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Sammanfattning 

I vår globaliserade värld där både befolkningen och konsumtionsökningen har 

expanderat och blivit ett faktum har även mängden avfall som samhället producerar 

ökat. Konsekvenserna för detta kan orsaka och leda till stora miljöproblem om 

avfallen inte hanteras samt återvinns på rätt sätt. Flera länder i världen har redan sina 

egna färdigt konstruerade avfallshanteringssystem som omfattar material 

återanvändning, återvinning, utvinning och deponering i form av 

återvinningscentraler, ÅVC-er. Likaså är fallet för Sverige där det råder ett väl 

genomtänkt avfallshanteringssystem där invånarna ges möjlighet att återvinna sitt 

hushållsavfall.  

Systemet bygger på att varje kommun står för ansvaret av avfallshanteringen genom 

att bygga olika ÅVC-er samt stationer där invånarna själva kan vara med och bidra 

till ett fungerande system. Dessutom ska varje kommun enligt miljöbalken ha en 

avfallsplan som omfattar allt avfall inom den lokala förvaltningen.  

Kommunernas ansvar kommer från en nationell överenskommelse som formats i 

riksdagen och senare anammats av alla lokala myndigheter och städer. Ett mål som 

Sveriges riksdag strävar efter är att erhålla ett samhälle där miljöproblemen är lösta 

till nästa generation. Målet omfattar att mängden avfall ska begränsas och 

återanvändas som resurs.  

Idag finns det cirka 590 ÅVC-er i Sverige där det årligen besöks av över 26 miljoner 

totalt. Just i Växjö kommun finns det sammanlagt 8 ÅVC-er. Statistiken från 

kommunen visar att befolkningsmängden har ökat från 72 767 till 86 970 mellan åren 

1995-2015. Befolkningstillväxten leder till en belastning för de nuvarande 

återvinningscentralerna i Växjö kommun som ser ett behov av en expandering utav 

den befintliga centralen. Därför finns en önskan om ett förslag till en ny ÅVC i 

Häringetorp. 

Återvinningscentralen ska vara estetisk tilltalande för att öka trivsel för både brukare 

och personal. Vid utformning måste hänsyn till trafiksäkerheten tas för att undvika 

eventuella problem. Utöver detta ska dessutom utformningen av 

återvinningscentralen påverka sorteringskvalitén på så vis att det ska vara enkelt 

konstruerat samt att det ska finnas en välbetänkt yta med utrymme för att sortera 

avfallet.  

Denna begäran från Växjö Kommun är grunden till detta examensarbete och utgör 

syftet som omfattar att; genom beaktning av design, funktion samt arbetsmiljö locka 

fler invånare till att återvinna och skapa en säker samt en trivsam arbetsplats. Detta 

ska uppnås genom att ta fram förslag på Häringetorp för att avlasta de befintliga 

återvinningscentralerna inom Växjö kommun.  

För att uppnå ett godkänt resultat har ett arbete tillämpats där det genom forskning, 

granskning och utredning resulterat i en konstruktion till ett förslag som kan 

användas som underlag för en framtid ÅVC i Växjö kommun.   
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Summary 

Within our globalized world, in which both the population and the increased amount 

of consumptions has expanded and become a reality. It has also led to an increased 

amount of waste that our society produces. If the waste is not managed in the right 

way and properly recycled, can the consequences lead to major environmental 

problems. Several countries worldwide have already completed their own 

constructed waste management system that includes material reuse, recycling, 

recovery and disposal in form of recycling centers. Likewise, in Sweden there is a 

well planned system of waste management where the inhabitants have the 

opportunity to recycle their household waste.  

This system is based on that each municipality is responsible over the local waste 

management and that a structured recycling center exists where the inhabitants 

themselves can participate and contribute to the recycle system. In addition to this, 

each municipality has under the Swedish Environmental Code a waste plan that 

includes all waste within the local government. 

The municipalities’ accountability is based on national agreements that was formed 

in the parliament and later adopted by all local authorities and cities. A goal that the 

Swedish Parliament is striving to achieve is a society where all environmental 

problems have been solved for the next generation. The aim includes that the amount 

of waste will be minimized and reused by then. 

Today there are about 590 recycling centers in Sweden, where over 26 million 

visitors annually visit it. Currently in the municipality of Växjö, there are eight 

recycling centers. The statistics from the municipality shows that the population has 

increased from 72,767 to 86,970 between the years 1995-2015. The population 

growth has led to the burden on the existing recycling center in Växjö who is in need 

of an expansion of the current center. Hence to the desire for a new proposal with a 

more developed and new recycling center in Häringetorp. 

This Recycling center should be aesthetically attractive to increase a satisfaction for 

both patients and staff. In the construction of the new design over the recycling 

center a consideration over the issue about the traffic safety needs to be in deference 

to avoid possible problems. In addition to this, a consideration in the design about the 

compartment for the waste sorting has been made.  

All of these requests from the municipality of Växjö are the foundation for this 

project. Along with that it also constitute the purpose of this examination paper 

which implicates that through observations of design, functions and work 

environment more people will be captivate to recycle. The accomplishment for this 

will be based on the suggestions made by the writers of this paper.  
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Abstract 

Detta examensarbete är utfört för att ge Växjö kommun ett underlag för utformning 

av en ny ÅVC på Häringetorp.  

Återvinningscentralen ska vara estetisk tilltalande för att öka trivsel för både brukare 

och personal. Vid utformning måste hänsyn till trafiksäkerheten tas för att undvika 

problem. Utformningen påverkar även sorteringskvalitén hos det sorterade avfallet, 

Resultatet uppnås genom att forska, granska och utreda. 

Utöver detta ska dessutom utformningen av återvinningscentralen påverka 

sorteringskvalitén på så vis att det ska vara enkelt konstruerat samt att det ska finnas 

en välbetänkt yta med utrymme för att sortera avfallet.  

Nyckelord: Återvinningscentral (ÅVC), Avfallshantering, Utformning, Arbetsmiljö, 

Trafik. 
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Förord 

Denna rapport har skrivits som ett avslut för programmet byggnadsutformning vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Växjö kommun planerar att bygga en ny ÅVC för att tillgodose behovet för en 

växande kommun. Idén till examensarbetet fick vi via handledaren Nicholas 

Jonasson från kommunen. Första mötet ägde rum våren 2016 då en förstudie om 

anläggningen av en ny ÅVC presenterades. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Anders Engström som har gett oss råd och stöd 

under arbetets gång, visat intresse och engagemang för vårt arbete. Vi vill även tacka 

våra handledare på Växjö kommun Nicholas Jonasson, Michael Ljunggren och deras 

medarbetare som har bidragit idéen till examensarbetet och som bidragit med ständig 

inspiration och hjälp. 

Ett ytterligare tack till personalen på återvinningscentralerna för ett vänligt 

bemötande.  

Slutligen vill vi tacka familj och vänner som under arbetets gång har gett oss stöd och 

uppmuntran. 

 

 

Adey-Abeba Mammo, Salwan Ali Nima och Shahad Hasnein Tareq 

Växjö, 23 Maj 2016 
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Definitionen på ord: 

AVFALL: Något som innehavaren vill göra sig av med, avser att eller är skyldig att 

göra sig av med. Är antingen ett föremål, ämne eller substans. (se 15 kap 1 § 

Miljöbalken)  

AVFALLSHIERARKIN: Visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för 

avfall bör användas för att minska miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i 

ramdirektivet om avfall och är införd i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser 

i miljölagsstiftningen. 

Brännbart avfall: Den typ av avfall som brinner utan energitillskott efter 

förbrännings process start. (se 3 § avfalls förordningen) 

Deponi: Upplags plats för avfall (se 5 § avfalls förordningen) 

Farligt avfall: Avfall tillexempel ett ämne eller ett föremål som har en eller flera 

farliga egenskaper som t.ex., cancer framkallande, miljöfarliga, explosiv eller 

brandfarligt. (se Avfalls förordningen 4 §) 

Grönavfall: Park-och trädgårdsavfall.  

Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet 

som liknar det avfall som kommer från hushåll. (se Miljöbalken 15 kap 2 §) 

Kompostering: Här bryts biologiskt avfall ner under förbrukning av syre.  

Lakvatten: Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under 

deponering, mellanlagring eller transport. 

Matavfall: Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, 

butiker och livsmedelsindustrin). Är allt från ät bart mat och som är icke ärbart som 

tillexempel kärnor och skal.  

Återanvändning: En produkt eller komponent som inte är avfall men som kan 

användas igen för att fylla samma funktion som den gjorde från början. 

Återvinning: Användning av material, näringsämnen eller energi från avfall. 

Återvinningscentral, ÅVC: Bemannad större anläggning för mottagning av 

grovavfall, trädgårdsavfall etc.          

Återvinningstation, ÅVS: Obemannad mindre anläggning för mottagning av 

förpackningar och returpapper 
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 1. Introduktion 

I en värld där befolkning och konsumtionsökningen är ett faktum ökar även 

mängden avfall som samhället producerar, detta kan orsaka miljöproblem 

om inte avfallet hanteras och återvinns (Avfall Sverigea, 2015). Många 

länder runt om i världen har sitt egna färdiga avfallshanteringssystem 

(Bodell et al, 2009). Beroende på kulturella, historiska eller ekonomiska 

förutsättningar skiljer sig systemen från varandra. Gemensamt är att 

avfallsminimering står överst på prioriteringslistan, följt av återanvändning, 

sedan materialåteranvändning, energiutvinning och sist deponering 

(Naturvårdsverket, 2015). Återvinningssystemet i Sverige bestäms på 

kommunalnivå men är utformad för att följa bestämmelser utifrån EU:s 

avfallshierarki. Ett avtal som EU-medlemsländerna skrivit på för att 

förebygga uppkomsten av avfall. 

Återvinningssystem av hushållsavfall i olika länder varierar (Eklunda et al, 

2010). Ett exempel är i Nicaragua där avfallshanteringen består mesta dels 

av förbränning och deponering och har ett mindre fokus på återvinningen 

(Bodell et al, 2009). Den återvinning som finns styrs av privat personer som 

köper upp metall, plast och aluminium av befolkningen. Nicaraguas regering 

är själva medvetna om sophanteringens negativa miljöpåverkan på 

omgivande luft, mark och sjöar. Den långsiktiga miljöpåverkan samt 

påverkan på människors hälsa, dessvärre har inte Nicaragua de ekonomiska 

resurser som behövs för att förbättra sitt avfallssystem. Till skillnad från 

Nicaragua har Sverige en väl genomtänkt avfallshanteringssystem där ett 

stort fokus ligger på att minska deponering så mycket som möjligt. Genom 

att bygga fler ÅVC-er och stationer med tanke på att befolkningsmängden 

ökar ständigt ger det invånarna större möjlighet att återvinna sitt 

hushållsavfall (Eklunda et al, 2010). 

Sveriges befolkning har idag fördubblats sedan år 1900, då befolkningen var 

på 5 miljoner (Statiska centralbyrån, 2016). I slutet av 1900-talet gick 

befolkningsökningen långsammare och 2004 var befolkningen över 9 

miljoner. De senaste åren har befolkningsökningen vuxit drastisk och enligt 

prognosen från statistiska centralbyrån kommer 10 miljonstrecket passera 

under 2016. Statistiken har även visat att år 2060 kommer befolkningen i 

Sverige att komma upp till 13 miljoner. Eftersom antalet invånare är 

stigande så ökar även konsumtionen samt avfallsmängden. Att konsumera 

mer innebär mer avfall (Avfall Sverigea, 2015). Det leder till att Sveriges 

miljömål inte kan nås på grund av konsumtionens miljöpåverkan 

(Naturvårdverket, 2014). Eftersom naturresurserna är begränsade, klimatet 

förändras och att efterfrågan på nyare råvaror ökar är det viktigt att ta 

tillvara på den resursen som avfallet utgör. 

Idag finns det ca 590 ÅVC-er i Sverige och årligen besöks det över 26 

miljoner gånger sammanlagt (Avfall Sverigeb, 2015). Det är en ökning med 

4 procent jämfört med 2013. I genomsnitt producerades år 2014 i Sverige 
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438 kg sopor per person medan i de resterande 27 EU-länderna 

producerades det 475 kg per person (Eurostat, 2015). I Sverige gick 153 kg 

avfall/person till materialåtervinning medan i de resterande 27 EU-länderna 

var genomsnittet 131 kg per person (Sopor, 2013). Sverige är ett utav 

länderna som är bäst på att utvinna energi från sitt avfall. Eftersom Svenska 

folket sorterar mycket avfall till återvinningen minskar behovet av att 

deponera avfallet (Naturvårdsverket, 2015). Sveriges riksdag har idag som 

mål att lämna över ett samhälle där miljöproblemen är lösta till nästa 

generation. Mängden avfall ska begränsas och återanvändas som resurs. Att 

sortera och återvinna har blivit en allt mer aktuell fråga de senaste åren och 

avfallshanteringen är viktigt för samhället och engagerar och påverkar 

många. Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan som 

omfattar allt avfall i kommunen. För att minska avfallets mängd och för att 

faran för miljön ska minska har långsiktiga mål och planerade åtgärder satts 

upp i avfallsplanen.  

I Växjö kommuns miljöprogram nämns 5 delmål i avfallsplanen (Växjö 

kommuna, 2015). Fösta delmålet är att det ska finnas en hög anslutningsgrad 

för matavfalls insamlingen, följt av att mängden hushållsavfall som går till 

förbränning ska minskas, sedan grovavfall som förs till förbränning även ska 

minskas, att ett krav på sortering vid bygg och rivningsupphandlingar ska 

existera och det i det sista målet nämns det att avfall ska förebyggas.  

I Växjö kommun finns det sammanlagt 8 ÅVC-er : Lammhult, Braås, 

Rottne, Åby, Häringetorp, Ingelstad, Furuby och Norremark, se Figur 1. 

Norremarks ÅVC är den största med ungefär 200 000 besökare per år. 

 

Figur 1: Återvinningscentraler i Växjö kommun (Växjö Kommunb,2015). 
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Statistik från Växjö kommun visar att befolkningsmängden i kommunen har 

ökat ifrån 72 767 till 86 970 mellan åren 1995-2015 (Statistik Centralbyrån, 

2015). De ÅVC-er som finns idag kommer inte att klara av att hantera 

avfallet som denna befolkningsökning medför och därför behövs det 

ytterligare en ÅVC. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Växjö kommun har satt miljöfrågorna i stort fokus under de senaste 

decennierna. Växjö är “Europas grönaste stad” vilket ger staden en 

motivation att skapa förbättringar för en hållbar stad (Växjö Kommuna, 

2015). Växjö kommun har anlagt 8 ÅVC-er och 60 ÅVS-er vilket gör att 

Växjö har ett välfungerande avfallssystem, vilket medför att mindre avfall 

deponeras.  

Under 1980 talet var deponi det vanligaste sättet att hantera avfall. Allt ifrån 

gruvavfall, industriavfall till hushållsavfall kunde läggas i dessa depåer utan 

eftertanke för de föroreningar och farligt ämne som innebär hot för 

människans hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2016). I avfall som 

deponeras samlas stora mängder föroreningar och miljögifter på en 

begränsad yta, detta leder till att ämnen läcker ut i omgivningen med tiden. 

När organiskt material deponeras finns det risk för utsläpp av starkt 

klimatpåverkande metan gas. För att bli av med deponier så bränns avfallet 

och detta kan orsaka utsläpp av bland annat dioxiner.  

I Sverige genereras nästan 5 miljoner ton hushållsavfall varje år (Krook, 

Eklund, 2010). År 2001 skärptes lagarna som reglerar deponering av avfall i 

Sverige och utvecklingen i återvinningshanteringen har rört sig uppåt, idag 

har material återvinningen ökat och mängden hushållsavfall som deponeras 

minskat (Avfall Sverigef, 2013). 1975 var återvinningen 38 procent och 

resterande 62 procent deponerades till skillnad från idag då 99,3 procent av 

allt hushållsavfall återvinns (Växjö Kommuna, 2015). Även om en stor andel 

återvinns har avfallsmängden ökat drastiskt.  

 

Avfallsmängden har ökat drastiskt och mängden hushållsavfall i Växjö har 

fördubblats sedan 1991, medan invånarantalet har vuxit med 23 procent. 

Växjö kommun är en stark växande kommun och har som mål att år 2030 

når upp till 100 000 invånare. Kommunen planerar att bygga en ny ÅVC på 

Häringetorp i Gemla (Växjö kommun, 2015). Anläggningen byggs för att 

tillgodose behovet för ett växande Växjö. WSP gjorde en förstudie som 

pekar ut att en utbyggnad av Häringetorp eller en ny ÅVC som det bästa 

alternativet. Uppdraget är att utforma ett förslag till en ny ÅVC på 

Häringetorp med hänsyn till framkomligheten, design, funktion, säkerhet 

och arbetsmiljön. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att ta fram ett utformningsförslag till en ny 

återvinningscentral i Växjö. Centralen skall vara en säker och trivsam 

arbetsplats.  

Syftet är att den nya återvinningscentralen skall kunna avlasta befintliga 

centraler och att den nya med sin design, funktion och säkerhet skall locka 

fler invånare till att återvinna. 

1.3 Avgränsningar 

Fokus ligger på att ta fram ett förslag på en funktionell design som lockar 

befolkningen till att återvinna samtidigt som den skapar en trygg och trivsam 

arbetsplats. Platsen som ÅVC-en skall ligga på är vald av kommunen, därför 

kommer ingen markundersökning eller studie om placering kommer att 

göras. För den ekonomiska delen är kostnader och konstruktions detaljer för 

ÅVC-en inget som kommer att beröra arbetet. I rapporten studeras inte 

heller utgifter, avgifter och inkomster eller de processer som hanterar detta.  
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2. Teori 

I detta kapitel behandlas utformningar av ÅVC-er ur olika perspektiv med 

dess för- och nackdelar. Teorin behandlar dessutom trafikflöden och 

säkerhet samt problem som kan uppstå på en ÅVC. Ergonomi och 

arbetsmiljö tas även upp. Det som ges i teorin redogör en del av resultat i 

utformningen. 

2.1 Avfallshantering 

Under hösten 2008 beslutades det om ett nytt avfallsdirektiv inom EU där 

både rådet samt Europaparlamentet stod för framtagningen av direktivet 

(Naturvårdsverketa, 2015). Framställning av denna föreskrift är baserat på de 

tre olika direktiv som ersattes av den nuvarande. Reglerna som 

konstruerades vid det tillfället har senare anammats av medlemsländerna i 

EU och godkänts av alla diverse parter. Detsamma gäller även Sverige där 

de nya reglerna infördes i landet och lagstiftades från och med vintern 2011. 

Denna företeelse resulterade i att förändringar inom avfallsområdet skedde. 

Bland annat innebär de nya reglerna en mer planerad avfallshantering samt 

krav gällande rapportering, inspektioner och översyn. Alstrande av det 

befintliga direktivet ska i regel ha grundats på grund av en vision om en 

guide för avtalspolitiken samt lagstiftningen inom avfallsområdet. En del av 

avfallsdirektivet är den så kallade avfallshierarkin som förvisso utgör denna 

guide. Syftet med avfallshierarkin är att leda medlemsländerna inom EU till 

att prioritera avfallshanteringen likvärdigt och sträva efter samma mål.  

Ytterligare en funktionsfaktor som avfallsdirektivet ger medlemsländerna är 

syftet av att motverka och förhindra att avfall uppstår. Direktivet ska även 

finnas till hands för att underlätta vid ärenden kring återanvändningen samt 

återvinningen avfall genom vägledning. Detta innebär alltså att direktivet 

stärker den så kallade avfallshierarkin. En faktor som hierarkin lyfter fram är 

grunden till dess konstruktion vilket är att förhindra skapandet av större 

mängder avfall och helst minimera mängden farligt avfall.  

2.1.1 Avfallshantering i Europa 

Hos de 28 medlemsländer i EU alstrades i genomsnitt 492 kg hushållsavfall 

per person under 2012 (Avfall Sverigee, 2013). Vissa länder har betydligt 

mer avfall än andra, som exempel uppkom Estlands avfall till 279 kg, 

Danmark hade 668 kg och i Sverige var de 462 kg hushållsavfall per 

invånare, se Figur 2. Medans Schweiz, som inte är EU medlem, ligger högst 

med 694 kg per invånare. 

Behandlingsmetoderna skiljer sig åt i de olika medlemsländerna. Sverige, 

Belgien, Tyskland och Slovenien har den högsta andelen materialåtervinning 

till skillnad från Rumänien som deponerar nästan all avfall. Danmark, 
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Sverige och Nederländerna står för ca hälften av förbränningen. Österrike 

har den högsta biologisk behandling, 34 procent och Nederländerna på 26 

procent. Avfalls förbränningen stod för 24 procent i hela EU och material 

återvinningen tillsammans med biologisk behandling för 42 procent, resten 

34 procent deponeras. 

 

 

Figur 2: Statistik över hushållsavfall I Europa och Sverige (Avfall Sverige, 2014).  

 

2.1.2 Avfallshantering i Sverige  

I Sverige finns det ett väl genomtänkt avfallshanteringssystem för att 

utnyttja resurserna i avfallet, detta system bygger på att varje kommun står 

för ansvaret av avfallshanteringen, genom att bygga och anlägga olika ÅVC-

er och stationer i varje stad underlättas möjligheten för invånaren att 

återvinna sitt hushållsavfall (Eklundb et al, 2010).  

2.2 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljölagen (AML) reglerar skyldighet för arbetsgivaren för att 

förebygga olycksfall. Det finns även regler om samarbetet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Arbetsmiljöverketa, 2015). Både 

arbetsmiljölagen (AML) och föreskrifter (AFS) är utgivna av 

arbetsmiljöverket och har som syfte att ge goda och säkra förhållanden för 

arbetstagare. För att undvika felaktigheter i den byggda miljön följs dessa 

regler vid planeringen av till exempel ÅVC-en. Arbetsmiljöverket är en av 

alla myndigheter som tar upp frågan om tillgänglighet tillsammans med 

arbetsgivaren.  
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2.3 Ergonomi för utformning av en ÅVC 

Ergonomi handlar om anpassning mellan människor, saker de gör, föremål 

de använder och den omgivning de arbetar (EHSS, 2016). Om god 

anpassning har uppnåtts så minskar belastningen på människan.  

Ergonomi innebär även anatomiska, fysiologiska och psykologiska 

aspekterna av människan arbetsmiljö, för att få så bra säkerhet, hälsa, 

komfort och effektivitet i arbetet (Ergonomi, 2016). Målsättningen med 

ergonomi är att skapa en bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man 

försöker anpassa arbetet utifrån människan.  

Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till när det gäller att utforma en 

arbetsplats så ergonomiskt som möjligt (Avfall Sverige d , 2013). En ÅVC 

innebär ett antal risker för både personal och kunder. Personal som arbetar 

på en ÅVC i Sverige har stor risk att råka ut för en olycka (Engkvist, 2010). 

Detta innebär att det är mycket viktigt att utforma en ÅVC i syfte att 

förbättra arbetsmiljön, besökarens och personalens säkerhet (Avfall Sverige 
d, 2013). Arbetsmiljöfrågor bör beaktas genom hela planeringen av 

anläggningen och är ingen separat fråga. Här ges ett antal exempel och 

förslag på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och även besökarens 

säkerhet.  

Enligt Arbetsmiljöverket broschyr Belasta rätt handlar belastningsergonomi 

om ”hur arbetsställningar, arbetsrörelse, fysisk belastning och andra 

förhållanden påverkar kroppens muskler och leder”, därför ska personal 

undvika belastning i form av tunga lyft (Arbetsmiljöverket, 2013). Det är 

viktigt att ha maskiner och andra hjälpmedel som underlättar hanteringen av 

tungavfall så som t.ex. vitvaror. 

I ett arbete påverkas människan av en mängd fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden. Att planera, organisera arbetet, arbetsplatsen samt 

arbetstiden ger en god ergonomi (Arbetsmiljöverketb, 2015). Det är effektiv 

och lönsamt att utforma verksamheten och arbetsmiljön rätt redan från 

början. Detta görs genom att tänka ergonomiskt vid utformning. 

En ÅVC skall ha en genomtänkt skyltning för både trafiken och sorteringen 

(Avfall Sverige d, 2013). Trafikmiljön och bristande framkomlighet ger 

upphov till stress. Personalen på anläggningen blir ofta utsatta för damm och 

mikroorganismer som kan leda till sjukdomar. För att förhindra uppkomst av 

sjukdomar bör rätt utrustning finnas tillgängligt, med rätt utrustning blir det 

lättare att t.ex., att ta upp felsorterat avfall. Utformningen ska ta hänsyn till 

att skilja besökarnas fordon från arbetsfordon för att underlätta för alla. Det 

ska finnas god belysning på ÅVC-er dygnet runt, särskilt på vintertid.  
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2.4 Tillgänglighet  

Tillgänglighet i fysiska miljön innebär användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet, 2015). Samhället ska 

utformas på ett sätt att människor med funktionsnedsättning kan vara 

delaktiga lika mycket som andra. Genom att beakta tillgänglighet och 

användbarhet i all fysisk paneringen, sparas det pengar och samtidigt ökar 

individens möjlighet till självständighet För att underlätta för besökare och 

personal ska trösklar, branta lutningar, t.ex. upp till rampen undvikas (Avfall 

Sverige d, 2013). Tydlig information, skyltning och belysning har stor 

betydelse för tillgänglighet. För att skapa ökad tillgänglighet för 

funktionshindrade kan en särskild p-plats med tillstånd anläggas med en 

installerad knapp för att nå personal vid hjälp. Kommunerna runt om i landet 

är aktiva med tillgänglighets planer. Handikapps organisationer och Växjö 

kommun har ett samarbete angående frågor som handlar om tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning (Växjö kommun, 2015). Exempel på 

det är hur en människa med funktionsnedsättning kan få ökad tillgänglighet i 

de allmänna platserna.  

2.5 Utformning 

Utformning av ÅVC-er påverkar hur lång tid besökarna befinner sig på 

centralen (Engkvist et al, 2009). Vid utformning måste hänsyn tas till 

trafiksäkerheten för att förhindra problem. Utformningen påverkar även 

sorteringskvalitén hos det sorterade avfallet. I utformnings kapitlet kommer 

olika typer av modeller och system vid utformning av en ÅVC och dess för- 

och nackdelar nämnas (Avfall Sverige d, 2013). Här nämns även om buller 

och vegetation. Storlek och form av tomten avgör utformningen av en ÅVC. 

Om tomten har höjdvariationer är det oftast fördelaktigt om dessa kan 

utnyttjas vid utformningen. Att ha ramp är en bra lösning ur både kund- och 

personalperspektiv, men eftersom rampens storlek begränsar antalet 

containrar betyder det att flexibiliteten minskar.  
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2.5.1 Anläggning och utformning av återvinningscentral 

Att utforma en ny återvinningscentral har en lång process som inleds med en 

behovsutredning och som sedan övergår till lokalisering, utformning, 

projektering och anläggning innan återvinningscentralen kan användas 

(Avfall Sveriged, 2013). Samtidigt som planeringen pågår kan det även 

behövas ett antal myndighetsbeslut, som tillexempel miljö- och 

bygglovsprövning mm, se Figur 3. 

 

Figur 3: En förenklad bildbeskrivning av processen att anlägga en återvinningscentral. 

Det är viktigt att tänka igenom vad som ska uppnås vid utformningen av en 

ÅVC, det skall vara lätt för brukaren att hitta och sortera rätt. Fraktioner 

med hög utsorteringsgrad skall finnas. Trafikflödet skall fungera enkelt och 

trafikstockningar skall undvikas, detta ställer stora krav på trafiklösningen. 

ÅVC-er ska kunna besökas av både kunder utan fordon och kunder med en 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En ÅVC skall vara enkel att ändra 

efter behov så som utbyggnad, ombyggnad eller utbyte av fraktioner som tas 

mot. Utformningen behöver därför vara så flexibel att den går att anpassa till 

de ändrade förutsättningarna. Att minska risker för brukare och personal är 

viktigt, därför ska anläggningen utformas för att minimera riskerna, 

tillexempel ska det skyltas tydligt, en god planerad trafikplats. Många 

brukare kommer in med sitt farliga avfall, detta innebär att farligt avfall ska 

ha ett eget utrymme där endast behörig personal får vistas. Vid en 

anläggning som på en ÅVC kan innebära mycket buller och stort trafik 

tryck, för att minimera påverkan på miljö och omgivningen måste 

anläggningen utformas för att förhindra dessa uppstående problemen. Ett 

exempel kan vara att ha kvar vegetation som träd och buskar runt om 

anläggningen för att dämpa bullernivån och förhindra skräp som plastpåsar 

att hamna utanföranläggningen. En ÅVC ska även vara estetisk tilltalande 

för att öka trivsel för både brukare och personal. 

2.5.1.1 Anläggingsform  

För att få fram bra lösning av utformning på en ÅVC är det värdefullt att 

undersöka olika typer av utformning och lösningar vid andra ÅVC-er 
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(Avfall Sverige d, 2013). Erfarenheter från andra ÅVC-er är viktigt att tag 

hänsyn till, exempelvis vad som fungerar bra respektive mindre bra och 

vilka idéer som finns kring förbättringar. 

Det finns många idéer kring hur en ÅVC skall utformas (Engkvist et al. 

2009). En ÅVC byggs vanligen i form av en slinga, där containrarna står 

efter varandra på ena eller båda sidorna. Slingan kan vara rak, hästsko- 

formad eller att containrarna står placerade runt ett “torg”. I Sverige är de 

flesta ÅVC-er utformade antingen som en torglika eller linjära modell. Det 

finns både för- och nackdelar med de olika modellerna. 

2.5.1.1.1 Linjärform med containrar på båda sidor 

Med en rak slinga, se Figur 4, är det lättare att planera ett bra trafikflöde, det 

erbjuder även bra översikt över anläggningen för både brukare och personal 

(Avfall Sveriged, 2013). Nackdel kan vara att kunden behöver korsa körfilen 

för att lämna avfall på andra sidan rampen vilket kan orsaka störningar i 

trafiken eller vara farligt för kunden.  

 

 

Figur 4: Återvinningscentral formad som en slinga (Planera, utforma och driva en 

återvinningscentral 2009, s.38).  

2.5.1.1.2 Hästsko- formad återvinningscentral 

Med hästskoformad eller även kallad U-formad är det lättare att kunna skilja 

på tung trafik och personbilar, se Figur 5 (Avfall Sveriged, 2013). Många 

brukare kan vara inne och lämna avfall samtidigt. Det finns även möjlighet 

att stänga av ena delen under lågsäsong. Nackdel är att det blir svårt att få 

översikt över hela anläggningen. 
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Figur 5: Överblick på en hästskoformad återvinningscentral (Avfall Sveriged, 2013). 

Ett exempel på ÅVC som är hästskoformad är Brommas ÅVC, som är delat 

i två delar A och B, se Figur 5, där A är för avfall med mindre volymer och 

B är för större volymer (Stockholm återvinningscentraler, 2016). Direkt efter 

entrén ligger det först små containrar för elavfall. Längre fram ligger en 

parkeringsplats med stora parkeringsrutor, där kundvagnar finns tillgängliga 

för brukare för att transportera avfallet från bilen. För brukare med avfall 

större volymer åker vidare till B-sidan. 

Fördelen med hästskoformen är bl.a. ett tydligt enkelriktat flöde för kunder 

samt att bullerspridning utanför anläggningen minskas. Parkeringen i sig är 

den stora fördelen och är enklare att kombinera med en ”hästsko” än ett 

”torg”. En annan fördel med Brommas parkeringslösning är att kunder inte 

upplever samma stress av att ha kö bakom under tiden de lastar av. Det är en 

trevligare kundupplevelse som även leder till bättre sortering. 

Den primära nackdelen med att ha en hästskoformad ÅVC är att de är 

personalkrävande, för att ha uppsikt över kundytor krävs fler personal 

utspridda över anläggningen. De förutsätter även att den tilltänkta tomten 

medger den formen. 

Brommas ÅVC är anpassad för personer med funktionsnedsättning, trösklar 

har byggts bort och det finns även separata P-platser utrustade med telefon 

för att besökare som har funktionsnedsättning kan ringa för att få hjälp. 
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2.5.1.1.3 Torgmodellen 

Torgmodellen har en fördel för besökarna eftersom det har kortare avstånd 

till containrarna i och med att man parkerar bilen centralt och på så sätt får 

en bra överblick över hela centralen, se Figur 6 (Sundin et al, 2011). 

Eftersom besökarna parkerar centralt i torget blir det lättare att gå till varje 

container i den ordning som önskas. Det medför samtidigt en mycket 

rörligare trafiksituation vilket är en nackdel. 

 

 

Figur 6: Torgformat återvinningscentral (Planera, utforma och driva en återvinningscentral 2009, 

s.38). 

 

2.5.1.1.4 Återvinningscentraler med och utan ramp 

Ramp med snedställda containrar ger bra fyllnadskrav och gör att brukarna 

slänger längst hela containersidan, se Figur 7 (Avfall Sveriged, 2013). 

Tillskillnad från ramp med raka sidor där containrarna placeras rakt ut med 

lastgångar emellan är yteffektiv och ger en lägre byggkostnad. Nackdelen 

kan vara att det kan bli trångt för brukarna och därmed ger en dålig 

fyllnadsgrad i containrarna, då avfallet lätt fördelas ojämnt.  
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Figur 7: Återvinningscentral med ramp och snedställda containrar (Avfall Sveriged,2013). 

Återvinningscentral kan även finnas utan ramp på en planyta men mindre 

fraktioner som sedan töms i en större container med hjälp av större 

hjullastare. Storlek och utformningen kan varieras. Besökarna åker på 

insidan av slingan och hjullastaren jobbar utifrån utsidan när behållaren 

behöver tömmas. 

2.6 Olika typer av återvinningscentraler 

En typ av ÅVC som finns idag i Sverige är kretsloppspark, som är en 

återanvändningspark med insamling, reparering och försäljning av 

begagnade varor så som t.ex. möbler och är vanligast i Sverige (Avfall 

Sveriged, 2013).  

Denna typ av ÅVC är bästa alternativet, då den följer avfallshierarkins mål. 

Kretsloppsparker, se Figur 8, kräver dock en mer omfattande organisation 

och större ytbehov än traditionella återvinningscentraler.  

Det finns även ÅVC-er som enbart tar emot vissa fraktioner. Dessa 

anläggningar har syftet att avlasta andra ÅVC-er genom att ta emot enbart en 

typ av avfall till exempel trädgårdsfall. Mobil ÅVC-er har som syfte att 

underlätta för kunder utan fordon och som kan användas i områden där det 

är långt till närmaste. Det finns även det som kallas för säsongs öppna ÅVC-

er och dess funktion är att avlasta närliggande ÅVC-er under säsongstoppar 

och anläggs oftast vid t.ex. camping, denna typ av anläggning kräver dock 

tydlig information till besökarna. 
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Figur 8: Överblick på en kretsloppspark (Avfall Sveriged, 2013). 

2.7 Placering av återvinningscentraler  

Placering av ÅVC är viktigt för hur besökarna upplever tillgängligheten. 

ÅVC-er bör placeras så att biltrafiken minskas (Avfall Sveriged, 2013). Det 

ska även fungera för personer som besöker anläggningen med cykel och 

kollektivtrafik. Hänsyn skall tas för trafik med tyngre fordon till och från 

anläggningen tillfartsvägarna behöver hålla tillräckligt belastningsklass och 

fri höjd för tunga transporter och även tillåta transporter av farligt gods 

besöka ÅVC-er. 

2.8 Byggnad för farligt avfall 

Allt farligt avfall som t.ex. el-avfall, färg, olja, lysrör och batteri och 

personalutrymmen skall helst vara i en gemensam byggnad (Avfall Sveriged, 

2013). Att ha byggnaderna placerade på samma plats innebär en fördel för 

både brukare och personal. Fördelen blir att personalen lättare kan bemanna 

farligt avfall. Detta ger även kunderna möjlighet att ställa frågor till 

personalen vid behov. 

2.9 Återbruk  

Återbruksbyggnad har blivit vanligare i dagens ÅVC-er och detta är ett sätt 

att ta vara på gamla användbara saker, detta minska även efterfrågan på nytt 

råmaterial (Avfall Sveriged, 2013). Genom att ha tillgänglig ”återbruk” kan 
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besökare lämna in saker för återanvändning och kan utnyttjas av andra 

istället för att slängas. Återbruksbyggnaden kan vara både bemannade och 

obemannade, fördelen med bemannade återbruk är att sakerna som lämnas 

in kontrolleras direkt till skillnad från obemannade där risken är stor att 

trasiga och onödiga produkter lämnas in. I ett återbruk kan det även finnas 

försäljning och bytes bod där kunderna köper saker som lämnats in av andra 

brukare. 

2.10 Miljö och vegetation  

Enligt Avfall Sverige manual för utformning 2013, så kan träd och växter 

används för att skapa rum, avskärma, rama in och ge en estetisk tilltalande 

miljö. Träd fungerar som ljud absorbenter och skapar skugga. Att ha en 

passande vegetationen och miljö hjälper till att minska bullret. Med 

vegetation och vattensamlingar kan ge anläggningen ett mer naturnära 

uttryck samt reducera blåst vilket ger ett behagligt klimat samtidigt som 

skräp inte blåser iväg. 

Ett ordentligt skalskydd runt ÅVC-er har sina fördelar, bland annat för 

övervakning av material stöld och dels för att ÅVC-er är en riskfylld plats 

för obehöriga att vistats på. Skalskydd kan vara i form av stängsel, murar 

och plank. 

Kameraövervakning på ÅVC-er kan vara till stor hjälp vid stöld eller 

olycksfall. Nackdelen för installation av värmekameror är att kostnaden är 

relativt hög och att tillstånd är ett måste. Dessa kameror ger även en ökad 

brandsäkerhet genom att den indikerar om det börjar brinna i containrarna. 

2.11 Buller 

Buller är en faktor som påverkar människan på många olika sätt (Avfall 

Sveriged, 2013). En konsekvens är de hörselskador som kan uppstå på grund 

av höga ljudnivåer som kan förekomma inom ÅVC-er. Buller kan även ge 

upphov till stress och sömnsvårigheter. Ljudnivån bör inte överstiga 85 dB 

under en arbetsdag på 8 timmar med tanke på skador som kan förekomma på 

sikt. Oväsen som uppstår i en återvinningscentral kommer främst från 

lastbilar och arbetsfordon men kan även alstras när det slängs exempelvis 

glas eller metall. Bullerstörningar är ofrånkomligt på återvinningscentraler, 

dock går det att reducera mängden oljud genom att dämpa ner nivån. Detta 

med hjälp av att implementera avskärmande väggar med bullerabsorberande 

klädsel eller genom att täcka insidan av containrarna med slitgummidukar 

för att minska uppkomsten av oljud vid transport och när material slängs. 
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2.12 Trafik, flöde och säkerhet 

Bilen är det dominerande transportmedlet till ÅVC-er. Målet är att 

besökaren ska kunna köra in till och lämna ÅVC-en med hög trafiksäkerhet 

(Avfall Sveriged, 2013). För att målet ska uppfyllas krävs det ett fungerande 

och effektivt trafikflöde med en tydlig information både utanför och inne på 

området.  

Ut- och infart skall vara trafiksäker och skall helst inte placeras vid kurvor. 

Om anläggningen ligger en bit bort från det allmänna vägnätet eller inne på 

ett industriområde skall en tydlig skyltning sättas upp. Höja trafiksäkerhet 

inom anläggningen. Ha separerade kö filer för kunder respektive 

arbetsfordon. Farthinder kan användas, som tillexempel bulor, tvära svängar 

lösa farthinder för att undvika fortkörning. Vägbanor skall inte korsas, 

separata körfiler och gångbanor skall finnas vid behov. Arbetsuppgifter som 

kräver transportfordon på anläggningen där kunder vistas bör endast utföras 

efter stängning. 

Anläggningen ska utformas med hänsyn till antalet besökare som stiger vid 

vissa tidpunkter, exempel vid helger. Tydliga orienteringstavlor bör finnas 

där ovana kunder kan stanna bilen utan att påverka andra kunder. 

Bomssystem skall finnas för att reglera antal besökare på anläggningen. 

Murar, linjer i marken och belysningsstänger skall finnas för att vägleda 

trafiken. Körfiler och parkeringsfiler ska vara tydligt markerade. En bom 

skall finnas vid utfart för att hindra kunder att smita in på bakvägen när kö 

uppstår vid anläggningen. 

Tydliga trafiklinjer för både personal och besökare och även farthinder 

behövs för att sänka farten i själva verksamheten. Cykel- och gångtrafik 

skiljas från fordon då det kan leda till trafikolyckor. Undersökning av andra 

ÅVC-en för att precisera brister och risker ger bättre bild på för-och 

nackdelar på en arbetsplats. 

2.12.1 Reducering av köer 

Enligt boken Planera, utforma och driva en återvinningscentral 2009, s.41 är 

det lätt att det bildas köar på ÅVC-er då många besöker de samtidigt. Detta 

är bland de största problemen som kan uppstå på en ÅVC. Det kan även 

skapa problem för trafiken på vägnätet utanför en ÅVC. För att undvika 

trafikkör anläggs en förlängd vägslinga in till avfallsgården inne på 

anläggningen(Avfall Sveriged, 2013). Ett annat alternativ är att bygga en stor 

parkering utanför anläggningen. Det är även viktigt att ha tillräckligt med 

bred yta inne på ÅVC-er särskilt på containerområdet så att bilar har 

möjlighet att passera, se Figur 9 och Figur 10. Det är viktigt att tänka på 

dimensionering av containerområde där bilköer kan bildas ifall 

containerområdet är för litet. 



17 

Mammo, Hasnein Tareq & Ali Nima 

Ex 1: Kommun med 20000 inv. => Bredd = 4 bilar 

Ex. 2 Kommun med 60000 inv. => Bredd = 8 bilar 

Maximal bredd för containerområde på en återvinningscentral är 9 bilars 

bredd. En bilbredd är cirka 2 meter (Engkvist, 2009) 

 

Figur 9: Exempel på återvinningscentral med lång infartssträcka med plats för många bilar och stor 

ytvidd containern (Planera, utforma och driva en återvinningscentral 2009, s.41). 

 

 

Figur 10: Översikt på hur trafikflödet ser ut. (Återvinningscentralen sorteringsplats, arbetsplats och 

mötesplats 2008, s.38).  
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2.13 Gestaltning  

För att skapa en trevlig och trivsam ÅVC bör den vara estetiskt tilltalande 

med ordning och reda och med mycket vegetation (Avfall Sveriged, 2013). 

Det är viktigt att kunden känner ett positivt intryck under sitt besök vid 

anläggningen, detta underlättar personalens dagliga arbete och ger brukaren 

anledning att vilja komma tillbaka med sitt avfall.  

Entrén ska ge ett gott intryck och ett välkomnande gestaltning. Vid entrén 

skall det finnas tydlig information som ger kunden förståelse att ledas 

genom området. Att ha träd och buskar som en inramning runt ÅVC-en ger 

ett diskret intryck runt omgivningen. 

2.14 Dimensionering 

Vid utformning av en ÅVC är det viktigt att ta hänsyn till antalet besökare 

som kan förväntas infinna sig på anläggningen vid ett och samma tillfälle 

(Avfall Sveriged, 2013). Dessutom bör det tas i aktning att dimensioneringen 

av ytor och behållare samt att antal containrar har tillräckligt med utrymme. 

Dessutom ska det även finnas tillräckligt med utrymme för rangering av 

containrar samt lagringsplats för tomma och fulla behållare. Transportfordon 

ska ha spelrum för att kunna lasta och vända inom anläggningen, därutöver 

ska det även planeras in en uppställnings plats för arbetsfordon.  

Förutom detta ska byggnader för personal, farlig avfall, elavfall, återbruk 

samt eventuell försäljning för återbruk införas. Anläggningen bör anpassas 

till ökade mängder avfall och fler fraktionen. En slinga inom anläggningen 

eller extra körfil utanför för att undvika trafikstörande köar samt kömagasin 

ska också finnas med i planeringen av ÅVC-er. Avrinning av dagvatten 

inklusive brunnar, oljeavskiljare och eventuell dagvattendamm ska också 

finnas i åtanke vid utformningen. Ytterligare plats för ramp kan infinna sig i 

planeringen ifall det behövs. Det är viktigt att även i beräkningarna ha cirka 

10 meter som fri yta framför varje container för att personalfordon ska vara 

försedda med tillräckligt utrymme då de ska backa till den.  

Utformningen av ÅVC-er styrs av storleken av tomten. För att en ÅVC ska 

kunna bedrivas krävs att ytorna är tillräckligt, se Tabell 1, stora för att 

anläggningen ska bli funktionell. 

I Tabell 2 och Tabell 3 ges en förklaring till hur många fraktioner och 

behållare som behövs på en ÅVC. 
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Tabell 1: Hänvisning till yta och storlek (Avfall Sveriged, 2013). 

 

 

Tabell 2: Förslag på antal fraktioner och behållare (Avfall Sveriged, 2013). 
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Tabell 3: Förslag på antal fraktioner och behållare (Avfall Sveriged, 2013). 
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3. Objektbeskrivning  

3.1 Häringetorp 

Häringetorp är platsen där den nya återvinningscentralen ska anläggas, se 

Figur 11 och Figur 12 (Växjö kommun, 2016). Avfallsanläggningen är 

lokaliserad ca 10 kilometer sydväst om Växjö stad, längs Växjövägen mot 

Gemla och drivs av Växjö kommun. Området kan nås via Norrleden eller 

centrum via trafikplats Helgevärma och vidare längs riksvägen 23. Det finns 

idag en befintlig deponi i Häringetorp och vid sidan av anläggningen finns 

en rad övriga verksamheter som, sortering av avfall, omlastning av 

hushållsavfall, mellanlagring av farligt avfall från hushåll, mellanlagring av 

träavfall och övrigt brännbart avfall samt oljeskadad jord som tas emot för 

behandling. 

Det finns idag en mindre ÅVC inne på området där företag och brukare 

lämnar sitt avfall. Lakvatten från deponin och från ytorna där avfallet är 

beläget, samlas upp och leds till en lokal reningsanläggning. 

Häringetorp byggdes mellan åren 1992-1993 och Norremarks anläggning 

som främst brukas av Växjö stad byggdes år 1996. Vid den perioden när det 

var nybyggt, fanns inte lika många sorteringsalternativ som idag. Ett stort 

intresse för att sortera grovavfall har ökat hos befolkningen. Enligt Nicholas 

Jonasson, enhetschefen för renhållningsavdelningen i Växjö kommun, 

fylldes vid en mätning år 1996, 200 fraktioner och år 2010 fylldes ca 2000 

fraktioner.  

 

Figur 11: Karta över den befintliga återvinningscentralen på Häringetorp (Växjö Kommun, 2016). 
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Figur 12: Bild över vart tomten befinner sig i Växjö (Eniro, 2016). 

Växjö kommuns befolkning ökar varje år och kommunen har som mål att nå 

upp till 100 000 invånare fram till år 2030 (Växjö Kommuna, 2015). I och 

med att antalet besökare och mängden avfall ökar varje år, har högre krav 

ställts på återvinningscentralerna. Norremarks anläggning som brukas mest i 

Växjö har en stor belastning idag. För att avlasta Norremarks intensiva 

besökarantal och för ett växande Växjö, planerar kommunen att bygga en ny 

ÅVC på Häringetorp med hänsyn till framkomlighet, funktion och säkerhet.  
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4. Metod 

Här redovisas metoder samt de verktyg som används vid framställningen av 

denna examenarbete. Dessutom redogörs det likaledes om de urval som 

användes. För att nå syftet med examensarbetet används kvalitativa- och 

kvantitativa metoder. I de kvalitativa ingår studiebesök och intervjuer och 

till de kvantitativa räknas enkätundersökningar med brukare och personal. 

Dessa ska tydliggöra vad samtliga deltagare anser om dagens ÅVC-er och 

hur de kan förbättras. Resultat från studien genererar primärdata som kan 

jämföras mot teorin. 

4.1 Studiebesök 

Kvalitativa studiebesök har gjorts för att förstå hur en ÅVC fungerar, hur 

besökarna och personalen upplever platsen idag och precisera för- och 

nackdelar. 

I Växjö kommun finns det sammanlagt 8 ÅVC-er. Två stycken av dessa 

anläggningar besöktes, Häringetorp och Norremark. Dessutom gjordes det 

även ett besök i Huskvarna, se Figur 13, i syfte att jämföra med Växjös 

ÅVC-er där essentiella skillnader i utformning fanns, tillexempel där 

Norremark har tak och pelare tillskillnad från Häringetorp och Huskvarnas 

ÅVC-er. Huskvarnas och Häringetorps anläggningar är utformade med rak 

ramp med snedställda containerfickor på ena sidan jämfört med Norremark 

som är utformad med rak ramp med snedställda containrar på båda sidorna   

 

 

Figur 13: Bild över Huskvarna återvinningscentral som är utformad med en rak ramp med snedställda 

containrar på en sida (Avfall Sveriged, 2013). 

Valen för vilka ÅVC-er som skulle besökas baserades på olika aspekter som 

var väsentliga för just detta arbete. Yttersta anledningen grundades i 

omfattningen av besökare, det vill säga den ÅVC i Växjö som har flest 
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brukare, vilket visade sig vara Norremark. Anledningen till att besök inte 

gjordes på de mindre återvinningscentralerna var på grund av dåliga 

öppettider, få brukare och att de sällan är bemannade. En annan anledning 

var för att de mindre återvinningscentralerna inte hade mer än två till tre 

fraktioner och ligger inte centralt, vilket är viktigt för brukarna. Eftersom 

Häringetorp är den anläggning som ska utformas och utvecklas av projektets 

författare blev ett studiebesök till platsen en självklarhet. Norremarks- och 

Häringetorps anläggning skilde sig en del ifrån varandra. Exempelvis har 

Norremarks ÅVC, se Figur 14, tak över anläggningen där containrarna 

ligger linjärt. Dessutom är återvinningscentralen tillgänglig för både 

privatpersoner samt företag. 

 

 

Figur 14: Överblick över återvinningscentralen i Norremark, Växjö (Björn et al, 2012). 

På anläggningen i Häringetorp däremot är området betydligt mindre och 

väldigt enkelt konstruerat. Under studiebesöket på Häringetorp berättar 

Nicholas Jonasson ( I intervjun av Nicholas Jonasson, 2016-05-13) att denna 

ÅVC besöks mestadels av företag som kommer och lämnar sitt avfall. Till 

skillnad från Norremark så finns det inte heller något tak över centralen. 

Huvudsyftet med studiebesöken var att studera återvinningscentralernas 

flödesproblematik samt för att se till dess förutsättningar. Därtill även se de 

för- och nackdelar som finns vid varje ÅVC för att använda som underlag 

vid utformning av den nya återvinningscentralen. Studiebesöken användes 

som en vägledning vid starten av projektet då de gav en överblick kring hur 

allt fungerar vid en sådan central. Det som främst betraktades var de olika 

delarna inom diverse anläggningar för att ge en övergripande förståelse över 

hur allt fungerar. 
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4.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer utfördes för att lyfta fram relevant information. 

Intervjufrågor sammanställdes och skickades via mail till enhetschefen för 

renhållningsavdelningen i Växjö kommun, Nicholas Jonasson och ÅVC-

chefen på renhållningsavdelningen, Michael Ljungren. Frågorna skickades i 

förväg för att de skulle kunna förbereda sig för kommande intervju. Ett tag 

senare utfördes intervjuerna. Intervjufrågorna sammanställdes med syfte att 

ta del av deras erfarenhet och för att få information om hur man praktiskt 

utformar en välfungerande ÅVC. 

Metoden intervju valdes för att få möjlighet att ställa fördjupande frågor och 

få en klarare bild av det de kunde förmedlade till oss. Efter intervjun var 

genomförd sammanställdes informationen. Denna sammanställning kan ses i 

bilaga 1. 

4.3 Enkätundersökning 

Ytterligare ett verktyg som användes för framställningen av examensarbetet 

var de kvantitativa enkätundersökningar på Häringetorp i Växjö. Enkäternas 

syfte var att få mer information samt fler synpunkter ifrån både personal och 

brukare samt för att hitta intressanta faktorer som kan tänkas skapa problem 

på återvinningscentralerna. Enkätfrågorna besvarades av 25 brukare och 5 

anställda på Häringetorp. Enkätundersökning utfördes också på Huskvarnas 

ÅVC för att även där få ett bredare perspektiv och större överblick över 

anläggningarnas olika funktioner samt utformning. I Huskvarna besvarades 

enkätfrågorna av 23 brukare och 3 anställda. Med tanke på att båda 

återvinningscentralerna är utformade på olika sätt blev det naturligt att 

jämföra de olika platserna i syfte för forskning. På grund av de skilda 

utformningarna genererades olika synpunkter från brukarna och personalen 

från vardera platsen. Målet är även att få en uppfattning om de brister och 

kvaliteter som fanns på den befintliga återvinningscentralen på Häringetorp 

och Huskvarna. 

Enkäterna i sin helhet kan ses i bilaga 2. 
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4.4 Urval och validitet  

Valet att göra studiebesök, intervjuer och enkätundersökning var för att få 

fram ett resultat som visar vad företagare, privatpersoner och personal anser 

är ett behov som ska tillgodoses i utformningen av en återvinningscentral.  

Urvalet av respondenterna vid enkätundersökningen har skett i samråd med 

Häringetorp och Huskvarnas personal och brukare. 

Studiens intervjuer baserades på ett urval av representanter ur 

renhållningsavdelningen på tekniska förvaltningen, varav de två är personer 

med goda erfarenheter inom ÅVC-er. 

Frågorna som ställdes fokuserades på återvinningscentralens utformning, 

miljö och om trafiksituationerna på Häringetorp i Växjö kommun och 

Huskvarna. Enkäternas resultat var till nytta i arbetet då de tillförde en 

essentiell helhetsbild på vad brukare och personal vill ha på sådana 

anläggningar. Personalens kunskap togs till nytta som en resurskälla med 

tanke på att de har erfarenhet inom verksamheten. För mer information se 

Bilaga 2-5. 
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5. Genomförande 

Här beskrivs projektets genomförande i olika delmoment som visas nedan. 

5.1 Planering 

Arbetet påbörjades våren 2016 då möten med handledaren från kommunen 

ägde rum och en förstudie om anläggningen av en ny återvinningscentral 

presenterades till författarna. I samband med detta utfördes även platsbesök 

på den befintliga ÅVC-en i Härringetorp för att se den valda platsen. Ett 

besök gjordes på Häringetorp för att få se återvinningscentralen ur 

personalens och brukarens perspektiv. Informations inhämtning gjordes 

genom insamling av viktig information och material genom olika metoder 

för att gå vidare i arbetet. Med dessa metoder menas de intervjuer och 

enkäter som utfördes samt den datainsamling så som vetenskapliga artiklar, 

böcker och tillförlitliga digitala källor inom ämnet som krävts för att 

ackumulera in den väsentliga informationen som används i framställningen 

av arbetet. Innan datainsamlingen beslöts vilket instrument som skulle 

användas för besökare, observation, enkät eller intervju. Ett studiebesök 

gjordes för att studera utformningen och samla information på 

återvinningscentralerna i Häringetorp och Huskvarna. Dessutom gjordes 

intervjuer och enkäter på anläggningarna för att studera upplevelsen av 

utformningen och hur en ÅVC fungerar. Vad brukare och personal har för 

åsikter gällande vid hur en ny ÅVC bör/kan förbättras kunde efter intervju, 

enkätinsamlingen sammanställas. 

5.2 Studiebesök 

Inför för studiebesöket på Häringetorp, Norremark och Huskvarna gjordes 

checklista på vad som skulle granskas. Cheklistorna, se bilaga 6, var till 

hjälp för att kunna jämföra återvinningscentralerna med varandra. Under 

besöket observerades anläggningarnas utformning, arbetsmiljön och 

brukarnas och personalens beteende, utifrån ett antal frågor. Se Checklista 

under bilaga 6. 

5.3 Kvalitativ intervju 

Innan intervjuerna med Nicholas Jonasson och Michael Ljunggren 

sammanställdes intervjufrågorna, frågorna var ett bra hjälpmedel för att få 

en givande intervju. Intervjufrågorna skickades sedan ut till Nicholas 

Jonasson och Michael Ljunggren via mail. Eftersom Nicholas och Michael 

är handledare från kommunen behövdes ingen förklaring för arbetets syfte. 

Svar från intervjufrågorna bearbetades och dokumenterades sedan i 

rapporten. Se frågorna och intervjuerna under bilaga 1. 
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5.4 Kvantitativa enkäter 

Utifrån studiebesöken på Häringetorp och Huskvarna kunde relevanta 

frågeställningar till intervju och enkätundersökningen byggas upp. 

Intentionen med frågorna vara att framställa lättförståeliga och tydliga 

frågeställningar. Två olika enkäter skapades, en för brukare och en för 

personalen. På båda typerna av enkäterna inleddes en förklarande text som 

beskrev arbetet bakom undersökningen och varför den genomfördes. 

Enkätundersökningen gjordes vid två tillfällen och vid två olika tidpunkter 

på Häringetorp. Det utfördes även en enkätundersökning på Huskvarnas 

ÅVC under studiebesöket, där personal och brukare fick svara på 

enkätfrågorna. Vid samtliga enkätundersöknings tillfällena samlades 

informationen in av tre personer, där två delade ut enkäterna och den tredje 

läste upp frågorna muntligt och skrev de synpunkter personerna hade. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat och analys genom text och bild. Resultatet 

delas in i fyra delar, studiebesök, kvantitativ metod, kvalitativ metod och 

utformning av ny anläggning på Häringetorp. Analysen av resultatet sker 

löpande i texten.  

6.1 Studiebesök 

Inför studiebesöken konstruerades en checklista som fanns i åtanke under 

vistelsen på de olika återvinningscentralerna. Främsta syftet med checklistan 

var dess funktion som verktyg och hjälpmedel för att erhålla den väsentliga 

information som krävdes för framställningen av arbetet. 

6.1.1 Häringetorp 

Studiebesöket på Häringetorp gav en överblick om hur verksamheten 

omhändertog deponerat avfall samt hur stor yta en deponi behöver. Infarten 

till Häringetorp, se Figur 15, låg avskild från stora vägen vilket minskar 

risken för att köer in till området minskar. Häringetorps ÅVC hade ett högt 

tryck för att vara så litet och anläggningen har varken tak eller väggar. Den 

befintliga återvinningscentralen räknades ha 6-7 containrar och 4 

utrymningsfack för trädgårdsavfall och stenbruk, se Figur 16 och Figur 17. 

 

 

 

Figur 15: Bild över infarten till Häringetorp ÅVC.   
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Figur 16: Bild över containrarna på Häringetorp ÅVC. 

 

 

Figur 17: Bild över utrymningsfack för trädgårdsavfall och stenbruk. 

Med tanke på den lilla ytan som fanns går det inte att lägga till fler 

containrar för att öka utbudet för brukaren. Ett problem som 

uppmärksammades under besöket var även den dåliga placeringen av 

containrarna. Avståndet mellan containrarna och in- och utfarten för 

brukarna uppfyller inte de kraven på 10 meter fri yta framför containrarna. 

Det är viktigt att i beräkningarna ha cirka 10 meter som fri yta framför varje 

container för att personalfordon ska vara försedda med tillräckligt utrymme. 

Även placeringen av tomma containrar är oorganiserat, de är istället 

placerade lite utspritt och har ingen specifik plats, se Figur 18. 
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Figur 18: Bild på tomma containrar.  

Genom att ha bestämda platser för de tomma containrarna blir arbetet 

effektivt och säkrare för både personal och brukare. Eftersom det bara finns 

en väg direkt till anläggningen får brukarna vänta tills personalen har bytt ut 

den fulla containern, detta kan undvikas genom att ha separata körfält. 

Anläggningen på Häringetorp hade även inget säkert utrymme för farligt 

avfall, utan är en container som är placerad intill utfarten, se Figur 19.  

 

Figur 19: Farligt avfall.  

För en ökad säkerhet bör farligt avfall ha en egen byggnad med större 

utrymme och placeras intill personalbyggnaden så att det blir lättare att få 

hjälp med att sortera farligt avfall om personalen är nära till hands. 

Vitvarornas placering upplevdes väldigt oorganiserat och rörigt, se Figur 20. 
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En till nackdel med placeringen är att vid avlastning och pålastning från 

personalfordon leder till att vägen för brukare som ska sortera blockeras och 

de får vänta tills personalen är klara. Detta är på grund av att personal och 

brukare har gemensamma körfält inne på anläggningen. Köer och väntetid 

kan reduceras genom att ha specifika platser för vitvarorna samt separata 

körfält för brukare och personal.  

 

Figur 20: Bild över vitvarorna.  

6.1.2 Norremark 

Norremarks anläggning har en ramp med snedställda containrar på vardera 

sida som ger ett gott fyllnadskrav. Det finns även tak över anläggningen, 

vilket ger skydd från snö och regn, se Figur 21. Dock medför taket en hel del 

buller som kan skapa en obehaglig miljö för brukare och dålig arbetsmiljö 

för personal. Precis vid infarten på anläggningen fanns ett litet utrymme för 

återbruk och försäljning. Ur miljösynpunkt är detta bra då de lockar folk att 

lämna in funktionella saker, det ger en återvinning som inte kostar någon 

energi. Det genererar även en lite inkomst för anläggning. Längre in i 

anläggningen finns en ramp, se Figur 22 som är till för fordon som ska 

komma upp till området. 
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Figur 21: Bild på framsidan av anläggningen, med tak. 

 

Figur 22: Bild på rampen in till återvinningscentralen. 

Inne på återvinningscentralen finns tre filer där den mittersta är till för att 

fortsätta igenom hela anläggningen ända ut till utfarten. De andra två filerna 

är placerade på varsin sida för att ge brukaren möjlighet att parkera sina bilar 

och slänga sitt avfall. Med denna typ av filsystem får fler brukare plats inne i 

anläggningen, de ger även brukarna större möjlighet att kunna röra sig fritt 

på återvinningscentralen dessutom minskar risken för kollision och 

underlättar trafikflödet längst riksvägen. Nackdelen med anläggningen var 

placeringen för vitvarorna, se Figur 23, som placerats utanför anläggningen. 

Det ger personal på anläggningen dålig utsikt över vitvarorna eftersom 

personalbyggnaden befinner sig inom den ytan som är försedd för ÅVC-en. 
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Figur 23: Bild över placeringen av vitvarorna. 

En till nackdel som uppmärksammades under studiebesöket var att ytan för 

trädgårdsavfall och stenbruk inte är asfalterad, se Figur 24 och Figur 

25.Varför det skulle vara en fördel med en asfalterad yta är för att undvika 

smuts och dampartiklar som ofta uppstår när flera fordon kör in och ut vid 

området. Om denna yta asfalteras blir detta positivt ur brukarens synpunkt 

då de kan undvika att bli smutsiga, men det är även en kostnad fråga för 

kommunen vid anläggningen och underhåll av vägen. 

 

Figur 24: Bild på infarten till trädgårdsavfall som är oasfalterad.  
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Figur 25: Närmare bild på trädgårdsavfallet. 

Återvinningscentralen är utrustad med tak fast inte försedd med väggar utan 

har pelare som håller upp taket. Dagsljus kommer in över området ifrån 

kanterna runt anläggningen. Detta tillåter dagsljus att lysa upp området 

under tak vilket gör att lampor inte behövs i en stor utsträckning. Det finns 

dock lampor på taket som medför ljus innanför verksamhetens distrikt under 

kvällstid. Genom att utnyttja dagsljuset finns det goda förutsättningar för att 

spara energi och onödiga kostnader samt att det är bra för miljön. Samtidigt 

har den spektrala kompositionen av dagsljus en gynnsam inverkan på 

människan, både från ett fysiologiskt perspektiv men också från ett 

upplevelsemässigt perspektiv. 

6.1.3 Huskvarna 

Huskvarnas ÅVC var väldigt rymlig med bra flöde och hade långa infarter, 

se Figur 26, vilket leder till att köer in till området minskar. Huskvarnas 

anläggning är utformad med rak ramp med snedställda containerfickor på 

ena sidan. Skyltningen på Huskvarnas ÅVC var tydliga och välplacerade i 

hela anläggningen, som brukare är det redan från infarten lätt att hitta rätt 

container för sitt avfall. Anläggningen har tre filer, se Figur 27, där mittersta 

är endast för att köra fram och har parkeringsförbud för att underlätta för 

brukare att köra ut från anläggningen smidigt, resten är för brukarna att 

parkera och lämna sina avfall. 



36 

Mammo, Hasnein Tareq & Ali Nima 

 

Figur 26: Infarten mot Huskvarnas anläggning.  

 

Figur 27: Bild på körfilerna. 

Huskvarnas anläggning har även separata körfiler, se Figur 28 mellan 

brukare och personal som ger en ökad säkerhet för alla som vistas på plats, 

det finns även separata in- och utfart. En nackdel med återvinningscentralen 

är att den inte har tak över containrarna för skydd mot regn och snö, dock 

hade farligt avfall, personal- och återbruksbyggnaden tak och väggar och är 

placerade när intill varandra vilket ger personalen bättre överblick, se Figur 

29 och Figur 30. 

 

Figur 28: Närmare bild på personalfordons utrymme. 
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Figur 29: Bild på återbruksbyggnaden. 

 

Figur 30: Bild över personal- och avfallsbyggnaden. 

6.2 Intervju 

Vid intervju med beställaren framkom det att det från kommunens sida 

önskas en hästskoformad ÅVC. Hästskoformad utformning önskas av 

beställaren för att den ger fler platser för containrar och ger separat trafik 

mellan personal och brukare. När det gäller belysningen kan det bara bli 

bättre enligt kommunen, användning av LED-teknik för belysning önskas 

samt att den minskar energiåtgången. Vid utformning av en ÅVC ansåg de 

att det är viktigt att tänka på arbetsmiljön, säkerheten, att ÅVC ska vara 

hållbar och att det ska finnas möjlighet till utbyggnad. Genom att ha separata 
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körfiler i den nya utformningen av ÅVC-en ökar säkerheten för personal och 

brukare. Det är även viktigt att personalen har varselkläder enligt EN471 

klass 3, att personal stoppar besökstrafik under maskinarbete som inte går att 

utföra på personalens körfält, och att det alltid ska finnas två av personalen 

som frontar vid hotfulla eller våldsamma besökare. Där endast personal 

vistats ska tomma containrar finnas tillgängliga vid utbyte av fulla containrar 

för att underlätta personalens arbete. Trädgårdsavfall och vitvaror ska 

placeras med gott utrymme, separat infart och separata körfält för personal 

och brukare. När det gäller trafiksituationen svarar kommunen att avfarten 

till väg 707 är ett problem då det lätt bildas köer, då de leder till köbildning, 

att det saknas avgränsande filer på ÅVC-en på Häringetorp och att 

felplacering av containrarna gör backning och parkering onödigt krångligt. 

För att förhindra att det blir köar ut med vägen in till ÅVC-en ska den nya 

utformingen ha en längre vägslinga inom anläggningen. Se Bilaga1. 

6.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen delades ut till både personal och brukare. Genom 

enkätundersökningen framkom synpunkter om vad de tyckte är viktigt vid 

utformning av en ÅVC. På Häringetorps och Huskvarnas ÅVC var både 

personalen och brukarna som fanns på plats ganska öppna och positiva med 

att ta del av enkätundersökningen.  

Majoriteten av personalen från Häringetorp och Huskvarna svarade att de 

trivs på sin arbetsplats. När det gäller bullernivån svarade ca 40 procent av 

personalen att ljudnivån är hög på arbetsplatsen. Trafiksäkerheten i 

Huskvarna var betydligt bättre jämfört vad personalen tyckte på 

Häringetorp. Utformningen av Huskvarnas ÅVC upplevs olika, en tredjedel 

svarade dåligt, en tredjedel svarade helt okej och resterande svarade bra. 

Däremot svarade Häringetorps personal på samma fråga att 40 procent var 

bra, 40 procent dåligt och 20 procent helt ok. Enligt personalen på 

Häringetorp räcker antalet containrar på anläggningen, detta tycker även 

Huskvarnas personal om att antalet containrar finns tillräckligt. 

Större delen av personalen i Häringetorp och Huskvarna föredrar en ÅVC 

med tak. Belysningen på Häringetorps ÅVC var personalen nöjda med 

jämfört med Huskvarnas personal där majoriteten svarade dåligt.  

Majoriteten av brukarna i både Häringetorp och Huskvarna svarade att 

belysningen fungerade, men att det kan förbättras. En övervägande del på 

både Häringetorp och Huskvarna svarade att de besöker ÅVC-er 2-3 gånger 

i månaden. Servicen på båda anläggningarna upplevs bra av brukarna. Om 

bullernivån svarade brukarna i Häringetorp att det varken är för högt eller 

lågt, samma svar gavs från brukarna på ÅVC i Huskvarna. Brukarna i 

Häringetorp och Huskvarna tycker att framkomligheten från vägen in till 

återvinningscentralen är bra. Se i bilaga 2-5, för kompletta svar. 
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6.4 Utformning av ny anläggning på Häringetorp 

6.4.1 Grundidé 

Utifrån litteraturstudien, intervjuerna, enkätundersökningar och 

studiebesöken som gjorts för denna rapport har modellen hästskoformad 

ÅVC valts för den nya anläggningen på Häringetorp i Växjö, Se Figur 31. 

Enligt Avfall Sverige manual för utformningen 2013 är det lättare att kunna 

skilja på tung trafik och personbilar i en hästskoformad ÅVC. Detta funkar 

genom att lastbilar och maskiner som utför service på anläggningen kommer 

åt alla inlämnings stationer utifrån medans brukarna lämnar avfallet från 

insidan. Enligt Nicholas Jonasson, enhetschef för renhållningsavdelningen 

och Michael Ljunggren, ÅVC-chef i Växjö kommun, ger en ÅVC med 

hästskomodellen bättre överblick och gör så att det blir lättare för personal 

att ingripa vid olyckor.  

Bokstäverna i Figur 31 nedan beskriver vart de olika stationerna föreslås 

placeras inom området. Hela situationsplanen för den nya anläggningen kan 

även ses i bilaga 7. 

A) Den befintliga riksvägen mot Gemla. 

B) Vägslingan som idag finns i området och som valdes att utnyttjas i 

planeringen av den nya ÅVC-en. 

C) Infarten som består av 2 körfiler.  

D) En separat infart som leder till vitvaror och trädgårdsavfall som finns till 

hjälp för att motverka bilköer. 

E) In och utfart försedd för personalfordon. 

F) Rampen upp till anläggningen. 

G) Utfart  

H) Den yta som behövs vid utbytande av containrar. 

I) Gemensam byggnad för personal, farligt avfall och återbruk. 

J) Återvinningsstation placerad vid utfarten. 

K) Placering vitvaror och trädgårdsavfall.  

L) Befintlig personalbyggnad. 
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Figur 31: Situationsplan över nya utformningen för Häringetorps återvinningsförslag.  
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6.4.2 Trafik, flöde och säkerhet  

Vid intervjun med Nicholas Jonasson, enhetschefen för 

renhållningsavdelningen i Växjö kommun ansågs avfarten vid vägen 707 

som ett problem för trafiken vid vägnätet utanför den befintliga ÅVC`n, då 

det uppstår köbildningar. När frågan ställdes till brukarna i Häringetorp 

ansåg de att det kan uppstå långa trafikköer när det är många besökare. 

Jämfört med brukarnas svar i Huskvarna tycker de att framkomligheten är 

bra, att det sällan uppstår köer och att det är smidigt att köra in och ut. 

Varför Huskvarnas brukare är nöjda med framkomligheten beror på att den 

har en lång slinga från vägen in till ÅVC-en. Enlig Avfall Sverige manual 

för utformning 2013 ska en förlängd vägslinga in till avfallsgården inne på 

anläggningen anläggas för att undvika trafikköer. Infart och utfart till den 

nya återvinningscentralen börjar en bit in på Häringetorp för att undvika 

köbildning längs riksvägen utanför. För att ge en ökad säkerhet och minska 

inbrott har bommar placerats vid in- och utfarten till anläggningen. 

Bommarna ska då följa de öppettider som finns på återvinningscentralen. 

Utformning av ÅVC-er påverkar hur lång tid besökarna befinner sig på 

centralen (Engkvist et al, 2009). Vid utformning måste hänsyn tas till 

trafiksäkerheten för att förhindra problem i form av köbildningar och 

trafikolyckor. Den nya utformningen baseras på att undvika köbildning samt 

effektivisera trafikflödet till och i ÅVC-en. Infarten för brukarna utformas 

två filig, se Figur 32.  

 

Figur 32: Illustration över in- och utfart av återvinningscentralen med bommar. 

Vilken infart brukarna ska välja kan ses på orienteringskartan som är 

placerad innan dessa två körfiler. Det högra körfältet är för de som kommer 

lämna avfallet vid de containrarna som finns i början och den vänstra 

körfilen är för de som vill fortsätta runt till containrarna som ligger i slutet. 
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Dessa två filer som ligger ytterst närmas fraktionerna på ÅVC, se Figur 33, 

kommer även vara till för att brukarna ska parkera och lämna sitt avfall. 

 

Figur 33: Illustration över hela ÅVC-en. Här visas hur personal- och bukarnas fordon rör sig. Även 

placeringen av de extra tomma containrar som står i rad. 

Ytterligare en tredje körfil har lagts till som extra alternativ för brukarna, 

körfilen är placerad innerst som går till personalbyggnaden. Denna körfil har 

lagts till för de som vill besöka kundtoaletten eller lämna farligt avfall då 

parkeringsfickor kommer finnas tillgängliga. Det är förbjudet att stanna i 

den tredje filen då den även är en utfartsfil från återvinningscentralen, detta 

för att undvika risken för kollisioner. Sedan fortsätter utfartsfilen till 

bommen, som släpper ut brukaren. På väg ut innan bommen för utfarten har 

en återvinningsstation placerats på höger sida med parkeringsfickor, se Figur 

34. På utsidan där endast personalen rör sig finns endast en in- och utfart, se 

Figur 35 till den nya anläggningen, detta för att tunga fordon som lastbilar 

och arbetsfordon ska kunna åka in och ut utan att störa trafiken för brukare.  
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Figur 34: Bild på återvinningsstation innan utfart. 

 

Figur 35: Illustration på in- och utfar för personalfordon.  

6.4.3 Avfallfraktioner och behållare 

Grundtanken med ordningsföljden och placering av fraktionerna på 

anläggningen baseras på det som framkom vid intervjun med kommunen. 

De containrarna som används mest placeras längs in på ÅVC-en, eftersom 

brännbart och icke brännbart är två sådana containrar är de placerade längst 

in i området. Genom att placera containrarna på detta sätt uppmuntras 

besökarna att köra längre in på återvinningscentralen och på så sätt undviks 

köbildning. Vid intervjun framkom även att containrar ska placeras 

snedställda för att ge ett bättre fyllnadskrav så att brukarna slänger längst 

hela containrarna. När frågan om antalet containrar ställdes till personalen i 
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Häringetorp svarade de att i dagsläget räcker antalet containrar eftersom 

ÅVC-en är liten, men de svarar även att det alltid är bra med fler containrar 

om det fanns mer utrymme. Enligt Avfall Sverige manual för utformning 

2013 är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för tomma och fulla 

containrar. I resultatet av utformningen finns lagringsplats för tomma och 

fulla behållare för att ge en ökad kapacitet, se Figur 33. Utrymme för 

transportfordon har skapats för att kunna lasta och vända inom 

anläggningen.  

Vid intervjun med kommunen berättade de att det är fördel om vitvaror och 

trädgårdsavfall placeras med en separat körfil, då en stor yta bör finnas så att 

bil med släp enkelt kan komma in och lämna avfallet utan att köbildning 

uppstår. Dessutom ska det även finnas tillräckligt med utrymme för 

rangering av containrar samt lagringsplats för tomma och fulla behållare. 

Transportfordon ska ha spelrum för att kunna lasta och vända inom 

anläggningen, därutöver ska det även planeras in en uppställnings plats för 

arbetsfordon. En annan fördel är att personalfordon som även har egen 

ingång kan smidigt tömma vitvaror och trädgårdsavfall när det blir fullt. 

Detta nämns även i Avfall Sverige manual för utformning 2013 att vitvaror 

och trädgårdsavfall bör ha en stor yta och med egen infart. Vid utformningen 

av ÅVC-en beaktades kommunens önskemål för placering av vitvaror och 

trädgårdsavfall med en separat infart, se Figur 36 och Figur 37.  

 

Figur 36: Illustration över placering av vitvaror och trädgårdsavfall.  
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Figur 37: Illustration över den separata infarten in till vitvaror och trädgårdsavfall.  

På anläggning ska det även finnas skyltar, placeringen varierar på 

skyltningen inom olika återvinningscentraler, därför hade författarna till viss 

del fria tyglar i planeringen av vart skyltarna skulle placeras. När frågan om 

skyltning ställdes till personal och brukare i Häringetorp, blev svaret att 

skyltningen bör förbättras på grund av att de i dagsläget är för små och 

otydliga. Enligt intervjun med kommunen svarade de att det i dagsläget 

fungerar, men att det behöver bli tydligare. Valet av vilka skyltar som skulle 

infinna sig i området baseras på det som ansågs vara enklast och tydligast 

för brukaren. Därför placerades skyltarna ovanför varje container, se Figur 

38, i hopp om att reducera eventuella förvirringar samt misstag.  

 

Figur 38: Illustration över placering av skyltarna ovanför varje container.  

Ytterligare en åtgärd som fanns i beräkningarna var placeringen av staket 

framför varje container samt runt hela anläggningen. Detta för att motverka 

eventuella olyckor som kan uppstå. Enligt Avfall Sverige manual för 
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utformning 2013 är det viktigt att minska risker för brukare och personal, 

därför ska anläggningen utformas för att minimera riskerna. Dessutom 

placerades 3 stycken trappor i 3 av hörnen, se Figur 39 och Figur 33, 

omkring anläggningen för att förenkla arbetet för personalen. Tillgången till 

trappor gör det enklare för personalen att ta sig in och ut på området 

snabbare ifall det skulle behövas. 

 

Figur 39: Bild på skyltningen och 1 av 3 trappor som finns i 3 hörn. 

6.4.4 Dimensionering 

Vid utformning av en ÅVC är det viktigt att ta hänsyn till antalet besökare 

som kan förväntas infinna sig på anläggningen vid ett och samma tillfälle 

(Avfall Sveriged, 2013). Dessutom bör det tas hänsyn till att få tillräckliga 

dimensioner på ytor och behållare samt att antal containrar är tillräckligt. 

Dessutom ska det även finnas tillräckligt med utrymme för rangering av 

containrar samt lagringsplats för tomma och fulla behållare.  

I den nya utformningen finns 24 containrar med måtten 6×2,5 meter som 

kommer att vara i bruk. Bakom varje container finns minst 10 meter fri yta 

då fulla containrar skall bytas och 0,5 meter mellan varje container. Dessa 

mått som redovisas i utformningen är hämtade från Avfall Sverige manual 

för utformning, 2013 av återvinningscentraler. 

Personalbyggnaden är 5×4 meter, farligt avfallsbyggnaden är 5×4 meter och 

återbruksboden är 5×3 meter. Valet av dessa mått grundas i de önskemål 

som kommunen hade vid intervjuerna. Denna begäran fanns i åtanke i 

utformningen och resulterade i de mått som projektet slutligen fick. 
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6.4.5 Placering av personal-, farligt avfall- och återbruksbyggnaderna 

En större befintlig personalbyggnad finns på Häringetorps 

återvinningscentral som ska finnas kvar när den nya återvinningscentralen 

ska anläggas. Detta för att det blir för långt avstånd mellan den stora 

personalbyggnaden som finns idag och den nya återvinningscentralen. 

Därför har en liten personalbyggnad placerats i mitten av den nya 

återvinningscentralen. Med den lilla personalbyggnaden får personalen en 

bättre relation med brukarna, syftet är även att personalen ska ha en bra 

uppsikt över verksamheten på anläggningen. I personalbyggnaden skall det 

även finnas en personal- och kundtoalett tillgänglig. 

Precis intill personalbyggnaden har farligt avfallsbyggnaden även kallad för 

”farliga baren” placerats. Farliga baren har fått den placeringen för att lättare 

vara bemannad och så att brukaren kan lämna av sitt farligt avfall. 

Återbruksbyggnaden har fått sin placering i närheten av personal- och farligt 

avfallsbyggnaderna. Enligt Avfall Sverige manual för utformning, 2013 är 

det en fördel för både personal och brukare om dessa tre byggnader är 

placerade intill varandra, se Figur 40.  

 

Figur 40: Bild på placering av personalbyggnad, farligt avfall och återbruk. 

6.4.6 Miljö, vegetation och gestaltning 

Enligt Avfall Sverige manual för utformning 2013, så kan träd och växter 

används för att skapa rum, avskärma, rama in och ge en estetisk tilltalande 

miljö. Träd fungerar som ljudabsorbenter och skapar skugga. Att ha en 

passande vegetationen och miljö hjälper till att minska bullret. En stor yta av 

träd och växter ska bevarats när centralen byggs för att ge en inramning runt 

återvinningscentralen, se Figur 41 och Figur 42, vilket även ger ett diskret 

intryck runt omgivningen.  
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Figur 41: Vegetationen runt anläggningen.  

 

Figur 42: Bild ovanifrån på vegetationen runt anläggningen.  

Containrarna som befinner sig inom återvinningscentralen är turkosfärgade 

då färgen anses ge ett passande intryck enligt författarna. Det finns även 

tydliga linjer samt skyltar inom området som underlättar för brukarna att 

hitta rätt på anläggningen. Övriga färger som valts baseras på det som anses 

komma underlätta arbetet framöver. Exempelvis är den gråa färgen runt 

anläggning till för att avdramatiserar eventuell smuts som brukar förekomma 

inom denna typ av verksamhet.  

Den oranga färgen på väggen bakom containrarna, se Figur 43, valdes då det 

är en komplementfärg till den turkosa vilket gör att det skär sig på ett 
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passande sätt samtidigt som det syns. Det är dock nackdel att en orange färg 

har valts då smuts kommer framträda tydligt. 

 

Figur 43: Närmare bild på färgerna som valts på containrar och väggar på anläggningen.  

Den nya personalbyggnaden och byggnaderna för farligt avfall och återbruk 

byggs i trä, se Figur 40. Detta görs för att anpassa byggnadernas utformning 

till den befintliga personalbyggnaden. Dessutom är Växjö en stad som 

allmänt har väldigt många träbyggnader vilket gjorde valet av material 

önskvärt.  
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

De studiebesök som gjorts på återvinningscentralen var berikande för 

framställandet av projektet då de har givit författarna en 

verklighetsuppfattning över hur en ÅVC fungerar. Dessutom var enkäterna 

och intervjuerna till hjälp för att förstå både personalens och brukarnas 

perspektiv. Dock upptäcktes det senare i arbetet att vissa av enkätfrågorna 

inte var relevanta för arbetet, som tillexempel ” Ålder på brukarna och 

personalen” eller ” Hur brukarna upplever servicen på ÅVC-en”. Detta beror 

på att författarna inte har tidigare erfarenheter av att utforma enkäter.  

Häringetops anläggning var den första ÅVC som besöktes eftersom den nya 

centralen ska utformas i detta område. När det gäller enkätfrågorna fanns ett 

förslag om att dela ut enkäterna på stan där allmänheten rör sig för att ta del 

av samhällets åsikter som sällan annars kommer upp. På grund av tidsbrist 

blev det inte av. Frågorna som utformades och ställdes på enkäterna var 

viktiga då negativa synpunkter uppkom. Dessa aspekter/synpunkter bidrog 

till planeringen och utformningen av den framtida återvinningscentralen för 

att förhindra eventuella framtida missnöjen. 

Ytterligare något som kunde förändras är antalet intervjuer som utfördes, 

med både personal och brukare. Även intervjuer med stora organisationer 

som har miljö- och återvinningsfrågor som fokusområde, exempelvis Green 

Peace eller Avfall Sverige. På grund av tiden som givits för att genomföra 

detta projekt fanns det ingen möjlighet att göra dessa intervjuer.  

7.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetet som utförts har resulterat i ett förslag till en ny ÅVC i 

Häringetorp. Kommunen gav en begränsad tomtyta där den nya ÅVC skulle 

ta plats. Området var tillräckligt stor för att kunna ta fram en god lösning 

utan att behöva ha i åtanke om ytan var tillräcklig stor. Om den befintliga 

tomten hade varit mindre skulle nog samma lösning fortfarande fungerat, 

dock hade kanske antalet fraktioner reducerats. Det unika med det nya 

förslaget är utformningen som är baserad efter hästskomodellen. Med denna 

typ av modell kan befolkningen i Växjö känna sig trygga och samtidig finna 

tycke kring smidigheten som utformningen medför. Syftet med den nya 

återvinningscentralen var att ta hänsyn till framkomlighet, säkerhet och dess 

funktion, vilket hästskomodellen bidrar till.  

Resultatet som tagits fram är den fördelaktigaste lösningen baserat på de 

studier som tillämpats tidigare. Dessa studier visar vilken modell som bäst 

appliceras på olika återvinningscentraler och baserat på studiernas 

presentation resulterade det i hästskomodellen på Häringetorp. Med hjälp av 
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tidigare forskning och diskussioner med Växjö kommun resulterade arbetet 

slutligen i en modern och effektiv ÅVC. 

Trots att resultatet är godkänt från Växjö kommun finns det några brister i 

arbetet som kunde förbättras. Däribland är placeringen av personal- och 

återbruksbyggnaderna en sådan brist då den är placerad bredvid farligt 

avfall. Denna placering kan leda till hälsofarliga konsekvenser. 

Ytterligare en nackdel är den befintliga positionen av den ytan som är utsedd 

för vitvaror och trädgårdsavfall. I den nya utformningen är detta område för 

tillfället placerade vid infarten. Med tanke på att det enbart konstruerats en 

utgång i ritningen måste de som ska lämna av vitvaror och trädgårdsavfall 

åka igenom hela anläggningen för att komma ut igen. Detta kan motverkas 

om en extra utgång adderas i planritningen. Anledningen till att det endast 

finns en utgång i planritningen är för att undvika att trafik korsas. Ett 

liknande problem är placeringen av ÅVS-en som för närvarande befinner sig 

vid utgången. Detta leder till att de som enbart ska besöka den delen måste 

åka igenom hela återvinningscentralen. Detta problem upptäcktes senare i 

utformningens skede, då tid inte räckte till för att ändra.  

Flera återvinningsstationer finns belägna runt om i Växjö, det innebär att 

möjligheten finns att slänga utan att behöva besöka återvinningscentralen, 

Men anledningen till att en ÅVS har lagts till i utformningen är för de 

brukare som har behov av att besöka både en ÅVC och en ÅVS.  

Något som skulle kunna tilläggas i den aktuella utformningen är ytterligare 

en behållare vid återvinningsstationen. Denna behållare ska vara till för 

kläder som kan skänkas istället för att brännas som de blir om de slängs i 

brännbart. Denna lösning skulle hjälpa till att bevara användbara kläder 

vilket både är en miljö- och resursfråga.  

Bortsett från de förbättringar som kunde tillfogas och de nackdelar som 

uppmärksammades blev författarna nöjda med resultatet av utformningen. 
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8. Slutsatser 

Resultatet från studien visar att både brukare och personal är relativt nöjda 

med den befintliga återvinningscentralen, men att det alltid går att göra 

förbättringar. Utformningen av den nya återvinningscentralen är baserad på 

de erfarenheter från andra utformningar på diverse återvinningscentraler där 

för- och nackdelar tagits i beaktande. Med tanke på att ett stort fokus sattes 

på att förbättra trafikflödet och säkerheten för personal och brukare blev 

resultatet att utforma återvinningscentralen efter hästsko-modellen. Då 

anläggningen utformas med tre bilfiler får brukarna större möjlighet att 

kunna röra sig fritt på återvinningscentralen dessutom minskar risken för 

kollision och underlättar trafikflödet. Det som även är bra med modellen är 

att brukare och personal har separat trafik. En vägslinga in till den nya 

återvinningscentralen finns kvar för att undvika trafikköer på vägnätet 

utanför anläggningen. Farligt avfall, personalbyggnad och återbruk har 

anlagts i mitten av den nya återvinningscentralen för att personal ska få 

bättre översikt över anläggningen samt för att finnas tillgängliga för 

brukarna vid behov. Långa parkeringsfickor har placerats på vardera sida för 

brukare som ska lämna farligt avfall eller besöka återbruk. Med denna typ av 

modell finns gott om plats med fraktioner med olika sorterings möjligheter. 

Fraktionerna är snedställda för att få ett bra fyllnadskrav och gör att 

brukarna slänger längst hela containersidan samtidigt underlätta för personal 

att byta ut mot nya. En del av tomtens vegetation har bevarats för att rama in 

och ge en estetiskt tilltalande miljö. Detta examensarbete kommer att 

användas av kommunen som underlag. 
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BILAGA 1: Mail intervju med Nicholas Jonasson och 

Michael Ljunggren 2016-05-13 

1. Vilken utformning tycker du är mest funktionell? 

Svar: Hästsko med tak. 

2. Vad tycker du skulle kunna förbättras eller utvecklas på 

Häringetorps ÅVC? 

Svar: Mer fraktioner-containerplatser, tak. 

3. Tycker ni att ÅVC området ligger i rätt plats i Växjö, där man har 

tagit hänsyn till besökaren/ brukaren? 

Svar: Ja! 

4. Vad är viktigt att tänka på vid utformning av en ÅVC (storhet, 

arbetsmiljön, antal container)? 

Svar:  1. Arbetsmiljö/Säkerhet. 

2. Hållbar även i framtiden, möjlighet till utbyggnad. 

5. Hur hanterar ni säkerheten i ÅVC? 

Svar:  1. Varselkläder enligt EN471 klass 3. 

2. Personal stoppar besökstrafik under tiden maskinarbete. 

3. Alltid två personer som frontar vid hotfulla eller våldsamma 

pågår i hallen besökare. 

6. Vad är för-nackdelar med Hästsko, Linjär och torg utformade 

återvinningscentraler? 

Svar: 1. Hästsko: 

 

– Bra överblick 

– Lätt för personal att ingripa 
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– Inte så lätt att utöka i framtiden 

– Dyrt vid ett beslut om tak 

2. Linjär 

 

– Lätt utbyggbar 

– Möjlighet till billigare takkonstruktion 

 

– Sämre överblick 

– Långa avstånd till utkanter 

3. Torg 

Ingen kommentar 

7. Hur kan placeringen av ÅVC påverka miljön? 

Svar: 1. Tunga transporter 

2. Buller 

3. Utsläpp 

4. Lukt 

5. Brandrisk 

8. Har ni tänkt samarbeta med en ytterligare ÅVC utanför Växjö, ex i 

andra städer? 

Svar: Nej, inte i dagsläget. 

9. Upplever du återvinningscentralen platseffektiv? 

Svar: Nej. 

10. Vad tycker du om trafiksäkerheten på Häringetorp? 

Svar: 1. Kan bli bättre 
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2. Avfart från väg 707 är ett problem vid köbildning 

3. Inga avgränsade filer uppe på ÅVC 

4. Container felplacerade vilket gör backning och parkering 

onödigt krångliga 

11. Vad tycker du om antalet containrar och hur ska de placeras? 

Svar:  1.Borde vara fler. Flera ”nya” fraktioner på gång.  

2. Snedställda och de containrar som används mest ska placeras 

längs in på ÅVC-en för att besökarna ska uppmuntras köra längre 

in på ÅVC-en och på så sätt undviks köbildning. 

 

12. Hur tycker du den befintliga belysningen? både under sommar & 

vinter? 

Svar: 1. Kan bara bli bättre. 

2. LED-teknik för bättre ljus samt mindre energiåtgång. 

13. Skulle du föredra ÅVC’n med eller utan tak? Med tak, i så fall 

varför? Utan tak, varför inte? 

Svar:   

– Personalen får en renare och torrare arbetsplats 

– Besökarna uppskattar taket som gör att fler hellre kör en bit för 

att lasta av och sortera, än slänger sitt avfall på hemmaplan. 

– Mer värderat än utan 

 

– Mörkt 

– Bullrigt (om man inte sätter in ljuddämpande innertak) 

– Kostsamt 

14. Hur tycker du ÅVC-en är skyddad mot inbrott? 

Svar: Ja, nyligen uppsatt system med direktlänk till larmoperatör verka 

fungera mycket bra. 
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15. Tycker du det är bra skyltat på Häringetorp? 

Svar: I dagsläget fungerar det nog, men behöver bli tydligare med fler 

besökare. 

16. Tror du både brukare och personal känner sig säkra när de vistats 

på ÅVC-en? 

Svar: Ja, förutom möjligen vid borttaget skyddsräcke vid tippfickor för 

bland annat trädgårdsavfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: sid1: (4) 

Mammo, Hasnein Tareq & Ali Nima 

BILAGA 2: Resultat från brukare på Häringetorp i 

Växjö 2016-04-24/26  

Diagram 1 

 

Diagram 2 

 

Diagram 3 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

< 1 gång 2-3 gånger 4-7 gånger > 10 gånger

Hur ofta besöker du ÅVC-en i 

månaden?

24%

76%

Vad tycker du om platsen/läget för 

ÅVC-en?

Bra

Dåligt

Helt ok

Kommentarer: 

- Bra, lätt att ta sig dit 

med bilen 

- Utanför staden men 

ändå nära  

- Svårt för de som inte 

har fordon 
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Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

Diagram 6 

 

 

 

 

32%

8%

60%

Hur ser du på säkerheten för dig som 

brukare när du vistas på ÅVC-en?

Ja

Nej

Varken ja eller nej

Kommentarer:  

- Personal finns alltid på 

plats vid behov och 

ger goda råd  

- Bra, personal är oftast 

på plats  

Kommentarer: 

- Kan bli bättre och 

större  

- Önskemål om mer 

information om 

containrarnas 

placering  

- Tydligare bilder på 

skyltarna kan vara till 

stor hjälp.  

Kommentarer:  

- Tydligare linjer  

- Man får se sig för i 

trafiken  

- Obehagligt när stora 

personalfordon vistas 

bland oss brukare  
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Diagram 7 

 

Diagram 8 

 

Diagram 9 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

- Dålig vägtrafik  

- Inga tydliga linjer  

- ÅVC-en är för liten  

- Inte många containrar  

 

Kommentarer: 

- Det kan bli långa 

väntetider när det 

uppstår köer, när det 

är många besökare 

samtidigt  
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Diagram 10 

 

Diagram 11 

 

Diagram 12 

 

 

 

 

Kommentarer:  

- Det funkar eftersom 

man vistas oftast 

under dagen  

- Belysning kan bli 

bättre framför allt när 

det är vintertid 

Kommentarer: 
- Det skulle vara ett bra ide 

att ha en 

återbruksbyggnad på plats  

- Det är fördel för miljön 

om man återanvänder mer 

istället för att slänga  

- Tror inte det behövs, då 

det finns redan en på 

Norremarks  

Kommentarer:  

- Hög ljudnivå  

- Helt okej eftersom 

man gör ett kort 

besök  

- Arbetsfordon skapar 

mycket buller  
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BILAGA 3: Resultat från personal på Häringetorp i 

Växjö 2016-04-24/26  
 

Diagram 1 

 

Diagram 2 

 

Diagram 3 

 

 

Kommentarer:  

- Bra, men vissa 

ställen är högt, 

tillexempel vid 

metallen och glas  

- Arbetsfordon orsakar 

mycket ljud  

- Använder  

hörselskydd  
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Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

Diagram 6 

 

 

 

Kommentarer:  
- Jobbigt när både vi som 

personal och brukare kör 

på samma körfält 

- Inte tillräckligt med plats 

vid byte av containrar då 

personfordon oftast kör 

bakom personalfordon 

- Trafiklinjerna är utslitna, 

väldigt otydligt  

Kommentarer:  
- Fler containrar  

- Farligt avfall bör vara i 

anslutning med 

personalbyggnaden  

- Vid vissa containrar 

saknas det staket, risk 

finns att man trillar ner  

- En längre slinga in till 

ÅVC-en med bommar  

- Personalbyggnad ligger 

för långt bort  

Kommentarer:  

- Kan uppstå köer när 

det är många 

besökare  

- Oorganiserad trafik 

inne på ÅVC-en  

- Gärna separata in-

och utfart för 

personal och brukare, 

separat trafik  

-  
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Diagram 7  

 

Diagram 8  

 

Diagram 9  

 

 

 

 

 

Kommentarer:  

- I dagsläget funkar det 

med tanke på att 

ÅVC-en är liten  

- Självklart är det 

alltid bra med 

containrar, men det 

är bara frågan om 

utrymme  
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Diagram 10  

 

Diagram 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer:  

- Skyltarna bör 

förbättras  

- De är för små och 

otydliga  
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BILAGA 4: Resultat från brukare på Huskvarnas 

sortergård 2016-05-03 

Diagram 1 

 

Diagram 2 

 

Diagram 3 

 

 

 

35%

65%

Vad tycker du om platsen/läget för 

ÅVCn?

Bra

Dåligt

Helt ok

Kommentarer: 

- Det ligger centralt för 

oss som bor i 

Huskvarna  

- Lätt att ta sig dit med 

fordon, cykel ock 

kollektivtrafik  

 



Bilaga 4: sid2: (4) 
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Diagram 4  

 

Diagram 5 

 

Diagram 6  

 

 

 

 

Kommentarer: 

- Bra för miljön  

- Bör finnas i varje 

ÅVC  

 

Kommentarer: 

- Det är bra skyltat  

- Personal finns 

tillgängliga om man 

behöver hjälp, inte 

förstår skyltarna  

 

Kommentarer: 

- Ja, man känner sig 

säker 

- Det är bra planerat, 

tydliga trafiklinjer 

och skyltar  
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Diagram 7  

 

Diagram 8  

 

Diagram 9  

 

 

 

 

Kommentarer:  

- Bra utformat  

- Man har tillgång till 

det mesta  

- Man har nära till 

personalbyggnaden  

- Tydliga in och utfart 
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Diagram 10  

 

Diagram 11 

 

Diagram 12 

 

 

Kommentarer:  

- Det är bra  

- Sällan det uppstår 

köer  

- Smidigt att köra in 

och ut  

Kommentarer:  

- Det är bra, finns goda 

valmöjligheter för att 

sortera  
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BILAGA 5: Resultat från personal på Huskvarnas 

sortergård 2016-05-03 

Diagram 1 

 

Diagram 2 

 

Diagram 3 

 

 

Kommentarer:  

- Eftersom vi använder 

hörselskydd så 

påverkas vi inte lika 

mycket som brukarna 

gör  
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Diagram 4 

 

Diagram 5  

 

Diagram 6  

 

 

 

 

67%

33%

Vad tycker du om trafiksäkerheten på 

arbetsplatsen?

Bra

Dåligt

Helt ok

Kommentarer:  
- Containrarna är bra 

placerade  

- Det finns tillräckligt med 

körfiler för att allt ska 

flyta på  

- Smidigt att köra in och ut 

från anläggningen  

- Personalfordon kommer 
inte i kontakt med 

personfordon 

Kommentarer: 

- Den är jätte bra 

- Fördelen är att 

trafiken är separat 

mellan personal och 

brukare  

- Det finns tillräckligt 

med utrymme för 

manövrering 
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Diagram 7 

 

Diagram 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer:  

- Skyltningen duger, 

men det finns alltid 

brukare som kommer 

fram och frågar  

Kommentarer:  

- Skönt att det är utan 

tak, då det kan 

uppstå mycket buller  

- Tak skulle inte vara 

fel då det kan skydda  

mot regn och snö  



Bilaga 6: sid1: (1) 

Mammo, Hasnein Tareq & Ali Nima 

BILAGA 6: Checklista 

 

1. Hur är arbetsmiljön? 

2. Hur är trafikflödet? 

3. Är det lätt att hitta avfallscontainrarna, är det bra skyltat? 

4. Är återvinningscentralen trygg för både brukare och personal? 

5. Vart har man placerat farligt avfall? 

6. Hur ser utformningen ut? 

7. Samspelet mellan brukare och personal i trafiken. 

8. Hur är bullernivån? 

9. Hur många fraktioner finns på anläggningen? 

10.  Placering av vita varor och trädgårdsavfall. 

11. Finns det ett återbruks byggnad? Storlek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7: sid1: (1) 

Mammo, Hasnein Tareq & Ali Nima 

 

BILAGA 7: Situationsplan 
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