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Sammanfattning 

Resultatet från projekt Fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus i 

Upplands Väsby, visar att förpackningar av plast, papper och metall upptar 58 

volymprocent och restavfallet 42 volymprocent av insamlingssystemet. 

Genomförd enkät visade att 95 procent av hushållen, som besvarat enkäten, 

upplevde att det nya insamlingssystemet uppfyllde deras behov av service mycket 

eller ganska bra.  

Hushållen sorterar ut och viker ihop sina förpackningar i en påse genomgående 

bra, och gör så allt bättre med tiden. Hushållen föredrar en särskild påse (röd 

påse) för utsortering av förpackningar före en valfri påse. Hushållen upplever att 

en särskild påse underlättar att hålla igång utsorteringen av förpackningar jämfört 

med en valfri påse. Det finns också en osäkerhet bland hushållen om hur de 

valfria påsarna återfinns och återvinns på ”tippen”. 

Resultatet från plockanalyser av utsorterade påsar varje vecka, visar på en 

utsorteringsgrad på 1/3, uppskattningsvis finns därför 2/3 av förpackningarna 

kvar att sortera ut från restavfallet. I eftersorteringsanläggningen i Brista sorteras 

även material som ligger blandat med restavfall.   

Plockanalys av röda och valfria påsar under testperioden visar en renhet 

motsvarande 85-90 procent. 

Övrigt 

Projektet gav följande kunskap som inte direkt relaterade till de prioriterade 

frågeställningarna: 

Det testade insamlingssystemet bidrog inte till ökad utsortering av matavfall. 

Insamlad mängd utsorterat matavfall per abonnemang visade sig minska över tid. 

Mängden matavfall kvar i restavfallet, minskade också över tid. 

Förpackningsförordningens definition av vad som utgör en förpackning med 

producentansvar leder till en vardaglig definition som innebär att förpackningar 

för ”hemmabruk” inte omfattas av producentansvar till skillnad från 

förpackningar som är ”köpta med innehåll”. Detta skapar en otydlighet som 

försvårar för hushållen att sortera rätt. Ett exempel på detta är att hushållen 

förväntas skilja på om ett paket man får är inslaget i butik eller hemma, för att 

sortera sitt presentpapper på ett korrekt sätt. 
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1. Inledning 

Projektet är en fortsättning på tidigare utredningar beställda av SÖRAB för att 

studera fastighetsnära insamling av sorterade förpackningar från småhus, med 

syfte att uppnå målen i den regionala avfallsplanen. 

Profu har utfört två utredningar: en om miljö- och klimatnytta med 

insamlingssystem för hushållsavfall (2014) och en av ekonomiska förutsättningar 

hos olika insamlingssystem för fastighetsnära insamling (2015). 

Transformatordesign har i ett projekt intervjuat hushåll om hur ett 

insamlingssystem ska vara utformat för att uppnå ökad återvinning (2015). 

Upplands Väsby har dessutom utfört ett projekt med insamling från småhus med 

fyrfackskärl i samarbete med SÖRAB, FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) och kommunens insamlingsentreprenör SUEZ (2015). Ett 

pilotprojekt med fastighetsnära insamling av plast-, pappers- och 

metallförpackningar samt textil i samma kärl i Sollentuna utfördes i samarbete 

med Sollentuna Energi och Miljö, SEOM (2016). 

2. Bakgrund 

Under hösten 2019 genomförde FTI samråd med SÖRAB-kommunerna med 

anledning av att FTI avsåg att söka tillstånd för insamling av tidningar och 

förpackningar, i enlighet med gällande förordningar (Tillståndspliktigt 

InsamlingsSystem-TIS). FTI ställde under samråden frågan till kommunerna om 

de var intresserade av att sköta insamlingen från en- och tvåbostadshus på deras 

uppdrag. Kommunerna har varit försiktigt positiva och då samråden var klara så 

samlades SÖRAB och kommunerna för ett strategiskt möte (februari 2020). Det 

som framkom vid mötet var att vi ser en möjlighet att möta insamlingsbehoven 

med hjälp av SÖRABs nyuppförda eftersorteringsanläggningen i Brista, Sigtuna 

kommun. 

Eftersorteringsanläggningen har anlagts för utsortering av plast och metall. Den är 

förberedd, genom att utrymme avsatts, för att kunna sortera ytterligare en 

fraktion, till exempel förpackningar av papper. Hushållen skulle då kunna erbjudas 

att lägga förpackningar av metall, plast och, under förutsättning att ytterligare 

investeringar görs, pappersförpackningar, i en särskild påse som läggs i ordinarie 

avfallsbehållare för restavfall, som sorteras i eftersorteringsanläggningen. 

Diskussionerna mellan SÖRAB och kommunerna har sedan fortsatt (möte i maj 

2020) och resulterat i frågor rörande praktiska och effekter på kommunernas 

insamlingssystem och eftersorteringsanläggningen.  För kommunerna och 

SÖRAB är eventuellt agerande på uppdrag av TIS avhängigt full kostnadstäckning 

samt inflytande över systemutformning och servicenivå. 

En separat påse, oavsett utformning, är en förutsättning, då rådande lagstiftning 

föreskriver att förpackningarna ska sorteras ut från restavfallet. Med de tre 

förpackningsslagen i en påse som sedan läggs i restavfallskärlet så kan man 

betrakta systemet som en gemensam transportlösning. 
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En viktig aspekt med föreslaget system är att det kan tillämpas i all sorts 

bebyggelse, inom ramen för alla sorters hämtningssystem möjligen med undantag 

för mobil sopsug med skruvtank. 

Sedan våren 2020 har förutsättningarna delvis förändrats då ingen av de 

ansökningar om TIS som inkom godkändes av Naturvårdsverket. Följden är ett 

framflyttande av förpackningsförordningens ikraftträdande samt initierandet av en 

utredning på Miljödepartementet. Utredningens förslag beräknas presenteras i 

november 2021. En av utredningens uppgifter är att utreda om insamlingsansvaret 

för förpackningar ska flyttas över till kommunerna. Dessa ändrade förutsättningar 

bedömdes inte påverka behovet av att genomföra försöket. 

2.1 Syfte 

Genom att genomföra ett insamlingsförsök söks svar på de centrala 

frågeställningar som ställts:  

• Vilken volym, och därmed belastning, kommer förpackningarna uppta i 

insamlingssystemet? Volymen påverkar ekonomin mer än vikten i 

insamlingsskedet. 

• Hur kommer hushållen att agera i det tänkta systemet? Kommer de 

använda särskild påse, kommer de att vika ihop förpackningarna, kommer 

de tycka systemet är bra och bekvämt? 

• Har det betydelse för insamlingsgrad och kvalitet på det utsorterade 

materialet om man använder en särskilt framtagen påse eller vilken som 

helst? 

Resultatet ska kunna utgöra ett underlag för den ekonomiska regleringen mellan 

TIS och SÖRAB (och i förlängningen, kommunerna). För ordlista se bilaga 1. 

2.2 Avgränsning av projektet 

Försöket omfattar endast förpackningar av plast, papper och metall. Returpapper 

och glasförpackningar hänvisas hushållen att lämna på någon av FTIs 

återvinningsstationer eller på SÖRABs återvinningscentraler. 

3. Förberedelser 

3.1 Urval försökskommun 

Val av kommun för försöket behöver uppfylla vissa kriterier för att försöket ska 

bli hanterligt: 

• Kommunen ska vara intresserad av att delta 

• Kommunen ska i första hand ha en taxekonstruktion där ökad mängd i 

restavfallskärlet inte genererar ökad avgift för fastighetsägaren. Försöket 

ska kunna bedrivas i en avgiftsneutral miljö, för att minska risken för 

påverkan på kundens fokus i försöket (ekonomi i stället för sortering). 

• Kommunen ska ha egen kundtjänst, för att underlätta särskild hantering 

av försökshushållen. 

• Kommunen ska ha tillgång ett digitalt avvikelserapportsystem 
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• Kommunen ska helst ha en befintlig tur med endast småhushämtningar, 

för att störa insamlingsarbetet i så liten utsträckning som möjligt. 

Upplands Väsby valdes som kommun att bedriva försöket i, de uppfyllde 

uppställda kriterier och hade möjlighet att ställa resurser till förfogande för det 

arbete projektet behövde hjälp med. Det handlade om urval av körtur, 

säkerställande av data om aktuellt område, länk till entreprenör, kundtjänst och 

kommunikationsinsatser. 

3.2 Urval hushåll 

Försöket har bedrivits i ett område med småhusbebyggelse i Fresta. 

Försöksområdet är ett område av blandad karaktär, med både nyare och äldre 

fastigheter. Körturen justerades för att endast innehålla hämtning från 348 en- och 

tvåfamiljshus. 

3.3 Befintligt insamlingssystem som utgångspunkt 

 Kärl för rest- och matavfall 

Hushållen använde sina befintliga kärl för restavfall till att lägga sina röda påsar 

alternativt valfria påsar med utsorterade förpackningar av plast, papper och metall.  

Den vanligaste kärlvolymen för restavfall i småhus i Upplands Väsby är 190 liter 

(95 %), resterande småhus (5 %) har 140 liters- respektive 240 literskärl.  

Befintliga bruna kärl med volym 140 liter används för insamling av matavfall. 

 Abonnemang och avgifter 

Det vanligast förekommande abonnemanget för småhus i aktuellt område innebär 

tömning var 14:de dag (45 %). För att säkerställa att problem med överfulla kärl 

inte uppstod under försöksperioden, informerades hushållen om att sopbilen 

passerade varje måndag med möjlighet för hushållen att dra ut sitt restavfallskärl 

för tömning efter behov, utan extra avgift. 

 Insamling av restavfall och matavfall 

Utgångspunkten för försöket var att använda ett befintligt insamlingssystem. 

Insamling av restavfall och matavfall utfördes under försöksperioden på samma 

veckodag (måndagar) som ordinarie insamling. 

Upplands Väsbys upphandlade entreprenör PreZero (tidigare SUEZ) fick 

uppdraget att sköta insamlingen enligt förutsättningar specificerade av projektet. 

Specifikt för försöksperioden är att insamling av restavfall sker utan 

komprimering, dels för att underlätta manuell utsortering av röda och valfria 

plastpåsar, dels för att säkra kvalitén i efterföljande plockanalyser.  

I området hämtas vanligtvis restavfall och matavfall med sidlastarfordon. För att 

säkerställa ett okomprimerat restavfall användes ett baklastande fordon under 

försöksperioden.  Så även för insamling av matavfallet, som hämtades separat. För 

att kunna dra slutsatser av eventuell förändring i mängden insamlat matavfall 

ingick samma 348 hushåll i bägge körturerna. 
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Bilarna med rest- respektive matavfall åkte under försöket till SÖRABs 

omlastningsstation på Hagby, Täby för invägning och tippning. Restavfallet 

tippades på särskild plats varje vecka för eftersortering och plockanalys. 

 Organisation för provneddelning och plockanalys 

Tippning, provdelning, manuell utsortering av påsar samt eftersortering och 

plockanalys utfördes varje måndag på Hagby. Personal för utsortering av påsar 

och plockanalys var upphandlad av SÖRAB och kom från Academic Work. 

Arbetsledning, provneddelning samt volymmätning m.m. utfördes av personal 

från SÖRAB. 

3.4 Utdelning av påsar 

 Utdelning av särskilt framtagen påse (röd påse) 

En rulle med röda påsar (25 st.) inkl. ett informationsblad med 

sorteringsanvisning delades ut till hushållen under vecka 8. Mängden röda påsar 

var anpassad för att uppskattningsvis ta slut mitt i projektet, med syfte att 

hushållen sedan skulle övergå till en valfri påse. 

 Valfri plastpåse 

Hushållen informerades om att, då de röda påsarna tagit slut, skulle de använda 

valfria påsar (dock inte så kallad bio-påse) för sina utsorterade förpackningar, och 

lägga påsen med utsorterade förpackningar i kärlet för restavfall. 

3.5 Insamlade förpackningar på FTIs återvinningstationer i Fresta 
I dialog med Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) gjordes en uppföljning 

av insamling av förpackningar av plast, papper och metall på återvinningsstationer 

i nära anslutning till försöksområdet. Syftet var att se om det var möjligt att följa 

eventuella förändringar vad gäller mängder förpackningar under försöksperioden. 

De aktuella återvinningsstationerna är placerade på Breddenvägen id. 16478 och 

på Älvhagsvägen id. 99239, båda i nära anslutning till försöksområdet. 

4. Kommunikation 

Berörda hushåll fick i ett tidigt skede förhandsinformation om att Upplands 

Väsby kommun i samarbete med SÖRAB planerar ett projekt för att testa 

fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus. Alla hushåll på körturen 

förutsattes delta i projektet. 

En gemensam kommunikationsplan togs fram där berörda aktörer deltog: 

Upplands Väsby kommun, Väsby Direkt (kundtjänst), PreZero samt SÖRAB.  
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Följande informationsinsatser genomfördes: 

Vecka  Format 

v 5 Aviseringskort till hushållen med info om projektet 

v 7 Folder med sorteringsanvisningar 

v 8 Utdelning av påsar med infoblad 

v 8 Information på Uppland Väsby kommuns samt SÖRABs 

hemsidor 

v 15 Brev, påminnelse om att använda valfri plastpåse när de röda 

påsarna är slut 

v 20 Uppföljning via digital enkät till hushållen med info om 

när/hur projektet avslutas. 

v 22 Påminnelsebrev till berörda hushåll med påminnelse om att ta 

sig tid att fylla i den digitala enkäten. 

 

Upplands Väsby kommun intervjuade ett hushåll som filmades och publicerades 

på kommunens hemsida, se länk: 

http://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2021-04-19-vasbybor-testar-nytt-

satt-att-sortera-forpackningar-

pa.html?searchKeyword=f%C3%B6rpackningsinsamlingsprojektet 

Efter sommaren planeras återkoppling till hushållen om resultatet av projektet. 

5. Metod 

Projektet har så långt möjligt valt att använda vedertagen metodik inom 

avfallsområdet som t.ex. plockanalys av restavfall, se bilaga 2. För viss 

datainsamling har egen metodik tagits fram, eftersom vissa frågeställningar ännu 

inte är så vanligt förekommande att utreda. Det har i sin tur medfört att insamlade 

data utvärderats löpande och metodiken justerats vartefter under projektets gång, 

med syfte att öka kvalitetssäkringen av insamlade data. Ett exempel på det är 

volymmätning för beräkning av densitet. 

5.1 Plockanalys 

Plockanalys av restavfall har använts som metod för att dokumentera innehållet i 

restavfallet från de 348 småhusen före start av projektet (nollprov  

vecka 8), samt vilka förändringar som uppstått under projektets gång. Två 

uppföljningar av plockanalys av restavfall är genomförda vecka 15 och 21.  

Syftet med plockanalys av restavfall är att jämföra hur mängden förpackningar 

och mängden matavfall i restavfallet påverkats av det nya insamlingssystemet. 

 

http://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2021-04-19-vasbybor-testar-nytt-satt-att-sortera-forpackningar-pa.html?searchKeyword=f%C3%B6rpackningsinsamlingsprojektet
http://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2021-04-19-vasbybor-testar-nytt-satt-att-sortera-forpackningar-pa.html?searchKeyword=f%C3%B6rpackningsinsamlingsprojektet
http://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2021-04-19-vasbybor-testar-nytt-satt-att-sortera-forpackningar-pa.html?searchKeyword=f%C3%B6rpackningsinsamlingsprojektet
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 Feb Mars           April       Maj       

    Sportlov   

 

    Påsk Påsk     
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lördag   
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himmels 
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Pingst   
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söndag   

  8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Nollprov x                            

Mellanprov                x             
Slutprov                            x 

Veckoplock   x x  x x x x   x x x x x   
                

 
Veckorna däremellan utfördes plockanalys av utsorterade förpackningar i röda 

och valfria påsar, i syfte att följa renheten samt utsorteringsgraden av 

förpackningar av plast, papper och metall. 

 Restavfall: Nollprov vecka 8 samt uppföljning vecka 15 och 21 

Restavfall sorterades enligt metodik i Avfall Sveriges manual för plockanalys av 

mat- och restavfall (Rapport 2017_31, okt 2020), bilaga 2. Samtliga 

förpackningsslag, returpapper, matavfall, avfallsbärare (soppåsar) samt restavfall 

sorterades ut och mängderna dokumenterades. Se bilaga 3 för protokoll. Vid 

sortering användes även FTIs sorteringsguide som vägledning av vad som är en 

förpackning. 

 Plockanalys av utsorterade påsar: Röda påsar samt valfria påsar 

Plockanalys enligt särskilt protokoll genomfördes vecka 9 till 14 samt vecka 16 till 

20. Syftet var att följa upp mängd utsorterade förpackningar samt renhet på 

utsorterat material. se bilaga 4 för protokoll. Vid sortering användes även FTIs 

sorteringsguide som vägledning av vad som är en förpackning. 

5.2 Volymmätning 

 Volymmätning röda och valfria påsar 

Volymmätning av utsorterade röda påsar och valfria påsar utfördes efter 

utsortering av samtliga påsar.  Antalet påsar räknades och lades i 660 liters kärl. 

Kärlen användes som volymmått för att mäta hur många kärl som fylldes upp av 

de utsorterade påsarna. Röda och valfria påsar hanterades separat. Sopkärlet 

användes också för transport från tippfickan till platsen för plockanalysen. 

 Volymmätning av restavfall 

Efter utsortering av samtliga röda och valfria påsar, mättes volymen på det i 

tippfickan kvarvarande restavfallet med hjälp av en hjullastare utrustad med en 4,8 

kbm skopa. Mätningen utfördes i närvaro av samma person (med undantag vecka 

15) som bedömde okulärt och dokumenterade den uppmätta volymen. 

5.3 Felanmälan, kundklagomål och avvikelser 

För att följa insamlingen löpande och dokumentera eventuella problem 

etablerades i ett tidigt skede kontakt med Väsby Direkt (kundtjänst), PreZero samt 

funktionerna för invägning och omlastning på SÖRAB, Hagby. 
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Rutiner anpassade till projektets behov av uppföljning arbetades fram inför 

projektstart, för att med hjälp av kundtjänsts befintliga verksamhetssystem tidigt 

fånga upp kundärenden, klagomål och felanmälningar för att återkoppla till kund, 

utreda orsak och åtgärda. Exempelvis lades de hushåll som deltog i projektet upp 

på en tillfällig taxekod, för att underlätta för kundtjänst att snabbt fånga upp de 

hushåll som deltog projektet. 

Projektet fick listor redovisade veckovis för utvärdering via EDP Future över 

aktuella kundärenden som inkommit till kundtjänst. För mer akuta ärenden 

mailade kundtjänst projektet direkt som tog kontakt med aktuell kund för 

utvärdering av händelsen.  

Avvikelser från entreprenör, redovisades via kommunens verksamhetssystem 

EDP Mobile. 

5.4 Enkät 

För att samla in hushållens synpunkter på hur de tycker att det nya 

insamlingssystemet passar deras behov, erbjöds hushållen att besvara en digital 

enkät med 19 frågor via Surveymonkey. De hushåll som inte hade möjlighet att 

svara digitalt erbjöds att ta kontakt och få utskriven enkät samt frankerat 

svarskuvert hemskickat via post.  

För att få in så heltäckande svar som möjligt, uppmanades hushållen att fylla i 

enkäten även om de valt att inte delta i projektet. Enkäten publicerades vecka 21, 

sista svarsdatum var 2021-06-18, se bilaga 5 för sammanställning av enkätfrågor 

och samtliga svar. Påminnelsebrev med uppmaning att besvara enkäten gick ut via 

post vecka 22. 

5.5 Matavfall 

Som en sidoeffekt av förbättrat insamlingssystem för förpackningar är det inte 

orimligt att tänka sig en ökad matavfallsinsamling. Under projektets gång samlades 

data om matavfallet i försöksområdet in med syfte att utvärdera om någon 

förändring av mängden utsorterat matavfall har förekommit under projekttiden. 

Vi har samlat in data om följande: 

• Insamlad mängd matavfall

• Antal lyfta kärl med matavfall

• Antal befintliga och nya abonnemang för utsortering av matavfall

5.6 Övriga förpackningar 

För att bättre förstå vilka förpackningar hushållen anser vara en förpackning men 

som inte ingår i FTIs insamlingssystem, har vi vid plockanalysen av röda och 

valfria påsar regelbundet sorterat ut en extra fraktion som vi benämner ”Övriga 

förpackningar”. Denna fraktion har eftersorterats varje vecka och innehållet 

dokumenterats skriftligt och med foto. Syftet är inte att kvantifiera, utan 

kategorisera de förpackningar hushållen sorterar ut som förpackningar, för senare 

analys. 
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5.7 Insamlade förpackningar på FTIs återvinningsstationer i Fresta 
För att undersöka om projektet har haft en synbar effekt på insamling av 
förpackningar på FTIs återvinningsstationer på Breddenvägen och Älvhagsvägen, 
har FTI tittat på insamlade mängder, tömningsfrekvens, fyllnadsgrad och städbehov 
under testperioden. För att särskilja eventuella Coronaeffekter jämfördes 
testperioden även med motsvarande period 2019 och 2020. 

6. Genomförande 

6.1 Nollmätning restavfall 

Nollmätning genomfördes före projektets start, måndag vecka 8. Vid 

provneddelning eftersträvades en sammanlagd vikt om 500 kg restavfall för att 

följa gängse praxis för plockanalyser så långt som möjligt. 

 Invägning och provneddelning 

Efter invägning tippades restavfallet i en tom tippficka. Avfallet blandades med 

hjälp av en hjullastare utrustad med gripklo. Delprov togs ut på fem olika ställen 

med gripklon, och 5 st. 660 liters kärl fylldes upp med råge med restavfall.  

Varje gång man blandar eller använder verktyg i materialet så påverkas det och blir 

något mer ihoptryckt, användningen av gripklon accentuerade detta förhållande, 

så vid efterföljande plockanalyser av restavfall (vecka 15 och 21) användes istället 

en skopa med volym 4,8 kbm, respektive 2 kbm, för utplockning av delprov.  

Vi lärde oss också att tippa materialet i omgångar så att det var mer utspritt från 

början, dels för att minimera självkomprimering i lasset, dels för att underlätta 

utsorteringen av röda påsar, se bild 6.3.1. 

 Sortering 

Samtliga förpackningsslag av plast, papper, metall, glas och wellpapp samt 

returpapper, matavfall, avfallsbärare (soppåsar) och restavfall sorterades ut enligt 

protokoll, se bilaga 3. Vikt per utsorterad fraktion dokumenterades. 

6.2 Uppföljning nollmätning 

En uppföljning av plockanalys av restavfall genomfördes vecka 15 och 21, med 

syfte att se vilka mängder förpackningar som finns kvar i restavfallet under 

testperioden. 

6.3 Plockanalys röda påsar 

Samtliga röda påsar sorterades ut manuellt. Innehållet i de röda påsarna 

eftersorterades manuellt enligt protokoll, se bilaga 4. Vikt för de olika utsorterade 

fraktionerna dokumenterades varje vecka under perioden vecka 9 till 14 samt 

vecka 16 till 20. 

 Invägning och provneddelning 

Efter invägning tippades avfallet i en tom tippficka. Tippningen skedde i 

omgångar för att inte få en för stor och svårbearbetad hög. Från och med vecka 9 

sorterades samtliga röda påsar ut manuellt och antalet räknades. Även volymen på 
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den totala mängden röda påsar mättes, genom att fylla 660 l kärl och räkna antalet 

påsar som gick åt för att fylla upp volymen till kanten. 

 

Bild 1, tippat lass vecka 11 

 Sortering 

De röda påsarna öppnades och sorterades i fraktionerna: förpackningar av plast, 

papper respektive metall samt returpapper, glas, wellpapp, övriga förpackningar, 

avfallsbärare och restavfall. Alla fraktioner vägdes och dokumenterades. En del 

röda påsar hade uppenbart använts som restavfallspåsar, dessa räknades i antal, 

men sorterades som restavfall, och vägdes tillsammans med, övrigt restavfall. En 

särskild vägning av dessa påsar gjordes vecka 20 för att bättre kunna bedöma 

renhetsgrad i de påsar som faktiskt använts för förpackningar. 

6.4 Plockanalys valfria påsar 

Från och med vecka 15 börjande även valfria påsar att komma med och kunde 

sorteras ut från restavfallet. Utsorteringen gjordes genom bedömning då 

materialet gicks igenom. Lätta, fluffiga påsar bedömdes kunna vara valfria påsar. 

Ibland var påsarna så pass transparenta att det gick att se att de sannolikt innehöll 

huvudsakligen förpackningar. Metoden innebär att alla valfria påsar högst 

sannolikt inte hittades, men alternativet, att sortera allt avfall, var inte möjligt inom 

ramen för projektet.  

6.5 Utsortering påsar 

Samtliga röda och valfria påsar sorterades ut manuellt och antalet räknades. 

Volymbedömning gjordes genom att lägga påsarna, röda för sig och valfria för sig, 

i 660 liters kärl. 

6.6 Sortering 

De valfria påsarna öppnades och sorterades i följande fraktioner. Förpackningar 

av plast, papper och metall, samt returpapper, glasförpackningar, wellpapp, övriga 

förpackningar, avfallsbärare (valfria påsar) och restavfall. Alla fraktioner vägdes 

och dokumenterades.  
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Med rätt sorterat avfall i röda och valfria påsar avses förpackningar av plast, 

papper och metall.  

Med felsorterat avfall i röda och valfria påsar avses allt annat avfall än 

förpackningar av plast, papper och metall.  

I felsorterat avfall för röda påsar ingår även röda påsar som används för blandat 

restavfall s.k.  ”röda soppåsar”.  För de ”valfria påsarna” finns ingen motsvarighet, 

eftersom alla andra påsar är just ”soppåsar”. Hur avgjorde vi vad som var en 

”valfri påse”? Vi utarbetade en definition på vad en godkänd ”Valfri påse”, den 

får inte innehålla matavfall eller badrumssopor.  

En valfri påse kan dock innehålla felaktigt utsorterade produkter som hushållet 

tänkt sortera ut för materialåtervinning som t.ex. plastborstar samt plastleksaker.  

Innehållet i en valfri påse ska också påvisa en tydlig intention att hushållet haft för 

avsikt att sortera förpackningar.  

Valfria påsar som efter sprättning visade sig vara ”soppåsar” sorteras ut och 

vägdes in som ”felbedömda valfria påsar”. En ”felbedömd valfri påse” innehåller 

blandat restavfall, matavfall och badrumssopor. De felbedömda påsarna 

sorterades inte vidare och deras vikt räknades bort från slutresultatet.  

6.7 Volymmätning 

För att beräkna hur stor del av insamlingssystemet förpackningar upptar behövde 

densitet (kg/kbm) beräknas på utsorterade förpackningar av plast, papper och 

metall. För vikt på en viss mängd avfall finns uppgifter, men för att få tillgång till 

volym på motsvarande avfall gjordes volymmätning i samband med tippning och 

sortering. 

 Volymmätning av utsorterade röda påsar och valfria plastpåsar 

För att mäta volymen av det totala antalet röda påsar användes 660 liter kärl. Ett 

okomprimerat restavfall visade sig ge i genomsnitt 40 röda påsar per 660 liter kärl.  

Genom att dividera antalet utsorterade påsar med 40 samt multiplicera produkten 

med kärlets volym, 0,66 kbm, beräknades den totala volymen. 

 Volymmätning restavfall 

För att mäta volymen av restavfall efter utsortering av röda och valfria påsar, 

användes en skopa på 4,8 kbm. En och samma person var närvarande och gjorde 

bedömning av antal skopor samt fyllnadsgrad per tillfälle. 

6.8 Enkät 

I samband med att projektet skulle avslutas, fick hushållen ett brev med 

information om sluttömning vecka 21 tillsammans med en inbjudan om att via en 

digital enkät lämna synpunkter. En fördel med en digital enkät är att man kan följa 

hushållens svarsfrekvens online, och förbereda ett påminnelsebrev i god tid. Ett 

påminnelsebrev gick ut vecka 22. Hushåll som inte hade möjlighet att besvara 

enkäten digitalt ombads kontakta SÖRAB för postalt utskick med frankerat 

svarskuvert. Se bilaga 5. 
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6.9 Felkällor  

Variation komprimering  
Vi kan konstatera att en viss variation på avfallets komprimering förekom. Mängd 

insamlat restavfall varierade mellan veckorna. Insamlad mängd restavfall varierade 

från 1,92 ton vecka 14, upp till 3,46 ton vecka 9. Troligtvis uppstod någon form 

av ofrivillig komprimering i hämtningsfordonet vid de tillfällen mängden insamlat 

restavfall var större.  

Varje gång man blandar eller använder verktyg i materialet så påverkas det och blir 

något mer ihoptryckt, användningen av gripklon accentuerade detta förhållande, 

så vid efterföljande plockanalyser av restavfall (vecka 15 och 21) övergick vi till att 

använda en skopa med volym 4,8 kbm, respektive 2 kbm, för utplockning av 

delprov.  

Vi lärde oss också att tippa materialet i omgångar så att det var mer utspritt från 

början, dels för att minimera självkomprimering i lasset, dels för att underlätta 

utsorteringen av röda påsar, se bild 6.3.1. 

För att dokumentera variationen vecka från vecka, gjordes uppföljning 

regelbundet av antal utsorterade påsar per 660 liter kärl. Variation har också 

noterats troligtvis beroende på att olika chaufförer har olika rutiner.  

Variation av komprimering påverkar tidsåtgången för plockanalysen, kvalitén på 

resultat från plockanalysen har inte märkbart påverkats. Analys av invägd mängd 

delprov av restavfall har jämförts med total mängd sorterat avfall, för vecka 8, 15 

och 21. Att summera vikterna av de utsorterade fraktionerna i plockanalysen, ger 

inte exakt samma summa som delprovens initialt invägda vikter. En uppmätt 

diskrepans ligger inom spannet ±5 procent, vilket motsvarar noggrannheten på 

den våg som använts. 

Svårighet att skilja valfria plastpåsar från vanliga ”soppåsar” 
Valfria påsar fungerar mycket bra för att skydda utsorterade förpackningar från 

kletigt matavfall under insamling, omlastning och under transport till Brista för 

eftersortering. Däremot är valfria påsar svåra att manuellt hitta och sortera ut 

inför plockanalys. Jämfört med röda påsar som har en tydlig signalfärg, alla röda 

påsar är utsorterade. För valfria påsar finns ett mörkertal.  

Volymmätning restavfall, uppskatta antal skopor samt del av skopa 
Metodik och utrustning för att mäta volym på avfall för att beräkna densitet, är 

inte vanligt förekommande. Därför har vi med befintliga resurser arbetat fram 

metodik för att mäta volymer och uppfylla syftet med projektet. 

För att minimera felkällor har samma person varit på plats (alla veckor utom 

vecka 15) och gjort bedömning av antal skopor samt fyllnadsgrad. Likaså vad 

gäller volymmätning av utsorterade påsar, och antal påsar per 660 liter kärl.  

Avvikelse standardavvikelse beräknad densitet valfria plastpåsar 
Osäkerhet i datakvalitet är troligtvis orsakad av kort serie, endast fem mätpunkter, 
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i kombination med liten mängd utsorterade förpackningar, se tabell avsnitt 7.6 

och 7.6.4. 

7. Resultat 

7.1 Utdelade och returnerade antal påsar 

 Röda påsar 

 

Resultat: Antal returnerade röda påsar jämfört med antal utlevererade påsar (25 

st./hushåll vecka 8) visar att ca 71 procent av utlevererade röda påsar har använts 

och returnerats. 66 procent av utlevererade påsar har använts för utsortering av 

förpackningar av plast, papper och metall, ca 4 procent har använts för blandat 

restavfall som ”soppåse” och 0,2 procent för utsortering av material till 

materialåtervinning. 

 Antal ej returnerade röda påsar 

Antal ej returnerade röda påsar motsvarade 103 st. rullar á 25 påsar. 

7.2 Antal utsorterade röda och valfria påsar 
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Resultat: Utsorterat antal röda påsar per ton började sjunka från och med vecka 

13. Ett brev gick ut till hushållen vecka 15, med påminnelse om att använda valfria 

påsar när de röda påsarna tagit slut. Fr.o.m. vecka 15 sorterades både röda och 

valfria påsar ut efter tippning på Hagby. 

 Valfria plastpåsar 

 

Resultat: Under vecka 19 och 20 kategoriserades de valfria påsarna som sorterats 

ut ur restavfallet. Resultatet visade att majoriteten, drygt 80 procent, var påsar som 

hushållen själva köpt på rulle, med motsvarande kvalitet som de röda påsarna som 

delades ut vid projektstart. En mindre del valfria påsar var plastpåsar från 

livsmedelsbutik och påsar från övriga butiker. 

7.3 Plockanalys restavfall 

Nollprov (vecka 8), uppföljning vecka 15 och 21. 

 

Resultat: Andelen plast-, pappers- och metallförpackningar minskade vecka 15, 

(19,9 procent) jämfört med nollprov vecka 8 (23,2 procent) och vecka 21 (23,5 
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procent). Andelen matavfall kvar i restavfallet minskar med tiden, samtidigt som 

mängden restavfall ökar. 

7.4 Utsorteringsgrad av förpackningar 
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Resultat: Faktiskt utsorterad mängd förpackningar (kg) av plast, papper och 

metall motsvarade 29 procent (1/3) av total beräknad mängd förpackningar i 

restavfall enligt plockanalys, nollprov vecka 8. Mängder utsorterade förpackningar 

är baserad på plockanalyser utförda som ”veckoplock” av röda och valfria påsar 

under vecka 9 till 14 samt vecka 16 till 20. Data från plockanalys av röda påsar 

saknas vecka 15 eftersom uppföljning av restavfall genomfördes. 

 Utnyttjande av befintlig kärlvolym för restavfall 

Beräknad kärlvolym enligt körtur, 14 veckor 575 700 liter 

Volym lyfta kärl, vecka 8-21   722 380 liter 

Resultat: Ökat behov av kärlvolym motsvarande 25,4 procent uppstod när 

förpackningar av plast, papper och metall sorterades ut i separat påse som lades i 

restavfallskärlet, med en utsorteringsgrad motsvarande 29 procent (1/3), se 

diagram i avsnitt 7.4. 
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7.5 Renhet utsorterade förpackningar 

 Andel röda påsar med blandat restavfall (”soppåsar”) 

 

Resultat: Ett mindre antal hushåll använda de röda påsarna som ”soppåsar” för 

blandat restavfall. Totalt över tid motsvarade antalet påsar 6 procent av totalt 

returnerade röda påsar. Data från plockanalys av röda påsar saknas vecka 15, p.g.a. 

plockanalys av restavfall. 

 Renhet i röda och valfria påsar 

 

Resultat: Med ”rätt sorterat” avfall avses förpackningar av plast, papper, och 

metall. Som ”felsorterat” avfall avses allt övrigt avfall som inte är förpackningar av 

plast, papper och metall. Data från plockanalys av röda påsar saknas vecka 15, 

p.g.a. plockanalys av restavfall. 

 Renhet röda påsar utan röda ”soppåsar” jämfört med valfri påse 

Röda påsar innehåller även röda påsar som används som ”soppåsar”. 

Motsvarande påsar för valfria påsar är svårare att urskilja. Hur skiljer vi på en 

”soppåse” och en ”valfri påse med förpackningar”? Vid utplockning för 

eftersortering hittar vi troligtvis inte alla valfria påsar. Totalt antal valfria plastpåsar 

är därför okänt, här finns ett mörkertal. 
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Resultat: Genom att från total mängd felsorterat avfall i de röda påsarna, dra av 

andelen (procent) röda påsar som använts som ”soppåsar” (baserat på resultat 

vecka 20), kan vi jämföra renheten i röda respektive valfria påsar. ”Felbedömda 

valfria plastpåsar” ingår inte. Renheten i röda påsar, undantaget de röda 

”soppåsarna”, ligger på 85-90 procent. Vi har noterat genom observation att 

renheten d.v.s. graden av felsorterat avfall har minskat med tiden, både för röda- 

och valfria påsar. Data från plockanalys av röda påsar saknas för v 15, då 

plockanalys gjordes enkom av restavfall. 

7.6 Densitet för förpackningar och restavfall 

För att beräkna densitet på utsorterade förpackningar samt restavfall inklusive 

förpackningar, behöver vi data på vikt (kg) och volym (kbm). Projektet gav oss 

möjlighet att mäta volym med syfte att beräkna hur stor del förpackningar av 

plast, papper och metall upptar i insamlingssystemet. 
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Restavfall 
(kg/kbm) inkl. 
röda och valfria 

påsar v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 

Vikt restavfall (kg) 
hela lasset  3460 2200 2820 2250 2640 1920 2420 2900 2300 2280 2500 

Volym restavfall 

(kbm) (inkl. Röda- 
och valfria påsar 27,87 24,43 31,1 26,81 29,62 20,2 24,33 27,9 20,85 22,94 25.53 

Densitet: 
Restavfall 
(kg/kbm) inkl. 
Röda -och valfria 

påsar 124,14 90,05 90,67 83,92 89,12 95,04 99,46 103.94 110,31 99,38 97,92 

Röda påsar 
(kg/kbm) v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 

Vikt Röda påsar 

(kg) med 
förpackningar av: 
Plast, papper och 
metall  167,1 214,9 301,8 230,9 292,5 75,7 135,5 226,7 116,1 156,6 97,1 

Volym Röda påsar 

(Kbm) 5,87 8,03 11,2 10,91 10,42 5,8 6,78 8,0 4,29 5,82 3,79 

Densitet Röda 
påsar (kg/kbm) 28,46 26,76 26,94 21,16 28,06 13,04 17,02 28,34 27,06 26,9 25,62 

Valfria påsar 
(kg/kbm) v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 

Vikt Valfria 
påsar(kg) med 
förpackningar av: 

Plast, papper och 
metall  0 0 0 0 0 0 35,7 48,3 55,6 45,6 60,1 

Volym Valfria 
påsar (Kbm) 0 0 0 0 0 0 0,75 0,7 0,56 0,32 0,54 

Densitet Valfria 
påsar (kg/kbm) 0 0 0 0 0 0 47,65 68,97 99,35 142,37 111.2 
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Resultat: Tabellen visar sammanställning av uppmätta data för vikt (kg), volym 

(kbm) samt beräknad densitet (kg/kbm) för restavfall (inkl. röda och valfria påsar 

röda påsar samt valfria påsar under perioden vecka 9 till 14 samt vecka 16 till 20, 

för vikt och volym samt beräkning av densitet. 

 Statistisk analys – uppmätt volym av restavfall och förpackningar 

Statistisk analys är gjord med syfte att säkerställa kvalitén på uppmätta densiteten 

inför fortsatt beräkning av vilket utrymme förpackningarna upptar i 

insamlingssystemet. 

Medelvärde och standardavvikelse av densitet (kg/kbm) per vecka uppmätt för 

restavfall (inkl. röda och valfria påsar), röda påsar samt valfria påsar, redovisade i 

tabell 7.5, är beräknade med hjälp av programvaran IBM SPSS Statistics 27. 

 

 

  

Restavfall (inkl 

röda- och valfria 

påsar)     

Restavfall_(exkl 

påsar)  

Röda 

påsar 

Valfria 

påsar 
 
Mätpunkter 11 11 11 5 

Medelvärde 111,2482 125,7255 24,7136 93,9080 

Median 109,2000 125,7000 26,8000 99,3500 

Standardavvikelse 9,21501 9,48826 4,79611 36,87445 

 

Resultat: Genom statistisk analys av beräknad densitet för restavfall (inkl. röda 

och valfria påsar), röda och valfria påsar med utsorterade förpackningar av plast, 

papper och metall, visar ett medelvärde för restavfall (inkl. röda och valfria påsar): 

111,2482 kg/kbm och för förpackningar i röda påsar: 24,7136 kg/kbm, och för 

förpackningar i valfria påsar: 93,9080 kg/kbm, med standardavvikelser redovisade 

i tabellen ovan. Standardavvikelsen för valfria påsar avviker i en sådan omfattning 

att det är tveksamt att använda dessa data i fortsatta beräkningar. 

7.7 Förpackningarnas volym i insamlingssystemet 

Med förpackningar avses plast-, pappers- och metallförpackningar.  

Efter beräkning av densitet (kg/kbm) för: 

• restavfall (inkl. utsorterade förpackningar i röda och valfria påsar), 

• förpackningar utsorterade i röda påsar, 

• förpackningar utsorterade i valfria påsar.  

Som nästa steg kan fördelningen, förpackningar och restavfall, beräknas med 

resultat från plockanalys (nollmätning vecka 8). 
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 Fördelning förpackningar och restavfall (viktprocent) 

Enligt plockanalys noll prov vecka 8, var andelen förpackningar av plast, papper 

och metall i restavfallet 23,2 viktprocent och andel restavfall är 76,8 viktprocent. 

 Fördelning förpackningar och restavfall (volymprocent) 

Som exempel används Upplands Väsby kommun insamlade mängd restavfall för 

2020, som är 8559 ton (Källa: Avfall web). Av detta är 23,2 viktprocent 

förpackningar av plast, papper och metall, vilket ger 1986 ton förpackningar, 76,8 

viktprocent restavfall ger 6573 ton. 

 Insamlad mängd avfall omräknat till volymprocent 

Densiteten uppmätt för valfria påsar visar stor spridning, se tabell i avsnitt 7.6.1. 

Endast fem mätpunkter är dokumenterade och få påsar var hittade vilket gav 

upphov till små mängder förpackningar att väga, vilket tillsammans ger stor 

spridning och osäkerhet. Vi väljer därför att basera beräkningarna på densiteten 

för röda påsar med förpackningar samt för restavfall (inkl. röda och valfria påsar, 

dvs hela lasset) där data är pålitligare.  

Förpackningar motsvarande 1985 600 kg delat med 24,71 kg/kbm ger 80 356 

kbm och restavfall, 6573 300 kg, delat med 111,24 kg/kbm ger 59 091 kbm. 

 Förpackningarnas volym i insamlingsskedet 

Beräknad total volym i Upplands Väsbys insamlingssystem 2020, var 139 447 kbm 

varav 80 356 kbm är förpackningar av plast, papper och metall. 59 091 kbm är 

restavfall.  

Resultat: Beräkning av förpackningarnas volym och i insamlingssystemet var, 

baserad på densitet (kg/kbm), uppmätt och beräknad varje vecka under vecka 9 

till 14 samt vecka 16 till 20 från:  

• Intippad vikt (kg) av restavfall (inkl. röda och valfria påsar) 

• Separat volymmätning (kbm) av: Röda påsar, valfria påsar samt restavfall 

kvar på plattan efter utsortering av påsar.  

Beräkning redovisad i (avsnitt 7.7.1, 7.7.2 och 7.7.3) visar att förpackningar av 

plast, papper och metall upptar ett utrymme i insamlingssystemet motsvarande 58 

volymprocent och restavfall upptar ett utrymme motsvarade 42 volymprocent. 

7.8 Observationer vid plockanalys av röda och valfria påsar 

Genom att utföra plockanalys varje vecka, gavs stor möjlighet att dokumentera 

observationer över tid att ta med sig i det framtida arbetet. Här följer en kort 

summering: 

• Många påsar var mycket bra sorterade och förpackningarna väl  

ihoptryckta 

• Mängden felsorterat avfall i påsar med utsorterade förpackningar, 

minskade succesivt med tiden 

• Chauffören som hämtar restavfall rapporterar att två hushåll placerade 

sina röda påsar med utsorterade förpackningar ovanpå sopkärlet 
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• Röda påsar används som ”soppåsar” innehållande blandat restavfall 

• Det förekom även att pappersförpackningar sorteras ut med torrvaror 

kvar i förpackningen  

• Avvikelser mellan sorteringsanvisningen i Avfall Sveriges manual för 

plockanalys av mat- och restavfall 2017_rev, okt 2020, bilaga 2, och 

FTIAB.se sorteringsguide, blev redan v 8, under nollmätningen uppenbar. 

Exempelvis fanns begreppen ”för hemmabruk” och ”butiksfylld” 

förpackning på FTIAB.se, men inte i Avfall Sveriges sorteringsanvisning.  

• För att fånga upp de förpackningar som hushållen uppfattar som en 

förpackning, som inte finns med på FTIAB.se sorteringsguide, sorterade 

vi ut en extra fraktion ”Övriga förpackningar” för eftersortering och 

dokumentation. 

7.9 Kundklagomål, felanmälningar och avvikelser 

7.9.1 Abonnemang, avgifter och hämtningsfrekvens 

Enligt Upplands Väsby kommuns avfallstaxa, som är volymbaserad, kan 

fastighetsägaren själv välja det abonnemang som passar hushållets behov. De 

flesta småhusen, 45 procent har abonnemang med hämtning var 14:e dag, 35 

procent av småhusen har hämtning varje vecka och 15 procent har abonnemang 

med hämtning en gång per månad, 5 procent har övriga abonnemang.  

För att minimera eventuella problem med överfulla kärl under projekttiden, 

passerade sopbilen varje måndag, med möjlighet till hämtning efter behov, oavsett 

abonnemang och utan extra avgift. Däremot fanns ingen möjlighet för hushållen 

att beställa extrahämtning under projekttiden. För att ändå hämta det avfall som 

uppstår vid oförutsedda händelser, hade Väsby direkt möjlighet att erbjuda hushåll 

möjligheten att lämna extra säck vid nästa hämtningstillfälle, utan extra avgift. 

 Kundklagomål, felanmälningar och avvikelser under projekttiden 

Enligt uppföljning med Väsby Direkt har fem felanmälningar inkommit om 

utebliven hämtning, från fem olika fastigheter under testperioden, varav fyra 

fastigheter låg på samma gata. Efter dialog med gatukontoret visade det sig att 

samma orsak förelåg för dessa fyra hushåll, trafikhinder p.g.a. felparkerade bilar. 

Den femte felanmälan var ett troligt överhopp utan känd orsak. Inget av dessa 

fem ärenden kunde kopplas till projektet, utan kunde ha hänt oavsett 

insamlingssystem. Samtliga fem hushåll erbjöds möjlighet att lämna extra säck vid 

nästa hämtningstillfälle utan extra avgift. 

Förutom felanmälningar om utebliven hämtning, har inga andra kundklagomål 

inkommit, däremot har ett antal intresserade kommuninnevånare hört av sig med 

frågor om projektet. 

Med avvikelser avses här de händelser PreZero rapporterar har uppstått under 

insamlingen. Exempelvis har också entreprenören använt 

avvikelserapporteringssystemet för att redovisa antal extra säck som har hämtats, 

en uppgift som ligger till grund för ersättning för utförd tjänst enligt à-prislista, 

entreprenören har redovisat hämtning av tre extra säckar, övrig avvikelse 

http://www.ftiab.se/
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rapporterad är två hushåll som lägger sina röda påsar ovanpå istället för i 

restavfallskärlet. 

7.10 Enkät 

Enkäten har varit öppen under perioden 2021-05-20 till 2021-06-18. Av totalt 348 

hushåll som deltog i projektet, lämnade 153 st. synpunkter via det digitala 

verktyget samt 12 st. svarade via papperskopia, total svarsfrekvens blev 47,4 

procent. För en sammanställning av samtliga enkätsvar, digitala inkl. enkätsvar på 

papper se bilaga 5. 

Uppfyllde insamlingssystemet hushållens behov 

Enkäten visar att 95 procent av hushållen upplevde att det testade 

insamlingssystemet uppfyllde deras behov mycket bra/ganska bra. 

Födelseår 

  

Resultatet visar att en stor variation i åldrar finns representerade i området.  

Könsfördelning 

Kvinna 45,2 % 

Man 54,8 % 

Hämtningsfrekvens före och under testperioden  

Av de hushåll som besvarade enkäten (47,4 %) visar resultatet av enkäten, bilaga 

5, att:  

• Antalet hushåll med tömning en gång per vecka hade ökat från 21 % till 

69 %  

• Antalet hushåll med tömning var 14:de dag, hade minskat från 57 % till 29 

%  

• Antalet hushåll med tömning en gång per månad, hade minskat från 21 % 

till 2 %. 

Storlek på restavfallskärl 

140 l 33 % 

190 l 61 % 
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240 l   4 % 

Annan   2 % 

Sorterar hushållet matavfall? 

Ja  80 % 

Nej 20 % 

Om hushållet inte sorterar ut matavfall, vad är orsaken?  

Enkäten visade att av de som svarat anger man följande skäl: 

• liten mängd matavfall 30 %  

• hushållen vill inte ha ett kärl till på fastigheten 30 %  

• att det är svårt och krångligt att sortera matavfall 30 % 

• att de inte har tid/lättja eller att det kostar extra att sortera matavfall 10 % 

Sorterade ni ut förpackningar av: Plast, papper och metall i den röda påsen? 

Ja 99 % 

Nej   1 % 

Använde ni valfri påse när de röda påsarna tagit slut? 

Ja 59 % 

Nej 33 % (de röda påsarna räckte) 

Är det svårt att avgöra vad som är en förpackning? 

Ja  4 % 

Nej  96 % 

Förbrukning antal röda påsar 

Sorterade sporadiskt     1 % 

1-3 påse/vecka              22 % 

2-3 påsar/vecka            66 %  

3-6 påsar/vecka              9 % 

Blev restavfallskärlet överfullt under testperioden? 

Nej 95 % 

Ja   5 % 

När kärlet blev överfullt vad gjorde ni då? 

• Gick till återvinningsstationen 

• Pressade ner påsarna i kärlet 
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• Fick låna grannens kärl 

För övriga synpunkter och kommentarer från hushållen, se bilaga 5. 

7.11 Utsortering av matavfall 

Plockanalys av restavfall visar i diagram 7.3.1, att mängden matavfall kvar i 

restavfallet minskar vecka 15, (31,7 %) och vecka 21 (25,6 %) jämfört med 

nollprov vecka 8 (33,2 %). Har mängden insamlat matavfall ökat i motsvarande 

grad? 

 

Resultat: Insamlad mängd matavfall per abonnemang och vecka under perioden 

vecka 9 till 21, har minskat. Av hushållen i testområdet har 54 procent tecknat 

abonnemang för insamling av matavfall. Uppföljning av antal abonnemang för 

matavfall kontra antal lyfta kärl under testperioden visar att 80 procent av 

kärlkapaciteten i abonnemanget var utnyttjat under testperioden, däremot vet vi 

inget om fyllnadsgraden. Inga nya abonnemang för utsortering av matavfall 

startades under testperioden enligt redovisning från Väsby Direkt. 

7.12 Övriga förpackningar  

Följande fråga finns i enkäten: ”Anser du och ditt hushåll att det är svårt att 

avgöra vad som räknas som en förpackning?” Nej, uppger 96 procent av de 

svarande hushållen.  

 

Plockanalys visade att renhet av utsorterade förpackningar i röda- och valfria 

påsar var 85-90 procent, resten var felsorterat blandat restavfall samt tidningar och 

glas. 

För att undersöka vad hushållen identifierar som en förpackning, har vi lagt till en 

fraktion till protokollet för plockanalys av röda och valfria påsar, som vi 

benämner ”Övriga förpackningar”. Syftet är inte varit att kvantifiera denna 

fraktion, utan kategorisera de förpackningar hushållen sorterar ut som 

förpackningar. Genom att studera ”övriga förpackningar” kan vi bättre förstå den 

otydlighet som idag råder vad gäller att sortera förpackningar. 

Vi har använt följande kriterier i vår analys: 
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Nr Vecka 
Bild 
nr Beskrivning Material 

Ingår 

 i FTI:S  
insamlingssystem, 
enligt ftiab.se 

ftiab.se 

hänvisar till  
kommunens 
ÅVC 

ftiab.se 

hänvisar  
till retur- 
leverantör 

ftiab.se 

hänvisar 
till 
"soppåsen" 

Ej definierade 
=Soppåsen 

1 20 1 

Blomkruka  
rund stor 
grå plast   x       

 

Resultat: I fraktion ”Övriga förpackningar” sorterade hushållen ut det man 

upplever vara förpackningar vilka vi har dokumenterat och kategoriserat enligt 

kriterier ovan. 

Förpackningsförordningens definition av vad som utgör en förpackning med 

producentansvar leder till en vardaglig definition som innebär att förpackningar 

för ”hemmabruk” inte omfattas av producentansvar till skillnad från 

förpackningar som är ”köpta med innehåll”. Detta kan upplevas som förvirrande 

då samma förpackning kan bedömas på båda sätt. Nedan följer några exempel. 

Läkemedel 
Ska läkemedelsförpackningar sorteras ut och lämnas till apoteket för säker 

hantering och omhändertagande? Ingen hänvisning finns på FTIAB.se. 

Tablettkartor är omnämnt och ska sorteras som plastförpackning. 

Kaffekapslar 

Enligt hänvisning från FTI ska kaffekapslar av plast läggas i soppåsen, övriga 

kaffekapslar av metall, förutom Nespresso och L`Or ska lämnas till kommunens 

återvinningscentral. Endast Nespresso och L`Or sorteras som metallförpackning 

och ingår i FTIs insamlingssystem. 

Mjölkkapslar Noynoy 

Idag finns också ett utbud av mjölkkapslar. Hur ska de sorteras? Ingen hänvisning 

på FTIAB.se. 

Engångmuggar/engångstallrikar/sugrör 
Hushållet förväntas skilja på om artikeln är för hemmabruk eller inköpt med 

innehåll. 

Engångsbestick 
FTI hänvisar hushållen till att lämna engångsbestick till kommunens 

återvinningscentral. 

Värmeljushållare 
FTI hänvisar hushållen till att lämna värmeljushållare till kommunens 

återvinningscentral. 
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Presentpapper 
Hushållen förväntas skilja på om paketet man får är inslaget i butik eller hemma, 

för att sortera sitt presentpapper på ett korrekt sätt. 

CD/DVD fodral 
FTI hänvisar hushållen till att lämna CD och DVD fodral till kommunens 

återvinningscentral. 

7.13 Insamling av förpackningar på FTIs återvinningsstationer i Fresta 

Enligt FTIs analys av stationerna på Breddenvägen och Älvhagsvägen, under 

testperioden 2021, har en större mängd än riksgenomsnittet samlats in, av samtliga 

materialslag, jämfört med insamlade mängder 2020. En ökning var också märkbart 

under 2020 jämfört med 2019. Om dessa ökade mängder 2021 kan kopplas till 

projektet är svårt att avgöra, troligen är det en effekt av Corona, orsakad av att 

hushållen arbetar hemma i större utsträckning, lagar mer mat vilket leder till mer 

förpackningar som sorteras och lämnas på återvinningstationen. 

8. Diskussion 

8.1 Förpackningarnas volym i insamlingssystemet 
Redovisad beräkning i avsnitt 7.7.1 - 7.7.3 visar att förpackningar av plast, papper 
och metall upptar ett utrymme i insamlingssystemet motsvarande 58 
volymprocent och restavfall upptar ett utrymme motsvarade 42 volymprocent.  

Beräkning av densitet på utsorterade förpackningar av plast, papper och metall, 

baserades på dokumenterade vikter samt volymmätningar av röda påsar med 

utsorterade förpackningar och restavfall (inkl. röda och valfria påsar). 

Genom att räkna antal påsar som rymdes i ett 660 liters kärl och räkna om 

volymen till kbm, kunde volymen mätas. Beräkning av densitet (se avsnitt 7.6) är 

baserade på dessa volymmätningar, och har också genomgått en statistisk analys 

för att beräkna medelvärden samt standardavvikelser (se avsnitt 7.6.4.).  

En förutsättning för att genomföra plockanalyser och jämföra resultatet är att 

insamling av restavfall sker okomprimerat, dvs att mellanväggen i sopbilens skåp 

är helt tillbakaställt. 

Vi kan konstatera att en viss variation på avfallets komprimering förekom. 

Mängderna varierade mellan veckorna från 1,92 ton vecka 14 till 3,46 ton vecka 9, 

det uppstod uppenbart någon form av ofrivillig komprimering kopplat till mängd 

insamlat avfall. Variation har också noterats beroende på att olika chaufförer har 

olika rutiner. 

8.2 Hushållens agerande i det tänkta insamlingssystemet 

Enkäten visar att 95 procent av hushållen upplevde att det testade 

insamlingssystemet uppfyllde deras behov mycket bra/ganska bra. 

Den övervägande mängden utsorterade röda påsar var mycket bra sorterade och 

förpackningar väl i hopvikta i påsen. Renheten på utsorterade förpackningar i 
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röda påsar låg på 85-90 procent, renheten för både röda och valfria påsar blev 

bättre med tiden.  

Antalet röda påsar avtog vid påskhelgen, därefter började vi aktivt leta efter valfria 

påsar. Antalet valfria påsar kompenserade inte för bortfallet av de röda påsarna, 

troligtvis beroende på ett stort mörkertal.  

Totalt ingick 348 hushåll på körturen för insamling av restavfall och 188 hushåll 

för insamling av matavfall. Genom att jämföra antal utlevererade och returnerade 

röda påsar kan vi få en grov uppfattning av antalet hushåll som deltagit, se vidare 

diskussion under rubriken ”Antal hushåll som deltagit och sorterat ut sina 

förpackningar”. Resultat i avsnitt 7.1.1 visar att antal ej returnerade röda påsar 

motsvarar 103 rullar á 25 påsar (en rulle röda påsar per hushåll delades ut vecka 8). 

Enkäten hade svarsfrekvens på 47,4 procent, gick ut till 348 hushåll, varav 165 

svarade antingen digitalt, eller via enkät i pappersformat som returnerades med 

post. 

Hushållens kommentarer i enkäten tyder på att många var osäkra på vad som 

händer med påsarna i nästa steg, speciellt vad gäller de valfria påsarna: 

”När de röda påsarna tog slut glömde man av att sortera. Kändes även som att det 

antagligen skulle gå till förbränning alltihop ändå. Ingen lär väl öppna påsarna och 

kolla vilka som innehöll förpackningar. De röda kunde ju sorteras ut smidigare.” 

Antal hushåll som deltagit och sorterat ut sina förpackningar 
Av de totalt 348 hushållen på körturen, hade 188 (54 procent) abonnemang för 

utsortering av matavfall. Av de som besvarat enkäten uppgav 80 procent att de 

sorterar ut sitt matavfall. 

Av de hushåll som besvarat enkäten uppger 30 hushåll att de inte sorterar ut sitt 

matavfall. Totalt på körturen är det 160 hushåll (348 minus 188) som inte har 

abonnemang för utsortering av matavfall, varav 30 av dessa hushåll har besvarat 

enkäten. Kvar är uppskattningsvis ca 130 hushåll som inte sorterar matavfall men 

fått röda påsar levererade. De har troligtvis inte deltagit och sorterarat ut sina 

förpackningar av plast, papper och metall i röda påsar. Uppskattat antal hushåll 

som inte har deltagit, ligger i samma storleksordning som antalet ej returnerade 

röda påsar, ca 100 rullar, vilket uppskattningsvis ger en anslutning på 60 procent 

till insamlingssystemet. 

8.3 Utsorteringsgrad 

Mängden utsorterade förpackningar jämfört med faktiskt förekommande mängd 

är beräknad på resultat från plockanalys nollprov v 8. Resultatet visar att 1/3 av 

förpackningarna i restavfallet har sorterats ut under testperioden, se avsnitt 7.4. 

Enkäten visar att hushåll också lämnar förpackningar på återvinningsstationen vid 

behov, t.ex. när kärlet blir fullt eller när större förpackningar ska hanteras som inte 

ryms i den röda påsen. Med en utsorteringsgrad på 1/3 har inga problem med 

överfyllda kärl noterats. Men i vilken omfattning måste insamlingssystemet 

justeras om alla hushåll börjar sortera ut alla sina förpackningar? 
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8.4 Renhet 

I avsnitt 7.5.3 jämförs renheten i röda påsar med valfria påsar över tid. Renheten i 

de röda påsarna ligger på 85-90 procent. Syftet med den röda påsen är att 

”skydda” utsorterade förpackningar från att kontamineras, i synnerhet med 

matavfall, under insamling, omlastning och transport till eftersortering i Brista. 

8.5 Betydelse av särskilt framtagen påse eller vilken som helst 

Enkätsvaren (bilaga 5) visar att 59 procent av hushållen använde valfria påsar när 

de röda påsarna tagit slut. På direkt fråga om varför man inte använt valfri påse 

svarade 33 procent att de inte behövdes för att de röda påsarna räckte hela 

testperioden, eller att man såg till, att de röda påsarna räckte genom att 

komprimera sina förpackningar och fylla påsarna noga. 

Vad hindrade hushållen från att använda valfria plastpåsar?  

Citat från enkäten: 

• ”Vi kom av oss. Bättre med speciella påsar” 

• ”När de röda påsarna tog slut glömde man av att sortera. Kändes även 

som att det antagligen skulle gå till förbränning alltihop ändå. Ingen lär väl 

öppna påsarna och kolla vilka som innehöll förpackningar. De röda kunde 

ju sorteras ut smidigare.” 

• ” De röda påsarna räckte nästan precis och när de tog slut gick vi tillbaka 

till ordinarie sortering. Trodde inte att det skulle tas omhand om jag 

slängde i vanlig påse” 

Är man det minsta osäker så känner man sig trygg med en särskild påse, med 

tydlig signalfärg. Den kanske eventuellt även fungerar som en 

”informationsbärare”, som påminner om hur man ska sortera sina förpackningar 

och underlättar att etablera och upprätthålla rutiner internt i hushållet.  

8.6 Övrigt 

 Matavfall 

Kan mängden utsorterat matavfall öka genom att insamlingssystemet för 

utsorterade förpackningar förbättras? Enligt resultat av plockanalys av restavfall, 

nollprov vecka 8 samt uppföljning vecka 15 och 21 (avsnitt 7.3.1), kan man se att 

andelen matavfall minskade med tiden parallellt med att andelen restavfall ökade.  

Genom att undersöka insamlad mängd matavfall per abonnemang och vecka 

(avsnitt 7.11), visar att insamlad mängd matavfall minskar med tiden, vilket 

motsvarar resultaten från plockanalyserna av restavfall. Om orsaken kan man bara 

spekulera, kanske pandemin gör att fler arbetar hemma, mer mat lagas i hushållet 

och mer matrester äts upp, kan det vi ser vara ett uttryck för minskat matsvinn 

under en speciell tid då många arbetar hemma?  

Hushållen börjar inte att sortera ut matavfall bara för att det blir ökad service för 

att sortera ut sina förpackningar. En rad andra faktorer påverkar troligtvis också 
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t.ex. att man inte vill få ett kärl till på tomten p.g.a. begränsad tillgång på utrymme 

samt av estetiska skäl. 

 Vad räknas som en förpackning?  

Hur hushållen uppfattar vad som räknas som en förpackning eller inte påverkar 

renheten på det utsorterade materialet. Hur ska hushållen förhålla sig för att göra 

rätt?  

FTI har infört nya begrepp i sorteringsguiden på sin hemsida. Exempelvis kan 

förpackningar av plast, papper och metall antingen betraktas om ”butiksfyllda” 

och därmed ingå i FTIs insamlingssystem, eller vara för ”hemmabruk” och 

därmed inte ingå i FTIs insamlingssystem 

Hur ska hushållen kunna förhålla sig för att sortera sina förpackningar rätt? Här 

finns en otydlighet om vad som gäller, vem som avgör och på vilka grunder. Vi 

vill speciellt lyfta kategorin kaffekapslar, då det tydligt illustrerar problematiken. 

För att köpa kaffekapslar som också går att återvinna, ska hushållet skilja på 

förpackning av plast och metall samt välja det kapselsystem som fungerar i den 

utrustning man har hemma. Beroende på material och kapselsystem ska kapslarna 

hanteras olika för att hamna till återvinning. Med tanke på att kaffekapslar av 

metall är gjorda av aluminium, bör samtliga kapslar gå till återvinning. 

9. Slutsatser 

Volymmätning av röda påsar med utsorterade förpackningar av plast, papper och 

metall samt volymmätning av restavfall (inkl. röda och valfria påsar) och därpå 

följande beräkning av densitet, visade att förpackningar av plast, papper och 

metall upptar 58 volymprocent av insamlingssystemet, och restavfall 42 

volymprocent. Systemet verkar fungera bra även för valfria påsar, men kvalitén på 

beräknad densitet visade sig var osäker, därför använder vi mätserien från endast 

de röda påsarna. Underlag finns därmed tillgängligt för att i dialog med FTI arbeta 

fram en ersättningsmodell om ekonomisk ersättning för insamling och behandling 

av förpackningar i restavfall. 

Hushållen tycker att det nya insamlingssystemet var mycket eller ganska bra 

anpassat till deras behov. De föredrar en särskild påse (röd påse) före en valfri 

påse för att hålla igång en regelbunden utsortering av sina förpackningar.  

Hushållen sorterade ut och vek ihop sina förpackningar effektivt i de röda och 

valfria påsarna, och allt bättre med tiden, vilket gav en renhet motsvarande 85-90 

procent. Dock uttrycker hushållen en osäkerhet om vad som sedan händer med 

påsarna, speciellt de valfria plastpåsarna, hur hittar man dom, och återvinns dom? 

Antal hushåll som deltog vet vi inte säkert, men vår uppskattning, baserat på antal 

utlevererade röda påsar som inte kom i retur, är att en anslutningsgrad 

motsvarande 60 procent är rimligt att anta. 

Med stöd i resultat från plockanalysen vecka 8 (före start) kan vi beräkna hur 

mycket förpackningar totalt som finns att sortera ut.  Resultatet från plockanalyser 

av utsorterade påsar varje vecka, visar på en utsorteringsgrad på 1/3, 
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uppskattningsvis finns därför 2/3 av förpackningarna kvar att sortera ut från 

restavfallet, vilket eftersorteringsanläggningen i Brista hanterar.  

Renhet för de röda påsarna ligger på 85-90 procent. Troligtvis ligger renheten på 

för valfria påsar på en motsvarande nivå. Att avgöra vad som räknas om en valfria 

påsar och en ”soppåsar” manuellt för plockanalys och utvärdering är inte så lätt. 

För en eftersorteringsanläggning som Brista är det av mindre betydelse eftersom 

där tas alla påsar om hand och återvinns. 

Uppföljning med kundtjänst visar att inga felanmälningar eller klagomål var 

registrerade för överfulla kärl, eller önskemål om att byta till större kärlvolym. Om 

hushållen börjar sortera ut sina förpackningar i allt större omfattning kan det 

innebära antingen ett ökat behov av kärlvolym eller tätare tömningsfrekvens. 

Resultat från enkäten visar att tömning varje vecka hade under försökstiden ökat 

från 21 till 69 procent och tömning var 14:e dag hade minskar från 57 till 29 

procent. En ökad utsorteringsgrad kan till en viss nivå rymmas inom befintlig 

kärlkapacitet för småhus, under förutsättning att hushållen själva kan välja när 

man drar ut kärlen för tömning, med en ökad kostnad för insamling som följd. 

Inom överskådlig tid kommer detta insamlingssystem inte att ersätta FTIs 

insamlingssystem med återvinningsstationer. En successiv förändring kan 

förväntas ske som bör följas upp över tid och så småningom kan leda till 

modifieringar av insamlingssystemet med återvinningsstationer. 

Enkäten visade att hushållen föredrar en särskild påse före en valfri påse, för att 

sortera ut sina förpackningar. När de röda påsarna tog slut kom man lätt av sig. 

Det minskande antalet påsar efter påsk styrker detta se punkt 7.2. Även om 59 

procent har använt en valfri påse så föredrar majoriteten en särskild påse (röd 

påse). Under plockanalyserna av utsorterade påsar kunde vi notera att 80 procent 

av de valfria påsarna var påsar som hushållen själv hade köpt på rulle. Av det drar 

vi slutsatsen att istället för att kommunerna ska upphandla och distribuera påsar 

på rulle till hushållen, kan hushållen själv köpa sina påsar, och att välja den 

signalfärg som underlättar att hålla i gång utsorteringen av förpackningar i det 

egna hushållet. Detta bör understödjas i de kommunikationsinsatser som görs. 

Enkätsvaren gav ett intryck av att ett nytt insamlingssystem i sig inte frälser någon 

som inte redan sorterar. Hushållen efterfrågade mer information om hur hela 

systemet fungerar, och vad som händer med påsarna sedan på ”tippen”? 

Återfinner man de valfria påsarna, går dom till återvinning? Mer information 

behövs också som förtydligar hushållets möjlighet att göra skillnad, hur matavfall 

på fel ställe kletar ner utsorterade förpackningar.  Som tydliggör påsens roll att 

skydda de utsorterade förpackningarna under transporten till Brista. Kanske kan 

det motivera fler hushåll att sortera ut allt sitt matavfall? Här finns en utmaning i 

vad som kan erbjudas de 30 procent av hushållen som besvarade enkäten, som 

inte sorterar matavfall och som inte vill ha ett fult kärl för matavfall på tomten. 

Genom att under plockanalysen av utsorterade röda och valfria påsar, även sortera 

ut en fraktion benämnd ”Övriga förpackningar” fann vi kategorier förpackningar 

där det finns en otydlighet i hur de ska hanteras. Detta i kombination med 
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begrepp som t.ex. ”hemmabruk” och ”butiksfylld” skapar en otydlighet vilket 

försvårar för hushållen att sortera rätt.  

9.1 Möjliga förbättringar 

Kommunikation/information 
Av enkätsvaren framkom att kommunikationen behöver vara tydlig, framför allt 

avseende två aspekter: 

• Beskriv hur hela systemet fungerar, från insamling, omlastning och 

eftersortering. 

• Få hushållen delaktiga genom att visa på var i systemet hushållen kan göra 

sin insats, genom att börja sortera ut allt sitt matavfall och fortsätta 

källsortera, och hur slutresultatet påverkas av deras insats.  

När uppstår problem med överfulla kärl? 

Resultatet visar på en utsorteringsgrad av förpackningar motsvarande 1/3 och en 

möjlig anslutningsgrad på ca 60 procent, vilket inte gav några synliga problem 

med överfulla kärl. Uppenbarligen finns idag en överkapacitet i systemet. Finns 

det en kritiskt gräns för befintlig kärlkapacitet vad gäller anslutningsgrad och 

utsorteringsgrad?  

Hur implementerar hushållen internt förändringar i insamlingssystemet? 

Vi vet inte så mycket om hur hushållen går tillväga för att implementera ett nytt 

eller upprätthålla rutiner med ett befintligt insamlingssystem. Mer kunskap om hur 

hushållen ser på sina behov och förutsättningar, kan göra det möjligt att anpassa 

insamlingssystemet för att öka hushållens utsortering av matavfall. 

Komprimeringsgrad restavfall 

Att variation i komprimeringsgrad av restavfallet, och hur det påverkade 

tidsåtgången för plockanalys i projektet, har noterats. Kan komprimeringsgrad av 

restavfallet, under insamling, omlastning och transport till Brista vara en faktor att 

studera vidare, med syfte att optimera verkningsgraden i Brista? 

Övriga förpackningar 

Med syfte att minimera förpackningar i soppåsen, lyfta exemplen med t.ex. 

kaffekapslar för dialog med berörda aktörer om: 

• Vad räknas som en förpackning? 

• Vem avgör vad som räknas som en förpackning? 

• Med stöd i vad? 
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