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Sammanfattning 
Denna rapport är en Kandidatsexamensavhandling utförd vid KTH, Kungliga Tekniska 
Högskolan, under feb - maj 2011, och beskriver arbetet med att ta fram en miljöstation för 
användning i Stockholms innerstad. Två grupper var involverade i arbetet med projektet som 
redovisas i två rapporter. Kapitel 1-3 samt bilagorna är identiska i rapporterna medan allt 
däremellan är skrivet individuellt. I denna rapport kommer miljöstationens insida och 
konstruktionslösningar att behandlas. I rapporten ”Miljöstation – Framsida och Mellanlager” 
behandlas stationens utsida samt beskrivning av ett mellanlager för avfallet.  

I Stockholm finns 14 miljöstationer för farligt avfall utplacerade på bensinstationer. Det finns 
även en mobil miljöstation som åker runt och samlar in farligt avfall. Som farligt avfall klassas 
spillolja, hushållskemikalier, målarfärg med mera. 

Syftet med arbetet var att ta fram en miljöstation som skall användas i innerstadsmiljö. Ingen 
hänsyn togs till stationens yttre design då detta skall göras vid en design tävlig under ett senare 
tillfälle. 

Genom användarenkäter, intervjuer, studiebesök och diskussioner utvecklades först tre olika 
kategorier av konceptlösningar. Dessa utvärderades med viktade Pughmatriser vilket resulterade 
i att kategorin lucka valdes. Kategorin innebar olika konceptlösningar där avfallet lämnas 
osorterat genom en inlämningslucka. Efter detta följde konceptgenerering för att bestämma hur 
maskinen skulle fungera. Det koncept som valdes att arbeta vidare med bestod av en hiss som 
flyttar avfallet till olika lutande hyllplan.  

Det slutgiltiga konceptet innebar att avfallet lämnas in genom en lucka på framsidan av 
stationen. Vid avlämningen lämnas avfallet i en låda som är placerad på en hiss. När luckan 
stängts transporteras hissen iväg och lämnar av lådan med avfall på ett lutande hyllplan genom 
att två skenor lyfts upp i hissplattan så att den glider av. Efter att hissen har lämnat lådan på 
planet åker den ner till botten av stationen och en ny låda skjuts ut på hissplattan från en 
lådbehållare vid sidan om hisschaktet. Därefter transporteras hissen upp till inlämningsluckan 
igen och en ny person kan lämna sitt avfall. Detta upprepas tills alla hyllor fyllts med lådor. När 
stationen är full kommer personal och går igenom alla lådor och tar med sig färgburkar och 
dylikt som de har tillåtelse att medta. Kemikalierna lämnar de i ett mellanlager som töms av en 
kemist vid senare tillfälle. 
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Abstract 
This report is a Bachelor's Degree Thesis written at KTH, Royal Institute of Technology, during 
February - May 2011, and describes the process of developing a station for hazardous waste to 
be used in the city of Stockholm. Two groups where involved in the working process of the 
project which is presented in two reports. Chapters 1-3 and annexes are identical in the reports, 
while everything in between is written individually. In this report the inside and transportation 
design will be treated. The report “Miljöstation – Framsida och Mellanlager” treats the stations 
outside and a storage unit for the waste.  

In Stockholm there are currently 14 stations for hazardous waste placed at gas stations. There is 
also a mobile recycling center that drives around and hazardous collects waste. Hazardous waste 
includes waste oil, household chemicals, paints and more.  

The aim of this project was to develop a station for hazardous waste to be used in an inner city 
environment. No account was taken to the station's exterior design since this is to be done by a 
design contest at a later date.  

Through user surveys, interviews, field trips and discussions three different categories, of station 
concepts, were developed. These were evaluated with weighted Pugh-matrixes where the 
category called hatch was chosen. The category included concepts where every person leaves 
there waste, unsorted, in a hatch. After this followed a concept generation to determine how the 
machine would work. The concept that was chosen for continued work consisted of an elevator 
that moves the waste onto different inclined planes.  

The final concept was that the waste is left by a hatch at the front of the station. When depositing 
the waste is left in a box that is placed on a lift. When the hatch closes the lift is transported 
away and leaves the box on an inclined shelf with the help of two runners that are lifted up from 
the lift plate so that the box can slide of. After the lift has left the box on the shelf, the lift goes 
down to the bottom of the station and a new box is pushed onto it from a box-dispenser next to 
the elevator shaft. Thereafter the lift is transported to the hatch again and a new person can leave 
his waste. This procedure is repeated until all the shelves are filled with boxes. When the station 
is filled personnel comes and empties the boxes and takes paint cans and such that they are 
allowed to bring with them. The chemicals are left in a storage unit to be emptied by a chemist at 
a later date 
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FÖRORD 
 
 
 
Syftet med detta projekt är att ta fram ett koncept för en ny miljöstation till Stockholms 
innerstad. Projekt genomförs som ett kandidatexamensarbete vid KTH och syftar till att ge 
djupare kunskaper om det konstruktions och produktutvecklings arbete som senare kommer att 
möta oss i arbetslivet.  
 

Vi vill passa på att tacka alla som har varit medverkande i detta projekt och gjort det möjligt för 
oss att skriva denna rapport. Speciellt tack till Cecilia Bergold och Amanda Carlberg på 
Grontmij som gav oss uppgiften att ta fram denna miljöstation och som har givit oss värdefull 
input i konceptutvecklingen. Vi vill även tacka Stefan Rosenberg på Stena Recycling som har 
hjälp oss med information angående hantering av farligt avfall. Vi vill tacka Magnus Broman för 
feedback och utvärdering av konceptet. Vi riktar även ett tack till personalen på 
bensinstationerna och på den mobila miljöstationen som hjälpt oss med information om dagens 
miljöstation. Ett stort tack till vår handledare Conrad Luttrop för stöd och handledning under 
projektets gång. Slutligen vill vi även tacka Anna Petrén och Venous Bashiri för samarbete i 
utvecklingen av konceptet. 
 
 

Amanda Möller och Linda Zetterström 

Stockholm, Maj, 2011  
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

 vinkel (°) 
µ Friktionskoefficient 
A Area (mm2) 
a Avstånd (mm) 
b Bredd (mm) 
h Höjd (mm) 
l Längd (mm) 
n Antal (st) 
r Radie (mm)  
t Tjocklek (mm) 
V Volym (mm3) 
 
 

Förkortningar 
 
ADR  European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road 
CAD Computer Aided Design 
HDPE Högdensitets-polyteten 
KTH Kungliga Tekniska Högskolan 
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1  INTRODUKTION 
 
Detta kapitel är identiskt med kapitel 1 i rapporten ”Miljöstation – Framsida och 
Mellanlager”[1] med undantag för avsnitt 1.3. Kapitlet syftar till att presentera en inledning till 
projektet. Kapitlet behandlar bakgrund och syfte med projektet samt vilka arbetsmetoder som 
använts. Här presenteras även vilka avgränsningar som valts.  

1.1 Bakgrund 
I dagsläget finns 14 stycken miljöstationer för farligt avfall utplacerade på utvalda 
bensinstationer. Som farligt avfall klassas spillolja, hushållskemikalier, målarfärg med mera. 
Miljöstationerna består av specialinredda containrar eller skåp försedda med hyllor och öppna 
lådor för respektive avfall. Allmänheten sorterar sedan själv upp sitt avfall vid avlämningen. 
Problemet med denna lösning är att de flesta har svårt att sortera avfallet på ett korrekt sätt. Ett 
annat problem med dagens lösning är att stationen kräver daglig bemanning då någon måste 
lämna ut en nyckel till den som vill slänga sitt avfall. Det är en av anledningarna till att 
stationerna idag är placerade vid bensinstationer. I takt med att bensinstationerna försvinner från 
innerstaden försvinner även miljöstationerna.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att ta fram ett koncept för en miljöstation som förenklar hanteringen av 
farligt avfall för så väl tömningspersonalen som allmänheten. Stationerna skall kunna placeras i 
innerstaden för att öka tillgängligheten. Det bör även vara möjligt att transportera dem på en 
vanlig lastbil. Syftet var även att utveckla en station som kan vara obemannad. 

1.3 Avgränsning 
I detta projekt kommer ingen fokus att läggas på utsidans utformning då detta kommer att göras 
vid en designtävling i ett senare skede.  

Projektet har delats upp i två delar, framsidan och mellanlager i den ena delen och insidans 
konstruktionslösning i den andra. I denna rapport kommer fokus att ligga på 
konstruktionslösningen för insidan av stationen. Anna Petrén och Venous Bashiri fokuserar på 
framsidan och mellanlagret i rapporten ”Miljöstation - Framsida och Mellanlager”. 

Då syftet är att ta fram ett koncept kommer fokus att läggas på att presentera konceptet och inte 
en produktionsfärdig produkt. Ingen ekonomianalys eller ritningar kommer således att 
presenteras i rapporten. Då det gäller brand- och explosionssäkerhet kommer hänsyn att tas 
genom att utrymme lämnas i konstruktionen, dock kommer ingen djupare analys att göras över 
vad som krävs för att stationen skall klara av dessa krav. 

1.4 Tidsram 
Projektet pågick under tidsperioden februari 2011 till maj 2011. En detaljerad tidsplan finns i 
Bilaga A. 
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1.5 Metod 
Nedan presenteras de metoder som använts vid utvecklingen av miljöstationskonceptet.  

Studiebesök 
För att samla in information om dagens miljöstationer genomfördes studiebesök. Besöken 
skedde på två olika miljöstationer i Johanneshov och på Norr Mälarstrand samt på Stena 
Recycling och på en mobil miljöstation. Vid besöken samlades information in genom bilder och 
intervjuer med folk på plats. 

Enkätundersökning 
För att få en uppfattning om vad allmänheten anser om dagens miljöstationer genomfördes en 
enkätundersökning. Enkätundersökning är en kvantitativ metod där den intervjuade personen 
genom att besvara frågorna får möjlighet att uttrycka sin uppfattning och åsikt om ämnet. Vid 
enkätundersökningen tillfrågades personer i åldrarna 20 till 60 år, då de anses vara den grupp 
som mest kommer att besöka miljöstationen. I undersökningen tillfrågades personerna om bland 
annat svårigheterna med att lämna farligt avfall och vad som skulle motivera dem att lämna sitt 
avfall i miljöstationer. Resultatet från undersökningen användes sedan för att förbättra 
konceptets användarvänlighet.  
 

Intervju 
Intervju är en kvalitativ metod där mycket fakta erhålls från enskilda personer. Metoden valdes 
för att insamla fakta från personer som är insatta inom området farligt avfall.  
 

Brainstorming 
Brainstorming är en vanlig metod för att generera idéer. Metoden går ut på att gruppen samlas i 
en workshop med syfte att generera så många idéer som möjligt. Fokus ligger på fritt tänkande, 
dvs. utanför inlärda tankebanor. En viktig aspekt är även att ingen kritik får uttalas under 
sessionen då detta kan hämma kreativiteten. Brainstorming valdes eftersom det är en bevisad 
metod för att generera idéer [2]. 
 

Pugh-matris 
För att utvärdera de olika koncepten mot kravspecifikationen användes Pugh-matriser. Pugh-
metoden är en metod för val av koncept där den bästa lösningen utses på ett så objektivt och 
systematiskt sätt som möjligt.  Metoden går ut på att man använder sig av en referens för att 
kunna värdera de olika lösningarna. Referensen är ofta en existerande produkt som sedan 
används som utgångspunkt för värderingen. De framtagna koncepten värderas därefter enligt 
olika kriterier som antingen bättre, sämre eller likvärdigt med referensen. I detta projekt 
användes viktade Pugh-matriser då kriterierna ansågs ha olika stor betydelse. Detta innebar att 
varje kriterium först poängsattes enligt en fem-gradig skala och koncepten sedan fick plus eller 
minus motsvarande poäng beroende på om de var bättre, sämre eller likvärdiga med referensen.  
 

 

  

 



2  FÖRSTUDIE  
 
Detta kapitel är identiskt med kapitel 2 i rapporten ”Miljöstation - Framsida och 
Mellanlager”[1]. Kapitlet behandlar den förstudie som genomfördes innan konceptutvecklingen 
påbörjats för att få information om hur hanteringen av dagens farliga avfall går till samt hur 
dagens lösning upplevs av användarna. Resultatet av förstudien presenteras nedan. I detta kapitel 
presenteras även framtagningen av en kravspecifikation.  

2.1 Avfallshantering i Stockholms stad 
För att få en överblick över vilka typer av stationer som finns i Stockholm genomfördes en 
informationssökning på Stockholms stads hemsida [3]. I Stockholm finns Återvinningscentraler, 
Återvinningsstationer och Miljöstationer. Återvinningscentraler är stora centraler som ligger 
placerade i utkanten av Stockholm. De är bemannade anläggningar där man kan lämna sitt grov- 
och elavfall. På återvinningscentralerna finns även en miljöstation placerad där privatpersoner 
kan lämna sitt farliga avfall. I Figur 1 visas en bild från en återvinningscentral.  

 

Figur 1. Bild av en återvinningscentral. Bilden är tagen från Stockholms stads hemsida [4] 

Återvinningsstationer är behållare utplacerade inom Stockholms stad, se figur 2. Här kan 
hushållen lämna förpackningar av olika material samt tidningar. 

 

Figur 2. Bild visande en återvinningsstation. Bilden är tagen f rån Stockholms stads hemsida [5] 
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Miljöstationer är de containrar som står utplacerade på valda bensinstationer, se övre bilden i 
Figur 3. Här kan privatpersoner lämna sitt farliga avfall. Som alternativ till miljöstationerna finns 
även en mobil miljöstation som består av en lastbil som åker runt i Stockholms stad och samlar 
in avfall, se nedre bilden i Figur 3.  

 

Figur 3. Bild av Miljöstationer. Bilderna är tagna från Stockholms stads hemsida [6], [7] 

2.2 Studiebesök och intervjuer 
För att få djupare information om miljöstationerna som finns på marknaden idag genomfördes 
studiebesök. Det första besöket gjordes på en miljöstation i Johanneshov, se Figur 4. Konceptet 
bestod av en container utplacerad vid en bensinstation. Bensinstationens personal lämnar vid 
begäran ut en nyckel som ger tillgänglighet till containern. Inuti containern fanns ett antal hyllor 
med olika behållare där kunden själv kan sortera upp sitt avfall. På golvet stod bilbatterier och en 
hink för lysrör. Det fanns även en oljetank där besökaren kan hälla ut sin eventuella spillolja. Det 
fanns 17 olika kategorier för sortering av avfall. Större delen av avfallet var dock placerat på den 
såkallade övrigt hyllan.  

 

Figur 4. Bild av miljöstationen i Johanneshov 
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Det andra studiebesöket var på en miljöstation vid norr mälarstrand i Stockholm. Denna 
miljöstation var av samma slag som den i Johanneshov. Även här var det mest färgburkar och 
lysrör som slängts. En intervju genomfördes med personalen på bensinstationen vilket bland 
annat gav informationen stationen att under somrarna besöks cirka tjugo gånger om dagen. 
Personalen tar inget ansvar för stationen utan lämnar endast ut nyckeln. Enligt personalen töms 
stationen cirka en gång i veckan. 

Stockholms stad har även inrättat en lösning med en mobil miljöstation som på angivna dagar 
och tidpunkter åker ut och hämtar upp avfall på olika platser inom Stockholm. Även denna 
station besöktes. Konceptet består av en lastbil som på flaket har ett antal behållare för avfall. 
Stationen är bemannad av två personer som hjälper till med sorteringen av avfallet. Vid varje 
stopp ställs tre behållare fram där allmänheten kan slänga småelektronik, lampor, färgpatroner, 
lim, nagellack och parfym. Resten lämnas till personalen som tar hand om avfallet och sorterar 
upp det inne i bilen. Vid sorteringen inuti bilen läggs mest fokus på att skilja syror och baser åt 
eftersom det kan leda till brandutveckling om dessa blandas.  

För att ta reda på mer om hur tömningen går till och vilka regler som gäller för miljöstationen 
genomfördes en intervju med Stefan Rosenberg, kemist och säkerhetsrådgivare på Stena 
Recycling [8]. Stefan berättade att miljöstationerna töms en gång i veckan där personalen tar 
med färgburkar och småelektronik. Själv åker han ut cirka en gång i månaden för att tömma 
stationerna på det resterande avfallet. Avfallet sorteras då upp och emballeras i speciella 
kartonger efter ADR- reglerna för transport av farligt avfall, se Figur 5. Från intervjun framgick 
även att det inte finns några regler vad gäller sorteringen av avfallet i stationen. Det är däremot 
lämpligt att försöka hålla syror och baser åtskiljda samt att hålla kvicksilvret åtskilt från övrigt 
avfall. Av säkerhetsskäl måste varje station innehålla ögonduschar och en brandsläckare. På 
grund av problem med stöld består brandsläckningen idag av en pulverkula fastsatt i taket. 
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Figur 5. Bild på de emballage som kemikalierna packas i 

  



Ett sista studiebesök genomfördes under en tömning av en miljöstation för att få vidare 
information om vilka problem tömningspersonalen ställs inför. Stefan Rosenberg [8]visade hur 
han går tillväga vid en tömning, se Figur 6. För närvarande sker sorteringen av det farliga 
avfallet utanför miljöstationen då det inte finns tillräckligt utrymme att arbeta på inne i stationen, 
detta innebär att vädret påverkar val av tömningsdag. Vid en vanlig tömning behövs cirka 5-10 
emballage för transportering av avfallet ställas upp. På grund av ADR-reglerna innehåller ofta 
dessa emballage endast ett fåtal artiklar när tömningen är klar vilket innebär ett slöseri av plats 
och emballage då dessa inte får återvinnas. Det finns därför önskemål om att ännu inte fulla 
emballage skall kunna förvaras i miljöstationen tills nästa tömning. 

 

Figur 6. Bild från tömning av miljöstationen på Norr Mälarstrand 

För mer information från studiebesöken och mötet med Stefan Rosenberg se Bilaga B. 
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2.3 Användarenkät 
För att få information om hur allmänheten upplever dagens miljöstationer genomfördes en 
användarenkät. I enkäten undersöktes bland annat hur många som visste vad en miljöstation är 
för något, hur ofta de i så fall besöker en sådan och vad de anser är positivt respektive negativt 
med dagens koncept. De slutsatser som drogs från enkätundersökningen var följande 

• Miljöstationerna ligger otillgängligt. Användarnas åsikt var att man borde kunna ta sig till 
dem utan att använda bil 

• De flesta vet vad som skall sorteras som farligt avfall men inte vart det skall slängas 
• Sorteringen i miljöstationerna är relativt svårförståelig 
• De flesta anser inte att pant skulle motivera dem att slänga mer farligt avfall 
• Många människor vet inte vad skillnaden är på en miljöstation och en återvinningscentral 
• Mer information skulle behövas om miljöstationerna och deras placering 

För mer information angående enkätundersökningen se Bilaga C. 

2.4 Framtagning av kravspecifikation 
För att få ett utgångsläge för utvecklingen av miljöstationen togs en kravspecifikation fram. 
Kriterierna baserades på den information som framkommit av studiebesöken samt på olika 
lagstiftningar som gäller för miljöstationen. Då stationen skall vara flyttbar på en vanlig lastbil 
framkom ett antal dimensionerings krav för vikt och storlek. Vid varje tömning förs statistik över 
hur mycket avfall som slängs [9]. Denna statisktik låg till grund för kraven över vilken mängd 
avfall stationen skall kunna ta emot innan tömning. Tanken är att även de nya stationerna endast 
skall kräva tillsyn en gång i veckan eller mer sällan, vilket leder till ytterligare krav för 
kapaciteten hos stationen. Miljöstationen skall även vara handikappsanpassad vilket innebär att 
avlämningen av avfall inte får ske på en höjd över 120 cm från marken [10] samt att stationen 
bör ha en punktskrift med förklaring av hur avlämningen skall fungera. En del av kraven togs 
även från beslutsunderlaget för dagens miljöstationer [11]. Den slutgiltiga kravspecifikationen 
finns att se i Bilaga D. 
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3  KONCEPTGENERERING 
 
Detta kapitel är identiskt med kapitel 3 i rapporten ”Miljöstation - Framsida och 
Mellanlager”[1]. För att ta fram förslag på konceptlösningar genomfördes två 
konceptgenereringar. Dessa presenteras nedan 

3.1 Konceptgenerering 1 
För att få fram lösningar på en ny miljöstation genomfördes en brainstormingsession där tre olika 
kategorier av lösningar togs fram. Dessa kallades för inkast, lucka och hus. 

Kategori 1 Inkast 
Kategorin inkast innebar lösningar där avfallet slängs i ett antal luckor från utsidan av en 
behållare. Första konceptet som togs fram var en container med nio inkast för nio olika 
fraktioner där varje person själv får sortera sitt avfall. En idé var att luckorna skulle vara 
konstruerade så att allmänheten inte får tillgång till det avlämnade avfallet. Miljöstationen skulle 
kunna vara försedd med ett inpasseringssystem, tillexempel kortläsare eller kodsystem, för att 
öka säkerheten och minska risken för olyckor. En annan idé vara sneda behållare så att avfallet 
kan glida ner i behållaren vilket skulle kunna minska risken för att förpackningar går sönder. För 
att underlätta arbetet för tömningspersonalen är behållarna uttagbara. I Figur 7 visas några 
skisser av de olika idéerna som ingick i kategorin inkast. 

 

Figur 7. Skisser av idéer från kategori 1 
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Kategori 2 Hus 
Kategorin byggde på lösningar med stationer som personen går in i för att lämna sitt avfall. Två 
lösningar för hur avlämningen skall ske togs fram där den första lösningen var att det farliga 
avfallet lämnas osorterat i ett skåp. För att få tillgång till skåpet dras ett inpasseringskort och 
sedan definieras vilken storlek på skåp som behövs. Därefter öppnas ett av skåpen i angiven 
storlek och avfallet kan lämnas. När skåpet sedan stängs låses det och ingen tillgång till avfallet 
finns förens tömningspersonal kommer och låser upp alla skåp.  Den andra lösningen bestod av 
ett inkast för varje kategori det vill säga personen som vill lämna sitt avfall sorterar själv upp det 
och slänger det i rätt behållare. Luckorna är konstruerade så att det inte går att komma åt avfallet 
efter att det har släppts ner i behållaren. För att få tillträde till stationen dras ett inpasseringskort 
som gör att dörren öppnas. I Figur 8 visas skisser på de olika idéerna inom kategorin hus. 

 

 

Figur 8. Skisser av kategorin hus 
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Kategori 3 Lucka 
Kategori Lucka innefattade lösningar där allt avfall lämnas i samma lucka. Avfallet fördelas 
sedan inne i maskinen. Flera lösningar för hur inlämningen skall ske togs fram. Första lösningen 
var att det farliga avfallet lämnas i en låda och lådan åker iväg när luckan stängts och ersätts med 
en tom låda för nästa avlämning. Andra lösningen var att varje person som vill lämna avfall själv 
skjuter iväg sin låda, då alla lådorna är sammanlänkade puttar detta automatiskt fram en ny låda 
till inlämningen. Ett annat alternativ för hur inlämningen skulle kunna fungera var att avfallet 
lämnas i en medtagen påse. Påsen glider sedan ner i miljöstationen på ett lutande plan som är 
försedd med rullar. Sortering av avfallet görs vid tömning av miljöstationen. Även för luckan 
skulle ett inpasseringssystem kunna användas där ett inpasseringskort måste dras för att kunna 
öppna luckan. I Figur 9 nedan visas skisser av idéerna inom kategori Lucka.  
 

 

Figur 9. Skisser av lösningar inom kategori Lucka 

 
Val av kategori 
För att välja ett koncept att arbeta vidare med utvärderades de olika kategorierna av lösningar 
med hjälp av viktade Pugh-matriser. Först utvärderades de tre kategorierna med dagens 
miljöstation som referens. Därefter utvärderades de emot varandra. Resultatet blev att kategori 
lucka innehöll de bästa lösningarna. En sammanställning av utvärderingen finns i Bilaga E. 
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3.2 Konceptgenerering 2 
Efter att kategori lucka valts som mest lämplig att arbeta vidare med togs koncept inom denna 
kategori fram. Av dessa koncept valdes de tre som svarade bäst mot kriterierna ut för att arbeta 
vidare med. Resterande koncept presenteras i Bilaga F. De tre utvalda koncepten presenteras 
nedan. 

Koncept 1 Roterande plan 
Konceptet bestod av ett antal plan med tomma lådor som förvaras i botten av maskinen. Ett av 
planen är i höjd med inlämningsluckan. Avfallet lämnas i en låda vartefter planet snurrar ett hack 
så att en ny tom låda kommer fram till nästa person som skall lämna sitt avfall. När planet är fullt 
flyttas det uppåt i maskinen där det förvaras till tömning. Därefter kommer ett nytt plan upp till 
inlämningen. Nackdelarna med detta koncept är att konstruktionslösningen som krävs för att 
kunna förflytta de olika planen i vertikalled samt rotera dem skulle bli väldigt avancerad. 
Konstruktionslösningen skulle även vara placerad i mitten av maskinen vilket gör att den är svår 
att komma åt om den behöver lagas eller servas. Ovanför luckan finns tillräckligt med utrymme 
för att förvara fyra stycken plan med fulla lådor. Det sista planet kan förvaras i samma höjd som 
inlämningsluckan vilket ger totalt fem plan med cirka femton lådor på varje plan. Maskinen 
kommer alltså ha kapacitet att ta emot sjuttiofem lådor. För skisser se Figur 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Skisser av koncept med roterande plan   
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Koncept 2 Koordinatförflyttning  
Det andra konceptet var baserat på ett koordinatsystem som kan röra sig i höjd- och sidled. Vid 
avlämningen placeras avfallet i en fyrkantig låda som sedan transporteras till ett fack. Facken 
består av lutande plan och rymmer cirka fyra till fem lådor. När ett fack är fullt fortsätter 
påfyllningen av lådor i ett annat fack. Fördelar med detta koncept är att det är platseffektivt. 
Stationen uppskattas rymma cirka 20 fack vilket skulle innebära att den har plats för 100 lådor. 
Det har även en fördel att konceptet har en lättare konstruktionslösning än konceptet med 
roterande plan. För skiss se Figur 11. 

 
Figur 10. Skiss av koncept koordinatförflyttning 
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Koncept 3 Hiss 
Det sista konceptet var en variant av föregående koncept med en hiss som endast rör sig i 
höjdled. Avfallet lämnas i en låda som sedan transporteras till ett plan med hjälp av hissen. 
Planen lutar så att lådorna kan glida på dem. När ett plan är fullt så fyller hissen på nästa plan 
och så vidare. En fördel med detta koncept är att det är platseffektivt då det får plats flera plan 
och många lådor på varje. Varje plan uppskattas kunna ta emot 20 lådor och det finns plats för 
fyra plan. Detta innebär att det ryms ungefär 80 lådor i stationen. En fördel gentemot föregående 
koncept är att det har en enklare konstruktionslösning då förflyttningen endast sker i ett led. En 
nackdel gentemot koncept Koordinatförflyttning är att det får plats färre lådor i stationen vilket 
innebär att den kommer behöva tömmas oftare. För skiss se Figur 12. 
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Figur 11. Skiss av koncept med hiss och lutande plan 

Val av koncept 
Vid valet av koncept togs det hänsyn till hur platseffektiv konceptet är samtidigt som den inte 
skulle vara för avancerad att konstruera. Kostnaden av konstruktionen togs också i åtanke. Efter 
samtal med handledare Conrad Luttropp och diskussioner inom gruppen föll valet på koncept 3 
kallat Hiss.  

Detta ansågs som det lämpligaste alternativet eftersom den uppfyller samtliga punkter på 
kravspecifikationen och de ovan nämnda önskningarna om platseffektivitet och enkel 
konstruktion.  

  



4  RESULTAT 
 
Detta kapitel behandlar konstruktionslösningen för hur avfallet skall transporteras i stationen. 
Inlämningsluckans konstruktion samt ett mellanlager presenteras i rapporten ”Miljöstation – 
Framsida och Mellanlager” [1]. 

4.1Beskrivning av slutgiltigt koncept 
Det slutgiltiga konceptet består av en konstruktion där det farliga avfallet lämnas i en lucka på 
stationens framsida. Avfallet läggs i en låda som är placerad på en hiss. När luckan stängts 
förflyttas hissen till ett ledigt hyllplan där lådan lämnas av. Eftersom hyllplanet lutar glider lådan 
ner till framkanten på planet så att tömningspersonalen kan komma åt den. Efter avlämningen av 
lådan åker hissen ner till bottenläget där en ny låda, från en lådbehållare, skjuts ut på hissen. 
Därmed är stationen redo för en ny avlämning. När alla plan har fyllts med lådor kommer 
personal och tömmer lådorna. Personalen tar då med sig sådant avfall som de har tillåtelse att 
transportera som tillexempel färgburkar och elektronik. Kemikalier som de inte får ta med sig 
lämnar de i ett mellanlager. Därefter kommer en kemist och sorterar upp kemikalierna i 
mellanlagret och ser till att de blir korrekt förpackade enligt ADR-reglerna för transport av 
farligt avfall. I Figur 13 visas en genomskärningsbild av stationen med markeringar för var de 
olika delarna är placerade i stationen.  
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Figur 12. Genomskärningsbild av stationen 

1.  Inlämningsluc
e 
ka 

2.  Lådbehållar
3.  Hisschackt 

5.  Lysrörsbehållare 
6.  Hyllplan 
7.  Mellanlager 



4.2 Beskrivning av stationens olika ingående delar 
Utformning av lutande hyllplan  
Planen utformades för att så många lådor som möjligt skulle få plats på planen samtidigt som de 
inte fick ta utrymme från annat som skall finnas i stationen. Då hissen endast kommer att lämna 
av avfallet i riktning rakt nedåt längs planen, se Figur 14, kommer inga lådor att kunna samlas på 
kanterna av hissplattan. Planen ritades därför raka i framkanten och avrundade vid hissen för att 
där göra plats för lådbehållare och lysrörsinkast.  
 

 

Figur 13. Bild visande avlämning av låda från hiss till lutande plan. 
Då luckans dimensioner är 400x400 mm så begränsas höjden på avfallet till detsamma. För att få 
en säkerhetsmarginal bestämdes mellanrummen mellan planen till 500 mm. För att underlätta 
tömningen och minska säkerhetsrisker, som att avfall välter över tömningspersonalen, bör 
tömningen ske från en maximal höjd av 1500 mm. Detta innebär att tömningspersonalen kan se 
vad som finns i lådan innan den lyfts ner, vilket gör att de kan manövrera innehållet så att inget 
välter över kanten. Med det översta planet på en höjd av 1500 mm och en distans mellan planen 
på 500 mm fås att maximalt fyra plan får plats i stationen. Det nedersta planets underkant 
hamnar då i markhöjd. Detta ger stationen en höjd på 2700 mm, se Figur 15.  
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Då hyllplanen skall klara av en tung belastning väljs rostfritt stål som material för dem [12]. För 
att beräkna en lämplig lutning på planen undersöktes friktionskoefficienten mellan rostfritt stål 
och högdensitets-polyeten som är det valda materialet för lådorna, se avsnitt Lådornas 
utformning. Enligt The engineering toolbox [13] är denna friktionskoefficient µ = 0,2. För att 
bestämma vilken lutning som krävs på planen användes följande formel 

 tan  

arctan  

(1)

 (2)

Där   är vinkeln för det lutande planet, se Figur 15. 

 

Figur 14. Definition av  , totala höjden samt höjdskillnaden mellan planen 

Med µ = 0,2 fås att 

 arctan 0,2 11,3° (3)

Planen måste därmed ha en lutning på minst 11,3° för att lådorna skall kunna glida. För att inga 
större saker skall kunna tryckas in i stationen mellan hyllorna är det önskvärt att en av hyllorna 
hamnar mitt för luckan vilket uppnås om planen lutar med en vinkel på 17°. Den vinkel är över 
11,3° vilket ger en säkerhetsmarginal för att lådorna skall glida på planet. Således valdes  = 17° 
som slutgiltig lutning för planet. Planens slutgiltiga dimensioner redovisas i Figur 16. 

 

Figur 15. Planens dimensioner 
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Lådornas utformning 
För att underlätta spridningen av lådorna på planen valdes en rund form. Detta gör att de kan 
rulla mot varandra och på så sätt lättare fördela sig jämnt över planet. Enligt kravspecifikationen 
skall en låda kunna rymma en dunk på 10 liter alternativt en färgburk på 10 liter. En 10 liters 
dunk har dimensioner på cirka l = 227 mm, b = 188 mm och h = 311 mm och en målarfärgshink 
har en bottendiameter på 300 mm. Dessa mått uppmättes under ett besök på byggvaruhuset 
Bauhaus [14]. För att lådan skall kunna innehålla en färghink eller en 10 liters dunk måste lådans 
botten ha en diameter dUL på minst 350 mm. Lådan måste kunna innehålla minst den vätska som 
kan läcka ut från en 10 liters dunk samt en säkerhetsmarginal på 10 % extra. Detta ger att lådan 
måste ha en minsta volym V på 11 liter. Den mi ta möjliga höjden hL för lådan beräknades 
därefter enligt nedanstående formeln 

ns

UL 
2 ·

 (4)

  L
11 · 10
350
2 ·

114 mm (5)

Den slutgiltiga höjden på lådan approximerades efter hur många liter lådan kan innehålla samt 
för att få en bra lutning på väggarna så att lådorna kan staplas i varandra utan att fastna. Det togs 
även hänsyn till att den övre kanten bör ha en diameter på över 400 mm så att inte låda skall 
kunna tas ut genom luckan. Detta för att inte göra det möjligt för allmänheten att ta med sig 
lådan ifrån miljöstationen. Den sista faktorn i approximationen var att lådorna bör kunna packas 
tillräckligt tätt för att få plats med så många lådor som möjligt på höjden i stationen.  
 
De slutgiltiga dimensionerna för lådan blev således att bottens diameter dUL = 350 mm,        
höjden hL = 180 mm och övre kantens diameter dÖL = 444 mm och har en tjocklek på t = 27 mm, 
se Figur 17. 

 

 

Figur 16. Definition av lådans dimensioner 
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En förenklad beräkning av volymen för den slutgiltiga lådan, där lådan betraktas som en cylinder 
istället för en kon, innebär att lådan kommer att rymma  

UL

2
 · · L (6)

 

 350
2 · · 180 17,3 · 10 mm  (7)

 

Volymen på 17300000 mm3 medför att det får plats 17 liter i dem vilket är väl över gränsen på 
11 liter. Eftersom lådorna skall placeras på lutande plan beräknades även hur många liter vätska 
lådan rymmer i ett lutande läge. För att förenkla beräkningen betraktades lådan även här som en 
cylinder med bottendiametern dUL = 350 mm och höjden hL = 180 mm, se Figur 18.  

 

Figur 17. Definitioner av ingående variabler i beräkning av VL 

Den volym VL som lådan rymmer i ett luta e knades enligt nd  läge berä
L F  (8)

där F är den del av den totala volymen som ingen vätska kan befinna sig på eftersom lådan 
lutar. F beräknas som volymen av den t an e  f definierad i Figur 12 enligt ri g l som inns 

F
· UL ·
2

  (9)

där UL är radien för cylindern, det vill s a äg

UL
UL

2
 350

2 175 mm (10)

Avståndet  beräknas enligt 

 2 · UL · tan 17° (11)

Med ekvation (11) i (9) fås att  

 F · UL · tan 17° (12)
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vilket insatt i ekvation (8) ger att l a e yåd n i lutande läg  r mmer 

L · UL · tan 17°   (13)

Ekvation (6) i (13) ger att 

 L   UL

2 · · L · UL · tan 17°  (14)

 L
350
2 · · 175 · tan 17° 12 · 10   mm  · 180

Detta innebär att lådan rymmer 12 · 10   mm , det vill säga 12 liter vätska i lutande läge vilket 
är över den tidigare nämnda gränsen på 11 liter.  

(15)

För att ta reda på hur många lådor som får plats i stationen beräknades först arean av planen. 
Planets totala area  beräknas lig  en t 

 K HC SC LK (16)

Där K är arean av kvadranten i planet, se ig , m beräknas enligt följande formel F ur 10  so

 
K · K K (17)

  K 1150 · 2300 mm (18)

HC är arean av den halv cirkel som bildas i planet, se Figur 10, och beräknas enligt  

 HC
· rHC
2  (19)

 HC
· 1150
2 mm  (20)

 SC är den sammanlagda arean av de små utskurna cirklarna, se Figur 10, i planet vilken 
beräknas enligt 

 SC
· SC
2 · 2 (21)

 SC
· 225
2 · 2 (22)

LK är arean av den utskurna kvadranten, se Figur 10, och beräknas enligt 

LK L      (23)   K   · LK 

 LK 75 · 335 mm  (24)

Med ekvation (18), (20), (22) och (24) i ekvation (16) fås att den totala arean blir 

 1150  · 2300
· 1150
2

· 225
2 · 2 75 · 335 4,54 · 10  mm  (25)



För att beräkna hur stor yta en låda tar upp beräknas arean av den bredaste delen på lådan, vilket 
innebär den övre kanten. Lådans area AL er n e så es enligt  b äk ad s led

 L 2
ö ·  (26)

 L
444
2 · 0,155 · 10 mm (27) 

Antalet lådor som får plats på ett plan beräknas som kvoten mellan  och L vilket ger 

 
L

29 (28)

Enligt ovanstående beräkningar finns det utrymme för 29 lådor på ett plan. Eftersom lådorna är 
runda kommer det att bli hålrum mellan dem när de är placerade på planet, se Figur 19. Det 
maximala antalet lådor som kan placeras på ett plan uppskattas därför till 20 st. Dessa 
beräkningar är oexakta på så vis att det inte tagits hänsyn till hur de kommer packas utan endast 
till arean på planet och areorna för lådorna. 

 

Figur 18. Bild av ett fullpackat plan 
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Då det uppskattades att ca 20 lådor får plats på ett plan och stationen har 4 plan innebär det att 
stationen har kapacitet att ta emot 80 lådor. För att bekräfta detta gjordes ett test i CAD 
programmet Solid Edge [15], där hyllplanen packades fulla med lådor, se Figur 20. Testet visade 
att varje hyllplan rymmer maximalt 20 lådor vilket ger en maximal kapacitet på 80 lådor för 
stationen. 

 

 

Figur 19. Bild av en fullpackad station 

Eftersom lådorna måste kunna stå emot kemikalier utan att brytas ner valdes HDPE 
(Högdensitets-polyeten) som material för lådorna [12]. HDPE har en densitet på mellan 952 – 
965 kg/m3. Med hjälp av CAD programmet Solid Edge [15] och den ovan angivna densiteten 
beräknades vikten för varje låda till cirka 0,7 kg.  
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Lådförvaring 
Lådorna förvaras i en cylinder vid sidan av hisschaktet. För att minimera utrymmet som behövs 
för förvaringen staplas de i varandra. Den totala höjden, hLT, som behövs för att förvara lådorna 
beräknas enligt nedanstående formel där n är antalet lådor som får plats i stationen, t är som 
tidigare nämnt tjockleken på kanten a  låd  ns totala höjd.  v an och L är låda

· LT 1 L 

LT 27 · 80 1 180 2313 mm 

(29)

 (30)

Lådorna kräver alltså en höjd på 2313 mm för att få plats. För att kunna skjuta ut en låda i taget 
på hissplattan krävs att denna kan falla ner och separeras från de övriga. Detta göra att 
förvaringen av lådor kräver ytterligare ca 200 mm utrymme. Den totala höjden för förvaringen 
blir då 

 LT 2313 200 2513 mm (31)

Då den totala höjden för stationen är 2700 mm innebär detta att utskjutningen av en låda från 
behållaren till hissplatta maxim t k sal an ke på en höjd UT  av  

UT   2700 2513 187 mm  (32)

I behållaren hålls lådorna uppe av en upphängningsanordning som drivs av tryckluftspumpar. 
Anordningen består av fyra plattor som från motsatt håll trycks in i behållaren på två olika 
höjder, se Figur 21.  

 

 

Figur 20. Lådupphängningsanordning 
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De två nedersta plattorna håller uppe lådorna. När en låda skall släppas ner åker de övre plattorna 
in mellan den nedersta och den näst nedersta lådan. Därefter åker de nedre plattorna ut och en 
låda släpps ner. När lådan har fallit åker de nedersta plattorna in i behållaren igen och de övre 
åker ut. De resterande lådorna i behållaren faller då ner och lägger sig på de nedersta plattorna 
igen. Efter att en låda fallit ner i behållaren skjuts den ut från behållaren till hissplattan med hjälp 
av en skena rundad med samma radie som lådan. Skenan förs även den in och ut ur behållaren 
med hjälp av en tryckluftspump, se Figur 22.  
 

 

Figur 21. Bild av lådutskjutningen från lådbehållare till hissplatta. 

Efter tömningen av stationen skall lådorna flyttas tillbaka från planen till behållaren igen. 
Lådorna packas då in i behållaren från en lucka på framsidan av lådbehållaren, se Figur 23.  
Höjden på luckan hd valdes till 1700 mm.  

 

Figur 22. Bild av lådbehållarens dörr i öppet läge 
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I Figur 24 redovisas lådbehållarens slutgiltiga dimensioner 

 

Figur 23. Definition av lådbehållarens mått 

Hisskonstruktion 
För att driva hissen valdes en konstruktion med kuggstång och snäckväxel. Detta på grund av att 
hissplattan måste drivas från undersidan för att drivningen skall få plats i hisschaktet utan att 
vara i vägen när lådan skjuts av och på hissplattan. Det är även fördelaktigt att en snäckväxel är 
självhämmande vilket innebär att den kan stå still mitt på kuggstången utan att motorn måste 
driva den. Hissplattan måste kunna komma ner till en höjden hUT = 187 mm för att möjliggöra att 
lådorna kan skjutas ut på hissplattan, se Figur 23. Om motorn är direkt kopplad till snäckväxeln 
innebär det att motorn hamnar under snäckväxeln. Hissplattan kan då inte komma ner till 187 
mm ovanför markhöjd. Motorn måste därför driva snäckväxeln genom ett kugghjul från sidan 
istället för direkt på snäckväxeln, se Figur 25. Motorn fästs på undersidan av hissplattan och 
följer på så vis med när hissplattan förflyttas. 
 

 

Figur 24. Hissanordning 
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För att förflytta lådan från hissplattan ut på planen trycks två skenor upp från hissplattan med 
hjälp av en tryckluftspump, se Figur 26. Skenorna vinklas då i samma vinkel som hyllplanen och 
lådan glider av hissplattan ner på planet. 
 

 

Figur 25. Avtippningningsmekanism från hissplatta till plan. 

På ett avstånd av 450 mm från kanten närmast hissen på varje plan sitter sensorer som känner av 
när ett plan har fyllts med så många lådor att de når höjden av sensorerna. Sensorerna skickar då 
ut en signal så att hissen börjar fylla nästa plan istället. Genom att fästa sensorerna 450 mm från 
kanten fås en extra säkerhetsmarginal, ifall det blir ett fel i systemet, så att minst en låda till 
skulle kunna få plats på planet innan det blir fullt.  

4.3 Övriga egenskaper för stationen 
Enligt föreskrifter skall stationen klara av 30 minuters brand och vara explosionssäker. För att 
lämna utrymme för detta har stationens väggar modellerats till 100 mm tjocka. Detta bör också 
täcka utrymmet för den isolering som krävs för att hålla värmen till över 5°C. 

Av säkerhetsskäl läggs det till en 100 mm hög kant i botten av maskinen. Denna är till för att 
samla upp det spill som eventuellt kan läcka ned till golvet. Detta för att undvika att farliga 
ämnen sprids till omgivningen. 

Den kompressor som krävs för att driva samtliga tryckluftspumpar placeras under det nedersta 
hyllplanet.  

För att kunna anpassa stationen efter lutningen på marken där den placeras har den ställts på fyra 
ben som kan anpassas för höjdskillnader och olika lutning. För mer information se rapport 
”Miljöstation - Framsida och Mellanlager” [1]. 

Stationen är moduluppbyggd vilket innebär att ett mellanlager kan kopplas samman med 
antingen en eller två stationsdelar. På detta sätt kan man dubbla kapaciteten hos miljöstationen . 
För mer information se rapport ”Miljöstation - Framsida och Mellanlager”. 
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5  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 
Konceptet i helhet gör det både enklare och säkrare för privatpersoner att lämna sitt avfall då 
sortering av avfallet har blivit enklare samt att det inte går att komma åt det som har lämnats in 
tidigare. När det gäller säkerheten för tömningspersonalen kan man ifrågasätta om detta koncept 
gör att det blir mer säkert då ingen sortering av kemikalierna sker. Detta skulle kunna leda till att 
tillexempel syror och baser blandas vilket ger upphov till en reaktion. Dock är varje persons 
avfall skiljt ifrån varandra vilket gör att endast mindre kvantiteter av kemikalier har möjlighet att 
blandas. I dagens version av miljöstationer skall sorteringen genomföras av personen som vill 
lämna sitt avfall vilken man inte kan räkna med har tillräkliga kunskaper för att kunna sortera 
rätt. Därför bör detta koncept i den aspekten vara minst lika säkert som dagens version. En fördel 
för detta koncept gentemot dagens är att förvaringen av avfallet är låst för allmänheten vilket 
minskar risken för stöld.  

Enligt beräkningarna är storleken på lådorna tillräcklig för att klara kravet på 11 liter. Dock 
gjordes förenklingar i beräkningarna då lådan betraktades som en cylinder istället för en kon. 
Beräkningen genomfördes för den minsta diametern på lådan vilket innebär att lådan egentligen 
har en lite större volym. Dock ger förenklingen en bra överblick som visar att lådan klarar 
kravet.  

Då lådorna packas i varandra i lådbehållaren finns risk att kladd från avfallet finns kvar i lådorna 
och ansamlas emellan dem. Detta kan leda till att lådorna fastnar i varandra och därför inte kan 
falla ner till utskjutningsplattan i behållaren. Man bör därför utveckla upphängningsanordningen 
för lådorna så att denna inte bara släpper lådan utan även trycker lådan nedåt. Kladd på lådorna 
kan även leda till problem när lådan skall glida av från hissen till planet då risken finns att lådan 
inte kommer att glida av hissen om den är kladdig på undersidan. Detta skulle även kunna leda 
till att lådorna inte glider ner för planet som de bör. Detta kan undvikas genom att 
veckotillsynspersonalen kontrollerar lådorna och ser till at de är rena innan de stoppas tillbaka i 
behållaren. En möjlighet är att personalen har med sig extra lådor så att de eventuella smutsiga 
lådorna kan bytas ut och diskas. Man skulle eventuellt kunna utforma lådorna med skårade 
utsidor så att extra luftutrymme bildas mellan lådorna när de är packade i behållaren. På så sätt 
skulle risken för att lådorna skall fastna i varandra minska.   

Hissens konstruktionslösning är fördelaktig då den inte kräver någon drivning för att kunna stå 
still på olika höjder. Detta gör att den blir energisnål samt ger en extra säkerhetsåtgärd att hissen 
inte kommer falla om strömmen stängs av. En nackdel med denna konstruktion är att 
kuggstången måste placeras i kanten på hissen vilket gör att den tar utrymme ifrån den 
lysrörsbehållare som skall placeras där.  

Tömningen av stationen sker från fyra olika höjder där den nedersta som befinner sig på 
marknivå och den översta som befinner sig 1500 mm ovanför markhöjd faller utanför ramen för 
rekommenderad arbetshöjd [16]. Detta är en nackdel för konceptet. En avvägning kan här göras 
om man antingen bör minska utrymmet mellan hyllplanen eller ha färre hyllplan i stationen. 
Färre hyllplan innebär dock att stationens kapacitet minskar vilket leder till att den måste 
tömmas oftare. Man bör dock ta i beaktande att lådorna kan lyftas till den arbetsbänk som finns i 
mellanlagret så att tömningen av lådan kan ske från en bekvämare höjd på 1000 mm över 
marken. Detta innebär att större delen av tömningsarbetet sker från en rekommenderad 
arbetshöjd vilket är en fördel för konceptet.  
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Då lådorna har tömts flyttas de tillbaka genom att tömningspersonalen ställer in lådorna genom 
en dör på framsidan av lådbehållaren. Då stationen är 2700 mm innebär detta dock att de sista 
lådorna kommer att behöva packas väldigt högt upp. Personalen kommer därför vara tvungna att 
ha tillgång till något att stå på när de packar lådorna vilket kan vara otympligt att ta med. Ett 
annat alternativt är att de packar alla lådorna i varandra innan de ställer in dem i behållaren. 
Detta gör dock att de tvingas lyfta en trave med lådor som är 2313 mm hög vilket blir otympligt. 
Då varje låda väger 0,7 kg blir dessutom traven relativt tung vilket ytterligare försvårar 
flyttningen av lådorna. Lådornas vikt skulle dock kunna förminskas genom att dimensionera om 
lådan så att den tillexempel får tunnare väggar alternativt ihåliga väggar.  

Sensorerna som sitter högst upp på varje plan lämnar en säkerhetsmarginal på 450 mm där inga 
lådor kommer att packas. Detta är fördelaktigt då det ger en extra säkerhetskoll att lådan kan 
glida av hissplattan och ner på planet även om planet är fullt. Det negativa är dock att varje 
hyllplan får plats med färre lådor då den översta kanten av hyllan inte kommer att fyllas.  

5.2 Sammanfattning 
Syftet med projektet var att ta fram en miljöstation som förenklar hanteringen av farligt avfall. 
För privatpersonen har hanteringen i detta koncept förenklats de inte behöver sortera sitt avfall 
utan endast lämna in det i inlämningsluckan. Detta innebär även att målet med att inte ställa 
några krav på kunskaper om sortering för privatpersoner har uppnåtts.   

När det gäller arbete för tömningspersonalen ger detta koncept ett mer arbete då personalen även 
måste grovsortera avfallet och flytta över kemikalier till mellanlagret utöver att tömma stationen 
på färghinkar, batterier och spillolja. I tömningspersonalens arbete ingår även att flytta tillbaka 
de tomma lådorna till lådbehållaren. För kemisten som tömmer mellanlagret har arbetet 
förenklats då en grovsortering av avfallet är genomförd. 

Med de mått som bestämdes kan stationen flyttas med lastbil. Hela Miljöstationen är även 
uppbyggd i form av moduler, detta beskrivs i rapporten ”Miljöstation – Framsida och 
Mellanlager” [1] vilket gör att den lätt kan plockas isär och ihop igen för enklare förflyttning.
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 
Vid utveckling av konceptet bör följande förslag på lösningar ses över 

• För att underlätta för lådorna att fördela sig jämnt över planet kan planet även vinklas åt 
sidorna. Detta gör att lådorna fördelar sig i tre riktningar 
 

• Upphängningsanordningen för lådorna i behållaren bör utvecklas så att den även hjälper 
till att trycka lådan nedåt. Detta skulle tillexempel kunna lösas genom att ha ytterligare en 
arm som trycker på lådan efter det att de nedersta skivorna har släppt den. 
 

• Dörren till behållare bör utvecklas så att inte påfyllningen av lådor måste ske från en hög 
höjd. Detta skulle tillexempel kunna lösas med att dörren tippas framåt så att lådorna kan 
packas i dörren och sedan lyftas upp med hjälp av den.  
 

• Avtippningen från hissplattan till hyllplanet bör utrustas med en extra säkerhetsanordning 
som kontrollerar att lådan har glidit av hissen helt innan hissen åker iväg. Detta skulle 
tillexempel kunna lösas med en arm som följer med lådan ut på planet och släpper av den 
där, alternativt att installera en våg i hissplattan som känner av när belastningen är helt 
borta från plattan.   
 

• För att undvika att avfall placeras så att det sticker ut från kanterna av lådan och att det är 
möjligt att komma åt redan avlämnat avfall, bör hissplattan utvecklas. Problemet skulle 
tillexempel kunna lösas med att hissplattan utrustas med en vägg som kan rotera. Genom 
en roterande vägg fastsatt på hissplattan kan man låta väggen täcka för området innanför 
hissplattan när luckan är öppen och sedan vridas runt så att den täcker för luckväggen när 
det är dags att tippa av avfallet på hyllplanen. 
 

• För att undvika att lådorna fastnar i varandra när de är upphängda i lådbehållaren skulle 
de kunna utformas så att de är skårade på utsidan. Detta gör att extra luftutrymme bildas 
emellan lådorna, vilket minskar risken för att lådorna skall sugas fast i varandra.  
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6.2 Framtida arbete 
Rekommendationer för fortsatt arbete på denna del av miljöstationen 

• Beräkna mängden ström som krävs för att driva maskinen 
 

• Dimensionera motor till drivning av hiss 
 

• Dimensionera luftcylindrarna till upphängningsanordningen, utskjutningsmekanismen 
från behållaren samt avtippningssmekanismen från hissen  
 

• Dimensionera kugghjulet och snäckväxeln 
 

• Beräkna bullernivån på hissen 
 

• Beräkna hållfastheten på hela maskinen 
 

• En noggrann ekonomianalys med kostnadsberäkningar  
 

• Dimensionera tjocklek på planen 
 

• Lutningen på planen bör undersökas vidare för lådor packade med olika vikt. 
 

• Analys av hur lådorna fördelar sig i maskinen 
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BILAGA A: DETALJERAD TIDPLAN 
 

Nedan följer den detaljerade tidplanen för projektet 
 
 

  

 I 



  

 II 



BILAGA B: SAMMANFATTNING AV STUDIEBESÖK 
 
Nedan följer den insamlade informationen från de genomförda studiebesöken 
 
Miljöstation 1: Besök av miljöstation vid Globen. 14/2 
Följande kategorier för sortering av avfall fanns i stationen: 

• Lösningsmedel 
• Färgsprayer 
• Fotokemikalier 
• Limavfall 
• Kosmetika 
• Syror 
• Hushållskemikalier 
• Bekämpningsmedel 
• Glödlampor 
• Lågenergilampor 
• Kvicksilver 
• Färgrester 
• Lysrör 
• Småbatterier 
• Oljefilter 
• Penslar & Trasor 
• Spillolja 

 
Följande iakttagelser gjordes vid besöket av miljöstationen: 

• Stationen var relativt välstädad. 
• På golvet stod bilbatterier. 
• Det mesta av avfallet var ställt på ”övrigt” hyllan 
• Bensinstationens personal tar inget ansvar för miljöstationen 
• Mest färgburkar som slängs. 
• På utsidan fanns en separat behållare för småbatterier. 
• Då det var mycket snö utanför dörren drogs slutsatsen att stationen inte blir besökt 

särskilt ofta, åtminstone på vintrarna.  
 

 
Miljöstation 2: Besök av miljöstation vid norrmälarstrand 10/3 
Tanken med besöket var att ta reda på hur de små miljöstationerna såg ut och innehöll. Dock 
hade stationen nyligen blivit utbytt och var nu en stor miljöstation. Även denna station var 
välstädad och det som slängts mest var lysrör och färgburkar. Ett antal frågor ställdes til 
personalen på bensinstationen vilket resulterade i följande information: 
 

• Under somrarna besöks stationen cirka 20 gånger om dagen 
• Inga olyckor har skett 
• Personalen tar inget ansvar för stationen utan lämnar endast ut nyckeln till alla som ber 

om den 
• Stationen töms ca en gång per vecka men personalen vet inte när. 

  

 III 



Miljöstation 3: Besök av den mobila miljöstationen. 10/3 
Den mobila miljöstationen består av en lastbil som åker runt på bestämda dagar och tider och 
samlar in avfall från Stockholms invånare. Två personer med utbildning inom transport av farligt 
avfall bemannar stationen. Längst fram står tre behållare där man kan slänga batterier, 
småelektronik, lampor, färgpatroner, lim, nagellack och parfym. Resten lämnas till personalen 
som tar hand om avfallet och sorterar upp det inne i bilen. Vid varje stopp som bilen gör besöks 
den av ca 30-40 personer. Det som slängs mest är småelektronik men de tar emot i stort sett 
samma saker som en vanlig miljöstation. Viktigast att skilja år är syror och baser eftersom de kan 
leda till värme och brandutveckling om de blandas. Hittills har dock inga olyckor inträffat i 
bilen. Ansvariga för stationen är Sitra Entreprenör.  
 
Stena Recycling, Besök hos Stefan Rosenberg 28/3 
Besöket började med ett möte med Stefan Rosenberg där ett antal frågor ställdes.  Mötet gav 
information om tömningen av stationerna och hanteringen av avfallet. När det gäller stationen så 
finns det inga lagar som säger att avfallet måste vara sorterat och åtskilt. Däremot så måste 
avfallet sorteras och emballeras enligt ADR-reglerna för transport av farligt avfall. Det är 
däremot bra att hålla syror och baser åtskilda i stationen då dessa kan ge upphov till brand då de 
blandas. Kvicksilver bör även det hållas åtskilt då det markant försvårar hanteringen om det 
blandas med det övriga avfallet. Bilbatterier är väldigt stöldbegärliga och bör därför hållas väl 
inlåsta. Lågenergilampor innehåller pulveriserat kvicksilver och det är därför viktigt att de inte 
går sönder så att kvicksilvret läcker ut. Det som slängs mest är färgburkar och batterier vilket 
töms en gång i veckan. Stefan åker dock endast ut ca en gång i månaden för att sortera upp och 
tömma stationerna på kemikalier. Vid varje tömning vägs allt avfall och noggrann statistik förs 
över hur mycket som slängs i stationerna. Denna statistik går att återfinna hos Stockholms stad 
eller Ragnsells som tidigare hade hand om hanteringen av miljöstationerna. Vid tömningen 
används en lastbil av normalstorlek. I stationerna måste det finnas tillgång till en ögondusch och 
brandsläckare.  
 
Viktigt att undvika vid tillverkningen av miljöstationen är att tömningen inte bör ske från höga 
höjder då det är lätt hänt att något välter och personen får innehållet över sig. Anledningen till 
oljan idag hälls ut är för att underlätta tömningen då de flesta kommer med oljan i tio liters 
dunkar. Det negativa med att konsumenten själv får hälla ut oljan i ett oljefat är att även annat 
hälls ut i fatet. Detta försvårar vid återvinningen då man inte kan veta vad oljan innehåller. Då 
många sorterar sitt avfall fel anser Stefan att det bästa är om privatpersonen behöver göra så lite 
sortering som möjligt.  
 
Efter mötet gjordes en rundvandring på företaget. Då visades bland annat kartongerna som det 
farliga avfallet förpackas i vid transport. Under rundvandringen visades även vart det farliga 
avfallet hamnar efter en tömning av en miljöstation.    
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BILAGA C: SAMMANSTÄLLNING AV 
ANVÄNDARENKÄT 

 
Nedan följer en sammanställning av användarenkäten.  

Antal medverkande: 16 st 

Ålder: 20 – 60 år 

 

 

Ja
69%

Nej
31%

 
Om ja: 

 
  

Har du någon gång besökt en miljöstation?

Hur ofta slänger du farligt avfall?
1 gång/mån

16%

2-3 gånger/år
25%

1 gång/år
33%

Mer sällan
26%

 V 



Vad tycker du är bra resp. dåligt med dagens miljöstationer? 
Dåligt: Bra: 
Stationerna töms sällan Samlar allt farligt avfall på ett ställe 
Det finns ingen kameraövervakning Att stationerna finns 
Dålig tillgänglighet (6/6) 
Svårt att sortera rätt 
Det behövs bil för att ta sig till dem 
Låg profil, vet inte om att de finns 
Otrevligt runt omkring och skräpigt 
 
Vad skulle krävas för att du skulle besöka en miljöstation oftare? 
Anslutning till kollektivtrafik 
Bättre tillgänglighet 
Att man hade en bil 
Att man sorterade bättre hemma 
Att det fanns mer avfall 
 
Vad slänger du mest? 
1. Batterier 
2. Färgburkar 
3. Glödlampor 
4. Elektronik 
5. Tapetklister 
 
 
Vad tycker du inbegrips i kategorin farligt avfall? 
Allt man inte vet vad det är 
Batterier 
Elektronik 
Färgrester 
Kemikalier 
Kemikalier  (inte hushålls) 
Kvicksilver 
Lampor 
Lösningsmedel 
Olja 
Plast 
Sprayburkar 
Sådant som är farligt för miljö, djur och människor 
Trasigt porslin och glas 
Tungmetaller 
 
 

 VI 



 

Ja
64%

Nej
18%

Hyfsat
18%

Tycker du det är lätt att sortera avfallet, vet du vad som 
skall slängas vart?

 
 
 
 
 
 
 
 

Nej
91%

Ja
9%

Skulle pant motivera dig att slänga mer?
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Om nej: 

 
 

Ja
60%

Nej
40%

Vet du vad en miljöstation är för något?

 
 

Ja
20%

Nej
80%

Vet du var miljöstationerna finns?

Vad tycker du inbegrips i kategorin farligt avfall? 
Batterier 
Bilbatterier 
Brandfarliga ämnen 
Elutrustning 
Eternit 
Frigolit 
Gifter 
Glödlampor 
Kemikalier 
Lösningsmedel 
Målarfärg 
Nagellack 
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Vad skulle det krävas för att du skulle besöka en miljöstation? 
Lättillgänglig 
Anslutning till kollektivtrafik 
Bättre information (öppet tider, placering m.m.) 
 

 
 

Ja
40%

Nej
60%

Skulle pant få dig att slänga ditt avfall i en miljöstation?

 
 
 
 
 
Slutsatser 

• Miljöstationerna ligger för otillgängligt. Man borde kunna ta sig till dem utan att använda bil  

• De flesta vet vad som skall sorteras som farligt avfall men inte vart det skall slängas  

• Sorteringen i miljöstationerna är relativt svår förståelig  

• De flesta anser inte att pant skulle motivera dem att slänga mer farligt avfall 

• Många människor vet inte vad skillnaden är på en miljöstation, en återvinningscentral och
återvinningsstation 

• Mer information skulle behövas om miljöstationerna och deras placering  
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BILAGA D: KRAVSPECIFIKATION 
 
Nedan följer den fullständiga kravspecifikationen för projektet. 

Bakgrund 
De flesta miljöstationer som man kan tänkas stöta på i dagsläget är specialinredda containrar 
eller skåp där du själv sorterar ditt farliga avfall. Svårigheten med dagens sorteringssystem är de 
många kategorierna som försvårar för privatpersoner att veta vad som skall slängas vart. De 
vanligaste insamlingssystemen för farligt avfall är miljöstationer som finns på kommunernas 
återvinningscentraler och på utvalda bensinstationer. Problemet med denna placering är att fler 
och fler bensinstationer i innerstaden stänger vilket i sin tur leder till brist på miljöstationer och 
därmed dålig tillgänglighet.  Målet är därför att ta fram en mer lättanvänd miljöstation som skall 
kunna placeras i en innerstadsmiljö. Miljöstationen skall även vara obemannad. 

Produktmål 
Kravspecifikationen omfattar produktutvecklingen av en miljöstation för farligt avfall. 

Tidsram 
Produktutvecklingen skall pågå under perioden 25/1-10/5. Den 20/5 skall all skriftlig 
dokumentation lämnas till uppdragsgivaren. 

Funktionella kriterier  
Krav 

· Stationen får maximalt vara 5×2,5×3 m (l×b×h) 

· Stationen får maximalt väga 4 ton 

· Tömning av stationen skall ske från maximalt 150 cm höjd 

· Inlämningen av det farliga avfallet skall ske mellan 80 och 120 cm höjd  

· Temperaturen får inte understiga 5°C 

· Det får maximalt finnas 5 kategorier för sortering av avfall 

Begränsande kriterier 

Krav 
· Stationen skall vara flyttbar, det vill säga inga fasta förankringar 

· Inlämningsluckan skall kunna nås från en rullstol 

· Det skall ej vara möjligt att övernatta i stationen 

· Miljöstationen skall kunna vara obemannad och ha ett mindre tillsynsbehov 

· Brandfarligt avfall får inte förvaras tillsammans med lättantändligt gods 

· Skriftliga drift- och skötselinstruktioner skall finnas på svenska i stationen 

· Ögondusch, pulverkula för brandsläckning och absorptionsmedel för sanering av spill 

skall finnas tillgängligt i stationen  
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· Spill från behållare skall inte kunna läcka ut från stationen 

· Lågtsittande frånluftsdon och högtsittande tilluftsdon då brandfarlig gas är tyngre än luft 

· God säkerhet, explosionssäker, skall kunna placeras där det vistas människor 

· Allmänheten skall inte ha tillgång till det avfall som redan har lämnats i stationen 

· Pris: 100000 – 500000 kr/enhet 

· Livslängd: 10-15 år 

· Invändigt golv skall vara halksäkert 

· Stationen skall ha spillutrymme för 250 liter inklusive en säkerhetsmarginal på 10 % 

· Väderskydd vid inlämning och tömnings 

· Brandklassning 30. D.v.s. skall maskinen klara av 30 minuters brand 

· EX klassning. D.v.s. explosionssäkert 

· Belysning vid inlämning och tömning 

· Om det finns elförsörjning skall det finnas ett separat utvändigt elskåp 

· Stationen skall inte kunna vältas eller blåsa omkull 

· Skall klara av viss vandalisering och mindre inbrottsförsök 

· Taket skall klara av snöfall samt att människor klättrar upp på det 

· Det skall tydligt framgå att avfallet skall vara emballerat vid avlämning 

· Det skall finnas information om vad som får och inte får lämnas i stationen 

· Stationen skall klara av avlämningar på upp till 10 liter eller 10 kilo per förpackning 

 Önskemål 
· Stationen skall vara försedd med ett Inpasseringssystem för att obehöriga ej skall kunna 

komma åt innehållet 

· Märketiketter och penna skall finnas tillgängligt för märkning av avfallet 

· Stationen skall varna vid behov av tömning 

· Miljöstationen skall vara anpassad för synskadade 
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Avfall som skall kunna tas emot i stationen 

· Lösningsmedel 

· Färgsprayer 

· Fotokemikalier 

· Limavfall 

· Kosmetika 

· Syror 

· Hushållskemikalier 

· Bekämpningsmedel 

· Glödlampor 

· Lågenergilampor 

· Kvicksilver 

· Färgrester 

· Lysrör 

· Småbatterier 

· Oljefilter 

· Penslar & trasor 

· Spillolja 

· Mat- och frityrolja 
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BILAGA E: PUGH-MATRISER 
 
Nedan följer resultaten från utvärderingen av kategorierna. Utvärderingen skedde genom pugh-
matriser där kriterierna viktas mot varandra och ger olika poäng beroende på hur viktiga de anses 
vara. Tabell 1 redovisar resultatet från den första viktningen där dagens koncept av miljöstation 
användas som referens. Kategori 1är  Inkast, kategori 2 är Hus och kategori 3 är Lucka.  
 

Kriterier Poäng Referens Kategori 1 Kategori 2 Kategori3
Sorteringskatergorier 3 x + + + 

Flyttbarhet 3 x 0 + 0 
Pris 1 x - - - 

Användarvänlighet 5 x + 0 + 
Säkerhet, stöld 4 x + + + 

Säkerhet, olyckor 5 x + 0 + 
Bemaning 3 x + + + 

Förvaringskapacitet 2 x - 0 - 
Skötsel 4 x - 0 0 

Handikapssvänlighet 4 x + + + 
Enkelhet, tillverkning 2 x - - - 

Storlek 3 x 0 + 0 
Summering 0 15 18 19 

Rangordning 4 3 2 1 
 

Tabell 1. Pugh matris 1, Dagens miljöstation som referens 
 
I den andra viktningen användes den vinande kategorin från Pugh-matris 1 som referens, det vill 
säga kategori 3 Lucka, för att se om samma resultat erhålles. Resultat avd en andra viktningen är 
sammanställt i Tabell 2. 
 

Kriterier Poäng Ref. kategori 3 Kategori 1 Kategori 2 

Sorteringskatergorier 3 x 0 - 
Flyttbarhet 3 x 0 + 

Pris 1 x - + 
Användarvänlighet 5 x - - 

Säkerhet, stöld 4 x + 0 
Säkerhet, olyckor 5 x 0 - 

Bemaning 3 x 0 0 
Förvaringskapacitet 2 x 0 + 

Skötsel 4 x - 0 
Handikapssvänlighet 4 x 0 0 
Enkelhet, tillverkning 2 x - + 

Storlek 3 x 0 + 
Summering 0 -8 -2 

Rangordning 1 3 2 
 

Tabell 2. Pugh-matris 2, Kategori 3 Lucka används som referens 
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Då kategori 3 och 2 erhöll så pass liknande reultat beslutades det att genomföra ytterligare en 
viktningen där kategori 2 används som referens. Reultatet av denan viktningen finns 
sammanställt i Tabell 3. 
 
 

Kriterier Poäng Ref. kategori 2 Kategori 1 Kategori3 

Sorteringskatergorier 3 x + + 
Flyttbarhet 3 x - - 

Pris 1 x - 0 
Användarvänlighet 5 x + + 

Säkerhet, stöld 4 x + 0 
Säkerhet, olyckor 5 x + + 

Bemaning 3 x 0 0 
Förvaringskapacitet 2 x - - 

Skötsel 4 x - 0 
Handikapssvänlighet 4 x 0 0 
Enkelhet, tillverkning 2 x - - 

Storlek 3 x - - 
Summering 0 2 3 

Rangordning 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Puggh- matris 3, Kategor 2 Hus som referens. 
 
 
 
 
 

  

 XVI 



BILAGA F: KONCEPT 
 
Nedan följer de koncept som valdes bort vid den andra konceptgenereringen. 
 
Koncept Spiralen 
En stor spiral är placerad inuti maskinen. Inlämningen sker på minst 90cm höjd. Ovanför denna 
är tomma förvaringslådor samlade. När kunden lämnar sitt avfall i luckan så åker lådan nedåt i 
spiralen och stannar längst ned medan en ny låda åker ner från förvaringen och stannar vid 
luckan så att nästa kund kan lämna sitt avfall. Tömningen sker antingen längst ned i maskinen 
eller så transporteras alla lådor upp till inlämningen igen. Fördelar med detta koncept är att det är 
relativt enkelt och att lådorna transporteras med hjälp av tyngdkraften istället för en motor vilket 
gör att maskinen blir mer energisnål. Den största nackdelen med konceptet är att det inte är 
platseffektivt. Om inlämningen skall ske på en höjd av mellan 90 – 100 cm och varje låda 
behöver ha utrymme för en höjd på minst 45 cm betyder det att spiralen endast kan snurras två 
varv. Detta innebär att stationen endast skulle ha kapacitet för 30 lådor.  

 
Koncept med halva roterande plan 
Konceptet bygger på samma grundidé som ovan men istället för hela plan så delas de i två 
separata halvor. Dessa rör sig som i ett paternosterverk där en ny halva är placerad vid 
inlämningen hela tiden och roterar tills alla dess lådor är fulla. Därefter flyttas den uppåt i 
maskinen tills den är högst upp. Där roterar den så den är på andra sidan och sedan flyttas den 
nedåt tills den kommer längst ner där den roterar igen. På så vis fylls hela maskinen. Det ger att 
utrymmet i maskinen utnyttjas bättre och stationen har plats för fler lådor än konceptet med hela 
roterande plan. Nackdelen är att konstruktionslösningen i denna station blir ännu mer avancerad 
än föregående koncept.  
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Koncept med tre fasta plan 
Tre plan med separata inlämningsluckor finns i maskinen. När kunden kommer öppnas en av 
dessa luckor så avlämning kan ske. Planet roterar sedan så att en tom låda kommer fram. När ett 
plan är helt fyllt öppnar maskinen en av de andra luckorna åt nästa kund. Konceptet har en 
enklare konstruktionslösning än föregående koncept då den inte har någon förflyttning i 
vertikalled utan endast rotation. Nackdelen med konceptet är att den kräver tre luckor vilket 
innebär att den nedersta luckan måste placeras under den angivna säkerhetshöjden på 90 cm om 
inte den översta skall hamna så pass högt upp att den inte går att nå utan hjälpmedel. 

 
 
Koncept med skjutbara väggar 
Ett antal skjutbara väggar är staplade efter varandra vid avlämningen. När avlämningen av 
avfallet har skett skjuts en vägg fram och trycker på det så att en ny låda bildas av väggen som är 
bakom. På detta vis får man lådor som är anpassade efter det avlämnade avfallet. Lådorna med 
avfall följer sedan en bana runt i maskinen. Fördelen är att lådsystetm blir platseffektivt då varje 
låda anpassas efter innehållet. Nackdelen är att eftersom väggarna inte kommer eventuella 
vätskor som läck ut i låda att rinna ut och blandas med övrigt avfall.  
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Koncept Berg och dalbana 
Banan består av olika plan förbundna med smala lutande plan. Runda lådor möjliggör för bästa 
utnyttjning av utrymmet då man kan ha mindre svängar. Efter inlämningsplanet rör sig lådorna 
nedåt i maskinen. När de nått botten fortsätter de till den bakre halvan av maskinen där de 
transporteras upp igen. Vid toppen av maskinen fortsätter de över till den främre delen igen och 
nedåt mot inlämningsplanet. På så vis bildas en sluten loop. Fördelen med denna lösning är att 
man utnyttjar utrymmet i maskinen väldigt bra. Dessutom får det plats många lådor och det 
behövs ingen separat funktion för att fylla på lådor i maskinen eftersom de rör sig i en sluten 
bana. Nackdelen är att det krävs en del ström för att lådorna skall röra sig längs banan. Det kan 
dock tänkas att det krävs kraft på endast en låda då de kan vara sammanlänkade och därmed 
knuffar varandra framåt.  
 
Koordinatförflyttning 
Ett alternativ var att ha ett koordinatsystem som kunde röra sig i tre led; höjd-, djup- och sid-led. 
Lådorna skulle då vara hela, fyrkantiga lådor med tak för att möjliggöra stapling av lådorna utan 
några plan eller fack. Fördelen är att det får plats många lådor och att delarna i maskinen endast 
behöver röra sig i tre olika led. Nackdelen med att lådorna staplas på varandra är risken att de 
välter antingen in i maskinen eller ut på den som skall tömma den. Tömningen blir krånglig även 
utan risken att den välter. 
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