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AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE

Tema
Innemiljö

De satsar 
på smarta 
sopkärl

s 54 
Britta vill förbättra 
folkhälsan s 40

Ljuset påverkar vår 
produktivitet s 16

Rökfritt i bostaden en 
växande trend s 20

Giftfri vardag
i sikte s 30

Så kan elsäker-
heten i företaget 

förbättras s 52

Sverige står inför ett omfattade renoveringsbehov, inte minst för att 
klara skärpta miljö- och energikrav. Renoveringsinfo.se samlar nyheter, 
forskningsrön och praktiska erfarenheter. Ta del av information från 
renoveringsprojekt över hela landet, guider och expertråd, allt för en 
effektiv renoveringsprocess. Gå in och läs mer på renoveringsinfo.se

Allt du vill veta 
om renovering
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Projekt

U 
ppsala, Sigtuna, Luleå, Enköping, 
Jönköping, Malmö, Halmstad, 
Skellefteå och Sundbyberg. Listan 

på kommuner som väljer att investera i 
solcellcellsdrivna sopkärl, även kallade 
smarta sopkärl, blir att längre. 
I Uppsala har man valt att investera i det 
solcellsdrivna systemet Big Belly Solar. 
Målet med satsningen är att förbättra mil-
jön i kommunen genom minskade trans-
porter, en renare närmiljö kring soptun-
norna och minskade skadedjur. Sedan man 
införde systemet, vilket var under 2013, 

Satsar på smarta sopkärl
Det synliga skräpet har minskat och antalet hämtningstillfällen har blivit färre. Solcellsdrivna sopkärl 
blir en allt vanligare syn i landets städer. Uppsala kommun köpte in sina första sopkärl för drygt två 
år sedan och har idag 190 enheter. 
TE X T:  MICAEL A NORDBERG
FOTO:  UPPSAL A KOMMUN

Just nu pågår ett arbete med att placera ut de olika enheterna i Uppsala. I innerstaden räknar med att systemet kommer vara fullt utbyggt om cirka två år. De 
olika enheterna har placerats ut främst i stadsnära parker samt i de centrala delarna av staden. 

har det synliga skräpet i Stadsträdgården 
och kringliggande större parker minskat 
med 20 procent. 

– Jag tror främst att det beror på att in-
vånarna lockas av den nya tekniken. Det är 
bra mycket roligare att slänga sitt avfall i en 
häftig soldriven papperskorg än en tradi-
tionell papperskorg, säger Per-Rickard 
Rönnberg, projektledare på Uppsala kom-
mun.

En bidragande faktor kan även vara själ-
va placeringen. 

De solcellsdrivna papperskorgarna be-

höver dagsljus för att kunna ladda vilket 
gör att de behöver stå relativt öppet. Något 
som gör dem mer lättillgängliga än de tidi-
gare papperskorgarna som ofta stod gömda 
i ett buskage eller under ett stort träd, sä-
ger Per-Rickard Rönnberg.

ENKLA ENHETER OCH TRIPPELENHETER

I Uppsala har man köpt in totalt 190 en-
heter som man placerat ut i främst välbe-
sökta parker samt inne i centrum. Enhe-
terna är fördelade på 160 papperskorgar 
och 30 källsorteringssystem, så kallade 

trippelenheter, där man sorterar fraktio-
nerna plastavfall, glasavfall och övrigt av-
fall. Vissa kärl har även kompletterats med 
kärl för engångsgrillar samt ”Pantamera-
rör” för aluminiumburkar och pet-flaskor.

– Vi ville möjliggöra för Uppsalaborna 
att källsortera och avgifta kretsloppet även 
i det offentliga rummet. Stadsbyggnads-
förvaltningen och Uppsala klimatproto-
kolls fokusgrupp för avfall, gjorde den 
samlade bedömningen att dessa fraktioner 
var mest lämpliga att starta med när det 
gällde källsortering i det offentliga rummet. 

KOMPAKTERAS MED SOLCELLSENERGI

Soptunnorna har en inbyggd komprima-
tor som drivs av solcellsenergi. Med hjälp 
av komprimatorn kompakteras avfallet när 
kärlet är fullt, det gör att soptunnan kan 
svälja upp till sju gånger sin egen volym 
innan den behöver tömmas – något som 
minskat hämtningsfrekvensen med runt 
75 procent. 

För att inte behöva åka och kontrollera 
hur mycket avfall som finns i soptunnan är 
alla soptunnor utrustade med en teknologi 
som gör det möjligt att i realtid övervaka 
fyllnadsgraden i soptunnorna. 

– Personalen loggar in på en webbsida, 
via dator, platta eller mobilen och ser sta-
tusen på samtliga smarta sopkärl. De kan 
då göra upp körrutten och bestämma for-

donstyp efter hur läget är vilket ger färre 
transporter och minskade koldioxidut-
släpp som resultat, säger Per-Rickard 
Rönnberg.

Komprimatorn drivs av ett batteri som 
laddas med hjälp av solens energi via sol-
cellspaneler. Det inbyggda batteriet gör att 
kompakteringen även fungerar under reg-
niga dagar. 

– Vi var lite skeptiska till en början och 
tänkte att här i Sverige kan det väl inte 
fungera men det gör det. Det behöver inte 
vara strålande sol för att systemet ska lad-
da, det räcker med dagsljus. 

Även i vintras när snön låg som tyngst 
fungerade tekniken.

– Vi hade runt 20 centimeter snö och de 
laddade ändå. Dock har vi som rutin att 
skrapa av bänkar och papperskorgar när 
det kommer väldigt mycket snö och det 
har vi gjort även med dessa. Om det har 
bidragit till att det inte blivit några drift-
störningar kan jag tyvärr inte svara på, sä-
ger han.

ETT FÅTAL KLAGOMÅL HAR KOMMIT IN

Invånare som anställda i kommunen har 
välkomnat det nya sopsystemet och klago-
målen har varit få till antalet. Någon har 
skrivit på kommunens Facebooksida att 
det lätt blir kladdigt på insidan av inkast-
luckan och en fastighetsägare har hört av 

sig och tyckt att papperskorgarna i centr-
um står för glest. 

– Vad gäller kladdet på inkastluckan vet 
jag att entreprenören som sköter driften är 
medvetna om problemet. Leverantören 
har en så kallad ”hopper”, ett plastinlägg 
för luckans insida, som lätt kan bytas ut 
och rengöras i till exempel tvätthallen. Det 
ska bara in en rutin hos entreprenören att 
plastinläggen rengörs med jämna mellan-
rum.

Att papperskorgarna står glesare än van-
ligt beror på att de nya är mycket större än 
de gamla, berättar Per-Rickard Rönnberg. 

– Idag har vi en papperskorg på en 
sträcka som tidigare hade tre. Jag tror att 
det är viktigt att låta förändringar ta sin 
tid, invånarna måste bli vana med syste-
met. 

NY TEKNIK KAN VERKA SKRÄMMANDE

Uppsala är med sina 190 enheter den tred-
je största användaren i Europa av produk-
ten och på plats 17 i världen. Något Per-
Rickard Rönnberg berättar med en viss 
stolthet i rösten. 

 – Ny teknik kan verka skrämmande om 
ingen annan har prövat det tidigare. Vi på 
Uppsala kommun kom fram till att vi 
skulle våga satsa och det visar sig nu att vi 
har gjort rätt, någon måste ju ta första ste-
get. Detta har troligtvis även underlättat 
för andra kommuner att vilja testa systemet.
Nu ser Per-Rickard Rönnberg fram emot 

I källsorteringssystemen kan invånarna bland annat slänga övrigt avfall, plastavfall och glasavfall. 
Det finns även enheter med kärl för engångsgrillar och aluminiumburkar och pet-flaskor.

Miljövinster för     
Uppsala kommun:

 p Genom ökad återvinning – 40 ton CO2 
(koldioxid) /år 

 p Genom minskad förbränning av plast          
– 15 ton CO2 /år 

 p Minst 55 ton CO2 reduktion/år 
 p 70-80 % färre transporter för hämtning 
 p Avgiftning av kretslopp (rätt fraktion på   
rätt plats) 

 p Reduktion av NOX (kväveoxid), SO2     
(svaveldioxid) utsläpp, partiklar, buller och 
trängsel.
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Projekt

En ny webbplats har skapats för att sprida kunskap och informa-
tion kring offentlig innovationsupphandling inom avfallsområdet.

TE X T: MICAEL A NORDBERG

Ny plattform för 
innovationsupphandling

P 
rojektet PPI4Waste, Promotion of 
Public Procurement of Innovation 
for Resource Efficiency and Waste 

Treatment syftar till att främja innovatio-
ner inom resurseffektivitet, förebyggande 
av avfall, återbruk och återvinning genom 
innovativa strategier för upphandling.

– Projektet syftar också till att stötta 
myndigheter vid upphandlingar inom av-
fallssektorn. Målet är att förebyggande av 
avfall ska integreras i offentlig innovations-
upphandling, säger Berit Gullbransson på 
SP i ett pressmeddelande.

FRÅGOR SOM TAS UPP I PROJEKTET

Inom projektet utforskas processer som 
ska underlätta innovation och innova-
tionsupphandling som:
• identifiering av gemensamma behov 
 inom offentlig sektor
• skapandet av en intressentgrupp
• ett upphandlingsforum
• samarbeten mellan privat och offentlig
 sektor genom samråd med marknaden.

Biogasproduktionen fortsätter 
att öka. Men enligt Avfall Sve-
rige är ökningen inte tillräcklig 
mot vad den borde vara utifrån 
intresset hos energibolag, 
reningsverk och massaprodu-
center.

U 
nder 2014 producerades 1 784 
GWh biogas vilket är en ökning 
med sex procent från föregående 

år. Det uppger Energimyndigheten i rap-
porten »Produktion och användning av 
biogas och rötrester år 2014«.

Ökningen är enligt Energimyndigheten 
en följd av större kapacitet för biogaspro-
duktion i Sverige. Under 2014 startade ett 
10-tal nya biogasanläggningar, bland an-
nat en förgasningsanläggning som gör bio-
gas av cellulosa.

INVESTERINGSVILJAN MINSKAR

Enligt Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige 
skulle ökningstakten på biogas kunna vara 
ännu högre om regeringen gav mer lång-
siktiga besked om de ekonomiska förut-
sättningarna för biodrivmedelsproduktion.

– Att ge besked i avgörande skattefrågor 
för ett eller två år ger ingen investeringsvil-
ja, säger Weine Wiqvist, i ett pressmedde-
lande.

Statistiken visar också att andelen biogas 
som går till fordonssektorn fortsätter att 
stiga. Mer än hälften av biogasen gick till 
fordonsgas. 

MICAEL A NORDBERG

att systemet blir fullt utbyggt i innersta-
den, något som troligen kommer att ta ett 
par år till. Det är först då man verkligen 
kan utvärdera systemet på alla olika sätt. 
Dock har han en önskan som skulle effek-
tivisera systemet ytterligare:

– Det skulle vara perfekt om det var till-
låtet att montera webbkameror som visar 
hur mycket markskräp det finns på de oli-
ka platserna, då skulle det gå att optimera 
resurserna ännu mer.  ■

5 värdefulla tips inför 
och vid användning

1. Det blir enklare för användarna om kärlen 
markeras med fraktionstyper direkt när de 
ställs ut. Malmö kommun tog initiativ till att få 
igång en nationell standardisering av källsor-
teringssymboler när det gäller färg och form, 
detta kommer att bli klart under 2016. 
2. Var noga med att förankra den nya tekni-
ken både internt och externt. Om det är möj-
ligt – redovisa de olika typerna av ”vinster” ni 
kan göra tillsammans.
3. Placera kärlen på en öppen plats så att de 
får tillräckligt med ljus, då syns kärlen dessut-
om mycket bättre och de blir lättare för an-
vändaren att hitta.
4. Utrusta kärlen med folierad plast utifrån 
den färg eller det mönster ni önskar (se bild 
på Uppsalas foliering för historiska miljöer). 
Folieringen fungerar även som klotterskydd.
5. Gör uppföljningar. Genom att använda de 
beräkningsmodeller leverantören har er ni 
snabbt nyttan med produkten. Gör även dub-
belkontroller för att säkerställa leverantörens 
beräkningar.

Källa: Per-Rickard Rönnberg 
Papperskorg och cigarettsläckare i en och samma 
enhet. Cigaretten släcks och slängs på plattan 
ovanpå enheten och hamnar i en fimpbehållare på 
baksidan. 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Emelie Boström, arbetsledare/GIS-tekni-
ker på Gatu- och parkavdelningen

– Vi har fyra stycken solcellsdrivna sop-
tunnor som vi köpte in i somras. Reaktio-
nerna på dem har varit positiva. Det följer 
med en app till soptunnorna där man kan 
se varje tunnas status och hur full den är. 
Grönt = behöver inte tömmas, gult = snart 
dags att tömmas och rött = måste tömmas. 
Detta gör att man inte behöver åka en run-
da för att se om de behöver tömmas eller 
inte och kan därmed spara arbetsinsatser.  

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Mathias Johansson, verksamhetschef 
Gata på Gatu- och parkavdelningen

– Vi har köpt in 11 enheter, 10 kompak-
terande papperskorgar samt 1 för glas och 
de fungerar mycket bra. Det upplevs rent 
runt papperskorgarna och personalen som 
tömmer tycker det är en bra konstruktion.

GREEN LANDSCAPING

Christian Månsson, entreprenör på upp-
drag av Malmö kommun.

– Vi ansvarar för ett tusental traditionel-
la papperskorgar och åtta stycken solcells-
drivna i ett område i östra Malmö. Vi har 
också tillsynsansvar för området. Detta gör 
att vi ändå måste åka ut trots att pappers-
korgarna inte behöver tömmas. Skulle 
man bara tömma papperskorgarna så hade 
man kunnat styra det på ett annat sätt, 
men nu måste vi dit i alla fall. Men antalet 
tömningar av de nya korgarna har minskat 
och alla man pratar med är positiva till den 
nya tekniken. 

Andra om tekniken:

Produktionen 
av biogas 
ökar

Man planerar även att arrangera work-
shops kring innovationsupphandling.

PLATTFORM FÖR KUNSKAP

Syftet med plattformen är att sprida kun-
skap och information om innovationsupp-
handling och om projektets utveckling. På 
webbplatsen kommer detaljer kring pro-
jektets mål, parter och resultat att presen-
teras, såsom ett virtuellt bibliotek med rap-
porter från projektet.  ■

OM PROJEKTET

Projektet PPI4Waste är ett 30 månader långt 
projekt som genomförs av åtta olika parter 
från fem europeiska länder.

Projektet finansieras av EUs Horizon 2020 
forsknings- och innovationsprogram under 
grant agreement No 642451.

Med PPI4Waste hoppas man sprida kunskap om upphandling 
kopplat till avfallsfrågor. Foto: Michael Erhardsson

Per-Rickard Rönnberg, projektledare på Uppsala 
kommun.
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