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Sammanfattning 
Denna rapport är en kandidatexamensavhandling utförd på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 
under perioden februari - maj 2011. Projektet kommer ur de önskemål som Trafikkontoret har 
uttryckt till företaget Grontmij och syftar på att ta fram en miljöstation för Stockholms innerstad. 
Två grupper har arbetat med projektet som redovisas i två skilda rapporter. Kapitel 1-3 samt 
bilagorna är identiska i rapporterna medan allt däremellan är skrivet individuellt. 

Syftet med arbetet var att ta fram en miljöstation med ett bättre och effektivare insamlingssystem 
för hushållens farliga avfall som skall placeras i Stockholms innerstad.  

Det vanligaste insamlingssystemet för farligt avfall är de containrar som finns utplacerade på 
utvalda bensinstationer och återvinningscentraler. Stockholms stad har även en mobil 
miljöstation som åker runt under angivna dagar och tidpunkter och samlar in avfall. Med farligt 
avfall menas hushållskemikalier, målarfärg, batterier, lyskällor med mera. 

 Efter ett antal studiebesök och en enkätundersökning genomfördes en brainstormingsession där 
tre kategorier för inlämningslösningar togs fram. De olika kategorierna utvärderades med hjälp 
av Pughmatriser och kategorin med en inlämningslucka valdes. Efter detta genomfördes 
ytterligare en konceptgenerering för att ta fram lösningar inom den valda kategorin. 

Den slutliga lösningen blev en station med en inlämningslucka. Det farliga avfallet lämnas i en 
låda innanför luckan. Avfallet behöver inte sorteras men behållarna behöver vara väl 
emballerade och märkta. Då luckan stängts transporteras lådan, som är placerad på en hissplatta, 
iväg och tippas av på lutande hyllplan. De lutande planen rymmer tillsammans 80 stycken lådor. 
Då planen fyllts med lådor kommer personal och tömmer dessa vilket sker från miljöstationens 
mellanlager. Tömningspersonalen tömmer lådorna på färghinkar, olja och batterier. Resterande 
kemikalier flyttas över till mellanlagrets lådor och stationen kan åter tas i bruk. Detta upprepas 
tills mellanlagret blivit fullt på kemikalier. En kemist med utbildning inom ADR, transport av 
farligt avfall, kommer då och sorterar upp och transporterar bort avfallet. 

Miljöstationen är uppbyggd enligt ett modulsystem vilket gör att stationens kapacitet kan 
fördubblas vid behov. Stationen är även försedd med justerbara ben vilket gör att den kan 
placeras på ett ojämnt underlag. 
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Abstract 
This report is a Bachelor's Degree Thesis written at KTH, Royal Institute of Technology, during 
February - May 2011. The assignment was developed by a request made by Trafikkontoret to the 
company Grontmij and aims to develop a station for hazardous waste for a city environment. 
Two groups have been working with the project which is presented in two different reports. 
Chapters 1-3 and annexes are identical, while everything in between is written individually. 

The aim of this project was to develop a station for hazardous waste with a better and more 
sufficient collecting system to be used in an inner city environment.  

The most common collecting system of hazardous waste is containers located at selected petrol 
stations and recycling centers. Stockholms stad also has a mobile station that drives around and 
collects hazardous waste during certain days and time. Hazardous waste includes household 
chemicals, paint, batteries, lighting bulbs and more. 

After several field trips and a survey a brainstorming session was made which resulted in three 
different categories of solutions. The different categories were evaluated with Pugh-matrixes and 
the category with a hatch was chosen. After this another concept generation was made to develop 
solutions in the selected category.  

The final solution was a station with a hatch. The hazardous waste is left in a box inside the 
hatch. The waste doesn’t need to be sorted but the container has to be well wrapped and labeled. 
When the hatch has been closed the box, which is situated on a lift, are transported to an inclined 
shelf. The shelves together hold 80 boxes. When the shelves are full personnel has to come and 
empty these which they do from the stations storage unit. The personnel empties the boxes of 
paint buckets, oil and batteries. The remaining chemicals are moved to the storage unit and the 
station can be taken to service again. This is repeated until the storage unit is full of chemicals. A 
chemist, educated in transportation of hazardous waste, sorts out and carries away the waste. 

The environmental station is built according to a module system which enables to double the 
stations capacity when needed. The station is also equipped with adjustable feet which allow 
placing on an uneven surface. 
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δ Densitet (kg/mm3) 

m Massa (kg) 
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h Höjd (mm) 

d Diameter (mm) 

r Radie (mm) 

 

 

Förkortningar 
 

ADR  European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 

CAD Computer Aided Design 

HDPE Högdensitets polyeten 
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1  INTRODUKTION 
 
Detta kapitel är identiskt med kapitel 1 i rapporten ”Miljöstation – Insida och 
transportkonstruktion” [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 stationens framsida 
och ett mellanlager. Amanda Möller och Linda Zetterström fokuserar på insidans 
transportkonstruktion i rapporten ”Miljöstation – Insida och transportkonstruktion”. 

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.  
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2  FÖRSTUDIE  
 
Detta kapitel är identiskt med kapitel 2 i rapporten ”Miljöstation – Insida och 
transportkonstruktion” [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 Stockholm 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 Stockholm 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 Stockholm 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. 

 

Figur 5. Bild på de emballage som kemikalierna packas i 
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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 2 i rapporten ”Miljöstation – Insida och 
transportkonstruktion” [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 skiss 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 125 lådor. 
Det har även en fördel att konceptet har en lättare konstruktionslösning än konceptet med 
roterande plan. För skiss se Figur 11.  

 
Figur 11. Skiss av koncept med 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. 

 

Figur 12. 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.  
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4  RESULTAT 
 
Denna del av rapporten avhandlar miljöstationens inlämningslucka och dess mellanlager. För 
resterande delar av stationen se rapport ”Miljöstation – Insida och transportkonstruktion” [1]. 

4.1 Beskrivning av koncept 
Det slutgiltiga konceptet består av en konstruktion där privatpersoner lämnar sitt avfall i tre 
inkast, en för batterier, en för lysrör och en för övrigt farligt avfall, se Figur 13. Då ett 
inpasseringskort dras öppnas en lucka som täcker inkasten för lysrör och övrigt farligt avfall. 
Innanför luckan sitter en märkningsapparat där avfallet kan märkas upp och sedan lämnas i en 
låda. Lådan transporteras bort och puttas ut på lutande plan, detta beskrivs utförligt i rapport 
”Miljöstation – Insida och transportkonstruktion” [1]. Då stationen blivit full kommer 
tömningspersonal och tömmer lådorna på färghinkar, olja, lysrör och batterier. Resterande avfall 
flyttas över till ett mellanlager. De tomma lådorna ställs sedan tillbaka i sin behållare och 
miljöstationen kan åter tas i bruk. Detta upprepas till dess att även mellanlagrets lådor blivit 
fulla. En kemist med särskild utbildning inom ADR, transportregler för farligt avfall, sorterar då 
upp och transporterar bort kemikalierna. 

 

Figur 13. Genomskärning av miljöstationen  
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4.2 Stationens framsida 
Stationens framsida är försedd med tre luckor där privatpersoner lämnar sitt farliga avfall, en 
lucka för lysrör, en lucka för batterier och en lucka för övrigt avfall. Här finns även möjlighet att 
märka upp avfall som inte lämnas i sin originalbehållare. Dörren som luckorna är placerade på 
kan öppnas av underhållspersonal för tömning av batteri- och lysrörsbehållare samt för underhåll 
av hisskonstruktion, se Figur 14. 

 

Figur 14. Stationens framsida med öppen underhållsdörr 

Inpassering 
Miljöstationen är utrustad med ett inpasseringssystem där stadens invånare får ett personligt kort 
som dras för att få tillgång till miljöstationen. Syftet med inpasseringssystemet är att obehöriga, 
som t.ex. barn, inte skulle få tillgång till stationen samt att öka säkerheten. 

Kortläsaren är försedd med en display som förklarar hur personen som lämnar avfall ska gå 
tillväga för att använda miljöstationen, se Figur 15. Skulle miljöstationen vara full informeras det 
även här om var närmsta miljöstation är belägen.  

 

Figur 15. Kortläsare försedd med display 
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Inlämningsluckan  
Då inpasseringskortet har dragits öppnas den lucka som täcker inkastet för lysrör och övrigt 
avfall, se Figur 16. Innanför denna lucka lämnas det farliga avfallet i en låda. För att underlätta 
sorteringen av avfallet är det viktigt avfall som inte lämnas i sin originalförpackning märks upp. 
Miljöstationen är därför försedd med en märkningsapparat innanför lucköppningen. På denna 
display kan man välja bland de vanligaste kemikalierna men även skriva in en egen text som 
skrivs ut på en klisterlapp och sätts fast på förpackningen. Etikettskrivare av detta slag finns på 
marknaden idag, till exempel modellen Dymo LM PnP [12]. Tekniken för denna kan användas 
och kombineras med en touchskärm för att styra vad som skall skrivas ut på etiketterna. 

 

Figur 16. Inlämningsluckorna, batteriinkast längst ner till höger, lysrörsinkast till höger och inkast för 
övrigt avfall till vänster 

Luckan stängs då personen som lämnar avfall meddelar sig klar. I det fallet att personen inte 
meddelar sig klar stängs luckan automatiskt efter en bestämd tid. Då luckan stängs hörs ett 
varningsljud för att minska klämrisken. En kraftsensor kopplad till luckans motor känner även av 
om något hamnat i kläm och stoppar då luckan. Luckans höjd från marken är 1000 mm vilket 
faller innanför ramarna för Arbetsmiljöverkets rekommendationer för en ergonomisk arbetshöjd 
[13]. Denna placering gör även att rullstolsburna får tillgång till miljöstationen då man kan räkna 
med en maximal räckhöjd på 1200 mm [10]. Luckans inre dimensioner är 400×400 mm (b×h) 
och dess yttre dimensioner är 700×600 mm (b×h). Enligt kravspecifikationen skall stationen 
kunna ta emot en 10 liters färghink och en 10 liters dunk vilket ovanstående dimensioner tillåter. 

Luckan drivs med hjälp av en kuggstång och ett kugghjul. Kuggstången är fast monterad på 
luckans baksida och löper i en skena på dörren. Kugghjulet är fast monterat i dörren och roteras 
med hjälp av en motor. Då kugghjulet roterar skjuts kuggstången uppåt eller nedåt vilket får 
luckan att öppnas och stängas, se Figur 17. 

 

Figur 17. Kuggstång och kugghjul som driver luckan 
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På utsidan av stationen finns information som beskriver hur man går tillväga för att lämna sitt 
farliga avfall och vad som får lämnas i stationen. Denna information finns även skriven med 
blindskrift. Instruktioner för hur inlämningen går till kan läsas upp via högtalare som hjälp för 
synskadade. 

Lysrörsbehållare 
Inlämning av lysrör sker i ett separat inkast på grund av dess storlek. Då lysrör innehåller 
kvicksilver, som är ett hälsovådligt och miljöfarligt ämne, är det viktigt att lysrören inte går 
sönder vid inlämning. Därför valdes en lösning där varje person själv ställer ner sina lysrör i 
behållaren. Behållaren är cirkulär med en innerdiameter på 445 mm, en höjd på 1400 mm och en 
avfasad kant för att ge plats åt hisskonstruktion, se Figur 18. Maximala längden på ett lysrör som 
kan lämnas in blir således 1400 mm.  

 

Figur 18. Lysrörsbehållarens bottenarea och den avskurna delens area 

För att uppskatta hur många lysrör som får plats i behållaren beräknades först lysrörsbehållarens 
botten area  enligt 

 222,5
209,12 34,6

2  (1)

Lysrör har en ungefärlig diameter d1 på 20 mm vilket ger dem en area A1 på  

 
2  (2)

Det antal lysrör som får plats i behållaren beräknas som kvoten mellan   och  enligt 

 480 st (3)

Då lysrören är runda kommer det att bildas hålrum emellan dem när de är packade i 
lysrörsbehållaren. Lysrören kommer inte heller att stå rakt upp utan lutas mot kanten, detta och 
hålrummen minskar antalet lysrör som får plats. Under år 2010 lämnades enligt statistik 425 st 
lysrör in i en miljöstation [9], vilket innebär att cirka 8 lysrör lämnats per vecka. Dessa lysrör får 
enligt ovanstående beräkningar med marginal plats i behållaren. Trots att lysrören kommer att 
luta och att det bildas hålrum bör de få plats i behållaren då marginalen för vad som ryms är så 
pass stor. 
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Luckan har vinklade kanter för att ett lysrör ska kunna ställas ner i behållaren, se figur 19. 

 

Figur 19. Tvärsnitt av lysrörsbehållaren och ytterlucka 

Batteribehållare 
Då batterier är att vanligt avfall bör dessa vara enkla att lämna in, batterier har därför fått ett eget 
inkast där inget inpasseringskort behöver dras. Inlämningen sker genom att en lucka trycks in, se 
Figur 20. Då miljöstationen har ett begränsat antal lådor vill man även undvika att en person 
lämnar ett fåtal batterier i en låda.  

 

Figur 20. Batteriinkast 

Batteribehållaren placerades mellan lysrörsbehållaren och ytterluckan vilket ger ett begränsat 
utrymme för behållaren. Behållaren kan således maximalt ha en storlek av 250×150×300 
(l×b×h). För att ta reda på om detta var tillräckligt beräknades hur stor volym de batterier som 
slängts under ett år upptar. 
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Enligt statistik lämnades 11kg batterier in i en miljöstation 2010 [9]. För att bedöma hur stor 
volym dessa tar beräknades ett AA-batteris densitet. Ett AA-batteri ansågs ha en genomsnittlig 
storlek för batterier med en längd lb på 51mm, en radie rb på 7,5 mm och en vikt mb på 23,1 g. 
Volymen Vb beräknas enligt 

 · ·  (4)

Densiteten δb av ett sådant batteri beräknades enligt följande. 

 V  (5)

Med ekvation (4) i (5) fås att 

 
· · l

23,1 · 10
· 7,5 · 51 2563 kg/mm  (6)

Under ett år lämnades en total mängd mtot på 11 kg batterier in i en station vilket ger volymen 
Vtot 

 
11
2563 0,004292 4,29 dm  (7)

Vtot är volymen av perfekt packade batterier, i verkligheten så kommer det att bildas hålrum 
mellan batterierna således uppskattades volymen bli cirka 10 dm3. 

De maximala dimensionerna ger en volym av 11,25 dm3 vilket med marginal rymmer den mängd 
batterier som kan tänkas lämnas under ett år och är därför tillräckliga.  

Behållaren töms från ytterdörrens insida genom att en lucka på behållarens sida fälls upp, se 
Figur 21. 

 

Figur 21. Batteribehållare med tömningslucka 
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4.3 Mellanlager  
Då det är dyrare att ha en kemist som sköter tömningen än tömningspersonal är det lämplig att 
försöka minska antalet tillfällen då en kemist måste komma. Stationen har därför försetts med ett 
mellanlager. Då stationen blivit full tömmer tömningspersonalen lådorna på färgburkar, olja, 
lysrör och batterier. Resterande kemikalier och icke uppmärkta förpackningar läggs över till 
lådor i mellanlagret. På detta sätt kan stationen tömmas ett flertal gånger av tömningspersonalen 
innan mellanlagret blir fullt och en kemist behöver sortera, märka upp och transportera bort det 
farliga avfallet. I Figur 22 visas en bild av hela mellanlagret. 

 
Figur 22. Mellanlager 

Vid diskussion med Stefan Rosenberg [8], kemist på Stena recycling, framkom önskemål om att 
de emballage som kemisten transporterar avfallet i ska kunna förvaras i mellanlagret till dess att 
de blir fulla. För ytterligare information om mötet se Bilaga B. Ett emballage fylls ofta bara av 
ett fåtal artiklar vid en tömning och får inte återvinnas efter transport, de tar även stor plats. 
Mellanlagrets lådor har måtten 495×730×200 mm (l×b×h) vilket gör att de är tillräckligt stora 
för att förvara två sådana emballage. Lådan är tillverkad av HDPE som är en kemikalietålig plast 
[14]. 

Lådorna placeras på skenor i hyllorna, skenorna är monterade på ett avstånd av 300 mm från 
varandra vilket gör att 8 stycken lådor maximalt kan placeras i en hyllsektion. Genom att ta bort 
en eller fler lådor kan avståndet mellan lådorna regleras så att större föremål får plats i en låda, se 
figur 23. 

 

Figur 23. Utdragbar låda 

 31 



En uppfällbar arbetsyta är även monterad på mellanlagrets sidovägg. Bordet är monterat på en 
höjd av 1000 mm för att kemisten ska kunna arbeta i en ergonomisk arbetshöjd [8], se Figur 22. 

Efter diskussion med Magnus Broman [15], kemist på Trafikkontoret, framkom åsikten om att 
mellanlagrets inredning bör vara lätt att ändra vid eventuellt entreprenadbyte. Hyllorna bör 
därför inte vara fastmonterade i väggen utan bör gå att byta ut och flytta på. Hyllorna gjordes 
även tillräckligt breda för att ett 200 liters fat med en diameter på 600 mm och en höjd på 900 
mm ska kunna ställas in, se figur 24. 

 

 

Figur 24. Mellanlagrets dimensioner uppifrån och från sidan 

Då det är viktigt att inget läckage sker från miljöstationen till omgivningen har mellanlagret 
försetts med en kant runt väggarna. Enligt kravspecifikationen måste spillutrymmet vara 
tillräckligt stort för att ett 250 liters fat och en säkerhetsmarginal på 10 % ska rymmas. Höjden 
på kanten h beräknas nedan där  är arean för golvet, b och l är golvets bredd respektive 
längd och  är fatets volym som är 250·106mm2. 

Golvets area beräknades enligt 

 · 1570 2300 3,61 10  (8)

Golvets volym Vgolv beräknas enligt 

 ·  (9)

Golvets volym måste rymma fatets volym inklusive en säkerhetsmarginal på 10% vilket ger att 

 0,1 ·  (10)
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Ekvation (9) och (10) ger 

 0,1 · ·

0,1 ·

 (11)

 
275 10
3,61 10 76  (12)

Höjden på kanten valdes till 100 mm för att med marginal rymma ett läckage. 

Mellanlagret skall vara utrustat med en pulverkula monterad i taket för brandbekämpning. I 
mellanlagret finns det utrymme för att placera absorptionsmedel, sopborste och skyffel för 
sanering av spill samt en brandsläckare. På insidan av dörren placeras ögondusch och 
förbandslåda. 

4.4 Övriga egenskaper 
Modulsystem  
Mellanlagret är uppbyggt enligt ett modulsystem som gör det möjligt att bygga om stationen som 
en kombination av två stationsdelar och ett mellanlager. Syftet med modulsystemet var att kunna 
öka miljöstationens kapacitet efter behov. På detta sätt minskas antalet tömningar. 

Kanterna på mellanlagrets väggar är avfasade och passar ihop med stationens väggar vilket 
möjliggör en enkel montering, se figur 25. 

 

Figur 25. Avfasade kanter för enkel montering 
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För att fästa ytterligare en stationsdel så monteras lagerhyllorna ner och den bakre väggen på 
mellanlagret skruvas loss. En till stationsdel skruvas fast på dess plats. Det uppfällbara bordet tas 
bort och två av lagerhyllorna monteras istället på mellanlagrets kortsida, se figur 26.  En platta 
läggs över skarven mellan de två modulernas uppdragna kanter för att förhindra att spill rinner ut 
där emellan. 

 

 

Figur 26. Modulsystem 
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Justerbara ben 
Miljöstationens konstruktion bygger på lutande hyllplan och det är därför viktigt att stationen 
står plant så att inte lutningen på planen ändras. Då stationen skall placeras i stadsmiljö bör den 
kunna stå på ett lutande eller ojämnt underlag. Stationen är därför försedd med justerbara ben 
som skruvas till önskad höjd då miljöstationen placeras ut, se figur 27. Vid stor höjdskillnad 
behövs en ramp läggas ut till dörren för att tömningspersonalen enkelt skall kunna ta sig in med 
en transportvagn. 

 

Figur 27. Justerbara ben som kan skruvas ner till lämplig höjd då miljöstationen ska placeras på ett 
ojämnt underlag 

Benens fötter är ledade med kulleder vilket gör att de vinklas efter markens lutning, se figur 28. 
Mellanlagret och stationen har ett ben i vardera hörn och de två modulerna står således var för 
sig.  

 

Figur 28. Justerbar fot med kulled 
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Ventilation 
Miljöstationen skall ha ordentlig ventilation för att hålla temperaturen nere och undvika att 
farliga gaser samlas. Då brandfarliga gaser generellt är tyngre än luft skall frånluftsventilationen 
vara lågt sittande, dvs. ventilationen utgörs av lågt sittande frånluftsdon och högt belägna 
tilluftsdon. Tilluftsdonet skall vara placerat i taket på mellanlagret och frånluftsdonet i nederkant 
på stationens framsida. Detta skapar ett luftdrag igenom hela miljöstationen. 

Temperaturen i stationen får inte understiga 5°C, för att uppnå detta bör ett element med 
termostat monteras ovanför mellanlagrets dörr. 

Flyttbar 
Ett krav på miljöstationen var att den skulle vara flyttbar på en lastbil för att enkelt kunna flytta 
stationen efter behov. Detta medförde dimensioneringskrav för storlek och vikt som innebar att 
miljöstationens storlek inte fick bli större än 5000×2500×3000 mm (l×b×h) och att vikten 
maximalt fick bli 4 ton. Stationens totala dimensioner blev 4500×2500×2760 mm (l×b×h) och 
fick den totala vikten 3700 kg vilket uppfyller ovanstående krav. Vikten och dimensionerna har 
tagits fram med hjälp av CAD programmet Solid Edge [16]. Vid beräkning av vikten har hänsyn 
tagits till att väggarna modellerats solida. För att förenkla analysen valdes samtliga komponenter 
förutom lådorna att modelleras i rostfritt stål då det är ett starkt och hållbart material som bör 
klara kraven som ställs på stationen [14]. Då det är ett tungt material bör det kompensera för de 
detaljer som inte modellerats och därför ge en uppskattning av den slutgiltiga produktens vikt. 
Som material till lådorna valdes HDPE då det är ett kemikalietåligt material [14]. 

Stationens konstruktionslösning kräver att miljöstationen måste tömmas på avfall innan flytt, 
detta eftersom lådorna inte är fast monterade och skulle kunna välta. Det är inte heller lämpligt 
att skaka kemikalier då detta kan starta kemiska reaktioner. 

Ytterskalet 
Miljöstationen ska uppfylla brandklassen EI30 och även vara EX-klassad vilket innebär att den 
skall klara 30 minuters brand och en explosion. Detta är viktigt då den skall placeras i en 
stadsmiljö med tätbebyggda hus. Stationens skal har modellerats 100 mm tjockt för att lämna 
plats för lösningar som uppfyller dessa krav samt värmeisolering. Isoleringen bör vara 45 mm 
tjock och utgöras av obrännbart material. 

Ingen vikt har lagts på utformning av taket som lämnades platt, detta bör utvecklas med lämplig 
avrinning och vinkel.  
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1 Diskussion 
Det utvecklade konceptet gör det säkrare för stadens invånare att lämna sitt farliga avfall då de 
inte kommer i kontakt med tidigare lämnat avfall. Det har även blivit enklare för privatpersoner 
att lämna sitt avfall då ingen kunskap om sortering av avfallet krävs. Miljöstationen är inte 
längre beroende av en bensinstation då den har ett eget inpasseringssystem. Detta och det faktum 
att den ryms på en parkeringsruta ökar miljöstationens tillgänglighet.  

Luckan drivs med ett kugghjul och en kuggstång som skjuts uppåt och neråt, detta kan orsaka 
buller vilket inte är önskvärt i ett tätbebyggt område. Detta bör undersökas och om nödvändigt 
åtgärdas. Ett alternativ som diskuterats var att lösa drivningen av luckan med tryckluftspumpar. 
Denna lösning valdes bort på grund av platsbrist och oförmågan att snabbt kunna stoppa 
nedfällningen av luckan.  

Ett problem som kan uppkomma vid inlämningen är att en användare råkar lägga något i lådan 
som inte är tänkt att hamna där. Då luckan stängts och lådan transporterats iväg är det inte längre 
möjligt att komma åt den låda man lämnat avfall i. 

Den lucka som täcker inkastet för batterier är inte låst. Detta för att göra inlämningen av batterier 
så enkel som möjligt genom att ett inpasseringskort inte behöver dras. Denna lösning innebär att 
tillgång fås till tidigare lämnade batterier, detta ansågs dock inte innebära en risk då batterierna 
inte bedömdes vara stöldbegärliga. 

Den största nackdelen med detta koncept kan anses vara att ingen sortering av avfallet sker vilket 
gör att t.ex. syror och baser blandas i en behållare och en reaktion kan starta. Det är därför viktigt 
att avfallet lämnas i slutna förpackningar. Detta kan dock även hända i dagens 
miljöstationslösning då det är privatpersonens ansvar att sortera avfallet i rätt behållare vilket i 
allmänhet denne inte har tillräcklig kunskap för. Detta bekräftades vid samtal med kemisten 
Stefan Rosenberg som arbetar med att tömma miljöstationerna. I det utvecklade konceptet 
förvaras dock varje persons avfall i separata lådor vilket minskar risken att kemikalier blandas i 
större mängd. Därför kan detta koncept anses minst lika säkert som dagens miljöstationslösning 
även i detta avseende.  

Denna lösning ger ett ökat arbete för tömningspersonalen som varje gång stationen blir full 
behöver flytta över kemikalier till mellanlagrets lådor och lägga tillbaka de tomma lådorna i sin 
behållare. Stort fokus har därför legat på att utforma stationen så ergonomisk som möjligt. 
Kemisten som ska transportera bort det farliga avfallet får däremot en förbättrad arbetsmiljö då 
denne får ett utrymme att arbeta i och arbetsytor på bekvämare höjd. Det kan även 
rekommenderas att tömningspersonalen gör en grovsortering av avfallet i mellanlagret där syror, 
baser, kvicksilver och så vidare skiljs åt. Detta ger en säkrare förvaring och förenklar även 
kemistens arbete. 

Då mellanlagrets dimensioner bestämdes togs hänsyn till att miljöstationen skulle kunna få plats 
på en parkeringsruta samt att tillräckligt utrymme för att kunna arbeta på och förvara kemikalier i 
skulle finnas. För att miljöstationen skulle vara enkel att flytta och placera valdes dimensioner 
som gjorde stationen så liten som möjligt. Arbetsytan i mellanlagret blev således 1070×2300 mm 
(l×b) vilket ansågs ge en tillräcklig yta att arbeta på. Detta bör dock undersökas närmre och om 
nödvändigt åtgärdas genom att öka mellanlagrets längd. På grund av kravet att miljöstationen 
skall få plats på en parkeringsruta får denna längd inte överstiga 1570 mm. 

Miljöstationen är uppbyggd enligt ett modulsystem där en stationsdel och ett mellanlager 
kopplas ihop. För att förenkla konstruktionen kan denna lösning förbises och miljöstationen kan 
istället tillverkas som en hel enhet. För att då efter behov kunna fördubbla kapaciteten behöver 
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istället två stationer placeras ut. Nackdelen med detta är att tömningspersonalen då behöver 
arbeta i två olika stationer vid tömning samt att kemisten behöver sortera i två olika mellanlager. 

Tillverkningskostnaderna för miljöstationen kommer att bli betydligt högre än dagens stationer. 
En enklare utformning av stationens välvda framsida skulle bli enklare att tillverka och sänka 
tillverkningskostnaden. Då tillgängligheten och säkerheten ökar med detta koncept kan de ökade 
produktionskostnaderna anses befogade. Den ökade tillgängligheten bör även kunna innebära att 
mer avfall lämnas in vilket är positivt för Stockholms stad. 

Från resultaten som erhölls vid enkätundersökningen visade det sig att 69 % av de tillfrågade 
hade besökt en miljöstation. Många visste inte skillnaden på en miljöstation och 
återvinningscentral, vilket kan vara en orsak till det höga resultatet. Detta kan ses som en 
bekräftelse på att mer information behövs om miljöstationerna och deras placering. Vid en 
eventuell lansering av konceptet skulle det därför vara lämpligt att ha en kampanj som syftar på 
att tydliggöra vad en miljöstation är för något och vad som kan lämnas i den. 

5.2 Sammanfattning 
Det utvecklade konceptet innebar en förbättring av hanteringen av det farliga avfallet. Personen 
som lämnar avfall har inte längre tillgång till tidigare lämnat avfall vilket minskar risken för 
olyckor och stöld. Det ställs heller inga kunskapskrav på personen som lämnar avfall då denna 
inte behöver sortera sitt farliga avfall.  

För att underlätta arbetet för tömningspersonalen har stationen försetts med ett mellanlager. 
Personalen har nu ett eget arbetsutrymme där de kan sköta hanteringen av avfallet i en 
bekvämare arbetsmiljö. 

Tömningspersonalen får ett ökat arbete då de behöver tömma och flytta tillbaka tomma lådor 
varje gång stationen blir full. Kemisten som transporterar bort det farliga avfallet får däremot en 
förbättrad arbetsmiljö då det i detta koncept finns ett utrymme att arbeta i med en arbetsbänk 
samt att avfallet redan är grovsorterat. 

Miljöstationen är försedd med ett inpasseringssystem vilket gör att den är obemannad och inte 
längre är beroende av bensinstationernas läge. Dess dimensioner gör att den enkelt kan förflyttas 
på en vanlig lastbil och ryms på en parkeringsruta. Stationen kan även stå på ett ojämnt underlag 
vilket gör den enklare att placera ut. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 
Vid vidareutveckling av konceptet bör följande punkter ses över. 

• Miljöstationen bör förses med en papperskorg, helst inbyggd i maskinen. En lösning på 
detta skulle kunna vara att stationens lysrörsbehållare görs mindre och monteras i luckan, 
på dess befintliga plats kan istället en papperskorg rymmas. 

• Det bör finnas tillgång till absorptionsmedel vid spill av kemikalier utanför stationen. 
Utrymme för detta finns innanför luckdörren. 

• Utnyttja det tomma utrymme som i det nuvarande konceptet finns ovanför 
lysrörsbehållaren. Detta utrymme skulle till exempel kunna användas till förvaring av 
rena tomma lådor. 

• Ytterluckans geometri kan förenklas för en billigare och enklare produktion. 

• För att rullstolsburna enkelt skall kunna komma fram till inlämningsluckan kan utrymmet 
under luckan lämnas öppet. Detta lämnar ett utrymme så att avståndet till luckan minskas.  

• Tömningspersonalen bör genomgå en utbildning för att få kunskap om grovsortering av 
farligt avfall. 

• Ett reservbatteri bör vara kopplat till luckans motor för att förhindra att luckan faller ner 
från öppet läge vid mindre strömavbrott. Detta batteri kan även vara kopplat till 
stationens inpasseringssystem för att förebygga att kortläsaren slutar fungera vid en 
strömstöt. 
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6.2 Framtida arbete 
Följande punkter bör utvecklas vid fortsatt arbete. 

• En ekonomianalys av konceptet behöver göras för att bedöma om konceptet uppfyller 
kravet på en maximal tillverkningskostnad på 500 000 kr.  

• Utformning av ytterskal för att uppfylla brand och explosionskrav. 

• Utformning av tak med lämplig vinkel. 

• Väderskydd för personen som lämnar avfall. 

• Lämplig belysning för avlämningslucka och mellanlager. 

• Val av befintlig lösning för inpasseringssystem och märkapparat.  

• Dimensionering av motor till luckan och dimensionering av kugghjul och kuggstång. 

• Vidareutveckling av modulsystem. 

• Utveckling av ett tydligt gränssnitt till kortläsardisplay och märkapparat. 

• Räkna på spänningar i de justerbara benen och avgöra om dess tjocklek är tillräcklig. 

• Utveckling av lösning för avlämning av lysrör, där användaren inte kommer åt de redan 
avlämnade lysrören. 

• Plats för ögondusch i avlämningsluckan. 

• Ingående materialval bör göras för stationen. 

• Vid förflyttning av miljöstationen bör det undersökas om stationen kan förflyttas som en 
hel enhet eller om modulerna behöver transporteras var för sig. 
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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. 
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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%

Har du någon gång besökt en miljöstation?

 

Om ja: 

 

1 gång/mån
16%

2-3 gånger/år
25%

1 gång/år
33%

Mer sällan
26%

Hur ofta slänger du farligt avfall?
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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 
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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 3,5 - 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 tömning 

· 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. 
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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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