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Sammanfattning
Arbetet grundar sig i de växande klimatproblem som just nu drabbar planeten jorden.
Den största anledningen till klimatförändringar är koldioxidutsläpp, som bland annat
kommer från det ständigt växande konsumtionssamhället. Det innebär att
konsumering och produktutveckling konstant ökar och bidrar till att även mängden
hushållsavfall stiger. Att världen är i behov av en mänsklig förändring blev tydligt
redan under studiens tidigare stadie, och en utökad kunskap om avfallshantering och
källsortering är en väsentlig faktor för att arbeta med att förbättra
konsumtionssamhället och minska klimatpåverkan på jorden. Genom en förbättrad
återvinning kan den linjära ekonomin uteslutas och istället ersättas med den cirkulära
ekonomin, vilket innebär att naturens resurser förnyas i samhällets kretslopp istället
för att bli till avfall.
Syftet med arbetet är att underlätta för samhället gällande källsortering av
returförpackningar. Målet med arbetet är sedan att ta fram ett förslag till förbättring
av ett miljöhus som utifrån tekniska och arkitektoniska aspekter skall underlätta
källsortering. Förslaget baseras på de kriterier och krav som finns för miljöhus och
utgår från området Kvarnholmen i Kalmar, men skall även kunna användas på fler
ställen där behovet finns.
Kvarnholmen är Kalmars stadskärna omslutet av vatten, uppfört som en 1600-tals
rutnätsplan med mycket kullerstenar och historiska byggnader. Därför har arbetet
kring utformningen varit viktig för att miljöhuset ska få en modern form samtidigt
som det kulturella i staden bevaras.
Ekonomi, tekniska funktioner, lagar och krav samt människans beteende är faktorer
som påverkar källsortering och återvinning. Olika teorier har tagits fram om hur
människan beter sig i ovårdade miljöer, där bland annat Broken Window Theory
tyder på att ett redan smutsigt rum riskerar att fortsatt bli nedskräpat. Resultaten
indikerar på att dagens miljöhus är otillräckliga gällande utrustning samt skötsel och
underhåll, vilket bidrar till ett sämre engagemang i källsortering och att miljöerna
fortsatt skräpas ned.
Arbetet ska utifrån granskade teorier, undersökningar och observationer av redan
befintliga miljörum resultera i ett miljöhus som med sin moderna utformning ska
inspirera till ökad källsortering i samhället. Genom att dessutom intervjua sakkunniga
och boenden i området, har kunskap delgivits om hur miljöhuset ska se ut och hur det
ska konstrueras för att både vara inbjudande för samhället men även funktionellt.
De valda metoderna och genomföranden av dessa har resulterat i ett förslag som
återspeglar och bevarar naturen och omgivningen, samt som underlättar för
allmänheten att källsortera avfall då miljöhuset utformas med en spännande fasad och
form som är inbjudande för gemene man. Då förutsättningarna från början har varit
att miljöhuset inte ska ha någon fram- eller baksida samt att det inte ska gå att äntra
huset, uppnås detta via luckorna som placeras i de utkragande armarna. På så sätt
slipper källsortering ske i en illaluktande miljö och istället kan sortering ske ostört i
naturen.
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Abstract
Detta arbete visar ett utformningsförslag på ett modernt miljöhus som skall underlätta
källsortering av returförpackningar i samhället, baserat på arkitektoniska och
tekniska funktioner. Arbetet grundar sig i de växande miljöproblemen som planeten
jorden utsätts för, där källsortering och återvinning är två viktiga faktorer som måste
utvecklas ytterligare för att kunna bidra till en förminskad klimatförändring.
Studien baseras på tidigare framtagna teorier, observationer, enkätundersökningar
och intervjuer med sakkunniga. Resultaten visar att ett miljöhus utformat utan frameller baksida och utan ingång, underlättar för sortering av avfall.
Nyckelord: Miljöhus, Källsortering, Återvinning, Kvarnholmen, Kalmar,
Klimatförändring, Fastighetsnära Insamling, Utformning, Arkitektur
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Abstract
This work shows a design proposal of a modern recycling house, which is developed
to ease waste sorting in a community, based on architectural och technical functions.
The work is based on the constantly growing environmental issues that affects planet
earth. Waste sorting och recycling are two important factors that have to be further
developed to contribute to a reduced climate change.
The study is based on previous produced theories, observations, surveys and
interviews with experts in different areas. The results shows that a recycling house
with no front or back and without entrance, makes it easier for people to engage in
waste sorting.
Key Words: Recycling House, Waste Sorting, Recycling, Kvarnholmen, Kalmar,
Climate Change, Waste Collection Point, Modeling, Architecture
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början ett verkligt projekt skapat av Tengbom i samarbete med Linnéuniversitetet i
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Kalmarsundsregionens Renhållare har det varit möjligt att utföra arbetet från start till
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hon har gett under arbetets gång. Genom hennes kreativitet och erfarenheter inom
arkitektur har ett välarbetat utformningsförslag kunnat tagits fram.
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1 Introduktion
Växthuseffekten och den globala uppvärmningen hotar planeten jorden. Den
snabbt ökande, negativa klimatförändringen beror på mänskliga aktiviteter
och bristande kunskaper om miljö och klimat. Den största orsaken till
klimatförändringar är koldioxid, som kommer från utsläpp från industrier,
transporter av olika slag och byggnader (WWF 2017). Förutom att förändra
el- och vattenanvändning i hushåll och byggnader, kan utökad kunskap om
avfallshantering och källsortering vara en bidragande faktor för att
expandera arbetet med att minska klimatpåverkan på jorden.
Idag är det de länder som anses vara industriländer som ligger bakom de
största koldioxidutsläppen, och detta beror bland annat på den ökade
konsumtionen och produktionen av nya material och produkter (WWF
2017).
I takt med att mängden konsumtion ökar, stiger även mängden hushållsavfall
i såväl utvecklingsländer som i industriländer och kommunalt avfall
beräknas att öka med minst 25 procent i Europa under kommande decennier
(Rousta & Ekström 2013; Engqvist 2006). I europeiska länder har fokus på
återvinning och resurseffektivisering ökat under de senaste 10 åren, och
genom att det kommunala arbetet med avfallshantering börjar högre upp i
avfallshierarkin, kan trycket på miljön minska. Avfallshierarkin innebär att
minimera, återanvända och återvinna material och avfall tidigt för att
undvika deponier. Trots detta har många länder fortfarande mycket kvar att
förbättra vad gäller hantering av avfall och effektivisering av tillgångar för
att förhindra beräknade ökningar (Naturvårdsverket 2017).
Genom att minska antalet deponier och öka mängden återvinning av
material kan den kommunala avfallshanteringen förbättras. Idag finns dessa
ansamlingar överallt i europeiska länder, och för att kunna minska antalet
deponier krävs att varje land istället kan bygga nya, relevanta system som
klarar återvinning av olika produkter och material (Engqvist 2006). För att
utforma passande miljö- och avfallsstationer med återvinning, erfordras att
kommunen kan definiera stadens avfallsproduktion och struktur (Gallardo &
Carlos 2014).
Denna studie fokuserar på att utforska Sveriges hantering av avfall och
källsortering, och hur dessa verksamheter kan förbättras med hjälp av nya,
förbättrade miljöhus för mindre bostadsområden och stadsdelar.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Sverige är ett land som återvinner mer hushållsavfall än vad många andra
europeiska länder gör idag, men arbetet om återvinning måste ändå
utvecklas ytterligare för att Sverige ska kunna vara ledande inom ämnet
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(Naturvårdsverket 2015). För att öka arbetet med avfallshantering och
källsortering, finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till vid utformning av
miljöstationer. Tekniska funktioner, ekonomi, klimat samt olika lagar och
andra krav är några aspekter att ta i beaktande och som varierar från
kommun till kommun. Den största aspekten att ta hänsyn till är den sociala
faktorn och invånares involvering i källsortering. Långa distanser till
miljöstationer, överfulla sopkärl, för litet utrymme för sortering i hushållen
och brist på kunskap om material är exempel på faktorer som kan medföra
att källsortering inte sker på rätt sätt. Förutom att förbättra utformningen av
allmänna miljöstationer, måste kommuninvånarna även få mer kunskap om
avfallshantering och hur källsortering i hushållen bör utföras (Gallardo &
Carlos 2014; Rousta & Ekström 2013).
I större städer är avstånden ofta långa till återvinningscentraler och för
bostadsområden byggs det istället mindre miljöhus, miljörum i källare eller
miljörum i separata hus. Dessa sorteringsplatser är dåligt utformade för sitt
ändamål och är snarare motbjudande än tilltalande, ofta på grund av
bristande skötsel och underhåll. Miljörum som är röriga och ligger avsides
är dessutom ofta mer utsatta för bränder eller vandalisering, då övervakning
och tillsyn inte sker lika ofta (24kalmar 2017).
Problemet ligger hos människorna i samhället som inte vårdar dessa
lokaliteter och som inte är noggranna i sin egen avfallshantering. Broken
Window Theory är en teori som pekar på att människor som redan vistas i
ovårdade miljöer inte försöker vårda dem bättre (Wilson & Kelling 1982).

1.2 Syfte och Mål
Syftet är att underlätta samhällets källsortering av returförpackningar.
Målet är att undersöka och utreda vilka funktioner och vilken utformning ett
miljöhus skall ha för att underlätta källsortering. Målet är även att ta fram ett
förslag till förbättring av ett miljöhus, ur ett tekniskt och arkitektoniskt
perspektiv.

1.3 Avgränsningar
Fokus ligger på framtagandet av modellen för miljöhuset och vägen fram till
en lösning; vad modellen ska innehålla för funktioner samt olika
detaljlösningar. Volymerna för de olika avfallsfraktionerna ska vara gällande
för Kvarnholmen i Kalmar, och därmed avgränsade för användning av
privatpersoner. Det har därför inte lagts någon fokus på avfall från företag
och industri. Avfallsstatistik har heller inte tagits i hänsyn vid
dimensionering av fraktionernas kärlstorlekar, utan har endast använts vid
observationer av befintliga miljörum.
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Undersökningen har heller inte varit att utreda hur ofta miljöhuset behöver
tömmas, eller hur skötsel och underhåll ska planeras. Arbetet berör heller
inte grovavfall, miljöfarligt avfall eller el- och matavfall. Studien avgränsas
till tre fastigheter kvarnholmen i Kalmar, och ingen ekonomisk bedömning
har gjorts för det föreslagna miljöhuset.
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2 Teoretiska utgångspunkter
2.1 Begreppsdefinitioner
I Tabell 1 redogörs definitioner för centrala termer och begrepp som
används i rapporten.
Tabell 1: Definitioner för termer och begrepp, Del A.

Termer och begrepp

Definition

Avfall

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som
individen gör sig av med eller är pliktig att göra sig av
med.

Avfallshierarki

Även kallad avfallstrappan.
Minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi,
deponera.

BBR

Boverkets Byggregler, läsanvisningar och information
om byggande.

BIM

Building Information Modeling. En arbetsmetod för
byggprocesser där 3D-modeller kan projekteras fram.

CNC

Computer Numerical Control. Är ett system för att
styra verkstadsmaskiner.

EFTA

European Free Trade Association, en europeisk
frihandelsorganisation.

EU

Europeiska Unionen. Internationell organisation där
europeiska medlemsländer samarbetar inom olika
områden.

Exponentiell ökning

En ökning som sker med en procentsats.

Fraktioner

De olika kategorierna av avfall, tillexempel plast,
metall, tidningar, färgat glas etc.

FNI

Fastighetsnära insamling. Källsorterade restprodukter
utöver hushållsavfall.

FTIAB

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

The Great Pacific
Garbage Patch

Här förkortat GPGP. En ansamling av skräp benäget i
havet mellan Hawaii och Kalifornien.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall från privatpersoner, kontor,
restauranger och skolor. Det definieras som osorterat
avfall.

Kommunalt
renhållningsmonopol

Lag som infördes 1972, innebärande att kommunerna
hade skyldighet att ta hand om allt avfall från
hushållen.
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Tabell 1: Definitioner för termer och begrepp, Del B.

Termer och begrepp

Definition

Kretsloppspropositionen

Innehåller riktlinjer för en hållbar utveckling, varor
skall tillverkas så att de kan återvinnas och ingå i
kretslopp. Begrepp som kretslopp och producentansvar
används.

Källsortering

Liknande sopsortering. Sorterar avfallet utefter vart det
härstammar ifrån. Därefter kan det återanvändas,
återvinnas, skapa energi eller deponeras.

Legering

En sammansättning av metaller och andra
grundämnen.

Miljöhus

De olika fraktionerna sorteras i kärl i fristående
byggnad.

Miljörum

De olika fraktionerna sorteras i kärl i ett rum integrerat
med byggnaden.

Miljöstation

Obemannad station för avfallssortering med farligt
avfall inkluderat.

NFC-tag

Near Field Communication, två enheter kan
kommunicera med varandra genom att de rör vid
varandra. T.ex. en dörrtagg.

Nudge-psykologin

Att ändra människors beteende på ett förutsägbart sätt
utan att förbjuda alternativ eller ändra ekonomiska
initiativ.

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development. Den internationella organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling.

Polymer

Kemiska föreningar uppbyggda av långa kedjor av
mindre enheter.

Stadsrum

Områden i staden där människor kan mötas och röra
sig fritt.

SketchUp

Programvara för modellering av 3D-modeller.

UWS

Underground Waste System.
Då kärlet som avfallet samlas i är placerat under
marknivån.

Återvinning

Innebär att reproducera material som sedan kan bli till
nytt material eller till energi.

Återvinningsstation

En station som är öppen för allmänheten till att
källsortera avfall, ej farligt avfall.
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2.2 Avfallet i miljön
2.2.1 Nedskräpning i Sverige
Nedskräpningen i Sverige är ett tydligt tecken på resursslöseri och allt skräp
är egentligen avfall som borde återvinnas. Det bidrar inte bara till ett fult och
besvärande samhälle, utan skadar även djuren och naturen. Trots kunskap
om att en redan skräpig omgivning bidrar till mer nedskräpning, fortsätter
svenskarna att kasta skräp på gator, vägar, i vattendrag och på andra
allmänna platser. 82 procent av Sveriges befolkning anser att nedskräpning
är ett problem, men enligt statistiken är det ändå 58 procent som uppger att
de aldrig skräpar ner. Under 2016 höll stiftelsen Håll Sverige Rent i en
plockanalys över skräp på utvalda stränder i Sverige (Håll Sverige Rent
2017a). Utifrån denna undersökning kunde slutsatserna dras att den största
källan till nedskräpning är de enskilda konsumenterna. De står för 69
procent av all nedskräpning, medan industrier står för 28 procent och tre
procent kommer från okända källor. Skräpet bestod bland annat av
förpackningar med kort användningstid och engångsförpackningar, där plast
var det vanligaste återkommande materialet.
Enligt mätningar gjorda av Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån,
finns det i snitt sex skräpföremål per tio kvadratmeter (Håll Sverige Rent
2017a). Det innebär att en trottoar som är två meter bred och hundra meter
lång, innehåller totalt 179 olika skräpföremål. Det vanligaste skräpet på
Sveriges gator idag, som även är det som ökar mest, är cigarettfimpen. Av
allt skräp står cigarettfimpen för 64 procent, och av dessa sex skräpföremål
per tio kvadratmeter, är nästan fyra av dem fimpar.
Fimparna består av ett plastfilter, cellulosaacetat, som tar upp tobakens
farliga ämnen för att de inte ska hamna i rökarens lungor (Håll Sverige Rent
2017b). Problemet är att när cigarettfimpar slängs på marken, hamnar även
plastfiltret och alla farliga ämnen i naturen och påverkar miljön och alla
djur.
Förutom cigarettfimpen är det papper och plast som utgör största andelen
skräp i Sverige (Håll Sverige Rent 2017a). I dagens konsumtionssamhälle
används ofta plast som material för förpackning av produkter. För att sådana
förpackningar inte ska skapa någon större miljöpåverkan än vad som redan
sker vid själva framställningen, krävs det att avfallshantering sker på rätt sätt
med hänsyn till avfallstrappan (WWF 2017). Plastskräpet antas öka och om
inga åtgärder tas till, år 2050 finns risken att det kommer att finnas mer plast
än fisk i havet. Detta enligt rapporter från Ellen MacArthur Foundation (Håll
Sverige Rent 2017c)
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2.2.2 Plast – ett användbart men miljöpåfrestande material
Plast är ett lätt, billigt och användbart material som kan användas till många
olika ändamål. Det är ett beständigt material bestående av polymerer, vilket
bidrar till att plastföremål samlas upp och bildar högar av skräp i deponier
eller ute i naturen och i vattendrag. Produktionen av plast är dock ett stort
problem för miljön, då nästan fyra procent av världens olje- och
gasproduktion används som bränsle för att framställa olika plaster
(Hopewell, Dvorak & Kosior 2009). Framställningen är dock inte det som
har störst påverkan på miljön. När plaster hamnar i naturen, sönderdelas de
sakta men säkert till mindre bitar som kallas mikroplaster (Håll Sverige Rent
2017a). Benämningen mikroplast är ett samlingsnamn för plastobjekt som
bryts ned till mindre plastbitar, i storlekar från en nanomillimeter till fem
millimeter (Naturvårdsverket 2017 a).
När plastföremål övergått till att bli mikroplaster, kommer de alltid att finnas
kvar i naturen och enligt forskare kan de även fungera som magneter och
binda upp kemikalier till höga koncentrationer(Håll Sverige Rent 2017a).
Dessa mikroplaster och kemikalier som ligger i naturen och i haven, är så
pass små att djur och mindre levande organismer som musslor och fiskar får
i sig dem via näringskedjan. När de får i sig dessa mikroplaster finns en stor
risk att de fortsätter att klättra i näringskedjan, och kan i slutändan till och
med nå människan (NyTeknik 2018). Exakt vilken skada mikroplasterna kan
utgöra för marint liv och för människan har inte kunnat fastställas, men att
de är ett stort problem som måste försvinna är tydligt.
Mätningar och observationer i världshaven har utförts ända sedan 1970-talet,
och visar att mängden mikroplaster varje år ökar exponentiellt samt att
tillförseln av plast till haven är större än vad utförseln är (The Ocean
Cleanup u.å. a). Vid elva tillfällen under augustimånad år 1999 utfördes en
undersökning i Stilla Havet angående halterna plankton i jämförelse med
mikroplaster (Moore, Moore, Leecaster & Weisberg 2001). Halterna
undersöktes både i mängd och i massa. Mängderna av plankton var högre än
mängderna av mikroplast, dock visade resultaten att vid sex av de elva
mätningstillfällena fanns betydligt mer massa av plast än av plankton.
Mikroplasterna är dock inte det enda som hamnar i haven. Plastskräp som
inte har sönderdelats till mikroplaster hamnar i hav och sjöar i alldeles för
stora mängder (Håll Sverige Rent 2017a). Sälar och fåglar fastnar i
plastpåsar eller misstar skräpet för att vara mat, och svälter till slut ihjäl då
plasten fyller deras matsmältningsorgan. Precis som med nedskräpningen på
land, kostar det enorma summor att städa bort all plast och annat skräp som
kastas i eller på annat sätt hamnar i vattendrag.
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2.2.3 The Great Pacific Garbage Patch
Organisationen The Ocean Cleanup studerar och utvecklar olika tekniker för
att kunna rensa världens hav från plaster och annat skräp. Det finns idag fem
områden i världshaven där oceanströmmar koncentrerar plasten så pass att
det till slut inte kan försvinna av sig själv (The Ocean Cleanup Foundation
u.å. b). Dessa områden kallas för Ocean Garbage Patches, där den största av
dem ligger mellan Hawaii och Kalifornien. Ansamlingen kallas The Great
Pacific Garbage Patch, här förkortat GPGP, och uppskattas till att ha en yta
tre gånger så stor som Frankrike.
Varje år utförs mätningar i dessa områden, och vid senaste mätningen
upphittades mer än 1,8 triljoner plastprodukter som flöt omkring i GPGP
(The Ocean Cleanup Foundation u.å. b). Området som utgör GPGP har
delats upp i två delar; ett centrum med högre densitet av plast och ett
omkringliggande område med lägre densitet. All plast som togs till
beräkning från det centrala området uppskattades till att väga 80 000 ton,
vilket är 4-16 gånger mer än vid tidigare mätningar. Om det yttre området
också hade ingått i beräkningarna, skulle den totala massan istället väga
omkring 100 000 ton.

2.2.4 Vem bär ansvaret över avfallet?
Huvudansvaret för att nedskräpning skall upphöra ligger främst hos
konsumenterna. Det kan låta som ett enkelt problem att lösa, men det behövs
ändå en hel del individuella och kollektiva insatser för att få ett slut på
nedskräpningen. En rörelse som Håll Sverige Rent har anordnat är dagar
med skräpplockaraktiviteter (Håll Sverige Rent u.å. g). Deltagare i
aktiviteterna blir mer medvetna om problemet med nedskräpning och ju fler
som blir insatta, desto snabbare kan beteendet kring avfallshantering
förbättras.
Även om nedskräpning upphör och skräp istället kastas i soptunnor eller
större avfallskärl, måste avfallet fraktas bort från kärlen och vidare till
återvinningscentraler.
När det gäller förpackningar och tidningar har Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, FTI, ansvaret (Förpacknings- och tidningsinsamlingen
u.å.). FTI ägs av fem materialbolag; Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur,
Returkartong och Svensk glasåtervinning. Tillsammans arbetar bolagen för
att insamling och återvinning av olika förpackningar och tidningar skall vara
enkelt. Visionen är att det ska vara enkelt både för konsumenter och
producenter att återvinna rätt. Metoden baseras på producentansvaret som
riksdagen införde år 1994, och grundar sig i de förordningar som regeringen
tagit fram angående producentansvaret för förpackningar och tidningar.
Verksamheten finansieras till största del med hjälp av de

8
Harrysson & Strandman

förpackningsavgifter som producenterna av en vara eller förpackning måste
betala.
Hur avfallet hanteras och transporteras lokalt, står kommunen och
länsstyrelsen själva för. De följer dessutom allmänna föreskrifter som gäller
för hela Sverige, till exempel miljöbalken (SFS 1998:808; Avfall Sverige
2009). För gränsöverskridande avfallstransporter har dock fem av Sveriges
21 länsstyrelser ansvaret över tillsammans (Naturvårdsverket 2017 b). De
fem styrelserna är; länsstyrelsen i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm samt
Götaland och Skåne.
Vad som gäller för gränsöverskridande avfallstransporter finns med i
lagstiftningen som kallas avfallstransportförordningen (Naturvårdsverket
2017 b). Förordningen behandlar vilka regler som gäller för avfallstransport
över gränser. Till exempel beror det på vilket sorts avfall som ska
transporteras och vart det ska transporteras för att avgöra om transporten är
anmälningspliktig, informationspliktig eller till och med helt förbjuden.
Farligt avfall får exempelvis inte transporteras från Sverige till ett land som
inte är med i EU, EFTA eller OECD.
Övriga 16 länsstyrelser skall se till att avfall hanteras enligt de gällande
bestämmelserna som finns i miljöbalken, samt enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd från miljöbalken (Naturvårdsverket 2017 b).

2.3 Användningen av återvunnet material
Kommande stycken informerar om vad återvunnet material kan användas till
och varför återvinning är nödvändigt.

2.3.1 Nytillverkning och återvinning av plaster
Vad många inte vet är att det finns flera olika sorters plasttyper s.k.
termoplaster, däribland traditionella plaster som tillverkas med fossila
bränslen, det vill säga bränslen som inte är förnybara (Håll Sverige Rent
2017a).
Observationer visar att den nuvarande användningen av plast inte är
tillräckligt varaktig för att kunna bidra till en hållbar utveckling och framtid.
En stor del av all plast idag framställs för att användas som
engångsprodukter eller som förpackningar som slängs inom ett års tid. I och
med att plast består av beständiga polymerer, kan plastföremål ligga kvar i
naturen längre än vad som är synligt för ögat.
På grund av detta, och på grund av den mängd koldioxid som släpps ut vid
tillverkning, är återvinning av plast en av de viktigaste åtgärderna som en
människa kan göra för miljön idag (Hopewell, Dvorak & Kosior 2009). Två
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av de bästa sätten för att minska koldioxidutsläpp vid förbränning och
tillverkning av plast, är via en ökad materialåtervinning av
plastförpackningar samt övrig plast som ej används till förpackningar
(Waste Refinery 2013).
En annan typ av plast är bioplast, som snarare används som ett
samlingsnamn för ytterligare två typer av plaster; biobaserade plaster och
biologiskt nedbrytbara plaster.
De biobaserade plasterna är till skillnad mot de traditionella plasterna
tillverkade med hjälp av förnyelsebara bränslen (Nordisk Bioplastförening
u.å.). Tack vare tillverkningen med förnyelsebara råvaror minskar utsläppen
av olika växthusgaser och fossila resurser besparas. Dock sönderdelas de
biobaserade plasterna lika långsamt som traditionella plaster och försvinner
förmodligen aldrig helt om de hamnar i naturen (Håll Sverige Rent 2017a).
Biologiskt nedbrytbar plast tillverkas med en kortare hållbarhet, vilket
innebär att plasten lättare kan brytas ned än den traditionella plasten (Håll
Sverige Rent 2017a). Nedbrytningsfasen sker med hjälp av mikroorganismer
som bryter ned plasten till naturliga substanser som vatten, koldioxid och
kompost. I och med en sämre hållbarhet och en snabbare nedbrytning, kan
problem i återvinningsprocessen av sådan plast uppstå. Detta eftersom att
den återvunna plasten får en betydligt sämre kvalitet än vad till exempel
traditionell plast får vid återvinning. All plastkvalitet försämras överlag vid
återvinning, men genom att från början tillverka plast med bättre hållbarhet,
kan även kvaliteten i återvunnen plast förbättras.

2.3.2 Återvunnet blir byggstenar
Plast och annat material kan även användas på nytt både efter återvinning
men även i sitt ursprungliga format. Exempelvis kan de återanvändas inom
byggbranschen, där PET-flaskor som samlas in fylls med mjukplast och blir
till byggstenar (Ecobricks u.å.). Organisationen som kommit med idén kallas
Ecobricks, och jobbar med att återanvända plastprodukter. Tanken är att
fylla PET-flaskor med mjukplast, och sedan sammanfoga dessa till
triangulära eller hexagonformade byggstenar. Dessa byggstenar kan
användas i bland annat utfackningsväggar som sedan putsas över.
Förutom Ecobricks har arkitekten Michael Reynolds grundat ett koncept
som också baseras på att bygga med återvunnet material. Konceptet kallas
”Earthship global” och det hela började med att bortkastat stål och tomma
metallburkar sammanfogades till byggblock (Earthship Global u.å.). Detta
har anammats och konceptet har lett till flertalet hela byggnader som är
byggt av återvunnet material. En annan byggsten som ofta används är
bildäck. Däcken staplas på varandra likt tegelstenar, binds ihop och beläggs
sedan med puts som fasadmaterial.
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2.3.3 Återvunnet blir nytt material
Återvunnet material kan idag även återvinnas ytterligare eller användas för
framställning av helt nya material. Av allt färgat och ofärgat glas som
framställs idag består cirka 90 respektive 35 procent av återvunnet glas
(Affärsverken 2016). Den övriga delen av glas som återvinns kan malas ner
till mindre korn och användas i betong. Förpackningar av papp, plast och
metall blir ofta till nya förpackningar samtidigt som tidningar blir råvara till
nytt papper i form av hushållspapper, toalettpapper och förpackningar.
Det tidigare nämnda konsumtionssamhället kännetecknas av den linjära
ekonomi som utvecklades i samband med industrisamhällets framfart. Med
linjär ekonomi avses en förmåga att utvinna och utnyttja naturresurser för att
sedan producera, konsumera och till slut bli kvitt avfallet utan någon tanke
på återvinning (SOU 2017:22). Istället för att arbeta på det sättet med
råvaror, måste arbetet med återvinning och naturresursernas kretslopp
förbättras. Detta innebär att den linjära ekonomin måste utvecklas till att bli
en cirkulär ekonomi, där naturresurser förnyas i samhällets kretslopp istället
för att övergå till avfall.

2.3.4 Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi innebär att effektivisera användningen av naturresurser
(SOU 2017:22). Detta bidrar till en bättre miljö och ett renare näringsliv,
samt sänkta kostnader för samhället gällande avfallshantering och underhåll
av sjöar, gator och andra områden utsatta för nedskräpning. Målet är att
avfall inte skall uppstå överhuvudtaget, utan resurser skall istället hållas
inom samhällets kretslopp och återvinnas eller på ett säkert sätt föras tillbaka
till naturen.
För att nå målet måste det dock ske stora förändringar i samhället, där
reducering av mängden hushållsavfall är ett av dem (SOU 2017:22). Ett
förslag från regeringen är att varje kommun ska ha skyldighet till att
informera sina invånare om hur avfallsförebyggande åtgärder kan utföras,
samtidigt som kommunerna själva måste utveckla möjligheterna för
produkt- och materialåtervinning.
Att utveckla den cirkulära ekonomin kräver dock att samtliga förändringar
som tagits fram för samhället utförs, för att de skall kunna styrka varandra
och tillsammans bidra till utvecklingen (SOU 2017:22).
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2.4 Källsortering i Sverige genom tiden
2.4.1 Sverige - Dåtid
Sverige är idag, jämfört med många andra länder i Europa, bra på att
återvinna hushållsavfall och att källsortera (Naturvårdsverket 2015). För
många kan det ses som en självklarhet att källsortera glas, plast och papper,
men det har inte alltid varit så (Sveriges Radio 2014).
I och med att industrialiseringen nådde Sverige under 1800-talet skedde en
stor förändring både ur en ekonomisk synvinkel och med en stigande
levnads- och bostadsstandard (Sjöstrand 2014). Allra främst märktes dessa
förändringar i de större städerna, till exempel i huvudstaden Stockholm dit
allt fler människor flyttade. Den ökande befolkningen i kombination med en
ökande konsumtion, kom att prägla mängden avfall under slutet av 1800talet och början på 1900-talet. Att källsortera tog fart i Stockholm under
denna tid, då den slutliga avfallshanteringen byggde på att använda avfall
och mat som gödsel och föda till bland annat grisar (Sveriges Radio 2014).
Allt avfall kunde dock inte användas som gödsel eller mat till djur, och på
grund av ökande mängd hushållsavfall och bristande kunskap om
återvinning, ökade förbränningshanteringen av avfallen (Sjöstrand 2014).
Men på grund av bristande kapacitet hos förbränningsugnarna och
svårigheten att förbränna vissa material, började istället avfall att lämnas på
soptippar, med andra ord deponier.
Både förbränningsanläggningar och deponier placerades utan hänsyn till de
boendes trivsel, hälsa och psykologiska synvinklar, och luftföroreningar i
form av rök och annan smuts började noteras (Sjöstrand 2014).
Under 1960-talets senare år började miljöproblem baserade på luft- och
vattenföroreningar att sättas i samband med förbränning och
deponihantering (Sjöstrand 2014). Att hitta en ny lösning på den slutliga
avfallshanteringen började diskuteras och argument om kompostering och
kretslopp togs upp. Denna sorts hantering av avfall byggde på
tillvaratagande av naturresurser istället för förbränning, vilket skulle gagna
miljön.
I och med ett växande miljöengagemang hos allmänheten, och med
oljekrisen som uppstod 1973, förstärktes medvetandet om att jordens
resurser faktiskt är ändliga (Sjöstrand 2014). Under år 1976 kom det första
miljöpolitiska handlingsprogrammet där avfallshanteringen togs upp som
källa till luftföroreningar men även som ett eget problemområdet i och med
alla deponier som uppstått. Under 1970-talet startade även kampanjen Håll
Skärgården Ren som senare slogs ihop med stiftelsen Håll Sverige Rent.
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Några år tidigare, under 1967, tillsattes en kommitté för att arbeta mot
nedskräpning och för ett renare samhälle (Sjöstrand 2014). I kommittén
diskuterades och undersöktes det om produktionen av avfall kunde minska,
allra främst tillverkningen av olika sorters förpackningar. Dessa arbeten och
undersökningar resulterade dels i ett förespråkande för pantsystem av
flaskor, men också i en utredning kallad Ett Renare Samhälle. Utredningen
låg till grund för att riksdagen skulle besluta att anta en lag om kommunalt
renhållningsmonopol med start under 1972.
I och med lagen om kommunalt renhållningsmonopol, kunde krav ställas på
att avfall skulle sorteras och behandlas var för sig, beroende på material
(Sjöstrand 2014). Efter detta började kunskapen om återvinning ta fart på
riktigt och kommunal återvinning infördes i Stockholm under det tidiga
1970-talet. Själva användningen av återvinning hade funnits sedan tidigare,
men det var det kommunala arbetet som fick en förnyelse när en mindre
kommunalt arrangerad återvinning infördes. En försöksverksamhet startade i
Stockholm år 1972, där insamling och hämtning av papper skedde i
samarbete med en returpappersfirma. Denna returverksamhet utökades sedan
under 1973 genom att glascontainrar ställdes ut vid uppsamlingsplatser, och
under 1974 infördes även ett fåtal insamlingsplatser för järn- och
metallskrot.
En expertgrupp i Stockholm togs sedan fram för att arbeta med ökad
återvinning, där material i framtiden skulle sorteras maskinellt vid
behandlingsanläggningarna (Sjöstrand 2014). Ytterligare en arbetsgrupp
bestående av representanter från bland annat Håll Sverige Rent, utsågs för
att utreda möjligheterna för återvinning från hushållen. 1974 kom den första
rapporten från gruppen, som framförallt förespråkade pappersinsamling i
hemmen. För att aktivera fler i återvinningshanteringen av avfall,
argumenterades det för att medborgare över hela landet måste ha beredskap
om att en eventuell råvarubrist kan uppkomma om inte återvinningen
förbättras.
Trots återvinningens växande omfattning, var det fortfarande förbränningen
som tog hand om den största mängden avfall (Sjöstrand 2014). Men i och
med avfallets förändrade sammansättning, uppstod problem för
förbränningsanläggningarna. Något som skapade stora problem och skador
på förbränningsugnarna var den ökade mängden plast, som även hade en stor
negativ miljöpåverkan i form av rökgasutsläpp. Förbränningsutsläpp utan
rening var en stor påfrestning för miljön, medan utsläpp med rening inte var
möjlig på grund av bristfällig teknik och kunskap. I och med detta problem,
började återvinningen att anses vara en metod för att rädda framtiden, och
fler började inse att jordens naturresurser var begränsade. 1975 beslöt
riksdagen att återvinning skulle bli det dominerande målet inom svensk
avfallshantering.
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2.4.2 Håll Sverige rent
Kampanjen Håll Naturen Ren lanserades 1962 på initiativ av Svenska
Naturskyddsföreningen och en logotyp togs fram för första gången (Håll
Sverige Rent u.å. c). Vidare, mellan 1970-1984 började kampanjen Ett
Renare Samhälle att drivas av rikskommittén Håll Sverige Rent, tillsammans
med länskommittéer i hela Sverige. Denna rikskommitté kom under året
1983 att övergå till en stiftelse med samma namn, som grundades av
Naturvårdsverket tillsammans med AB Svenska Returpack.
Idag arbetar Håll Sverige Rent med att minska nedskräpningen, utveckla
återvinningen och utveckla individers och organisationers miljövårdsansvar.
För att nå dessa mål tar stiftelsen fram en rad olika kampanjer som till
exempel Vi Håller Rent; en kampanj där både barn och vuxna tillsammans
plockar skräp i naturen och i städerna. Genom dessa kampanjer ska
människors beteende och attityder kring nedskräpning och avfallshantering
förbättras och målet är att till slut få ett stopp på all nedskräpning i landet.
Håll Sverige Rent jobbar inte bara med kampanjer, utan bedriver även
miljöutbildningar inom skolomsorgen för att skapa framtidstro och
handlingskraft, och genomför konkreta projekt tillsammans med
samarbetspartners (Håll Sverige Rent u.å. d). Miljömärkningar delas ut för
att uppmuntra och stötta eventarrangörer till att ta ett miljöansvar vid
evenemang där stor nedskräpning annars kan uppstå.
Att arbeta mot nedskräpning blir allt viktigare då det inte bara kostar pengar
för kommunerna och skapar en otrygghet bland invånare, utan främst för att
det skadar miljön (Håll Sverige Rent u.å. e). Att kasta aluminiumburkar,
plastförpackningar, och annat material i naturen gör att onaturliga ämnen
sprids, djur skadas och miljön i allmänhet förfulas och förlorar
attraktionskraft.
Det största problemet med nedskräpning är att människor tror att när det inte
syns för ögat, är det borta. Så är dock inte fallet. En plastpåse som hamnar i
naturen kan ligga kvar i upp till 10-20 år innan den sönderdelas till mindre
mikroplaster (Håll Sverige Rent u.å. f). Mikroplasterna i sin tur kommer
aldrig att brytas ned helt, vilket betyder att skräpet skadar miljön och djur
längre än vad som kan tros.
Att minska nedskräpningen handlar först och främst om att slänga sopor och
avfall i sopkärl och inte i naturen, men avfall skall även sorteras rätt utefter
materialsort (Sveriges Avfallsportal 2017). I hushållen finns allt från
förpackningar i glas, plast och papp, men även batterier, glödlampor och
grovsopor skall sorteras för att farliga ämnen skall kunna tas om hand.
Genom att återvinna minskar antalet deponier, kommunen sparar energi och
pengar, och viktigast av allt är att materialåteranvändning bidrar till en
besparing av naturresurser.
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2.4.3 Sverige - Nutid
Sedan 1975 har mängden återvinning av både avfall och material ökat
markant, samtidigt som antalet deponier minskat med nästan 50 procent
(Sveriges Avfallsportal 2016). Men med ökad konsumtion och produktion
har även mängden avfall ökat, vilket gör att arbetet med att återvinna
fortfarande behöver förbättras.
Från 1975 fram till år 1993, föreslogs en rad olika bidrag för att utveckla
avfallshanteringen (Boverket 2011). Bland annat skulle insamlingen av
tidningspapper införas på ett större vis än tidigare, samt att insamling och
återvinning av glas skulle utvecklas för att underlätta arbetet och riskerna för
renhållningsarbetarna.
Sverige var inte det enda landet i världen som under 1990-talet genomgick
många nya förändringar och lagar för att förbättra materialhanteringen. 1992
antogs den globala handlingsplanen Agenda 21 av FN, som skapats med
hjälp av organisationer och regeringar från hela världen (Sustainable
development 1992). Handlingsplanen innehåller en rad olika paragrafer om
vilka handlingar som måste tas i beaktning för att arbeta för en hållbar
utveckling och en materialhantering utifrån den så kallade
kretsloppspropositionen. Varor och produkter skulle tillverkas för att kunna
återvinnas, och producenterna hade ansvaret att samla in och hantera allt
avfall (Fältbiologerna 2012; Boverket 2011)
Den redan befintliga lagen om kommunalt renhållningsmonopol avskaffades
1994, och istället infördes producentansvaret (Johansson 2004). Ansvaret
över avfallshantering blev därmed fördelat mellan kommuner och
producenter, där producentansvaret innebar att producenterna hade ett
ekonomiskt och fysiskt ansvar för olika grupper. För kommunerna infördes
en lag om kommunal avfallsplanering (Boverket 2011). Denna lag innebar
att kommunerna i obligatoriska planer och dokument skulle visa hur arbetet
för ökad återvinning skulle ske.
Efter detta har avfallshanteringen fortsatt att utvecklas och under 2000-talet
infördes bland annat skatt på deponering av avfall (Boverket 2011). Ett
förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall introducerades
vilket innebar att deponering av avfall näst intill upphört helt. För att
ytterligare utöka återvinningen av material och hushållsavfall, beslutade
riksdagen om att sätta upp mål angående kompostering och biologisk
behandling av avfall. Detta mål har engagerat fler kommuner i att införa
separata insamlingar för matavfall och andra avfall som är lätt nedbrytbara.

2.5 Sverige i förhållande till Europa
Mellan åren 1995 till 2008 har mängden kommunalt avfall i Europa ökat
med hela 15 procent (Gentil, Gallo & Christensen 2011). Enligt
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undersökningar från tidigt 2000-tal fram till 2012, har mängden
hushållsavfall per person i Europa minskat med cirka fyra procent per
person (Naturvårdsverket 2017 a). Hur mycket avfall som genereras per
person varierar stort från land till land. Av de 36 länder som undersöktes år
2012 var Schweiz högst upp på listan med 694 kg/person, och Albanien låg
lägst med 262 kg/person. Sverige, som jämfört med andra länder är relativt
bra på att återvinna och hantera avfall, hamnade på en 18:e plats med 462
kg/person.
Målet är att EU:s medlemsländer under år 2020 skall återanvända eller
återvinna minst 50 procent av allt hushållsavfall (Naturvårdsverket 2017 a).
Schweiz, det land som producerar mest avfall, är även det land som
återvinner mest och återanvände över 50 procent redan under år 2012.
Sverige låg under det året på cirka 48 procents återanvändning av det totala
hushållsavfallet och jobbar för att bli ännu bättre på återvinning.

2.6 Människors beteende
För att ta reda på hur människan ser på avfallshantering och om det går att
påverka beteendet, har en del olika studier och undersökningar utförts.
Gallardo och Carlos (2014) samt Rousta och Ekström (2013) menar att
invånarna i kommunerna måste få bredare kunskap kring källsortering för att
sorteringen skall bli bättre. Författarna indikerar även på att långa avstånd
till miljöstationer, för litet utrymme samt överfulla sopkärl är bidragande
faktorer till att källsorteringen fungerar dåligt.
Det finns även andra teorier och undersökningar till varför människan beter
sig på ett visst sätt när det gäller att hantera avfall. Dessa teorier och
undersökningar presenteras nedan.

2.6.1 Broken Window Theory
En teori som kallas Broken Window Theory är framtagen av George Kelling
och James Wilson i USA (Wilson & Kelling 1982). Teorin togs från början
fram gällande brottsbekämpning men passar även in i andra ämnen, till
exempel människors beteenden i miljörum och andra utsatta miljöer. Teorin
indikerar på att slitna och nedskräpade miljöer oftast inte vårdas på samma
sätt som nya och rena gör. De slitna hamnar ofta i en ond cirkel som hela
tiden förvärrar situationen med nerskräpning, klotter och vandalisering.
Denna teori bekräftas sedan av Keizer, Lindenberg och Steg (2008), där de
utfört experiment som pekar på att människor som vistas i en skräpig miljö
lockas till att skräpa ned mer än om samma område vore rent och städat. De
konstaterade också att om det sker mindre företeelser som nedskräpning, kan
det vara en bidragande faktor till att förhindra att även större brott begås i
samma områden.
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2.6.2 Nudging
En relativt ny teori och ett sätt att få människor i omgivningen att bete sig på
ett visst sätt, är via nudging. Vad nudging betyder kan tolkas olika och
därför kan det vara svårt att omfamna dess ursprungliga betydelse (Kameke
& Fischer 2018). Thaler och Sunstein (2008), upphovsmännen till ordet
nudging, har i deras artikel Improving decisions about health, wealth and
happiness, beskrivit det enligt följande
’any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a
predictable way without forbidding any options or significantly changing
their economic incentive’
(Thaler & Sunstein 2010, s. 6).
Det vill säga att genom vissa aspekter går det att ändra människors beteende
på ett förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller förändra deras
ekonomiska drivkraft. Till exempel att sätta en frukt eller grönsak i nivå med
ögat är att utöva nudging, medan att istället helt förbjuda skräpmat inte är
det (Thaler & Sunstein 2010)
Olika experiment och studier har utförts med hjälp av nudging, för att ta reda
på om det går att förbättra avfallshanteringen genom att ändra människors
beteende och val utan att de själva egentligen vet om det. Bland annat har en
studie gjorts med hjälp av en fältundersökning för storleken på mattallrikar
(Kallbekken & Sælen 2013).
Undersökningen gick ut på att se om mindre tallrikstorlekar kunde minska
mängden av matavfall, utan att konsumenterna själva skulle veta om att
tallriksstorlekarna minskat. Argumentet bakom undersökningen var att
större tallrikar leder till överservering, vilket sedan resulterar i onödigt släng.
Resultatet av fältstudien var att mindre tallrikar faktiskt reducerade
matavfallet med hela 19,5 procent, tack vare metoden nudging.
En annan studie är The Caramel and Green Footprint Experiment, som
utfördes i Köpenhamn i Danmark 2011 (I Nudge You u.å.).
Beteendefilosofen Pelle Hansen tillsammans med studenter från Roskilde
Universitet, använde sig av nudging för att undersöka om det går att minska
nedskräpningen på Köpenhamns gator. Studenterna började med att dela ut
karameller inslagna i papper till förbipasserande och räknade sedan allt
godispapper som slängdes på marken, i soptunnor, på gatorna och i
cykelkorgar. Efter att allt papper som gick att hitta hade samlats in,
placerade studenterna ut gröna fotspår på marken, som ledde fram till
soptunnorna. Undersökningen började då om på nytt, och studenterna delade
ut ytterligare karameller och räknade papper igen. Resultatet av
undersökningen var att allt karamellpapper som hamnade på gatorna
minskade med hela 46 procent efter att fotspåren placerats på marken.
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2.6.3 Crafting Normative Messages to Protect the Environment
En annan studie som genomförts av Cialdini (2003) handlar om hur
människor styrs och anpassar sig efter omgivningen, och om hur detta
uppförande behöver utarbetas för att miljön inte ska påverkas negativt.
Enligt Cialdini (2003) har människor ett beteende som innebär att om de rör
sig i områden där det redan är skräpigt, behöver de inte bry sig och fortsätter
därför att slänga skräpet på marken trots att det finns utplacerade soptunnor.
Detta kan också tillämpas i miljörum där många inte bryr sig och kastar
gärna in soppåsen istället för att lägga ner den i tunnan. Hela 81 procent av
alla som skräpar ned gör det med flit, och där är avstånden till
insamlingspunkterna en beroende faktor (Schultz, Large, Tabanico, Bruni &
Bator 2009).

2.7 Brandrisk och brandsäkerhet
Idag blir det allt vanligare att bränder uppstår i miljöhus. Många av
bränderna är anlagda, men en del uppstår även på grund av slarv vid
hanteringen av cigarettfimpar eller varm aska. Miljörum som är integrerade i
byggnaderna bör alltid vara egna brandceller för att förhindra att branden
sprider sig till andra rum i byggnaden (Brandskyddsförening u.å.). Då
sopkärlen ofta står intill väggar eller i väl syretillförda miljörum, kan det
resultera i förödande påföljder. För att motverka dessa konsekvenser har
Brandskyddsförening (u.å.) listat goda råd vid utformning och byggnation av
miljörum. Där behandlar de bland annat vilket avstånd ett kärl bör ha till
närmaste fasad eller takfot beroende på kärlets storlek. Avståndet kan dock
kortas ned om det införs en brandavskiljande skärm vid kärlet.

2.8 Material
Kommande stycken redovisar material, upphängningar och anslutningar som
är tänkta att användas till slutresultatet i studien.

2.8.1 Spegelglas
Att använda glas som konstruktion innebär att utformningen måste ske på ett
sätt som gör att glaset klarar många olika funktioner (Glasbranschföreningen
2005). Det skall bland annat vara värmeisolerande, skyddande mot
solstrålning och ljustransmission, samt vara skyddande mot våld, brand och
buller. Vanligt glas, oftast kallat planglas, tillverkas genom att sand, soda
och kalksten smälts samman och sedan kyls ned i ett tennbad.
Spegelglas är vanligt planglas bestående av en flerskiktsbeläggning på
baksidan med en botten belagt med ett högreflekterande skikt
(Glasbranschföreningen u.å.). Underlaget kan bland annat beläggas med en
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silverbeläggning, som sedan förses med ett eller flera täckskikt för att
skydda mot bland annat fukt.
Ett annat alternativ till beläggning på spegelglas är krom.
Krombeläggningen gör glaset korrosionsbeständigt och resistent mot vatten
och rengöringsmedel (Glassolutions u.å. a)
Genom att belägga glasytan med ett tunt skikt av titandioxid, blir glasytan
smutsavvisande (Glasbranschföreningen 2005). Beläggningen, som endast
är 50 nanometer tjock, ger endast ett skyddande ytskikt utan att påverka
intrycket hos glaset. Med denna beläggning blir ytan hydrofil, vilket innebär
att ytan drar till sig vatten för att sedan avvisa det utan att bilda
vattenfläckar. För att ytan skall rengöras krävs endast regn eller att ytan
spolas av. Ytan är även UV-fotokalytisk, vilket innebär att om solens UVstrålar träffar ytan, sönderdelas de organiska ämnena som ligger på glaset
och istället bildas vatten och koldioxid. För att dessa ämnen skall
sönderdelas, krävs syre som håller processen vid liv. De oorganiska ämnena
som beläggs på ytan bryts inte ned, men stora delar av den typen av smuts
kan precis som de organiska ämnena spolas bort, till exempel av regn.

2.8.2 Skyddsglas och säkerhetsglas
För att minimera risken av vandalisering, inbrott eller annan förstörelse,
används så kallade skyddsglas (Glasbranschföreningen 2005). Skyddsglas
finns indelade i fyra olika klasser; skydd mot vandalism och skadegörelse,
inbrott, beskjutning samt explosionstryck. Skyddsstandarden för vandalism
och skadegörelse, samt för inbrott, är SS-EN-356. Standarden innebär att
glaset skall kunna klara av skadegörelse eller annan vandalisering.
För att testa om glaset uppfyller standarden, utförs så kallade kultester samt
yxtester (Glasbranschföreningen 2005). Testerna innebär antingen att en
kula släpps från en viss bestämd höjd, eller att en yxa stöter mot glaset med
ett visst antal hugg. Efter testerna noteras sprickbildningen i glaset för att
kunna bestämma vilken klass glaset skall ha. För vandalism och
skadegörelse med kultest kan glaset få klassen P1A-P5A, och för inbrott
med yxtest finns klasserna P6B-P8B. För att testa glaset mot beskjutning
och explosioner utförs andra tester med hjälp av bland annat luftgevär,
handeldvapen och stötvågor.
Ett glas kan även vara utfört på ett sätt som gör att det minskar eller helt
utesluter risken för personskador (Glasbranschföreningen 2005). Ett sådant
glas kallas säkerhetsglas och används för att förhindra att glaset spricker vid
bland annat hårda tillstötningar. Ett säkerhetsglas kan vara härdat eller
laminerat, två varianter som båda klarar av att stå emot sprickbildningar
avsevärt bättre än vanligt planglas. Det härdade glaset värms först upp till
600 grader för att sedan snabbt kylas ned igen. På så sätt uppstår tryck- och
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dragspänningar i glaset som ökar dess böjdragshållfasthet upp till 4-5
gånger.
Laminerade glas tillverkas när två eller flera glasskivor läggs ihop med ett
tunt plastskikt emellan (Glasbranschföreningen 2005). På så sätt sker en
mycket stark vidhäftning mellan glas och plast, där plasten håller glasbitarna
på plats vid glasbrott och sprickbildning.
Både härdat glas och laminerat glas säkerhetstestas med hjälp av ett
pendeltest, där en pendel med två tunga däck faller från en viss angiven höjd
och stöter till glaset (Glasbranschföreningen 2005). Beroende på vilken
fallhöjd glaset klarar av att ta stötningar ifrån, kan glaset sedan delas in i tre
olika sifferklasser, 1-3. Ett glas med klass 1 anses vara bäst ur
säkerhetssynpunkt och är det glas som står emot sprickbildningar och brott
bäst.

2.8.3 Structural glazing
Structural glazing innebär att glasskivorna fästes mot en metallprofil
(Glasbranschföreningen 2005). Dessa infästningar ger ett konstant flöde av
glas över fasaden, utan märkbara skarvar. Metoden utvecklades i
Nordamerika där en ny typ av silikonlim togs fram. Silikonlimmet överför
lasterna till den bärande metallkonstruktionen. Limningen skall ske under
kontrollerade former, vilket innebär att glaset limmas mot en metallprofil i
fabrik med bestämda fukt- och temperaturförhållanden, beroende på typ av
lim, samt att föroreningarna i luften kan kontrolleras. När limmet sedan
härdat kan det monteras på arbetsplatsen.
Då silikonet skall väljas bör det ske i samråd med tillverkaren, i och med att
det finns en stor mängd olika sorter med olika egenskaper som anpassas
specifikt efter de olika materialen (Glasbranschföreningen 2005).
Vidhäftningsegenskaperna hos silikonet måste alltid testas och godkännas av
tillverkaren innan den tas i bruk.

2.8.4 Stål
Materialet stål är beteckningen för en legering av järn, en liten andel kol
samt mindre mängder av andra grundämnen (Stålbyggnadsinstitutet 2015).
Tidigare användes stål snarare som förbindare, till exempel som spikar eller
dymlingar, än som byggmaterial till konstruktioner. Idag används stål ofta i
konstruktioner, där den mest kända stålkonstruktionen är Eiffeltornet i Paris.
Stålets viktigaste egenskap är hållfasthet, tätt följt av seghet och svetsbarhet.
Det är även ett material som är lätt att bocka och skära i, vilket gör det till ett
användbart material (Åstedt 2009).
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Vid framställning av stål är järnmalmsmineralerna Magnetit och Hematit
viktiga (Åstedt 2009). Dessa två malmtyper kan dock inte bilda järn utan att
det tillförs järnskrot som blivit återvunnet. Malmen måste koncentreras
genom anrikning, vilket innebär att överflödiga ämnen i malmen tas bort och
ger en högre koncentration av de värdefulla ämnen. För att skilja på de
viktiga och överflödiga ämnena utnyttjas de magnetiska egenskaperna,
ytegenskaperna samt densiteten hos ämnena.
Framställning av råstål kan ske på tre olika sätt (Åstedt 2009). Dels finns det
två varianter av elektrostålverk; ett rent stålverk som baseras på skrot samt
ett som kallas för direktreduktionsugn. Den sista framställningsmetoden är
med hjälp av en masugn som är baserad på koks och malm. Ugnen fylls
ovanifrån med dessa två ämnen, och värms med luft som har en temperatur
runt 1000C. För att ge järnet dess egenskaper tillsätts en legering av kol.
Stål innehåller 0,2-2 procent kol.

2.8.5 Trä
Trä är ett material som har använts under flera hundra år för att skapa
byggnader (Svenskt trä u.å. a). Under de senaste åren har träbyggandet
moderniserats och kallas numera ”modernt träbyggande”. Det moderna
träbyggandet karaktäriseras av att mycket förtillverkas till en viss grad. Det
kan i sin tur leda till kortare byggtider men kräver samtidigt en mer
noggrann projektering. Idag byggs allt större och högre byggnader med
träkonstruktion än vad det gjordes förr. Att ha en stomme av trä i
flervåningshus, idrottsarenor och parkeringshus blev allt vanligare under
mitten av 1990-talet. Det finns två olika metoder för att bygga med trä,
lösvirkes- eller elementbyggande.
I Sverige sker framställning av materialet då trädet är fullt utvecklat för
avverkning (Svenskt trä u.å. b). Det fälls, kvistas och kapas i rätt längder
inför sågningen. Därefter fraktas det till något av Sveriges 140 fortfarande
aktiva sågverk som sågar stocken till plank och brädor med hjälp av
blocksågning. Användningsområden för de sågade stockarna varierar och
redovisas i Figur 1, där syns tydligt att bygg- och trävaruhandel enskilt har
den största andelen.
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Träanvändningen i Sverige
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Figur 1: Barrträs uppskattade användning år 2010 enligt Svenskt trä (u.å. b).

2.8.6 Formplywood
Formplywood används som formar vid gjutning och finns i två olika
kvalitéer med avseende på antal återanvändningar vid gjutning (Moelven
u.å.; Träguiden u.å.). Skivan består av löv- eller barrträdsfanér som
korslimmats. Formplywood har en ytbeläggning av fenolfilm vilket gör dem
relativt fuktbeständiga då kanterna fått ett skyddande lager av färg.

2.9 Form Follows Function
Den amerikanska arkitekten Louis Henry Sullivan var den person som under
slutet av 1800-talet införde principen Form Follows Function. Principen var
hans egna estetiska tro gällande arkitektur och för honom var det en regel
som alltid skulle följas (Greene 2007). Principen innebär att en byggnads
funktion och syfte skall överensstämma med dess design. Detta kom att bli
ett kriterium för många arkitekter, framförallt längre tillbaka i tiden men
även idag (Guggenheim u.å.).

2.10 God bebyggd miljö
Sverige har 16 nationella miljömål som berör klimatpåverkan,
luftföroreningar, gifter och föroreningar i odlingslandskap samt skogar runt
om i Sverige (Naturvårdsverket 2018). Ett av dessa miljömål är God
bebyggd miljö, innehållandes tio preciseringar framtagna av regeringen, se
Tabell 2. Dessa måste uppfyllas för att byggnadsverket skall bidra till en god
bebyggd miljö, vilket innebär att människan skall ha en hälsosam miljö att
leva i som samtidigt minskar påverkan på den globala miljön. Byggnader

22
Harrysson & Strandman

och andra anläggningar skall inte påverka omkringliggande miljö såsom
mark, vatten eller andra naturresurser.
Tabell 2: Regeringens fastställda preciseringar för målet God bebyggd miljö (Naturvårdsverket
2018).

1. Hållbar bebyggelsestruktur
2. Hållbar samhällsplanering
3. Infrastruktur
4. Kollektivtrafik, gång och cykel
5. Natur- och grönområden
6. Kulturvärden i bebyggd miljö
7. God vardagsmiljö
8. Hälsa och säkerhet
9. Hushållning med energi och naturresurser
10. Hållbar avfallshantering
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3 Området Kvarnholmen
Kalmars stadskärna vid namnet Kvarnholmen är omslutet av vatten och
fjärdar. Anslutande mot vattnet ligger antingen parker eller hamnar i större
och mindre skala. De flesta gågator och en del av de trafikerade vägarna är
belagda med kullersten. Med dess centrala läge i staden har det genom flera
århundraden varit en mötesplats gällande handel. Befästningsmurar och
vallar avgränsar stadsdelens äldre delar mot de nyare och moderna husen.
Inom dessa murar finns bland annat en barockkyrka som uttrycker sig
ståtligt på Stortorget, centralt beläget i rutnätplanen enligt Figur 2. Kalmar
har som stad vuxit utifrån Kvarnholmen och den nära anslutningen till
vattendrag formar dess fortsatta utveckling. Förändringar i stadskärnan sker
varsamt för att den historiska kärnan från 1600-talet inte ska förstöras. Cirka
5 000 personer hade sin arbetsplats på Kvarnholmen år 2007, och cirka 1
600 personer bodde i stadsdelen under år 2008 (Kalmar kommun 2011). På
Kvarnholmen finns flera väl fungerande stadsrum. Detta märks året runt
men framförallt på sommaren då Kalmar är en attraktiv turistort.
N 6281176
E 584260

E 583128

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

N 6280435

1:4 000

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet

2018-04-17

Figur 2: Karta över Kvarnholmen. Grön pil visar Storgatan 11, blå pil visar Östra Sjögatan 3 samt
röd pil visar Proviantgatan 18. (Kalmar kommun, Ⓒ Lantmäteriet)

3.1 Fastigheter
Nedan presenteras de fastigheter vars miljöhus har undersökts under
observationen.
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3.1.1 Storgatan 11
Storgatan är Kvarnholmens huvudgata, som leder från Larmtorget i sydväst
och ända ut till Kattrumpan i nordöst. Fastigheten som ligger på Storgatan
11 har namnet Guldsmeden 10 och är benägen centralt på gatan med nära
anslutning till Larmtorget, se grön pil i Figur 2. Till fastigheten hör fyra
stycken lägenheter, och precis intill ligger även Espresso House och
Subway. De fyra lägenheterna delar på ett mindre miljörum där kärl för
hushållsavfall finns.

3.1.2 Proviantgatan 18
Proviantgatan är beläget vertikalt över Kvarnholmen och korsar den norra
delen av Storgatan. Längre upp på gatan ligger fastigheten Mältaren 30, där
tretton stycken lägenheter delar på ett miljörum tillsammans med en annan
fastighet med 22 lägenheter, se röd pil i Figur 2. Miljörummet ligger i en
mindre separat byggnad utanför fastigheten. Gården utanför är belagd med
stenplattor och har viss växtlighet som ger en mer naturlig känsla trots att
fastigheten ligger mitt i staden. Utanför miljörummet finns även plats för
cyklar för de boende.

3.1.3 Östra Sjögatan 3
Vinkelrät med Storgatan ligger Östra Sjögatan, som sträcker sig från södra
Kvarnholmen och upp till den norra delen. På adressen Östra Sjögatan 3
ligger en fastighet vid namn Borgmästaren 5, där tolv lägenheter
tillsammans delar på ett miljörum som är placerat på fastighetens innergård,
se blå pil i Figur 2. Förutom miljörum har även de boende tillgång till
cykelrum, rum för teknik och drift, samt andra installationsrum. På
innergården finns även cykelställ och bänkar för de boende.
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4 Metod
Detta avsnitt presenterar vilka metoder som har använts för att resultat och
slutprodukt ska vara anpassat efter samhällets behov och de krav som finns
för en sådan produkt. Arbetet har baserats på olika datainsamlingar samt mer
kvalitativa intervjuer med berörda parter och observationer av redan
befintliga miljörum. Enkätfrågor med boende som använder de undersökta
miljörummen har genomförts för att ge mer relevans i observationerna.
Då arbetet är en utveckling av ett redan påbörjat projekt har idéskisser för
miljöhuset, framtagna av medverkande arkitekt, funnits med redan från start.
Idéskisserna har i ett tidigt skede diskuterats både mellan studenterna, men
även tillsammans med medverkande arkitekt för att snabbt kunna välja en
önskad utformning och bearbeta den.
Det har även framställts produktionsritningar som grundas i de
undersökningar och annan data som tagits fram. De valda metoderna är
relevanta och pålitliga för arbetet och studien, och har bidragit till ett
slutresultat.

4.1 Sekundärdata
För att påbörja studien användes befintligt material i form av vetenskapliga
artiklar, böcker samt andra rapporter och informationssidor. Även
föreskrifter och olika krav från bland annat kommun och tillverkare har
tagits i beaktning. Att använda sekundärdata är relevant för att få en
förståelse för hur viktig studien är för samhället och för den framtida
hållbara utvecklingen.

4.2 Kvalitativa intervjuer
Förutom sekundärdata har även en rad intervjuer med berörda parter av
projektet utförts. Kvalitativa intervjuer innebär att frågeställningar till den
intervjuade har förberetts i förväg för att effektivisera intervjutiden.
Intervjuerna kan ske enskilt eller som gruppintervjuer, där flera intervjuade
medverkar (Eliasson 2013).

4.2.1 Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR
Intervju med KSRR har utförts för att få svar på krav inför tömning och
arbetsmiljö för de anställda som hämtar de olika fraktionerna. Detta val av
informationskälla var strategiskt då KSRR anses vara representativa för
avfallshantering, vilket leder till information med hög pålitlighet. KSRR
ansvarar för avfallshantering inom Kalmar kommun, och deras anvisningar
är dels vad kommunen själv har beslutat om, och dels vad som är allmänt för
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Sverige (KSRR u.å. a). Det finns regler och förordningar i Miljöbalken och
Avfallsförordningen, samt andra förordningar och lagstiftningar som har
allmänna krav för avfallshantering i hela landet. Dessutom finns lokala
avfallsplaner och renhållningsordningar som beslutas inom varje kommun
(Avfall Sverige 2009).
Att ta med frågor angående arbetsmiljö samt tekniska funktioner gällande
tömning och hantering var viktigt för studien för att kunna ta fram en
passande form och storlek. Denna metod av informationssökning var
passande och trovärdig, då konsulter inom området kunde ge svar och annan
vägledning.

4.2.2 Tillverkare
Intervjuer med tillverkare var relevanta för studien då de gav vägledning och
information kring material- och konstruktionsval. Intervjuer med olika
företag som är kunniga inom stål- och trä utfördes, samt intervjuer med
glastillverkare.
4.2.2.1 Saint-Gobain Glass
Genom ett möte med företaget Saint-Gobain Glass har information kring
vilka förutsättningar som gäller för det tänkta fasadmaterialet erhållits.
Reliabiliteten i denna undersökning anses hög då det kontaktade företaget
har stor kompetens inom glastillverkning. Urvalet av tillverkare baserades
främst på att företaget producerat fasaden till det referensobjekt som har
använts i denna studie och ansågs därför som ett relevant val.
Referensobjektet har under studien varit ett kubformat hotell med glasfasad
och presenteras under kapitel 6.1.2.
4.2.2.2 CHM-Maskin
Mötet med företaget CHM-Maskin skulle medföra information och
vägledning om konstruktionens stabilitet och dess lyftförmåga. CHMMaskin är ett företag som arbetar med maskinbyggnationer och har hög
kompetens inom problemlösning gällande stålkonstruktioner (CHM-Maskin
u.å.).
4.2.2.3 Nybro Träteknik
Möte med företaget Nybro Träteknik skedde för att få klarhet i hur
konstruktionen kan uppföras och om reglar och formplywood är ett bra val.
Genom mötet med företaget kunde även ytterligare vetskap kring
formplywood delges, vilka aspekter som var viktiga att ta hänsyn till vid
formgivning av de olika delarna och hur de skulle redovisas på ritningar.
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4.3 Observationer
Observationer har utförts i ett bestämt antal miljörum för att iaktta
utformningen och miljön. Observationerna dokumenterades genom bilder
tagna med mobilkamera och med protokoll. En observation kan utföras med
fyra olika sorters observatörsroller; renodlad deltagare, observerande
deltagare, deltagande observatör och renodlad observatör. Skillnaden är att
en renodlad deltagare eller renodlad observatör är mer passiv och gör inga
egna dokumentationer. Den observerande eller deltagande observatören är
däremot mer engagerad i miljön och utför olika dokumentationer (Eliasson
2013).
I detta arbete utfördes observationerna med rollerna som deltagande
observatörer, vilket innebär att observationerna dokumenterades och
undersöktes aktivt. Då arbetet berör Kvarnholmen i Kalmar utfördes
platsbesök och observationer inom just det området. Fastigheterna och
miljörummen som observerades är slumpmässigt utvalda, dock i samråd
med KSRR beroende på tömningstider och andra aspekter som skall tas i
hänsyn. Fastigheterna beskrivs i kapitel 3.1, och anses vara representativa
för avgränsningsområdet Kvarnholmen.
Observationerna utfördes för att få en bättre uppfattning över området där
miljörummen är belägna, och för att undersöka deras utformning och miljö.
Målet för varje observation var att se hur standarden är i de olika
miljörummen, bland annat om de är tillgängliga med tillräckliga passageoch vändmått för rullstolar, om de är behagliga att vistas i och om
källsortering finns. I och med att studien skall resultera i en modell av ett
miljöhus med sortering av returförpackningar och inte osorterat
hushållsavfall, låg fokus främst på att undersöka kärl för
återvinningsförpackningar. Avsikten med undersökningarna var även att se
om tömning av kärl kan ske på ett smidigt sätt och om tömningsintervallerna
verkar vara tillräckliga.
Att utföra observationer ansågs vara relevant för studien, då resultaten från
kontrollerna kan bekräfta den problembeskrivning som finns. Resultaten
från observationerna kunde sedan jämföras, och användes för vidare
undersökningar som sedan blev till underlag för slutresultatet. Reliabiliteten
med observationer av denna sort är dock inte hög, då miljöer kan förändras
från en dag till en annan.

4.4 Enkät med boende
Enkätfrågor med de som bor i de tre olika fastigheterna skedde för att ge mer
relevans i observationerna för miljörummen. Resultatsvaren från frågorna
användes även för att se hur miljörummen uppfattades från boende och om
utformning och skötsel har stor inverkan på om människor källsorterar eller
ej.

28
Harrysson & Strandman

Målet var att få svar från två till fyra boenden, per fastighet för att frågorna
skulle vara av betydelse för undersökningen. Att avgränsa till två till fyra
svarande, gjorde att enkätundersökningen blev tillräckligt bred för att vara
reliabel, men ändå inte för omfattande.
Enkätfrågorna formulerades för att stämma in på det miljörum som de
gällde. Gemensamt var dock att varje enkät hade frågor gällande utformning
och intryck av miljörum, källsortering, avstånd till miljörum och andra
frågor som behövs för att undersöka behovet av möjlighet till återvinning.
För Östra Sjögatan och Proviantgatan ställdes exakt samma frågor, då
miljörummen är likartade och därmed blev det lättare att jämföra och
analysera svaren.
Till Storgatan 11 var fem av de nio enkätfrågorna lika de som ställdes till de
andra fastigheterna, medan de övriga fyra utformades på ett sätt som
fokuserar på tankar kring att inga möjligheter för större källsortering finns i
fastigheten, och om den faktorn samt avståndet till närmaste
återvinningsstation påverkar källsorteringen. I och med att Storgatan 11 inte
har tillgång till källsortering i miljörummet, var det relevant att ställa frågor
kring den aspekten och att ta reda på hur de boende ställer sig till det.

4.5 Kritisk granskning av tänkta former
Utifrån egna reflektioner och synpunkter, har olika former och
utformningsförslag analyserats och för- och nackdelar tagits fram. Tre
former har valts, där det första är ett traditionellt miljöhus och de övriga två
är idéskisser framtagna av medverkande arkitekt.
Ett traditionellt miljöhus beskrivs som en kvadratisk eller rektangulärt
formad byggnad, med fyra väggar och ett tak. Det andra förslaget av
miljöhus var ett flertal sammanfogade cylindrar i olika höjdnivåer.
Det tredje förslaget var ett miljöhus med formen av en snöflinga, där kärlen
för de olika fraktionerna placeras i snöflingans armar.
Valet av form för miljöhuset valdes i god tid ut av studenterna efter samråd
med medverkande arkitekt, för att tidigt kunna bearbeta och förbättra formen
enligt funktionskrav och andra kriterier.

4.6 Produktionsritningar
Efter genomförd studie skapades produktionsritningar för att få fram ett
slutresultat och en mindre modell till ett miljöhus. Dessa ritningar baserades
på skisser och idéer som tidigare tagits fram i samarbete med medverkande
arkitekt. Formen togs fram genom att ifrågasätta grundidén utifrån ett
arkitektoniskt och ett funktionellt perspektiv. För det funktionella
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perspektivet spelade arbetsmiljö och fraktionsvolymer en stor roll, men även
transportmöjligheterna. Genom att utföra en arkitekturanalys och ta fram
förslagsritningar till en reell modell, ökar trovärdigheten och förståelsen för
miljöhusets funktion och design under drift.
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5 Genomförande
5.1 Sekundärdata
Studien inleddes med att samla in viktig information om olika teorier och
erfarenheter. Vetenskapliga artiklar, böcker samt andra studier och
undersökningar angående miljö och källsortering användes för att få fram ett
relevant underlag till studien.
Annat befintligt material i form av föreskrifter och rapporter har nyttjats.
Dessa behandlar viktiga aspekter att ta hänsyn till för att skapa funktionell
produkt både för brukare och för förvaltare. Här har publikationer från bland
annat Boverket (2011), KSRR (u.å. b) och Avfall Sverige (2009) använts,
där direktiv för vad som bör tas till hänsyn vid projektering av miljöhus
presenteras.
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS, (2010:141) med föreskrifter
om färd med bred odelbar last togs till hänsyn vid projektering för att kunna
skapa en produkt som kan transporteras på Sveriges vägar utan att behöva
monteras isär. Dessa typer av sekundärdata anses vara representativa för vad
som behöver tas till hänsyn då utformning av miljöhus projekteras. I och
med att studien fokuserar på Kvarnholmen i Kalmar, begränsades urvalet av
data till Kalmarsundsregionens Renhållare, vilket kan skilja sig något mot
andra läns renhållare. Dock indikerar rapporter från Avfall Sverige och från
KSRR på liknande aspekter gällande utrymmen och passagemått i miljöhus,
vilket gör att reliabiliteten av direktiv från KSRR blir hög.

5.2 Intervjuer
5.2.1 Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR
Intervjun med KSRR utfördes som gruppintervju, där en utvald
avfallsrådgivare samt en verksamhetsutvecklare företrädde företaget och
kunde ge svar på frågor och delge annan användbar information. Mötet var
av öppen karaktär, men under mötet diskuterades även tidigare förberedda
frågor gällande tömning, dimensioner och arbetsmiljö, se Bilaga 1. Intervjun
genomfördes en dag då de båda konsulterna kunde delta samtidigt för att
göra mötet så effektivt som möjligt, och när mötet skedde fanns påbörjade
idéskisser till miljöhuset som visades upp för de två intervjuade.
Resultaten av mötet sammanställdes till ett dokument med föreskrifter inför
utformningen av objektet och direktiven redovisas sammanfattat under
kapitel 6.1.1.

31
Harrysson & Strandman

5.2.2 Tillverkare
5.2.2.1 Saint-Gobain Glass
För att få ett möte med Saint-Gobain Glass, kontaktades deras tekniska
specifikationschef som även kom att bli den intervjuade. Inför intervjun
förbereddes frågor gällande den tänka spegelfasaden, se Bilaga 2. Frågorna
formulerades för att kunna ge vägledning kring valet av glastyp till fasaden,
och själva intervjun utfördes som en öppen diskussion för att få bredare
information och kunskap och inte endast svar på frågor. Även olika
tillvägagångssätt för infästningar och anslutningar diskuterades, för att
kunna få en förståelse för hur glaset kan fästas i konstruktionen.
Till den intervjuade ställdes även frågor kring kostnader, olika typer av
spegelglas, beläggningar på glaset och om vilken säkerhetsklass ett fasadglas
bör ha.
Mötet sammanfattades under tiden i ett protokoll som tillsammans med
föreskrifter från KSRR användes vid framtagningen av produktionsritningar
och vid val av fasadmaterial. Det tänkta fasadmaterialet och lösningar
presenteras under kapitel 6.1.2.
5.2.2.2 CHM-Maskin
CHM-Maskin i Nybro kontaktades för vägledning gällande konstruktion och
lyftanordning för miljöhuset. Då företaget gärna ville bidra med sin
kompetens planerades ett möte in. Relevanta frågor gällande
konstruktionens stabilitet, samt hur miljöhuset skall kunna lyftas,
förbereddes inför mötet. Frågorna och de intervjuades svar fördes in i
mötesprotokollet för att sedan kunna användas som grund vid framtagandet
av produktionsritningar, se Bilaga 3. Förutom att svara på frågor, kom de
intervjuade även med egna direktiv och information som var viktigt att veta
för studien och slutresultatet.
5.2.2.3 Nybro Träteknik
Efter att ha kontaktat Nybro Träteknik bokades ett möte in med företaget.
De har kompetensen att med hjälp av sina CNC-styrda maskiner fräsa ut
bitarna av formplywood. Under mötet diskuterades vilket tillvägagångssätt
som skulle användas för att kunna bilda formplywoodskivor som passade
miljöhusets form, samt hur kostnader kunde hållas ned utan att påverka
slutresultatet. Protokollet från mötet med de intervjuade sammanfattades, se
Bilaga 4, och resultaten redovisas under 6.1.4.
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5.3 Observationer
Observationerna utfördes med rollerna som deltagande observatörer. Det
innebär att observatörerna i detta fall iakttog miljön och omgivningen
passivt samtidigt som dokumentationer genomfördes. De tre observationerna
utfördes under fredagen den 20/4 2018, och återbesöket utfördes under
måndagen 23/4 2018. Vid återbesöket noterades endast om det skett några
avvikelser från det tidigare besöket. Alla fastighetsägare för de utvalda
miljörummen kontaktades innan besöket via telefon och gav godkännande
för observationerna.
Undersökningen avgränsades till tre fastigheter och valdes som
slumpmässigt stickprov genom att på sociala medier söka efter
kontaktpersoner och boende på Kvarnholmen, samt efter samråd med KSRR
för att få bekräftelse på att statistik och data finns för de fastigheter som
påträffades. De utvalda fastigheterna blev därför Borgmästaren 5,
Guldsmeden 10 och Mältaren 30. Mältaren 30 delade dock miljörum
tillsammans med en annan fastighet, vilket har tagits i beaktning vid
observationerna.
För att resultatet skulle få högre trovärdighet, utfördes två besök till samma
miljörum. Det första besöket skedde under en fredag och det andra besöket
efter helgen, det vill säga på måndagen två dagar senare. Detta för att se hur
stor skillnad det blir på avfallet under två dagar då förmodligen mycket
avfall slängs. Viktigt var även att undersökningarna skulle ske med ett
intervall utan tömning av kärlen.
Iakttagelser och resultat fördes ned i ett protokoll under de båda
observationstillfällena, för att sedan kunna användas som underlag vid
projektering av modellen. Protokollen redovisas i bilagorna 5, 6 och 7, och
visar bland annat materialval i miljörummen, antal och storlek på kärl samt
andra viktiga aspekter som var relevanta för undersökningen.

5.3.1 Storgatan 11
För att få tillgång till fastigheten Guldsmeden benägen på Storgatan 11,
kontaktades fastighetsägaren och ett gemensamt beslut om datum och tid för
observation kunde tas. Den första observationen utfördes under förmiddagen
på fredagen, dagen efter att kärlen blivit tömda. Den andra observationen
utfördes, som tidigare nämnt, under måndagen därefter.
På Guldsmeden gjordes iakttagelsen att det endast finns två stycken kärl av
storleken 140 liter, avsedda för hushållsavfall. Observationen utfördes
tillsammans med fastighetsägaren som kunde låsa upp och visa hur och var
kärlen var placerade.
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Alla iakttagelser fördes ned i ett protokoll och dokumenterades med hjälp av
bilder tagna med mobilkamera. Ett måttband användes för att se storlek på
miljörum, dörr, och avstånd till entré, samt för att avgöra om utrymmet var
anpassat för människor med funktionshinder.
Efter observationen kunde fastighetsägaren svara på frågor som inte gick att
få svar på endast genom observation och iakttagelse. Sådana frågor var till
exempel hur många hushåll som delar på miljörummet samt var
returförpackningar skall slängas.

5.3.2 Proviantgatan 18
Fastighetsägaren Glebes kontaktades för att få godkännande av att
undersöka miljörummet på Mältaren 30. För att få tillgång till miljörummet
kontaktades en bekant som kunde låsa upp. På grund av plötsliga förhinder
från den boende under fredagen, utfördes endast observation av
miljörummet under måndagen.
Observationen dokumenterades med hjälp av bilder och protokollförande.
Ett måttband användes för att mäta miljörummets totala storlek samt
passage- och vändmått för rullstolar. Kärlstorlekar, antal kärl samt
tömningsintervall kunde hämtas från KSRR och kontrollerades med
iakttagelserna.

5.3.3 Östra Sjögatan 3
Genom att ta kontakt med Kalmarhem, utfördes observationer för deras
miljörum på fastigheten Borgmästaren 5. I miljörummet fanns kärl både för
källsortering och för farligt avfall, men under observationen togs ingen
hänsyn till det farliga avfallet. Detta eftersom att studien endast är inriktat på
undersökningar av främst returförpackningar, och även hushållsavfall.
Precis som med miljörummet på Storgatan 11, utfördes den första
observationen under förmiddagen och den andra under måndagen.
Observationen dokumenterades på samma sätt som tidigare med hjälp av
protokoll och bilder. Även under denna observation användes ett måttband
för att ta reda på storlek och om rummet är tillgänglighetsanpassat.

5.4 Enkät med boende
De boende kontaktades först via SMS för att de skulle få mer information
om studien och för att de skulle få möjlighet att anmäla intresse att delta i
enkäten. De som svarade och visade intresse kontaktades sedan antingen via
telefon för att svara på frågorna, eller återigen via textmeddelande där en
länk till enkätfrågorna bifogades.
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Både enkätfrågorna och frågor som ställdes via telefon skedde anonymt, för
att de boende inte skulle känna att de gav ut information som negativt kunde
påverka deras relation med hyresvärd.

5.5 Kritisk granskning av tänkta former
Granskningarna av de tänkta formerna har gjorts genom att författarna till
studien har diskuterat och jämfört för- och nackdelar, ur ekonomiska,
funktionella, arkitektoniska och tekniska aspekter. Detta för att jämföra olika
möjliga utformningar och för att kunna stärka grunden till förslaget och
behovet av att skapa något modernare än dagens miljörum.

5.6 Produktionsritningar
Efter att valet av form för miljöhuset var klart skapades ritningar till
objektet. Grundidén som tidigare skissats fram av medverkande arkitekt
modellerades i programmet SketchUp, likt en volymstudie. Volymstudien
gjordes för att kunna få fram ett första utkast på modellens form och för att
lättare kunna granska den utefter hur den ska upplevas. Därefter bearbetades
den ytterligare och nivåskillnader för taken skapades.
Efter mötet med KSRR arbetades deras synpunkter in i modellen för att
användningen av miljöhuset skall bli funktionellt enligt de kriterier som
finns. Därefter kontrollerades måtten mot TSFS (2010:141), gällande färd
med bred och odelbar last. När formen var fastställd, togs en mindre, fysisk
modell fram med hjälp av en 3D-skrivare, se Figur 3. Skalan på modellen
avgjordes efter hur stor modell 3D-skrivaren kunde bygga.

a)

b)

Figur 3: Utskrift av 3D-modellen som togs fram i Sketchu; a) i början av utskriften och b) efter halva
tiden.

När ritningarna för modellen sedan skulle produceras användes Revit, en
BIM-programvara som används för att projektera och designa 3D-modeller.
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Modellen togs fram utifrån den volymstudie som gjorts, och utefter de
kriterier och krav som mottagits från konsulter och inblandade parter.
Observationerna som utfördes för de redan befintliga miljörummen, blev
tillsammans med riktlinjer från KSRR, till hjälp för att veta vilken storlek de
olika kärlen skulle ha. Ritningarna som togs fram var planritning,
elevationsvyer, detaljritningar samt kapritningar för plywood och glas, se
Bilaga 11.
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6 Resultat av undersökningar
Nedan redovisas resultaten från intervjuer med berörda parter och
observationer av befintliga objekt, samt de enkäter som har utförts med
boenden.

6.1 Intervjuer
Följande avsnitt redogör för de intervjuer och möten som har utförts.

6.1.1 Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR
Kalmarsundsregionens Renhållare är det företag som ansvarar för insamling
och behandling av hushållsavfall och returförpackningar inom Kalmar län
(KSRR u.å. a). KSRR ansvarar även för att informera boende om hur
källsortering skall gå till och hur mängden avfall kan minska.
KSRR:s verksamhetsutvecklare och avfallsrådgivare, Peter Mellbo1 och
Stefan Gustavsson2, gav information angående kärlstorlekar, statistik kring
tömningsintervaller samt arbetsmiljökrav. Intervjufrågor och svar
antecknades och redovisas i Bilaga 1.
Genom att visa den tänkta utformningen kunde Peter M. och Stefan G.
komma med synpunkter och aspekter som behövdes för vidare hänsyn och
bearbetning av modellen, för att det skall fungera enkelt och smidigt vid
hanteringen av tömning. I och med att miljöhuset inte skall ha någon ingång
avsedd för allmänheten, behövs det en dörr som ansvariga renhållare kan
använda vid tömning av kärlen.
En viktig synpunkt som både Peter M. och Stefan G. gav var att trösklar och
ramper försvårar hanteringen av kärlen, och därför önskas ett så jämnt
underlag som möjligt. För att även underlätta för allmänheten som skall
sortera avfallet, rekommenderades att inkast för ofärgat och färgat glas skall
vara bredvid varandra i och med att de ofta sorteras på plats och inte i
hemmet.
Gällande kärlstorlekar kunde de två intervjuade direkt svara på vilka mått
som behövs beroende på vilket avfall det gäller, men de hänvisade även till
Avfall Sveriges handbok gällande utformning av miljörum och miljöhus.
Vid valet av kärlstorlek finns en standardvolym för varje fraktion som
används då kärlen skall dimensioneras, se Tabell 3.

1
2

Peter Mellbo, Verksamhetsutvecklare KSRR, Personlig intervju, April 2018
Stefan Gustavsson, Avfallsrådgivare KSRR, Personlig intervju, April 2018
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Tabell 3: Volymer för dimensionering av kärl. Avfallets volym per vecka per hushåll (Avfall Sverige
2009).

Volym [liter/vecka/lägenhet]
Pappersförpackningar

35

Tidningar

15

Plastförpackningar

10-12

Metallförpackningar

2

Färgat glas

2

Ofärgat glas

1

Efter samråd med KSRR och sökning i Avfall Sveriges handbok, blev
beslutet att för miljöhuset ha kärl som rymmer 660 liter för papper, tidningar
och plast. För färgat glas valdes kärl med en kapacitet på 190 liter och till
ofärgat glas samt metall valdes kärl med en kapacitet på 140 liter, se Tabell
4. Dessa dimensioner utgår ifrån generella beräknade värden, men Peter och
Stefan påpekade även att det går att variera storlekarna om
tömningsintervallerna ändras parallellt. Detta för att kärl inte skall bli
överfulla för snabbt emellan tömningarna.
Tabell 4: Valda kärlstorlekar för olika fraktioner.

Returförpackningar

Vald kärlstorlek [l]

Mått, BxDxH [cm]

Pappförpackningar

660

140x90x130

Plastförpackningar

660

140x90x130

Tidningar

660

140x90x130

Metallförpackningar

140

50x60x100

Färgat glas

190

60x75x110

Ofärgat glas

140

50x60x100

Att färgat glas behöver större kärl än ofärgat glas kommer från information
från Svensk Glasåtervinning AB, som via mail kunde ge statistik på att 60
procent av allt glas som kommer till deras återvinningsanläggning är färgat
glas, medan övriga 40 procent är ofärgat.

6.1.2 Saint-Gobain Glass
Glassolution i Emmaboda är leverantör och partner till den världsledande
koncernen Saint-Gobain Glass som verkar inom samhällsbyggnad och bland
annat arbetar med att utveckla, tillverka och marknadsföra byggmaterial
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(Glassolutions u.å. b, Saint-Gobain Glass, u.å.). Oskar Storm3 är teknisk
specifikationschef på Saint-Gobain Glass och är den person som blev
intervjuad för att kunna delge information och svara på frågor kring
glastyper, infästningar och andra viktiga punkter, se Bilaga 2.
Glastypen Mirastar blev efter diskussion med Oskar S. det valda
fasadmaterialet, se Figur 4. Glaset tillverkas och levereras från Emmaboda
Glassolutions och är ett spegelglas med krombeläggning.

Figur 4: Referensobjektet Mirrorcube från Tree hotels i Harads, Sverige. Ritat av Tham & Videgård
Arkitekter (Tham & Videgård 2010)

Rekommendationerna var att välja Mirastar med en tjocklek på 8 millimeter,
på grund av att det är en utsatt miljö som miljöhuset ska placeras i. Glaset
skärs i skivor om 3x6 meter, och rekommenderat var att ha enkelhärdat glas
till väggarna och laminerade glasskivor till taket för att undvika
genomtrampning, om någon mot förmodan skulle ta sig upp på taket.
I och med att glaset har en krombeläggning på ena sidan rekommenderas att
ha detta som exteriör, då kromet är resistent mot fukt, vatten och
rengöringsmedel. Mirastar har även en beläggning som gör att solstrålar som
når glasytan viker av istället för att reflekteras tillbaka eller gå igenom
glaset. Mirastar kunde även levereras med en självrengörande beläggning av
titandioxid, genom att smutsavvisande glas lamineras ihop på spegelglaset.
Detta är dock ett dyrt alternativ, och har inte använts i detta förslag.

3

Oskar Storm, Teknisk specifikationschef Saint-Gobain Glass, Personlig intervju, April
2018
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Att härda glaset ansågs vara det bästa valet för detta miljöhus, då härdade
glas är mer väderbeständiga än vad laminerade glas är.
Gällande infästningar av spegelglas, föreslogs att ta kontakt med företaget
Roca, som kunde ge förslag på hur glaset skall fästas mot konstruktionen.
Tanken var från början att fästa glaset genom att limma med silikonlim via
en metod som kallas structural glazing. Men efter Oskar S. rekommendation
att samtala med Roca, togs beslutet att istället göra punktinfästningar. Detta
på grund av att det inte finns något dokumenterat om hur säkert
silikonlimmet fäster med avseende på tid, men även på grund av att det är
lättare att ersätta ett punktinfäst glas än ett som sitter fastlimmat på en profil.

6.1.3 CHM-Maskin
CSM-Maskiner är ett företag i Nybro som bland annat tillverkar
maskinbyggnationer och har hög kompetens inom stålkonstruktion (CHMMaskin u.å.).
För att kunna bygga ett stabilt miljöhus, krävs en hållfast konstruktion. VD:n
Mikael Sjöqvist4 och medarbetaren Daniel Hagström5 rekommenderade en
stålram i botten på miljöhuset för att få den stabilitet som krävs, både när
huset är monterat samt om huset behöver förflyttas. Stålramen konstrueras
då som en sexkant av en balk med dimensionerna 100x50 millimeter som
placeras i miljöhusets centrala del. Utifrån denna svetsas sedan mindre
stålramar på som stabiliserar miljöhusets yttre delar, se Bilaga 11.
I och med att miljöhuset är planerat att placeras i ett område med mycket
kullersten, behövs något som gör att huset står stadigt och stilla på stenarna.
Det kan, enligt Daniel H. och Mikael S., lösas genom att i hörnen på
miljöhuset fästa så kallade maskinfötter. Maskinfötterna fungerar som
justerbara plattor för att ett objekt skall bli stabilt och stå i jämvikt.
För att sedan kunna lyfta och flytta miljöhuset gav CHM-Maskin råd om att
använda ett så kallat lyftok med tre utkragande armar, se Figur 5. Lyftoket
fungerar som en bärstång och är ett hjälpmedel vid lyftning av större
föremål. När lyftoket skall användas, fästes det i stroppar eller kättingar som
når ända ned till maskinfötterna, och på så sätt går det att flytta miljöhuset
på ett stabilt sätt. I Bilaga 3 redovisas alla intervjufrågor och svar som
diskuterades under mötet.

4

Mikael Sjöqvist, VD CHM-Maskin, Personlig intervju, April 2018
Daniel Hagström, Konstruktion och försäljning CHM-Maskin, Personlig intervju,
April 2018
5
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Figur 5: Illustrationsbild hur lyftoket är tänkt att fungera.

6.1.4 Nybro Träteknik
Mötet med Steve Johansson6 och Ola Danielsson7 från Nybro Träteknik
resulterade i klarhet kring hur en stomme med formplywood och träreglar
kan användas för miljöhuset, se Bilaga 4. Plywoodskivorna behöver formas
efter miljöhusets särskilda utseende, vilket går att lösa med en så kallad
CNC-fräs.

6.2 Observationer
Avsnittet behandlar de resultat som tagits fram från observationerna.
Resultaten är konkreta iakttagelser och beskriver utformning, interiör,
sopkärl och vilka resurser och andra faciliteter som finns i miljörummen.
Bland annat observerades om miljörummen är anpassade för rullstolar och
annat som kräver särskilda passage- och vändmått. En del av rummen var
invändigt tillgängliga med tillräckligt stora ytor för att kunna vända
rullstolar eller barnvagnar. Dock var det inget av miljörummen som
utvändigt hade armbågskontakt eller annat system som underlättar för
personer med funktionshinder att öppna dörrarna.

6.2.1 Storgatan 11
I fastigheten på Storgatan 11 har de fyra lägenheterna tillgång till två sopkärl
i ett mindre miljörum, endast avsedda för hushållsavfall. För att slänga
returförpackningar i form av papper, plast och glas, hänvisas de boende
6
7

Steve Johansson, Delägare Nybro Träteknik, Personig intervju, April 2018.
Ola Danielsson, Delägare Nybro Träteknik, Personig intervju, April 2018.
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enligt fastighetsägaren till återvinningsstationen Kom Snart Igen, placerat på
Skeppsbrogatan i södra delarna av Kvarnholmen. Se Bilaga 5 för fullständigt
protokoll av observationen.
I Tabell 5 nedan redovisas de kärl som fanns i miljörummet och vilket
tömningsintervall de har, data som har hämtats från KSRR:s statistik och
föreskrifter.
Tabell 5: Antal, storlekar och tömningsintervall för Storgatan 11.

Hushållsavfall

Antal [st]

Storlek [l]

Tömningsintervall

2

140

Varje vecka

De två övriga verksamheterna Espresso House och Subway som ligger i
samma byggnad, har ett separat miljörum. Miljörummet ligger i nära
anslutning till fastigheten och dess lägenheter, men det finns inget samband
mellan de två olika miljörummen vilket har underlättat vid observationerna.
Miljörummet är ett litet utrymme placerat direkt innanför huvudentrén till
fastigheten, där de två kärlen står lättillgängliga innanför den stora dörren, se
Figur 6. I miljörummet finns fri tillgång av gröna påsar för de boende, som
är avsedda för matavfall. De gröna påsarna är bidrag från KSRR för att de
boende skall skilja matavfall från övrigt hushållsavfall.

a)

b)

Figur 6: Miljörummets placering innanför huvudentrén redovisas i a) medan b) visar kärlens
placering i miljörummet.
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6.2.2 Proviantgatan 18
Miljörummet på Proviantgatan används av totalt 35 hushåll, där tretton av
dem ligger på den valda fastigheten Mältaren 30, och resterande 22 är
belägna i en annan närliggande fastighet.
Miljörummet är en utbyggnad och enligt egna iakttagelser såg det ut att vara
tämligen nybyggt eller nyrenoverat på grund av andra material- och kulörval
än huvudbyggnaden.
Sopkärlen var placerade utmed rummets väggar, vilket gör att rummets
mittendel hålls fritt och öppet, och underlättar för människor med
funktionshinder. I övrigt upplevs miljörummet ljust och välvårdat på grund
av dagsljusinsläppet som kommer från ett stort fönster i sydväst, samt på
grund av de ljusa materialvalen på golv och väggar som hålls fria från skräp
och smuts, se Figur 7.

a)

b)

Figur 7: Miljörummets exteriör i a) samt miljörummets interiör i b).

Kärlen som observerades har ett tömningsintervall från var sjunde till var
14:e dag, vilket innebär att kärlen töms varje eller varannan vecka. För
papper, plast och tidningar finns kärl som rymmer 660 liter, medan både
färgat och ofärgat glas kastas i kärl som rymmer 140 liter, se Tabell 6. Även
här finns tillgång till gröna påsar från KSRR för att sortera matavfall.
Tabell 6: Antal, storlekar och tömningsintervall för Proviantgatan 18.

Antal [st]

Storlek [l]

Tömningsintervall

Pappersförpackningar

2

660

Varje vecka

Tidningar

1

660

14:e dag

Plastförpackningar

1

660

Varje vecka

Metallförpackningar

1

140

4:e vecka

Färgat glas

1

140

14:e dag

Ofärgat glas

1

140

14:e dag
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Vid observationen hade många av kärlen precis blivit tömda och därför
upplevdes rummet rent och inte allt för illaluktande. Städning sker enligt
Glebes regelbundet och därför hålls miljörummet välvårdat och behagligt att
vistas i.
På grund av att miljörummet endast kunde observeras en gång, påverkade
det dock trovärdigheten i observationen i och med att det inte gick att göra
någon jämförelse med hur det hade förändras under helgen.
Protokoll och bilder från observationerna redovisas i Bilaga 6.

6.2.3 Östra Sjögatan 3
I Bilaga 7 redovisas resultat från observationer på Östra Sjögatan.
Miljörummet har ett antal kärl för både källsortering av matavfall,
hushållsavfall och returförpackningar, men även för enstaka farliga avfall,
till exempel batterier och glödlampor. Som tidigare nämnt är studien endast
inriktad på hushållsavfall och returförpackningar, och därför gjordes inga
iakttagelser för det farliga avfallet eller för matavfallet. De tidigare nämnda
gröna påsarna som skall användas till matavfall fanns även i detta miljörum.
Enligt KSRR:s överenskommelse med fastighetsägarna Kalmarhem, har
sopkärlen ett varierat tömningsintervall där papper-, plast- och
tidningskärlen töms var 14:e dag. Kärl för färgat glas töms var fjärde vecka
och ofärgat glas töms var åttonde vecka. Kärlen kommer i två olika
storlekar, 660 samt 370 liter, och fördelningen för sorteringen finns i Tabell
7 nedan redovisas den data som KSRR har bidragit med för miljörummet på
Borgmästaren 5.
Tabell 7: Antal, storlekar och tömningsintervall för Östra Sjögatan 3.

Antal [st]

Storlek [l]

Tömningsintervall

Pappersförpackningar

2

660

14:e dag

Tidningar

1

660

14:e dag

Plastförpackningar

1

660

14:e dag

Metallförpackningar

1

370

8:e vecka

Färgat glas

1

370

4:e vecka

Ofärgat glas

1

370

8:e vecka

Under observationen noterades att vändmått och passagemått för rullstol inte
är tillgängligt. Smuts på väggar och golv gav ett ovårdat intryck.
Ventilationen i rummet var två stycken tilluftsdon placerade i dörrarna samt
ett frånluftsdon i taket, men trots den befintliga ventilationen var doften inte
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god. Locken till sopkärlen saknades på vissa av tunnorna och detta bidrog
till en motbjudande miljö, se Figur 8.

a)

b)

Figur 8: Miljörummets entré i a) samt miljörummets interiör i b).

6.3 Enkät med boende
Alla resultat från frågorna redovisas i Bilagorna 8, 9 och 10. För
Proviantgatan 18 var det två personer som visade intresse till att ställa upp i
enkäten, medan det för de resterande två fastigheterna var tre stycken per
fastighet som ville medverka.
Den första enkäten omfattade frågor för de boende på Storgatan 11 och
redovisas i Bilaga 8. De tre som svarade i enkäten ansåg i överlag att
miljörummet var illaluktande, trångt och slitet, och källsortering var i
princip obefintligt på grund av bristen av sorteringsmöjligheter. Bidragande
faktorer till den nästintill obefintliga källsorteringen var dels att det endast
finns kärl för hushållsavfall, men även att det är långt till närmaste
återvinningsstation. Alla tre boende har svarat att de skulle källsortera mer
om möjligheten till närmare källsortering och återvinning fanns, och att
avståndet har stor påverkan på att det inte sker.
I Bilaga 9 visas resultaten från enkäten för de boende på Proviantgatan 18.
De boende som svarade på enkäten ansåg att miljörummet är rent och
välvårdat för att vara ett miljörum. Källsortering och återvinning sker bland
de boende, men de anser dock att ett sopinkast hade underlättat ytterligare
för att slippa gå in i rummet.
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I den tredje och sista enkäten som genomfördes på Östra Sjögatan 3, se
Bilaga 10, visar resultaten tydligt på att miljörummet är motbjudande och
illaluktande, och att det är en bidragande faktor till att källsortering inte
alltid sker. Av tre svaranden var det två som ansåg att ett miljörum utan
inkast, det vill säga snarare ett sopinkast, skulle underlätta för källsortering
och återvinning. Alla svaranden anser att miljörummet som ligger på
innergården är bra placerat och att det inte skulle underlätta eller bidra till
mer källsortering om miljörummet hade varit närmare.
Enkätsvaren har sammanställts och de dominerande resultaten sammanfattas
enligt punkterna nedan:
- Storgatan 11: Illaluktande, mörkt, trångt och slitet men relativt rent på
väggar och golv.
- Proviantgatan 18: Rent och välvårdat, okej doft och ljust.
- Östra Sjögatan 3: Smutsigt, illaluktande, slitet och motbjudande. Dock
rymligt och ljust.

6.4 Kritisk granskning av tänkta former
Granskningen av det traditionella miljöhuset resulterade i att det är ett billigt
och enkelt utfört konstruktionsbygge, dock med en fantasilös utformning.
Att möjligheten till att äntra huset finns bidrar till att källsorteringen kan ske
ostört, dock finns risken att källsorteringen uteblir och avfall kastas vart som
helst i kärlen. Det traditionella huset går dock att utforma på ett sätt som gör
att det kan vara förenlig med huvudbyggnaden, men dess fasta installation
gör att det inte är flyttbart. För att kunna flytta huset krävs antingen stora
insatser eller fullständig rivning av huset, två alternativ som är dyra och kan
vara negativa för miljön.
Alternativet med ett miljöhus av flera sammansatta cylindrar är ett förslag
som har en modern och kreativ form, men som är både svår och dyr att
utföra. Fördelen är att miljöhuset saknar fram- och baksida, vilket medför att
vandalisering eller nedskräpning försvåras. Cylindrarna står dock
svåråtkomliga, och beroende på höjder och var inkasten placeras, är det en
svår lösning för att underlätta samhällets källsortering.
Granskningarna och jämförelserna av de tre föreslagna formerna resulterade
i att förslag nummer tre valdes. Förslaget var ett miljöhus som är format som
en snöflinga, där centrala delen ska fungera som utrymme för tömning,
skötsel och underhåll från kommunens renhållare, samt att de sex
utstickande armarna skall innehålla avfallskärlen.
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För att tidigt kunna fokusera på att vidareutveckla och bearbeta idéskisserna,
gjordes valet av form under studiens tidigare skeden, och det slutliga
förslaget redovisas i kapitel 8.

6.4.1 Huset
Det traditionella miljöhuset med fyra väggar och ett tak, som tillsammans
utgör en antingen kvadratisk eller rektangulär form, se Figur 9. För- och
nackdelar för det traditionella miljöhuset listas i Tabell 8.

Figur 9: Skiss över ett traditionellt miljöhus med sadeltak i tre dimensioner.
Tabell 8: Fördelar och nackdelar med det traditionella miljöhuset.

Fördelar

Nackdelar

Goda tömningsmöjligheter

Går att felsortera medvetet utan att
andra ser

Enkel konstruktion

Enformig och fantasilös

Billig att utföra

Fast installation, ej flyttbar

Kan smälta in i tillhörande byggnad

Måste gå in i huset för att kunna sortera

6.4.2 Cylindrar
Det andra förslaget för studien var ett miljöhus av sammansatta cylindrar i
olika storlekar och höjdnivåer, se Figur 10. För- och nackdelar har tagits
fram och redovisas i Tabell 9.
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Figur 10: Skiss över cylindrarna för fraktionerna i 3D.
Tabell 9: Fördelar och nackdelar med cylindrar som form för fraktionerna.

Fördelar

Nackdelar

Ingen fram- eller baksida

Dåliga tömningsmöjligheter

Modern och inbjudande form

Svårt att få in rektangulära standardkärl
Svår och dyr konstruktion
Kan vara svårt att sortera rätt

6.4.3 Snöflingan
Det sista förslaget var ett miljöhus med formen av en snöflinga, där
sopkärlen placeras i de utkragande armarna och den centrala delen hålls fri
för renhållning och skötsel, samt tömning av kärl, se Figur 11. Även här har
för- och nackdelar diskuterats och redovisas i Tabell 10.

Figur 11: Skiss över snöflingans form i planvy.
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Tabell 10: För och nackdelar med snöflingsformen.

Fördelar

Nackdelar

Saknar fram- och baksida

Provocerande form

Finns goda möjligheter för tömning

Svår och dyr konstruktion

Modern utformning

Finns risk för nedskräpning i hörnen
mellan armarna

Bra möjligheter för sortering
God yta mellan armarna för att sortera
ifred

6.5 Produktionsritningar
Vid framtagning av produktionsritningar skrevs en 3D-modell ut med hjälp
av en 3D-skrivare, se Figur 12. Modellen användes sedan för att kunna
referera till ett verkligt objekt då diskussioner kring formen och dess
konstruktion fördes. Resultatet av produktionsritningarna presenteras i
Bilaga 11. Inkasten för de olika fraktionerna anpassades efter form och
storlek av de föremål som kan tänkas kastas för respektive fraktion.
Sparkplåten utformades på ett sätt för att ge en stilren fasad med minimal
anmärkning för övergång mellan glas och plåt. Rampen som hanterar
nivåskillnaden mellan färdigt golv och marknivån utanför miljöhuset har en
lutning på 1:12 för att uppfylla en god arbetsmiljö för renhållarna.

Figur 12: 3D-modellen i skala 1:75 med linjal i skala 1:1.
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7 Analys av resultat
Att världen är i behov av en mänsklig förändring blev tydligt redan under
studiens tidigare stadie. Vetskapen om de rådande klimatförändringarna
finns, men allt för få har förstått hur kritiskt det faktiskt är. Efter att ha läst
relevanta teorier, samt efter att ha undersökt människors synpunkter och
analyserat miljöer, bildades en förståelse kring nödvändigheten av en
förbättrad källsortering. De metoder som använts till studien har stärkt
helhetsbilden av hur viktigt det är att ta fram ett förslag till ett miljöhus som
underlättar möjligheten till återvinning.
Vad är det som gör att människor inte källsorterar bättre, trots vetskapen
kring att det måste göras för klimatets skull? Gallardo och Carlos (2014)
samt Rousta och Ekström (2013) menar att bland annat bristen på kunskap
om källsortering, långa avstånd och dålig skötsel är bidragande faktorer till
att avfallshantering inte sköts på rätt sätt. Under studiens gång syns det dock
att själva kunskapen finns men att, precis som författarna även nämner,
bristande engagemang, långa avstånd och brist på sorteringsmöjligheter är
det som gör att källsorteringen är sämre än vad den skulle kunna vara.
Andra författare som även talar om problemet med skötsel och underhåll av
skräpiga miljöer är Keizer, Lindenberg och Steg (2008). Enligt dem riskerar
redan smutsiga och slitna utrymmen att lättare bli kvar i en ond cirkel där
nedskräpning fortsätter att pågå, än vad renare utrymmen har. Teorin blev
allt mer tydlig och trovärdig när den kunde sammankopplas till de
observationer och enkäter som utförts för studien. För miljörummet på
Proviantgatan upplevs miljön betydligt renare och mer uthärdlig än vad det
gör för de andra, mer slitna miljörummen. Den rena miljön bidrar till en
ökad återvinning och till ett fortsatt omsorgsfullt vårdande av rummet från
de boende.
Även Cialdini (2003) indikerar på att skräpiga utrymmen bidrar till att skräp
fortsatt kastas på golvet trots att det finns sopkärl eller soptunnor i närheten.
Enligt svaren från enkäterna upplever en övervägande del av de boende att
många miljörum idag anses vara skräpiga och motbjudande, och
engagemanget till att källsortera påverkas negativt av just den faktorn. Dessa
teorier om smutsiga miljörum kombinerat med svaren från enkäterna tyder
på att källsorteringen hade underlättat om det kunde ske i ett sopinkast
istället för i ett miljörum, vilket stärker studiens förslag om ett miljöhus utan
ingång.
För att utöka källsorteringen i landet måste även andra åtgärder tas till som
underlättar för människorna att utföra en sådan handling. Boverket (2011)
menar att riksdagens mål angående biologisk behandling av avfall har
engagerat fler kommuner i att införa separata insamlingar för matavfall och
andra lätt nedbrytbara avfall. Gällande Kalmar Kommun har de dels arbetat
med att införa separata kärl för hushållsavfall och returförpackningar, samt
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att de även har infört gröna påsar som endast skall användas för matavfall.
Matavfallet kastas i samma kärl som övrigt hushållsavfall, men i och med att
det sorteras i särskilda påsar underlättar det arbetet med sortering när kärlen
töms och avfallet fraktas till avfallsanläggningarna. Detta gör att det blir
lättare för gemene man att sortera mat från övrigt avfall, och efter
observationerna kan det konstateras att de gröna påsarna finns tillgängliga
för de boende. Någon vidare undersökning i om de faktiskt används har
dock inte gjorts, då studien är avgränsad från matavfall. Att tillgången till
påsarna finns indikerar åtminstone på att kommunen arbetar för en ökad
källsortering.
Att nyproduktion av material och produkter bidrar till höga utsläpp av
koldioxid är något som måste åtgärdas, då koldioxid idag anses vara den
största boven till klimatförändringarna. Detta enligt Hopewell, Dvorak och
Kosior (2009) som i sin rapport anger att återvinning av plast och andra
material är en av de viktigaste åtgärderna som kan göras för arbetet med att
rädda planeten jorden från de omfattande klimatförändringarna. Statens
Offentliga Utredningar (2017) beskriver något som kallas för cirkulär
ekonomi, vilket innebär att ett naturligt kretslopp måste skapas. Kretsloppet
innebär att naturens resurser hela tiden återvinns och används på nytt för att
minska på mängden avfall och för att minska på koldioxidutsläppen som
sker vid nyproducering. Enligt de utförda enkäterna för denna studie var det
tydligt att kunskapen om källsortering finns, men att det finns faktorer som
hindrar människor från att faktiskt utföra handlingarna.
Greene (2007) skriver i sin artikel om principen Form Follows Function.
Utefter genomförda observationer blev det tydligt märkbart att dagens
befintliga miljörum är utformade för att följa de syften och funktioner som
de från början är tänkta för. Enkel utformning och enkla material, samt ett
tillräckligt antal kärl för olika fraktioner gör att miljörummen uppnår sina
funktioner, men inte mer. Enkätundersökningarna indikerar på att dessa
enkla miljörum inte är tillräckliga för att inbjuda fler till att engagera sig i
korrekt källsortering, och därav blev det tydligt att ett modernare miljöhus
med ett unikt rum för ändamålet behövs i samhället.
Resultaten av observationer och enkäter tyder på att källsortering inte sköts
lika noggrant i de skräpiga miljörummen, och att ett modernare utformat
miljöhus utan entré och ingång hade underlättat för att slippa de illaluktande,
smutsiga och ofta trånga miljöerna.
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8 Förslag på miljöhus
8.1 Designprocessen
Då förslaget till förbättring av miljöhus togs fram genomarbetades en
designprocess, se Figur 13. Processen präglade arbetet för att utvärdera och
skapa en intern diskussion kring det tänkta förslaget.

Figur 13: Designprocessens olika faser. Med inspiration från SVID (u.å.).

Utgångspunkter – För att starta arbetet med miljöhuset krävdes att
tekniska, arkitektoniska och tidsbaserade aspekter togs i beaktning, samt
både individuella och allmänna synvinklar. I detta fall gällde de tekniska
aspekterna antal och storlekar på fraktionskärl, transportmått samt skötsel
och underhåll. De arkitektoniska aspekterna gällde form och material. Den
tidsbaserade aspekten i detta fall var studiens tidsram. Individuella och
allmänna synvinklar kommer från experter inom olika ämnen, boenden som
skall vara tänkta använda miljöhuset samt egna åsikter.
Användarstudier – Vetenskapliga artiklar och teorier var grunden för att
kunna se över behovet av ett förslag på ett förbättrat miljöhus.
Undersökningar i form av observationer och enkäter med boende gjordes för
att få en bättre uppfattning om hur ett antal befintliga miljörum upplevs, och
hur de kan förbättras.
Koncept och visualisering – Med en klar syn på behovet och vilka aspekter
som måste tas till hänsyn, jämfördes de tre föreslagna idéskisserna och
diskussion fördes kring hur behovet skulle uppfyllas. I denna fas gjordes
även valet över vilken idéskiss som skulle utgöra formen för miljöhuset och
som sedan skulle bearbetas i den nästkommande fasen.
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Utvärdering och konceptval – Idéskissen och formen av miljöhuset
bearbetades utformningsmässigt, och nya skisser togs fram. Förberedelse för
intervjuer och möten med sakkunniga gjordes och den föreslagna idéskissen
började vidareutvecklas efter information om material, kriterier och annan
viktig information. En arkitekturanalys av formen och modellen
genomfördes för att bedöma den rumsliga gestaltningsaspekten.
Justering och genomförande – Kvalitativa intervjuer med tillverkare och
experter inom olika områden utfördes för att ta reda på kriterier och material
som är väsentligt för att kunna utföra byggandet av miljöhuset. Den fas där
kvalitativa intervjuer med tillverkare och experter inom olika områden
utfördes för att ta reda på vilka kriterier och material som är väsentliga för
att kontrollera genomförbarheten av miljöhuset. I denna fas ska eventuella
osäkerheter och frågetecken åtgärdas för att produktionen av en första
prototyp ska kunna börja. Observationer, undersökningar och intervjuer har
utförts och produktionsritningar har därmed tagits fram.
Detta är den fas som arbetet just nu befinner sig i och nästa steg är att
tillverka en prototyp som kan justeras ytterligare innan slutliga produkten tas
fram, för att till slut kunna gå vidare till den sista fasen i designprocessen.
Uppföljning och utvärdering – Den sista fasen i designprocessen sker efter
att slutprodukten är tillverkad och testad. Då kan utvärdering och
uppföljning ske.

8.2 Framtagning av modell och ritningar
Projektidén bakom att ta fram ett miljöhus som kan förbättra och utveckla
källsorteringen i samhället, grundas i den stora klimatförändring som just nu
sker. De teorier och analyser som har tagits fram och undersökts, bevisar att
en förbättrad återvinning ger förutsättningar för att utveckla en hållbar
framtid.
Medverkande arkitekt, Maria Rutensköld från Tengbom i Kalmar, bistod
med idéskisser över tänkta former och material för det tredje och till sist
valda förslaget, se Figur 14. Tanken bakom formen var att skapa ett
miljöhus som skall påminna om det naturliga kretsloppet och den cirkulära
ekonomin. Därför är formen från början grundad i en cirkulär form, som ofta
används inom ämnet återvinning och miljöproblem då en cirkel anses vara
en evighetssymbol. Miljöhuset ska därmed representera naturen och vikten
av återvinning för att engagemanget kring källsortering skall öka.
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Figur 14: Vidareutvecklad idéskiss från Maria Rutensköld, Tengbom.

Då arbetet är grundat i ett redan befintligt och påbörjat projekt, har det
funnits vissa krav och kriterier att följa vid utformningen av miljöhuset.
Bland annat var en förutsättning att skapa ett hus som inte har någon frameller baksida. På så sätt undviks att sopor och avfall slängs bakom
miljöhuset, då personen i fråga alltid är exponerad för omgivningen och inte
kan välja att befinna sig bakom huset. För att människor skall få sortera
ostört har inkasten placerats mellan armarna, se Figur 15. Uppgiften blev att
dels anpassa formen efter de kriterier och krav som KSRR har på miljöhus,
men även efter de krav som fanns från beställaren. Med formen anpassad
efter kraven diskuterades materialval, detaljer, anslutningar i fasad och
konstruktionen. De kriterier och krav som fanns från beställaren, redovisas
nedan i Tabell 11.
Tabell 11: Krav och föreskrifter som har funnits att följa sedan starten listas nedan:

▪

Miljöhuset skall utformas utan fram- eller baksida

▪

Det skall utformas för att passa in i offentliga miljöer

▪

Det skall ej gå att äntra miljöhuset

▪

Miljöhuset skall kunna förflyttas och därmed vara anpassat efter
föreskrifter gällande transport på allmänna vägar

▪

Arbetsmiljön för KSRR skall fungera
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Figur 15: Formen i planvy i relation till sorterande personer.

Genom valet av spegelglas som fasadmaterial kommer den lekfulla och
unika formen att smälta in i miljön samtidigt som den har ett skulpturalt
värde, se Figur 16. Radien på huset är som störst 2,35 meter och den högsta
utkragande armen har en höjd på cirka 3,8 meter. Tanken är att
spegelfasaden bidrar till en minskad vandaliseringsrisk, då spegelbilden av
personen som står framför fasaden gör att personen inte vill attackera sig
själv. Med kombinationen av formen och spegeln skapas en nyfikenhet som
skall locka till att vilja gå dit. På det sättet lockas både vuxna som barn till
att sortera.

a)

b)

Figur 16: Illustrationsbild på miljöhuset i a) där det integrerar med Larmtorget på Kvarnholmen i
Kalmar samt b) som är ett förtydligande av formen på miljöhuset.
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Genom djupare intervjuer med tillverkare kunde produktionsritningar till
miljöhuset tas fram, se Bilaga 11. Resultatet blev ett miljöhus med en
hexagonform på den centrala delen, med sex stycken utstickande armar i
olika dimensioner där sopkärlen skall placeras. En av armarna kommer att
lämnas tom för att kunna installera en dörr som skall användas vid tömning
av kärlen. Där kommer också en nedfällbar ramp med lutningen 1:12 att
placeras för att hantera nivåskillnaden mellan färdigt golv och marken
utanför miljöhuset. Höjderna på armarna varierar för att ge asymmetri i den
annars symmetriska formen och motverka att klättring sker, och deras
storlek anpassades efter vilken storlek på kärl som skulle placeras i dem.
Storlekarna på kärlen beslutades efter samråd med KSRR och vilka kriterier
som finns för just Kvarnholmen och Kalmar kommun. Valet av kärlstorlekar
presenteras i Tabell 4. För papper, plast och tidningar valdes kärl som har en
kapacitet på 660 liter, för metaller och ofärgat glas 140 liter och för färgat
glas valdes kärlstorleken 190 liter.
Efter samråd med tillverkare, togs beslutet att miljöhuset ska ha en
stålkonstruktion i form av en sexkant som grund, med ytterligare stålramar
som stabiliserar husets armar. På stålramen fästes träreglar som sedan kläs
med formplywood som stabiliserar konstruktionen och förenklar
infästningen av fasadskivorna av spegelglaset Mirastar. På baksidan av
glaset kommer en stålprofil att limmas som sedan skruvas in i
formplywoodskivor. Skivorna kommer i sin tur också fungera som ett
genomtrampningsskydd om någon mot förmodan skulle klättra upp på huset.
Mirastar kommer i detta projekt att användas som en envägsspegel, vilket
betyder att glaset under speciella ljusförhållanden är genomskinlig från ena
sidan medan det från den andra sidan agerar som en vanlig spegel. Om det
på insidan av glasfasaden är mörkare än vad det är utanför, kommer glaset
att producera en spegeleffekt som får till effekten att glaset blir
genomskinligt inifrån och ut, medan det utifrån och in fungerar som en
spegel. Det vill säga att glaset får samma egenskaper som tonade bilrutor. I
detta fall täcks dock glaset av formplywoodskivor på insidan, vilket betyder
att det inte kommer att fungera som en genomskinlig yta invändigt. För att
undvika att glaset skadas närmast marken ska en sparkplåt av högpolerad
rostfri plåt ersätta glaset 180 millimeter upp från marken runt hela
miljöhuset. Detta görs för att undvika skador vid till exempel snöskottning
eller sopning av gatorna.

8.3 Arkitekturanalys
En arkitekturanalys har utförts enligt Simon Unwin (2003) för att undersöka
miljöhusets funktioner och utformning samt förutsättningar och
karaktärsdrag.
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Miljöhuset har utformats för att fylla en praktisk och pedagogisk funktion.
Dess utformning gör att människor i samhället ska inbjudas till att vilja
källsortera skräp och avfall. Objektet har även en estetisk funktion, vilket
innebär att den berikar stadsrummet och speglar den kulturhistoriska
omgivningen.
Förutsättningen för miljöhuset är att det ska förhålla sig till övriga
byggnader med hjälp av spegelfasaden. Dess konstruktion gör att miljöhuset
är flyttbart och kan transporteras utan att behöva monteras isär. Skötsel och
underhåll av spegelfasaden går lätt att utföra då dess krombeläggning gör att
smuts och andra orenligheter enkelt kan tvättas av.
Miljöhuset är konstruerat med en bottenplatta av VKR-balkar, varmformade
konstruktionsrör, som stabiliserar objektet. Golvet i rummet är uppbyggt av
formplywood med en överliggande gummimatta som skapar en halkfri och
jämn yta, där kärlen enkelt kan rullas vid tömning. Bottenplattan byggs
sedan på med träregelstomme som kläs med formplywood, vilket skapar
stabilitet i konstruktionen i form av skivverkan. Formplywoodskivorna
verkar även som underlag för infästning av spegelfasaden. Även de lutande
taken består av träreglar, formplywoodskivor och spegelfasad för att hela
objektet skall bli sammanhängande.
Spegelfasaden gör att miljöhuset smälter in i och reflekterar omgivningen,
oavsett ljus eller väder. Den utger även ett modernt och samtida skulpturalt
värde i den annars gamla staden.
Ingången till miljöhuset är anpassat för renhållning och tömning av sopkärl,
och har precis som övriga huset beklätts med formplywood och spegelglas.
Dörren har placerats i en mindre utkragande arm för att ge miljöhuset en
enhetligt form.
Miljöhuset har utformats med ett centralt, större rum som endast är
tillgängligt för Kalmarsundsregionens Renhållare, för att tömning av kärl
och skötsel av interiören enkelt skall gå att utföras. Det centrala rummet
mynnar sedan ut i fem mindre rum, där kärlen för de olika fraktionerna
placeras.
Geometrin av objektet är från början grundad i en cirkulär form med sex
stycken utkragande armar, likt en snöflinga, se Figur 17. Den cirkulära och
organiska formen skall påminna om naturen och det naturliga kretsloppet,
vilket skall bidra till en ökad källsortering och återvinning. De utkragande
armarna är trapetsformade för att ge en inbjudande känsla, samt för att
ostörd källsortering skall vara möjligt.

57
Harrysson & Strandman

Figur 17: Formen av miljöhuset kopplat till en snöflinga.

Objektet är även delvis baserat på kriterier och andra tekniska funktioner
gällande transport och arbetsmiljö, vilket gör att formen av en snöflinga blir
något begränsad. En vidareutveckling av miljöhuset kan dock ske för att
framhäva den organiska formen tydligare både från användarens perspektiv,
men även från ovan.
Simon Unwin (2003) menar att alla byggnadsverk kan karaktäriseras som
antingen tempel eller stuga. Enligt honom är ett tempel något som vill
påverka, förändra eller kontrollera omgivningen, samt trotsar naturen och
bygger på ideala former. Stugan däremot anpassar sig efter miljön, både den
naturliga och bebyggda, samt anpassar sig efter platsens mark- och
väderförhållanden. Även tillgänglighet, lokala material och människans
kroppsliga behov kännetecknar stugan.
Detta miljöhus representerar både templet och stugan, då det utmanar sin
omgivning gällande form och material. Samtidigt förehåller sig objektet
ödmjukt till omgivningen då dess storlek tillsammans med spegelglaset
respekterar stadsrummet. Glasfasaden representerar i det här fallet både det
utmanande templet, men även den anspråkslösa stugan.
I och med att huset inte har någon fram- eller baksida, finns det ett mindre
justeringsmån för hur huset kan placeras beroende på hur omgivningen ser
ut. Huset kan därmed roteras beroende på åt vilket håll ingången skall riktas,
för att samhället bäst skall kunna utnyttja armarna. Miljöhuset skall
dessutom placeras i en offentligt miljö och ska synas för allmänheten. Det
vill säga att huset skall inte placeras i privata eller avlägsna områden, då det
skall kunna reflektera sin omgivningen och ett större stadsrum.
Hela utformningen kan relatera till Form Follow Function, en teori som ofta
används inom arkitektur. Form Follow Function innebär att en byggnad eller
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ett byggnadsverk har en utformning som stämmer överens med dess
funktion. Miljöhuset som har tagits fram i detta arbete har utformats på ett
nyskapande och modernt sätt, men fyller samtidigt det syfte som den är
skapad för. Den följer även de krav som har funnits från Linnéuniversitetet
som är beställare samt andra föreskrifter och kriterier som måste följas.
Det tidigare nämnda miljömålet om god bebyggd miljö som regeringen har
tagit fram och som listas under Tabell 2, har granskats och jämförts med den
framtagna modellen av miljöhuset. Resultatet visar att miljöhuset uppfyller
åtminstone två av de tio preciseringarna i målet för att uppnå en god
bebyggd miljö; Kulturvärden i bebyggd miljö samt Hållbar avfallshantering.
De två preciseringarna beskrivs av regeringen enligt nedan, samt motivering
till varför miljöhuset uppfyller dem:
6. KULTURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ:
”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap bevaras, används och utvecklas”
(Naturvårdsverket 2018)
Motivering: Med hjälp av miljöhusets fasad av spegelglas, återspeglas
Kvarnholmens kulturella och historiska anda, och stadsrummet från 1600talet bevaras trots att ett modernt byggnadsverk uppförs i de centrala
delarna.
10. HÅLLBAR AVFALLSHANTERING:
”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna
i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt
att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö̈ minimeras”
(Naturvårdsverket 2018)
Motivering: Ett modernt miljöhus utan fram- eller baksida, och med
möjlighet till källsortering av returförpackningar skall göra att allmänheten
skall kunna bidra till en ökad återvinning i samhället. Utformningen och
materialen skall göra att gemene man blir nyfiken och intresserad av att
utföra handlingen. Tömningsmöjligheterna och skötsel och underhåll utförs
på ett okomplicerat sätt, vilket bidrar till en god och trivsam miljö för
samhället.
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9 Diskussion
9.1 Metoddiskussion
Platsbesök för området Kvarnholmen och de utvalda fastigheterna och deras
miljörum var ytterst relevant för att skapa en förståelse för hur området ser
ut och till hur många miljörum idag är utformade, samt vilka faciliteter som
finns tillgängliga. Besöket på Kvarnholmen utökade studenternas kunskap
kring områdets utseende och gav en förståelse för hur den slutliga produkten
kan komma att passa in.
Att utföra observationer var relevant för studien för att få klarhet i hur
miljörum ser ut idag och hur de kan förbättras. De objekt som valdes ut har
varit representativa och har kunnat visa det som var intressant att undersöka
för studien. Då ett av objekten i stor del skiljer sig från de andra två, har det
gått att göra jämförelser och undersöka hur behoven skiljer sig mellan
miljörummen. För att öka generaliserbarheten i observationerna, hade det
varit relevant att ha fler objekt av liknande karaktär. De tre utvalda objekten
är dock representativa för ämnet och fyller samma funktion, vilket har gjort
att resultaten från observationerna har hög validitet.
Intervjuer med valda experter inom området har gett resultat av hög
validitet. Att intervjuer med kunniga inom avfallshantering avgränsades till
KSRR, ansvariga över Kalmar kommuns renhållning, gav både hög
reliabilitet och validitet då de är experter inom ämnet och kunde ge pålitliga
svar och information. Reliabiliteten i svaren hade dock kunnat skilja sig en
aning om frågorna hade blivit ställda till ansvariga för ett annat län eller
kommun, då föreskrifterna varierar beroende på var i Sverige det gäller.
Att utföra intervjuer med KSRR i första hand har medfört en klarhet i vilka
tekniska aspekter som måste tas hänsyn till, innan tillverkare har kontaktats
för intervjuer kring material och konstruktion. Tillverkarna har kunnat ge
trovärdiga svar, men reliabiliteten skulle kunna variera om andra tillverkare
inom samma ämne hade blivit tillfrågade samma frågor.
Något som dock hade kunnat utföras för att styrka både observationer och
enkäter, är intervjuer med fastighetsägare. Detta för att kunna jämföra deras
åsikter kring miljörummet med de boendes, samt för att bland annat kunna
diskutera tillsyn och driftintervallen.
Tanken med att ha enkäter med boende var att få en förståelse kring hur de
ser på de miljörum som finns till fastigheterna. Det hade dock varit mer
givande om arbetet med enkäter påbörjats tidigare i studien och att enkäterna
delades ut tidigare, då frågorna hade kunnat formulerats bättre och på ett sätt
som indikerar på både tidigare granskad teori och på den tänkta
slutprodukten. Om enkäten hade påbörjats tidigare hade det även gått att
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försöka få en tidigare och bättre kontakt med deltagare, för att kunna ge dem
en bättre uppfattning om arbetet och ett ökat engagemang. Val av utdelning
av enkäter hade även kunnat utföras på ett bättre sätt för att nå ut till fler
personer, till exempel genom att lägga enkäter i postfack, brevlådor eller i
trappuppgång, eller genom att ta kontakt med fastighetsägare som kan
leverera vidare till de boende.
De valda enkätfrågorna inriktades främst på att få veta vad boende på
Kvarnholmen tycker om deras nuvarande miljörum och om det har någon
inverkan på deras källsortering. Men andra frågor som hade kunnat ställas
skulle kunna vara frågor om utformning av miljöhuset. Frågorna skulle i så
fall ha varit formulerade på ett sätt som inte är ledande eller avslöjar den
tänkta utformningen, då det kan väcka åsikter bland invånare.

9.2 Resultatdiskussion
Efter genomförda undersökningar och teorier blev det tydligt att en ny
miljöstation är relevant för området Kvarnholmen, då miljörummen antingen
är för smutsiga och motbjudande för att källsortering skall ske systematiskt
och rationellt, eller att möjligheten till källsortering saknas.
Resultatet av studien och arbetet har lett till ett gestaltningsförslag av ett
miljöhus för stadsdelen Kvarnholmen i Kalmar. Intervjuer med sakkunniga
personer har bidragit till ett väl genomarbetat förslag som även är baserat på
synpunkter och iakttagelser från enkäter och observationer. För att uppnå
arbetets mål och syfte var det viktigt att se till att både funktionella och
tekniska, men även arkitektoniska aspekter överensstämde och fungerade väl
ihop.
Utifrån observationer och enkäter blev det tydligt att ett centralt placerat
miljöhus underlättar för en förbättrad källsortering, då de observerade
miljörummen antingen saknar möjligheter för källsortering eller är så pass
motbjudande att intresset för sortering upphör.
Resultaten från enkäterna hade dock kunnat se annorlunda ut om metodvalen
hade varit mer genomtänkta från första början. Detta då metodvalet om att
utföra enkäter och observationer bestämdes sent under arbetets gång och inte
blev lika genomtänkt och givande som det hade kunnat bli. Om de hade
bearbetats ytterligare hade enkäterna kunnat utformas på ett sätt som bättre
skulle stämma överens med observationerna. Studien Miljöhus på
Kvarnholmen har ändå gett ett relevant resultat som blivit grund till den
slutliga modellen och för att fastställa om behovet av en ökad källsortering
finns.
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9.3 Diskussion om studiens förslag
Studien utgår ifrån att miljöhuset skall placeras i området Kvarnholmen i
Kalmar, men tanken är att det även skall kunna användas i andra områden
där behovet finns. Förhoppningen är att miljöhuset skall uppföras centralt
för att kunna bidra till att källsortering sker även utanför hemmet, och att
dess spegelfasad skall göra att Kvarnholmens kulturella miljö återspeglas för
allmänheten.
Utformningen av det föreslagna miljöhuset hade kunnat sett annorlunda ut
om inte idéskisser initialt hade tagits fram av medverkande arkitekt.
Ritningar för förslaget, samt modellframtagningen hade dock kunnat skapas
i andra programvaror, till exempel ArchiCAD.
Miljöhusets form arbetades från början fram av medverkande arkitekt som
redan hade påbörjade idéskisser när denna studie inleddes. Under tiden som
utformningen bearbetades och tillverkare kontaktades, beslutades i
projektgruppen att de tänkta luckorna till inkasten valdes att inte inkluderas i
studien. Detta för att det inte fanns tillräckligt med tid för att hitta ett företag
som besitter den kompetens som behövs för att kunna ge information om
elektriskt motordrivna luckor som kan öppnas med hjälp av NFC-tag. En
möjlig placering av luckorna och hur de kan utformas vid framtida
utveckling redovisas under Bilaga 11.
Förutsättningarna var även från början att miljöhuset skulle vara
fastighetsnära och centralt placerat på Kvarnholmen, och utrustats med
luckor som öppnas och stängs med NFC-tag. Att ha luckor som öppnas med
hjälp av en sådan NFC-tag innebär dock att miljöhuset begränsas från
allmänheten och endast blir tillgängligt för dem som tilldelas en tag. Men i
och med att förslaget utfördes utan hänsyn till luckornas utformning och hur
de skall öppnas, innebär det att det framtagna miljöhuset är tillgängligt för
hela Kvarnholmen och samhället.
Den tänkta utformningen är dock något som kan ge en negativ inställning
hos invånarna i området. Spegelfasaden, storleken och formen på huset kan
ge reaktioner, då den tänkta placeringen är centralt och i ett område som
anses vara historiskt och kulturellt. Att ha en spegelfasad kan även vara
riskabelt då det är högre risk att en sådan fasad utsätts för att krossas och
vandaliseras, även om glaset är härdat.
Att nya byggnader eller andra skulpturala objekt ger reaktioner hos
människor är inte ovanligt, dock behöver det inte bara ge negativa åsikter
och kommentarer. Miljöhusets spegelfasad bidrar till att omgivningen den
står placerad i återspeglas. I detta fall medför det att stadsdelens kulturella
och historiska karaktär behålls samtidigt som något nytt och modernt
uppförs.
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10 Slutsatser
Klimatfrågan är idag något som aktivt diskuteras överallt i världen, och det
finns många organisationer som arbetar för att allt fler skall förstå att det
måste ske en förändring nu innan det är för sent. Jordens naturresurser är
ändliga, och den ständigt ökande tillverkningen och konsumtionen av
material och produkter försvårar arbetet med att få slut på
koldioxidutsläppen. Den cirkulära ekonomin måste bli mer känd för
allmänheten samt källsortering och återvinning måste förbättras. Slutsatserna
av studien är att ett miljöhus utan fram- eller baksida och utan ingång, är ett
effektivt sätt för att underlätta källsortering.
Fokus har legat på att skapa ett miljöhus som kan bidra till utvecklingen av
ett ökat engagemang kring källsortering, samtidigt som dess utformning
både skall vara nytänkande och behålla omgivningens karaktär på samma
gång.
Med hjälp av relevanta teorier och studier har förslaget kunnat arbetas fram,
och genom att dessutom integrera intervjuer, observationer och
enkätundersökningar med teorierna har studiens syfte och mål kunnat
uppnås. Studiens syfte var att underlätta för samhället gällande källsortering,
vilket uppnås genom att skapa ett lättillgängligt miljöhus placerat centralt på
Kvarnholmen. Genom att sedan utföra intervjuer med tillverkare och
ansvariga renhållare, samt genom att arbeta tillsammans med arkitekt, kunde
målen för ett funktionellt och modernt utformat miljöhus åstadkommas.
Miljöhuset kan vidareutvecklas, bland annat gällande luckorna till inkasten
som från början var tänkta att öppnas med elektriska motorer som styrs med
hjälp av en NFC-tag.
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BILAGA 1: Mötesprotokoll med KSRR
Stefan Gustavsson, Avfallsrådgivare
Peter Mellbo, Verksamhetsutvecklare
2018-04-11

Med medgivande att svaren redovisas.

Vi har fått en grundidé från Tengbom. (Idéskisser visas). Var bör vi tänka
på gällande utformningen då ni hanterar tömningen?
Se till att ha en “arm” tom och ha den som separat ingång. Annars måste ni ha en
dörr på varje gavel. Eftersom att man endast tömmer en fraktion varje gång man
är där och tömmer. Det går ju att lösa då man kan variera kärlens storlekar.
Måtten hittar ni i Avfall Sveriges handbok gällande utformning av
miljörum/miljöhus. Viktigt att tänka på är hur ramper utformas med avsikt på
lutningen samt att trösklar är oacceptabelt. Det finns också krav på
golvbeläggningen som ska vara jämn och att det inte får finnas någon halkrisk.
Det finns också krav på dörrbredd. Men allt detta står i handboken som vi
nämnde.
Hur gör ni när ni dimensionerar kärlen för de olika fraktionerna? Finns det
någon standard att gå efter?
Man brukar räknar utefter generella värden. Dem hittar ni också i Avfall
Sveriges handbok gällande utformning av miljörum/miljöhus. Dock kan det ju
variera något men annars så styr man mycket av det genom att lägga in tätare
tömningsintervaller.
Vilka mått och hur bör inkasten till de olika kärlen utformas?
Lämpligt är att kolla på hur inkasten ser ut på återvinningsstationer och sen
efterlikna dem, t.ex. runda till glas och “brevlådeinkast” till tidningar.
Övrigt att tillägga?
KSRR försöker att modernisera avfallshantering och källsortering och jobbar
mycket med UWS. Det är kanske svårt att få till på Kvarnholmen och på så
offentliga platser. Många användare skulle nog uppskatta om det fanns en hylla
att ställa sin påse på när man ska sortera. Dock kan den hjälpa till om någon
skulle få för sig att försöka klättra upp på huset.
Se dock till att ha färgat glas och ofärgat glas så att man kan stå still och kasta åt
varsitt håll, då färgat och ofärgat glas oftast kombineras i samma påse.
Kolla gärna in vår station på Kullö i Kalmar. Den har ett staket/plank av glas och
antalet gånger någon vandaliserat glaset är väldigt lätträknade. Dock har vi ingen
tydlig bokförd statistik på det.
På vissa fraktioner skulle det kanske underlätta om man slänger från 2 håll då
kärlen skulle fyllas mer jämt och man kommer ifrån att ett kärl är fyllt till kanten
på bara ena sidan och nästan tomt i andra änden, se Figur 18 nedan.
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Figur 18: Skiss över hur kärlen fylls beroende på om skräpet kommer från en respektive två
riktningar.

Skulle en ramp som går att fälla ner när man ska köra in och ut kärlen vara
godkänd? I så fall så fälls ju också rampen upp efter att tömningen av
kärlen är klart?
Generellt sätt är det fasta ramper som vi förordar. Vår erfarenhet är att andra
alternativ förr eller senare tyvärr innebär någon form av driftproblem,
exempelvis vid vinterväder är det risk att en utfällbar ramp fungerar dåligt pga
bristande skottning.
Det är också viktigt att en utfällbar ramp inte är tung att montera/återställa, eller
att den innebär en skaderisk (faller ner vid oönskat tillfälle). Men om ni kommer
upp med ett förslag på utformning så kan vi givetvis titta på det mer i detalj.
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BILAGA 2: Mötesprotokoll med Saint-Gobain Glass
Oskar Storm, Teknisk specifikationschef
2018-04-10
Med medgivande att svaren redovisas.
Vi är på jakt efter en glasfasad som kan reflektera sin omgivning likt en
spegel. Vad skulle du rekommendera till oss?
Mirastar som är ett glas med en krombeläggning. Eftersom att det är en ganska
utsatt miljö så vore kanske en högpolerad rostfri plåt ett alternativ. Dock blir det
lättare buckligt och repigt och då fråntar det den speglande effekten. Mirastar
finns i 4 mm, 6 mm eller 8 mm. Jag skulle rekommendera 8 mm till att börja
med, då det är en utsatt miljö och en prototyp som skall tas fram först. Sen
kanske man kan gå ner på 6 mm. Det är stora glasskivor på 3x6 m som skärs till.
Enkelhärdat på till väggarna men härdat och laminerat till taket för att förhindra
genomtrampning.
Kan du ge en uppskattning vad fasadglaset kostar?
Räkna 1000 kr/m2 för enkelhärdat och 1500 kr/m2 om de lamineras med annat
glas
Vilken sida, den med krombelägget eller den utan, är mest repkänslig? Eller
kan vi vända vilken sida utåt för att slippa "brytningsfelet"? Kan man
laborera med att vända dessa två sidor åt olika håll (inåt och utåt) för att
ändra på upplevelsen av objektet?
Kromade sidan utåt skyddar bäst mot att ana beslagen på insidan. Men i dagsljus
kan bägge funka, då är det ett sätt att leka med reflektionen mellan 60 och 54
procent typ. Bägge sidor är lika reptåliga och med bara sikt från utsidan blir inte
repor så markerade. Det positiva med Mirastar är att solkatter/reflektioner snabbt
dyker ner mot marken och avtar.
Går det att få glas i olika säkerhetsklasser? Vi läste om SS-EN-356 med
klasserna P1A-P5A. Vilken klass skulle du rekommendera oss?
P1A-P5A är olika vandaliseringsklasser. Vill ni ha lamell för att minska risken
för vandalisering räcker P1A. Men härdade glas är att föredra för de är mer
väderbeständiga.
Vi har läst om självrengörande glas. Kan man få den självrengörande
beläggningen med titandioxid på er glasfasad.?
Du kan laminera ihop ett smutsavvisande glas med ett Mirastar för den effekten.
Men onödigt – jag kan putsa din skapelse på 20 minuter cirka. Stående på
marken.
Hur fäster man spegelglas? Vi har läst om Structural glazing, är det ett
alternativ?
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Man limmar glaset på en typ av profil, det finns olika för olika ändamål, med
silikonlim. Det ska ske under kontrollerade former med avsikt på fukt och
temperatur. SIKA är stora leverantörer och kan anpassa ett lim för ert ändamål.
Men jag rekommenderar ändå att ni kontaktar Roca som kan hjälpa er med
infästningarna.
Vi ska ha en typ av lucka till sopinkastet. Bör vi ha en skyddande list eller
liknande runt glaskanten då det är ett utsatt område.
Jaa, en gummilist runt kanten skadar ju inte.
Om man skulle vilja ha en NFC-tagg som kan låsa upp luckorna. Funkar
det att läsa av den igenom glaset?
Jag vet faktiskt inte, men det borde bero på våglängden hos läsaren. Annars kan
man lätt blästra bort en bit av kromet just där läsaren sitter.
Något annat som du tycker kan vara bra att tänka på eller att veta då man
ska arbeta med glas till byggnader?
Ersättningsfrågan är alltid bra att ha med. Ibland går den att lösa lätt genom att
ha reservdelar på lager. Likt glaset som finns i busskurer. Det är standardiserade
mått med lätta möjligheter till att byta ut glaset. Det hade såklart underlättat om
ni har en bult med försänkning igenom glaset, men då kanske inte fasaderna blir
lika stilrena.
Jag skulle av erfarenhet sätta någon typ av sparkplåt längst ner, utmed marken
för att undvika skador på de nedersta delarna av fasaden.
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BILAGA 3: Mötesprotokoll med CHM-Maskin
Micke Sjökvist, VD
Daniel Hagström, Konstruktion och försäljning
2018-04-27
Med medgivande att svaren redovisas.
Vi skulle behöva en stålram i botten för att ge stabilitet när hela huset skall
lyftas. Har ni någon idé om hur den skulle kunna lösas? (Den tänkta formen
visas)
Ja, om man gör en sexkant av en 100x50 balk inne i det centrerade “rummet”
och sen svetsar man på en mindre ram för varje “arm”. Sen är ju frågan hur man
löser golv inne i “huset”?
Kan man lägga något fackverk i botten. Skulle det kunna ge ett “tunnare”
bjälklag?
Njaa, kanske mer för att golvet inte ska svikta inne i mitten. Man kan svetsa ett
kryss inne i sexkanten som ger stabilitet.
Hur kan vi få hela “huset” i våg? och till att stå stadigt? Någon typ av
injusteringsplattor eller maskinfötter? Vart bör man sätta dessa och hur
många?
Sätt en i varje hörna på sexkanten så borde du få bra stabilitet. Gör dem av
rostfritt också så smälter de in bättre.
Vad ser ni för lyftmöjligheter? Vi har pratat om en bygel av stål som går
upp över det centrerade “rummet”. Vad tror ni om det? Lyftöglor genom
taket net i bygel?
Jaa, eller så kan man göra ett lyftok med tre armar. Sen låta några stroppar eller
kjättingar gå ner till maskinfötterna och lyfta i dessa. Ska den serietillverkas så
kan man ju använda lyftoket till alla husen.
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BILAGA 4: Mötesprotokoll med Nybro Träteknik
Ola Danielsson, Delägare
Steve Johansson, Delägare
2018-04-24

Med medgivande att svaren redovisas.

Skulle det gå att lösa en stomme med formplywood och träreglar till denna
modellen?
Jaa, det är nog inte omöjligt. Vi kan skära ut bitarna med millimeterprecision
med vår CNC-fräs.
Är det någonting speciellt vi bör tänka på när vi tar fram ritningar över
bitarna?
Kolla upp hur stora skivor det finns att skära ifrån. annars måste det ju bli en
skarv på bitarna och då är det bra om ni markerar vart den ska vara. Sen behöver
vi bara ha mått i X- och Y-led för att kunna ta fram formen av de flesta bitarna.
Kanske några fler mått för dem bitarna där inkasten sitter.
När ni pratar om millimeterprecision, innebär det då att ni tänker in
vinklar i skarvarna på bitarna också?
Jaa, om ni vill ha det? Det kanske är onödigt i ert fall eftersom att dem inte
kommer synas då det kommer en annan fasad utanför formplywooden. Bitarna
blir ju billigare om vi inte behöver ta hänsyn till vinklar i skarvar.
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BILAGA 5: Observation – Storgatan 11
Observationer
Antal lägenheter per miljörum

4 st

Storlek, m2

1,3 m2

Antal kärl per fraktion + storlek

Hushållsopor

2 st á

140l

Takmaterial

Gips

Golvmaterial

Klinker

Väggmaterial

Gips

Dagsljus

Nej

Belysning

Nej, finns i hallen utanför

Doft (Skala 1-5, 1 = Outhärdlig,
5 = Uthärdlig)

3

Vattentillgång

Nej

Skräp på golvet

Nej, står lite saker på golvet jämte tunnorna.

Ventilation

Nej

Dörr

Självstängande

Avstånd från entré

Vid entrén, inne i trapphuset

Fristående/inbyggt

Inbyggt

Tillgänglighet

Ja, man går aldrig in i miljörummet och
trapphuset är tillgängligt.

Nyckeltal: 0,33 m2/lägenhet
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BILAGA 6: Observation – Proviantgatan 18
Observationer
Antal lägenheter per miljörum

35 st

Storlek, m2

18 m2

Antal kärl per fraktion + storlek

Plast

1 st á

660l

Tidningar

1 st á

660l

Papper

2 st á

660l

Metall

1 st á

140l

Ofärgat glas

1 st á

140l

Färgat glas

1 st á

140l

Takmaterial

Gips

Golvmaterial

Klinker m. sockel

Väggmaterial

Gips + skyddsregel

Dagsljus

Ja, ett runt fönster

Belysning

Ja, två lysrör

Doft (Skala 1-5, 1 = Outhärdlig,
5 = Uthärdlig)

5

Vattentillgång

Ja

Skräp på golvet

Lite plast + grusigt

Ventilation

Ja, kanalfläkt

Dörr

Ja, självstängande med tagg, kod eller nyckel.

Avstånd från entré

Ligger på innergården, varierar mellan 5-15
meter

Fristående/inbyggt

Fristående mot fastighetens yttervägg

Tillgänglighet

Ja, klarar vändmått (1300 mm) samt passagemått
(900 mm)

Nyckeltal: 0,5 m2/lägenhet

Bilaga 6: sid 1: (3)
Harrysson & Strandman

a)

b)

Figur 19: Miljöhuset utvändigt redovisas i a) och b).

a)

b)

Figur 20: Tillgången till vatten och städutrustning redvisas i a) medan b) visar ventilationen.
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a)

b)

Figur 21: Kärlen för sortering samt interiören av miljörummet redovisas i a) och b).

Figur 22: Fönstret i sydvästligt läge.
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BILAGA 7: Observation – Östra Sjögatan 3
Observationer
Antal lägenheter per miljörum

12 st

Storlek, m2

18 m2

Antal kärl per fraktion + storlek

Plast

1 st á

660l

Tidningar

1 st á

660l

Papper

2 st á

660l

Metall

1 st á

140l

Ofärgat glas

1 st á

140l

Färgat glas

1 st á

140l

Takmaterial

Betong

Golvmaterial

Betong

Väggmaterial

Två betongväggar, en gipsvägg

Dagsljus

Ja, i dörrarna.

Belysning

Finns men verkar inte fungera

Doft (Skala 1-5, 1 = Outhärdlig,
5 = Uthärdlig)

2

Vattentillgång

Nej

Skräp på golvet

Lite, men smutsigt

Ventilation

2 st tilluftsdon i dörrarna och 1 st frånluftsdon i
taket

Dörr

Stor och tung men ej självstängande

Avstånd från entré

Ligger på innergården, ca 20 meter

Fristående/inbyggt

Inbyggt i fastigheten.

Tillgänglighet

Ej vändmått (1300 mm) eller passagemått (900
mm)

Nyckeltal: 1,5 m2/lägenhet
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a)

b)

Figur 23: Kärlens placering i miljörummet redovisas i a) och b).

Figur 24: visar kärlen i miljörummet sett från dörren.
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a)

b)

Figur 25: Tilluftsdonet i dörren redovisas i a) medan b) visar frånluftsdonet i taket.

Figur 26: Visar dörrarna som ansluter mot innergården till miljörummet.
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BILAGA 8: Enkät – Storgatan 11

1. Vilket intryck får du av ert miljörum? Välj de
alternativ som stämmer bäst.
Slitet
Välvårdat
Trångt
Rymligt
Motbjudande
Tilltalande
Mörkt
Ljust
Illaluktande
Okej doft
Smutsigt
Rent
0

1

2

3

Antal svar/intryck

2. Brukar du källsortera?

Ibland
33%

Nej
67%
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Ja
0%

3. Om inte/ibland, vad är det som gör att du inte
källsorterar?

Har ej tillgång till sortering
33%
Vet inte vad som ska vart
50%

Orkar inte
0%
17%

Långt till närmaste
återvinningsstation

4. Finns det möjlighet till källsortering i ert
miljörum?
Ja
0%

Nej
100%

5. Om du svarade nej på fråga 4. Hur ser du på det faktum att det
endast finns insamling av hushållsavfall i byggnaden, och att det
inte finns någon fastighetsnära insamling av källsortering?
-

Hade det funnits så hade jag nog sorterat.

-

Tråkigt med tror inte det finns plats i vårt hus..

-

Bryr mig inte så mycket. Men hade det funnit så hade jag gjort det.
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6. Påverkar det din källsortering?

Ja det gör det
100%

7. Vet du var den närmaste
återvinningsstationen är?

Nej
33%

Ja
67%
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Nej, jag
skulle ändå
inte sortera
0%

8. Vi tänker tanken att du sitter på stan och
dricker ur en glasflaska. Om möjligheten att
källsortera flaskan fanns, skulle du sortera flaskan
vid stationen eller slänga den i en vanlig
soptunna, trots att de båda är placerade med
samma avstånd ifrån dig
Nej, det spelar ingen roll
0%

Ja, jag skulle
källsortera
flaskan
100%

9. Har du något mer du vill tillägga?
-

Tror inte det finns plats för soprum i det huset jag bor i.

-

Att källsortera är viktigt för miljön men är lite lat för att källsortera

-

Nej
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BILAGA 9: Enkät – Proviantgatan 18

1. Vilket intryck får du av ert miljörum? Välj de
alternativ som stämmer bäst.
Slitet
Välvårdat
Trångt
Rymligt
Motbjudande
Tilltalande
Mörkt
Ljust

Illaluktande
Okej doft
Smutsigt
Rent
0

1

2

Antal svar/intryck

2. Brukar du källsortera?
Nej
0%

Ibland
0%

Ja
100%
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3

3. Om inte/ibland, vad är det som gör att du inte
källsorterar?

Inga svarande på denna fråga.

Har ej tillgång till sortering
Vet inte vad som ska vart
Orkar inte
Långt till närmaste återvinningsstation
Ofräscha soprum, kastar bara in allt utan att sortera

4. Hur upplever du lukten och bekvämligheten i miljörummet? Är
det okej att vistas där en längre tid för att sortera tex glasflaskor
efter färg eller vill man knappt vistas i rummet?
-

Jag tycker soprummet är fräscht och rent för att vara ett soprum, men det kan nog
bero på att det är nybyggt och inte hunnits slitas ut ännu.

-

Ja det är okej.
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5. Hade ett miljörum utan ingång underlättat? Dvs
inte ett miljörum utan snarare en station.
Nej, jag skulle ändå inte sortera
0%

Ja, det hade
underlättat
100%

6. Hur upplever du avståndet till ditt miljörum?
Hade det underlättat om det var närmare?
Nej
0%

Ja
100%
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7. Vi tänker tanken att du sitter på stan och dricker ur
en glasflaska. Om möjligheten att källsortera flaskan
fanns, skulle du sortera flaskan vid stationen eller
slänga den i en vanlig soptunna, trots att de båda är
placerade med samma avstånd ifrån dig
Nej, det spelar ingen roll
0%

Ja, jag skulle
källsortera flaskan
100%

8. Har du något mer att tillägga?
Inga svarande på denna fråga.
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BILAGA 10: Enkät – Östra Sjögatan 3

1. Vilket intryck får du av ert miljörum? Välj de
alternativ som stämmer bäst.
Slitet
Välvårdat
Trångt
Rymligt
Motbjudande
Tilltalande
Mörkt
Ljust
Illaluktande
Okej doft
Smutsigt
Rent
0

1

2

Antal svar/intryck

2. Brukar du källsortera?

Nej
33%

Ibland
34%

Ja
33%
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3. Om inte/ibland, vad är det som gör att du inte
källsorterar?
Ofräscha soprum,
kastar bara in allt
utan att sortera
50%

Orkar inte
50%

Har ej tillgång till sortering
Vet inte vad som ska vart
Orkar inte
Långt till närmaste återvinningsstation
Ofräscha soprum, kastar bara in allt utan att sortera

4. Hur upplever du lukten och bekvämligheten i miljörummet? Är
det okej att vistas där en längre tid för att sortera tex glasflaskor
efter färg eller vill man knappt vistas i rummet?
-

Doften funkar,, men jag är inte så känslig. Det luktar ju inte gott iaf.

-

Lukten är illa men uthärdlig.

-

Vill knappt vistas i rummet.

5. Hade ett miljörum utan ingång underlättat? Dvs
inte ett miljörum utan snarare en station.

Nej, jag skulle
ändå inte
sortera
33%

Ja, det hade
underlättat
67%
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6. Hur upplever du avståndet till ditt miljörum?
Hade det underlättat om det var närmare?
Ja
0%

Nej
100%

7. Vi tänker tanken att du sitter på stan och dricker ur
en glasflaska. Om möjligheten att källsortera flaskan
fanns, skulle du sortera flaskan vid stationen eller
slänga den i en vanlig soptunna, trots att de båda är
placerade med samma avstånd ifrån dig
Nej, det spelar ingen roll
0%

Ja, jag skulle
källsortera flaskan
100%

8. Har du något mer du vill tillägga?
-

Nej

-

Jag källsorterar trots dålig lukt och att det är ett soprum
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BILAGA 11: Produktionsritningar
Följande ritningar är hämtade produktblad och är direkt hämtade från tillverkaren:

ASSA-1 – ASSA ABLOY – ASSA 1937 EPOK
ASSA-2 – ASSA ABLOY – ASSA CONNECT 50/70 HAKREGEL
RG-182
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ASSA 1937 Epok
Dörrhandtag

Egenskaper
Nickel
Matt krom

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

-

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49
Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
www.assa.se
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M1811.0703

Artnr 702479

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
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A3

861555

B-B ( 1 : 1 )

Recommended glass thickness 6-10mm

10

8

B

Attach cover with
MIN 4 total turns
to RG-183 or 184

20

M8

B
35

min 2t

861556

A

20

min 4t

A-A ( 1 : 1 )

A

Optional parts

M8
RG-183 / 861558

100
M8
RG-184 / 861559
60
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Date

V2 160516/AG

t=glass thickness
www.rocaindustry.com

Name

Single fixing point Ø35

Item no.

RG-182
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