälta in i
miljön. Där konventionella behållare inte får plats används olika containrar. Mer om
container och kärl finns på sid 12-15.
ÅVS kommer att minska i betydelse när kommunerna utvecklar ett fastighetsnära insamlings-

system för PA-material.
I storstäderna görs olika försök att samla in avfall från områden med många företag/kontor/affärer. I Stockholm, under de fem höghusen vid Hötorgcity, har en garage
gjorts om till en återvinningsstation. Där samlas in, komprimeras och balas återvinningsmaterial från 350 företag. Företagen källsorterar sitt avfall i kärl för olika förpackningar, batterier, lysrör och elektronikavfall. Renhållningspersonalen hämtar och
registrerar med streckkodspenna vilken typ av avfall och mängder respektive företag
producerar.
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Figur 16 Återvinningsstation
[Källa RVF-Nytt]

Figur 17 Återvinningsstation, Ekerö
[Källa: Eliana Alvarez]

OBSERVERA!
! Behållarna ska vara placerade så att tömningsfordonen har lätt att komma
åt dem.
! Behållare ska placeras på stallage, för att kunna ställa tillbaka den efter
tömning på exakt samma plats.
! Behållare ska ha ett brett inkasthål för att lätt få ner avfallet.
OBS! Glöm ej barnsäkerhet.
! Det ska finnas informationsskyltar på ÅVS som tydliggör vem som
ansvarar för stationen.
! Ansvariga för ÅVS ska se till att det är städat och prydligt kring ÅVS.
Det ska finnas bl a städrutiner och löpande kontroll av ÅVS för att motverka nedskräpning och förfall
! Det ska finnas bra belysning vid ÅVS.
PROBLEM

Nedskräpning av stationerna är ett stort problem då ingen vill
ta ansvar för sopor som inte ingår i producentansvaret.
Risk för skärskador pga glas på marken.
Krav på närhet och låg bullernivå för konsumenterna krockar
ofta med åtkomlighet för fordon.
Det är svårt att hitta lämpliga uppställningsplatser.
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6.2.3 Återvinningscentral ÅVC
ÅVC är en bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall,
hushållens farliga avfall, utsorterade avfallsslag som t.ex. plast, trä, metall, wellpapp,
vitvaror, el-avfall, glas etc. ÅC ligger oftast i tätortens utkant eller i anslutning till en
avfallsanläggning.
Utrustning som ofta används vid ÅVC är bl. a. container, komprimeringsutrustning och
balpress.

Figur 18

Återvinningscentral [Källa: www.traab.se]

ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:

&
&

ÅVC:s konstruktion är avgörande för hur snabbt bilavgaserna evakueras ur avlastningshallen.
luktproblem är litet om källsorterat avfall består av förhållandevis
”rena ” avfallsfraktioner.
PROBLEM

Höga avgashalter vid omlastning av flerfackscontainrar, då
fordonet måste ha motorn i gång under tippning.
Hög bullernivån vid t ex omlastning av glas från flerfackscontainer.
Risk för skärskador p.g.a. glas på marken
Halkrisk vintertid. Det finns även risk för fastfrysning av
material.
Anlagda bränder i papperscontainer
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6.3 Fordon
Avfall som samlas in i säck, kärl eller container kan hämtas med bl.a.:
" bak-, sid, eller frontlastare
" vippcontainerfordon
" flerfacksfordon
" Lastväxlare
" fordon med komprimerings funktion och kran
" mobilsug (se sida 30)
Dagens baklastare kan användas för insamling av avfall i säckar, kärl eller container.
En standard baklastare har ett komprimerande lastutrymme. Vissa modeller har justerbar låsanordning. De kan utrustas med lyft för många olika typer av kärl eller containrar. För att minska damningen vid tömning kan baklastare förses med hög och avskärmad kärltömning samt tätning av backluckan med plåt, gummiduk och plastlameller.
Utsugningsanordning med dammfilter för undertryck i tömningshuven motverkar också
damningen.
Frontlastare (se bild 20) är ett bra alternativ i områden med hög belastning/stort
befolkningsunderlag, där deras tömningscykel kan utnyttjas maximalt. Frontlastare är
dessutom bra för insamling av PA-material. Fordonet kräver speciell container vilket
gör att samkörning med andra system omöjliggörs. Hantering av tömningsgafflarna och
eventuella sidoskydd på taket kan medföra skador på annans egendom. Ett flertal
olyckor med påkörning av ledningar har också inträffat.
Sidlastaren är med sin konstruktion begränsad till kärltömning. Fördelen med sidlastaren ligger i den snabba kärltömningen. Sidlastare lämpar sig bäst i villa- och radhusområden då det krävs aktiv medverkan av hushållen genom utställning och intagning av
kärl.. Alla avfallsslag kan lastas i sidlastaren utom glas då det skapar stora bullerproblem p.g.a. den stora fallhöjden ner till ilastningsfickan.
Med flerfacksfordon (se bild 19) kan flera avfallslag transporteras samtidigt, vilket
minskar antalet transporter. Idag är flerfacksfordonen ofta delade på både längden och
tvären samtidigt. Dessa fordon blir en kombination av sid- och baklastare. Vissa flerfacksfordon har en komprimerande och en icke- komprimerande del. Vissa modeller
kan utrustas med radiostyrda teleskopiska armar för lyft av 220 l. och 370 l. från markplan eller kaj med en höjd upp till ca 1,5 m.
Fordon med komprimerande sopbilsaggregat och bilkran är ett effektivt system för
hämtning av insamlat PA-material. Bilkranen har hög stomme som sträcker sig över
hela sopbehållaren. Kranen är också försedd med vipparm med dubbelt utskjut och styrs
med fjärrkontroll.
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Kapaciteten på lastväxlare varierar beroende på vilken typ av container som ska transporteras. Arbetet vid lastning och återställning av container kan ta ca 15 min.
Vippcontainerfordon är lämpligt för hämtning av komprimerbart avfall och PA-material, främst papper och wellpapp. Fordonet kan kompletteras med kärl-/säcklyft vid
behov.
Idag finns flera fordon som drivs med miljödiesel, naturgas eller biogas. Vissa fordon
använder vattenhydraulik för sopbilaggregat, pumpar, cylindrar m.m.

Figur 19 Flerfackad baklastare för hushållsavfall,

Figur 20 Frontlastare

papper, kompost, förpacknigsmaterial mm

[Källa: www.ragnsells.se]

[Källa: www.ragnsells.se]

OBSERVERA!
! fordonets hytt ska vara bekväm och ha inställbar stol. Reglage i
hytten ska vara enkla att hantera och ligga på nära avstånd. Hytten
bör även ha klimatanläggning
! fordonets automatiska funktioner ska vara ergonomiskt utformade och enkla att hantera
! vid behov ska man helst införskaffa fordon som betjänar insamling av flera fraktioner samtidigt
ERFARENHETEN HAR VISAT ATT:
✔ Mer automatiserad utrustning har bidragit till förbättrad belastningsergonomi. Dock blir arbetet i fordon med automatisk kärltömning ganska ensidigt, starkt styrt och bundet, med mycket reglagehantering och huvudvridningar till följd av ständiga kontroller.
✔ Användning av miljöbränsle (biogas m fl) minskar avgasproblemet
då motorn måste vara igång vid tömning eller när man backar in i
trånga utrymmen.
✔ Arbetet med sid- eller frontlastare ger inga tunga lyft och antalet ioch urstigningar minskar. Tömningen sker på mycket kort tid.
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✔ Ensamarbetet vid körning av sid- eller frontlastare kan delvis
minskas genom arbetsrotation. Ett rullande schema med
sid/frontlastare kan varvas med arbete i en baklastare.
✔ Frontlastarens tömningsanordning som sitter framtill på bilen
underlättar framkörning och dockning till behållaren.
✔ Användning av sidlastare kräver att avfallet samlas upp i kärl samt
att det ställs ut vid tomtgränsen eller på trottoaren (ca 2 m från
vägen) på hämtningsdagen.
✔ Baklastare med hög ilastning, plastremsor för lastutrymmet och
utsugfläkt med filter i taket ovanför lastutrymmet motverkar
damning vid tömning av avfall.
✔ Med baklastare har man bra överblick över materialet som töms i
fordonet.
✔ Baklastare och tvåfacksbilar som överlastas med blött organiskt
avfall löper stor risk att bli för tunga. Detta kan förhindras genom en
flyttbar innervägg. eller genom att förse bilen med en bakaxel till.
Man ska också se till att bilarnas inbyggda vågar fungerar.
✔ Om flerfacksfordon saknar komprimeringsfunktion, transporteras
mindre mängd PA-material. Därför är flerfacksbilar mindre lämpade
i tätorter.
✔ Olycksfallsrisk kan finnas i samband med nät som läggs över öppna
container vid arbete med lastväxlare.
Krokögla på lastväxlare måste kontrolleras för att förebygga
olycksfall.
✔ Tunga arbetsmoment förekommer vid arbete med vippcontainertömmande fordon när lyftvajrar ska fästas och luckor på container
ska öppnas. Vid inbackning mot vippcontainer har föraren svårt att
kontrollera alla ytor kring fordonet trots TV-backspegel.
När visst avfall fastnat i containern, frestas föraren att manuellt dra
ut innehållet.
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PROBLEM

Tömning av baklastare kräver många i- och urstigningar.
Höga krav på noggrann placering och positionering av sid- eller frontlastare
innebär mycket övervakning via speglar/kamera, vilket kan ge besvär i nacke
och axlar. Arbetet är stillasittande och monotont.
Vid tömning av en sidlastare har föraren begränsad uppsikt över vad som
finns i kärlet då tömningen sker mha speglar och Tv-kameror. Vintertid kan
blött material vara fastfruset.
Sidlastares lyftarm kan ha en begränsad svängradie vilket inte passar vissa
områden
Baklastare samt tvåfacksfordon blir lätt för hårt lastade, vilket ökar olycksrisken i trafiken då fordonets bromssträckan växer och stabiliteten minskar.
Tömning av vippcontainer i baklastande fordon ger risk för dammexponering
Brandrisk pga att containrar innehåller stora mängder brännbart material

7 Några utvalda insamlingssystem
Det finns inte något enhetligt insamlingssystem för hela landet. Det är inte ovanligt att
flera olika insamlingssystem används i en kommun. I vissa kommuner testas olika
varianter med mer eller mindre lyckat resultat. I andra kommuner försöker man anpassa
utländska system till svenska förhållande.
Eftersom det är omöjligt att föreslå det ”rätta” insamlingssystem som kan passa alla användare beskrivs nedan ett flertal insamlingssystem som har fungerat bra i många år
samt exempel på system på försök som visat goda resultat.

7.1

ReturMera

Insamlingssystem:
Avfallsslag

Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

ReturMera
Papper och tidningar, förpackningar av
kartong/wellpapp, metallförpackningar,
hårdplastförpackningar, färgat och ofärgat
glas samt batterier
Kärl
Flerfacksfordon
Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala,
Sundsvall m fl.
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ReturMera bygger i grunden på boendenära källsortering av PA-material. Hushållen
sorterar i kärl i direkt anslutning till sin bostad. Insamlingen sker i källsorteringskärl
placerade i återvinningsrum/återvinningshus eller Ragn Sells mobil kretsloppsstation.
Valet styrs av fastighetens förutsättning.
Över varje kärl finns en fraktionsskylt som i bild och text förklarar vad som ska läggas i
varje kärl. Olikfärgade lock gör informationen ännu tydligare. PA-material hämtas varje
eller varannan vecka.

Figur 21

Flerfacksbil för returmaterial [Källa: RVF-Nytt]

7.2 Insamling i olikfärgade plastpåsar
Insamlingssystem:

Olikfärgade plastpåsar för optisk
sortering

Avfallsslag

Organiskt avfall, brännbart avfall och
restavfall

Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Olikfärgade plastpåsar och kärl

Baklastare
Borås, Falun, Vänersborg och Södertälje.
I dessa kommuner finns en optisk

sorteringsanläggning

Hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan läggs i samma kärl. Hämtning sker med baklastare enligt avtalat hämtningstider. Efter hämtning sker optisk sortering vid en optisk sorteringsanläggning. Systemet har sina begränsningar eftersom det
förutsätter en optisk sorteringsanläggning i närheten.
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Figur 22 Källsortering i Borås i vita och

Figur 23 Biogasdriven baklastare för transport av vita

svarta påsar [Källa: www.boras.se]

och svarta påsar

[Källa: www.boras.se]

7.3 Vått och torrt
Insamlingssystem:
Avfallsslag

Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Vått och Torrt
Vått avfall: mat- och trädgårdsavfall,
kladdiga papper och plaster
Torrt avfall: papper och tidningar, förpackningar av kartong/wellpapp, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat och
ofärgat glas.
Två kärl. Ett för det våta avfallet och det
andra för det torra
Baklastare
Skara, Hörby, Höörs, Eslöv m fl

Vått och Torrt är ett samordnat avfallssystem för källsortering och återvinning av avfall
i två fraktioner- våt och torr. En förutsättning för att det ska fungera är att hushållen
noggrant sorterar sina sopor. Om hushållen slarvar blir det arbetsmiljöproblem för
personal som finsorterar avfallet i sorteringsanläggningen.
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7.4 RETUREN
Insamlingssystem:
Avfallsslag
Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Returen
Förpackningar av plast och
metall samt kartong/wellpapp
Perforerade plastsäckar och
speciella säckställ
traditionell komprimerande
sopbil
Göteborg

Returen är ett insamlingssystem där olika PA-material läggs var för sig i genomskinliga, perforerade plastsäckar (tillverkade av återvunnen plast). Säckar sätts i speciella
säckställ försedda med en informationsskylt/dekal. Säckställen finns i olika utföranden,
även väggfasta.
Returens plastsäckar samlas upp på tre olika sätt. Antigen hämtas säckarna löst i återvinnings-/soprummen annars läggs säckarna i större kärl (t ex 800 liter) eller i container.
Säckar med olika material kan förvaras i samma kärl/container och tömmas i samma bil
vid hämtning. Säckarna hämtas med en traditionell komprimerande sopbil. När man
hämtar ej källsorterat avfall används en platta i bilens behållare som när behållaren är
tom står i ett läge närmaste ”inkastet”. Detta innebär att avfall komprimeras maximalt.
När materialet hämtas låter man plattan stå längst bak så att komprimeringen egentligen
inte börjar förrän behållaren börjar bli full. Skälet är att den relativt kraftiga plasten som
säckarna är gjorda av samt lufthål i säckarna tillåter en viss komprimering utan att
säckarna går sönder.
Efteråt sorteras de olika säckarna i sina olika materialslag för vidare förädling.

Figur 24-25

Säckar och säckställ inom- och utomhus
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7.5 Insamling i flerfacksbehållare
Insamlingssystem:
Avfallsslag

Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssustem:

Insamling av förpackningsavfall i Kristianstad
Förpackningar av papper,
plast och metall samt färgat
och ofärgat glas
Flerfacksbehållare
Lastbil utrustad för
lastväxlarsystem
Kristianstad, Lund m fl

I Kristianstad används en flerfacksbehållare av tysk modell för insamling av förpackningsavfall. Pappersförpackningarna består i huvudsak av dryckeskartonger och wellpapp. Bland plastförpackningarna finns mest plastpåsar och plastkassar. Renheten på de
insamlade förpackningarna har varit mycket stor.
Flerfacksbehållarna fungerar bra dock finns det önskemål från allmänhet att göra
inkasthålen något större.

Figur 26-27 Flerfacksbehållare

[Källa:RVF-rapport nr 95:5]
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7.6

Djupuppsamlingsbehållare. MOLOK
Insamlingssystem:
Avfallsslag

Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Molok
Organiskt avfall, restavfall och PAmaterial som papper och tidningar,
plastförpackningar, metallförpackningar, förpackningar av kartong
/wellpapp, ofärgat och färgat glas
Storsäck ( 300 liter -5 m3) i
behållare nedsänkta i marken
Kranbil
Emmaboda, Skinnskatteberg,
Göteborg, Kumla, Söderhamn m fl.

Molok är ett djupuppsamlingssystem som liknar en ÅVS och som vanligen placeras i
anslutning till ett köpcentrum, vid fastigheter eller rastplatser. Molok består av en storsäck
(300 l-5 m3) i en behållare nedsänkt i marken (ca 1,5 m). Behållaren, som är helgjuten
av polyeten, har försetts med lock. Locket, som också är gjort av liknande material,
fungerar som ett vanligt nedkasthål.
Till Molok används engångssäckar av specialförstärkt vävburen plast. Säcken kan
kompletteras med en innersäck av polyeten eller papper.
Vid tömning lyfts säcken mha en mobilkran och kan tömmas direkt till en komprimerande fordon genom säckens bottenlucka eller läggas i en flakbil.
Med Molok minskas antalet säckar eller kärl som hanteras manuellt. Dock är locket
otympligt att hantera och det är svårt att försluta säcken.
Införande av Molok kräver ett genomtänkt sätt att rengöra och underhålla systemet samt
tillgång till fordon med lyftutrustning.

Figur 28 Moloks behållare
[Källa:www.molok.se]

Figur 29

Tömning av Moloks behållare
[Källa:www.molok.se]
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7.7 Insamling med sopsug
Insamlingsystem:
Avfallsslag
Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Sopsug
Brännbart avfall och
restavfall
Container
Containerfordon eller
sopsugbil
Stockholm, Skellefteå,
Malmö, Göteborg,
Norrköping m fl

Med sopsug sker all insamling av avfall helt slutet. Sopsug fungerar bäst i bostadsområden med flerfamiljshus. Fastigheten utrustas med någon typ av sopnedkast i trapphus
eller på gården där sopsugsutrustningen placeras. Utrustningen består av transportledningar och tillhörande sop- och transportventiler samt en luftreningsanläggning.
Avfallet sugs till en container som står i en sopterminal i områdets utkant. Hämtning
och lämning av container sker inne i sopterminalen. Avfallet transporteras sedan med
containerfordon till en förbränningsanläggning.
Det finns också en mobil variant av sopsug. Systemet innebär att varje fastighet i stället
för soprum har en avfallstank i anslutning till varje sopnedkast. Därifrån går sugrör fram
till kopplingslucka i fasad. Avfallet sugs sedan till en sopsugbil.
Användning av sopsug minskar belastningsproblem och risken för direkt kontakt med
avfallet. Dock bör placeringen av anslutningspunkterna och fordonets utrustning uppmärksammas så att dessa inte ger olämpliga arbetsställningar.
Lukt och hygieniska problem kan uppstå vid underhåll av fordon eller vid stopp i transportsystemet.

Figur 30

Sopsug med sopsugbil

[Källa: RVF-Nytt]
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Figur 31

Stationär sopsugsystem [Källa: rapport ”Stadsbyggnad med eller utan sug”, Egerö T]

7.8 Combi System
Insamlingssystem:
Avfallsslag

Combi System
Blandat hushållsavfall
eller organiskt avfall och
restavfall
Konsol för säckhållare,
säckhållare, våtstark
papperssäck.
Specialtillverkat fordon
Fallköping. Försök
pågår i Kristianstad och
Stockholm

Utrustning

Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Combi System är ett danskt system för insamling av hushållsavfall som sorterats i en
organisk fraktion och en restfraktion. Combi System passar bäst i områden med enbostadshus. Vid fastigheten placeras en fast konsol med plats för minst två perforerade
plastbehållare med papperssäck inuti. De källsorterade fraktioner dras mha en specialbyggd kärra. Kärran är försedd med stora luftfyllda hjul och lodrätta pistolhandtag med
justerbar griphöjd. Vipplocket på kärran stänger automatiskt säckhållaren när den transporteras. Locket hindrar dessutom all kontakt med avfallet.
Vid hämtning dras kärran till en specialbyggd fordon som har hög inlastning och är
utrustat med två lyftanordningar samt en skruvkomprimator. Plastbehållaren hakas upp
på en av de två lyftanordningar och med en knapptryckning tippas behållaren ner i
skruvkomprimatorn. Behållaren rengörs sedan automatiskt.
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Fordonet har även en maskinell utrustning för automatiskt isättning av ny säck i den
tömda behållaren. Den nya behållaren med papperssäck plockas från den andra lyftanordningen.
Combi System innebär att renhållningspersonal behöver varken lyfta eller bära något.
Renhållningspersonal kommer inte i kontakt med avfallet och risken för stick- och
skärskador är mycket liten.
Combi System är ett dyrt insamlingssystem idag. Bilen och sopbehållarna är mycket
dyrare än en konventionell baklastare resp. plastkärl. Dessutom är det inte ekonomiskt
att använda Combi System i glesbygden. Det blir för långa körsträckor och för låg tömningsfrekvens.

Figur 32-33 Säckhållare och kärra [Källa: www.korsnas-packaging.com]

Figur 34-35 Kärra och sopbil

[Källa: www.korsnas-packaging.com]
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7.9

Insamlingsförsök i fyrfackskärl
Insamlingssystem:
Avfallsslag
Utrustning
Fordon
Kommuner som använder
detta insamlingssystem:

Försök i Lund
Organiskt avfall, restavfall
och PA-material.
Två kärl på 370 liter med
fyra fack vardera
Specialtillverkad
fyrfacksbil.
Lund

Ett försök med hushållsnära källsortering för villor testas i Lund. Varje hushåll får två
kärl på 370 liter med fyra fack vardera för källsortering av hushållsavfallet i åtta fraktioner. I ett kärl läggs organiskt avfall, restavfall, hårdplastförpackningar och mjukplastförpackningar (eller metallförpackningar ). I det andra kärlet ska pappersförpackningar,
tidningar, färgat och ofärgat glas läggas.
Kärlen töms med olika intervall av en specialtillverkad fyrfacksbil. Vid tömningen
rullas kärlet först bakom bilen och insatsboxen lyfts upp och töms. Från bilens sida töms
sedan de två fasta facken.
Det är tidigt att dra slutsatser, men de tömningar som gjorts hittills visar att sorteringen
per hushåll har ökat och att mängden hushållsavfall har minskat med 20%.

Figur 36

Specialtillverkad sopbil med fyra fack,

Figur 37

[Källa: www.sysav.se]

Sopkärl med 4 fack
[Källa: www.sysav.se]
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8

Diskussion och slutsatser

Vanligen införs olika insamlingssystem utan närmare granskning av arbetsmiljön för
renhållningspersonalen. De få arbetsmiljöundersökningar som har genomförts av
Arbetsmiljöverket och enstaka företagshälsovårdcentraler är mycket generella. I stort
sett finns det få studier om hur de nyare uppsamlingssystem (säck, kärl, container) och
nya högautomatiserade fordon samt deras utrustning påverkar arbetsmiljön. Åt andra
sidan finns det en del erfarenheter från de olika insamlingssystem som vi har sammanställt i denna rapport.
Generellt kan olika erfarenheter sammanfattas på följande sätt:

' Övergång från säck- till kärlhantering har minskat antalet tunga lyft då kärl är
försedda med hjul.
Användning av kärra för hämtning av källsorterat avfall innebär fortfarande viss
manuell hantering som kan ge belastningsbesvär.

' Risken att skadas med stickande/skärande föremål har minskat vid kärlhantering. Dock kan lukt och hygieniska problem uppstå då förpackningar inte sköljs
ur ordentligt. Dåligt skötsel av kärl kan också ge både lukt och hygieniska
problem. Därför är kärlrengöring viktigt då det förhindrar utveckling av flugor
och mikroorganismer, särskilt under sommartid.

' Utveckling av fordon med mer automatiserad utrustning har bidragit till förbättrad belastningsergonomi. Dock blir arbetet i fordon med kärltömning ganska
ensidigt, starkt styrt och bundet, med mycket reglagehantering och huvudvridningar till följd av ständiga kontroller.

' Användning av container minskar hantering av kärl som annars skulle hanterats manuellt. Containerhanteringen ger en sluten hantering som i sin tur minskar
ev. exponering för avfall och skärande/stickande föremål. Åt andra sidan kan
lastning och lossning av container innebära risker för olycksfall om det uppstår
problem med luckor, låsanordningar eller vajerfästen. Det finns också indikationer på att containerhanteringen ger mycket stillasittande arbete med hantering av
reglage och spakar från lastbilens hytt.

' Bullerproblem och exponering för bilavgaser kan uppstå vid arbete i återvinningscentraler (ÅVC). Andra problem är halkrisk och risk för skärskador
samt brandrisk i containrar med brännbart avfall.

' Nedskräpning av återvinningsstationer är ett stort problem idag då ingen vill
ta ansvar för avfall som inte ingår i producentansvaret [5]. Problemet är mest
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frekvent i de kommuner där återvinningsstationerna är högt belastade och där
fler än en entreprenör anlitas för avfallshämtning.
Till sist för att skapa en bra arbetsmiljö för renhållningspersonal bör ett insamlingssystem uppfylla flera villkor, bl a.

# det bör vara lätthanterligt
# det bör vara hygieniskt och hindra renhållningspersonalen att
komma i direkt kontakt med avfallet
# det bör ge så lite fysisk belastning som möjligt. Inga tunga lyft
eller bärande av tungt material får förekomma
# det bör utformas så att det förhindrar felanvändning
# det bör inte kräva avsevärt mer tid vid insamlingsarbetet än
övriga i system
# det bör vara estetiskt utformat

9
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