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Vi får jordens resurser att räcka längre

2

Koncept för SÖRABs returparker

Bakgrund
I detta koncept presenteras idéer och lösningar som sammantaget utgör SÖRABs strategi för utformning, innehåll
och placering av returparker i norra Stockholm.
SÖRABs ägarkommuners gemensamma avfallsplan och
de övergripande viktiga målen: ”Människan i centrum” och
”Det ska vara lätt att göra rätt” gör i kombination med övriga mål, ökande befolkningsmängd och den höga utvecklingstakten inom avfallsområdet: Från sopor till resurser, är
viktigt att det finns en strategi och ett beskrivande koncept.

Mål
Det ska finnas Returparker i SÖRAB-regionen som med
sitt innehåll erbjuder möjligheter för och stimulerar till ökad
återanvändning och materialåtervinning.

Syfte
Detta koncept syftar till att vägleda SÖRABs ägarkommuner, tjänstemän och politiker vid planering och tillståndsprövning vid byggande av nya returparker inom
kommunerna.
Konceptet ska också vara styrande vid upprustning, projektering och byggande av Returparker så att utformningen
framöver utvecklas i enlighet med kommunernas planer och
avfallsplanens mål.
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Inledning
En returpark kan beskrivas som en återvinningscentral som
vidareutvecklats till ett nav för återbruk.
Intryck är viktiga. Det är ofta det första intrycket som speglar vår upplevelse i nuet men också, ibland, för all framtid.
I en returpark finns områden där samhället möter besökaren.
Med det utgångsläget och med respekt för de olika situationer besökare kan befinna sig i, utformas framtidens
returparker av SÖRAB.
I detta koncept beskrivs också de funktioner och den service som besökare och personal kan tänkas behöva i sin
vardag vid ombesörjandet av att slänga avfall.
Platsen för returparken är extra viktig då den ger specifika,
särskilda, förutsättningar för bedrivandet av verksamheten.
Alla platser har speciella förutsättningar att ta hänsyn till.
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Gemensam avfallsplan
Ägarkommunerna och SÖRAB har en gemensam avfallsplan som i nuläget sträcker sig fram till 2020.
Målen i avfallsplanen är tydliga, att röra sig uppåt i avfallstrappan, det ska vara lätt att göra rätt och människan,
invånaren, medborgaren , ska stå i centrum.
Att främja återbruk är att förebygga uppkomst av avfall,
vilket utgör det översta och mest prioriterade steget i avfallstrappan. För varje produkt eller material som kan återbrukas är det en produkt mindre som behöver produceras.
Ska detta lyckas måste återvinningscentralerna anpassas
till Returparker för att inte bara erbjuda, utan även uppmuntra och stimulera till återbruk och cirkulärt tänkande.
Med en medveten utveckling av dagens återvinningscentraler till returparker genereras inte bara miljönytta utan
även en bredare kontaktyta till besökare.
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Nationellt har mängden grovavfall ökat i absolut mängd
med 20% sedan 2010 (Svensk avfallshantering 2015,
Avfall Sverige). SÖRABs statistik avviker från detta och
visar endast en marginell ökning.

Mängder och flöden
Det finns etablerade second hand-alternativ i kommunerna.
Invånarna uppmanas på olika sätt att använda dessa kanaler för att gynna återbruk framför annat. Det hindrar inte att
det till dagens återvinningscentraler avlämnas åtskilligt som
bör kunna recirkuleras genom återbruk.

Vi är i en samhällsutveckling där återbruk och handel med
begagnade varor både accepteras och välkomnas.
Returparkerna är en stor del av lösningen.

Vid återvinningscentralerna finns idag en mottagning där
återbruksvaror kan lämnas. På ramperna finns även möjligheter att lämna betong och textil.
Mängder finns redovisade i statistiken från och med 2014
och uppgick då till totalt 1597 ton (ca 2,3 %).
För att närma sig en cirkulär ekonomi och ta betydande
steg uppåt i avfallstrappan behöver material i högre grad
återbrukas.
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Tillstånd
Processen att etablera en ny returpark är ungefär den samma som att anlägga en återvinningscentral. Det som främst
tillkommer för en returpark är avtal och uppgörelser med
eventuella externa parter och finansiering för återbruksdelen.
När det gäller tillstånd och myndighetsbeslut är processen
i stort sett den samma som för en ÅVC.

Ytterligare tillstånd som kan komma att krävas är marklov,
vägtillstånd, tillstånd för lagring av brandfarliga och explosiva varor och tillstånd för kameraövervakning. I många fall är
detta en relativt lång process på ett antal år.
I de fall Returparken kommer att ha café eller servering
inom området krävs också tillstånd för livsmedelshantering.
Sådana lokaler ska också vara godkänd enligt livsmedelslagen.

Schematisk bild över processen att anlägga en återvinningscentral (Höglund E, 2013)

Det kan komma att krävas ett antal olika myndighetsbeslut
och tillstånd för att anlägga en Returpark. För anläggningen krävs en detaljplan som medger detta, ett miljötillstånd
för hanteringen av avfallet (miljöfarlig verksamhet) samt
bygglov.
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Befolkning
Utifrån ägarkommunernas egna prognoser bedöms befolkningen öka med totalt 20 % från 2014 till 2022.
Detta innebär att befolkningsmängden för SÖRABs ägarkommuner kommer att vara ca 600.000 invånare 2022.
Mellan åren 2005 och 2014 finns inte något rätlinjigt samband mellan befolkningsökningen och inkomna mängder
till återvinningscentralerna. Volymerna avfall har dock ökat
under samma period, Sverige totalt.
Befolkningen har under denna period ökat med 15 %.
Mängderna som har varierat runt 70 000 ton per år har
snarare följt konjunkturcykeln.
I prognoserna finns inte hänsyn tagen till de stora flyktingströmmar som på kort tid tillkommit för kommunerna att
hantera.
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Kunder
Ett av de stora syftena med Returparker är att göra dem
mer tillgängliga och i tidigt skede utröna och utveckla dem
till ett hjälpmedel för invånare att bli av med sitt skräp samt
att förmedla bilden och funktionen av att skräpet tas omhand på rätt sätt och att det inte finns någon bättre på det
än SÖRAB.
Kundens resa genom Returparken har identifierats:

Transformator Design Förstudie: Utformning av Returparker ur kundens perspektiv

Genom kundens resa har SÖRAB identifierat flera förslagtill utvecklingsområden som vart och ett ska tas omhand i
varje Returparkskoncept.
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Identifierade utvecklingsområden:

PÅFESTRANDE
KÖTIDER

DÅLIG
TILLGÄNGLIGHET

BRISTANDE
FÖRSTÅELSE
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DUMPA SOPOR

PERSONALEN
HAR SVAREN
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Identifierat utvecklingsområde: Påfrestande kötider
Kundens behov:
• Vill ha möjlighet att göra sig av med saker när det
passar dem.

Utmaning:
• Kunder som åker till Returparker när de tror att det ska
vara lågtryck blir besvikna när det är ett högre tryck än
de förväntat sig.
•

Man upplever frustration över de långa kötiderna främst
under helger och vardagskvällar, då de flesta har möjlighet att ta sig dit.

•

Kunder förknippar Returparker med något som främjar miljön och en del reflekterar över de avgaser som
bilarna släpper ut i samband med köbildningen.

•

Många känner inte till möjligheten att få information om
rådande kösituation.
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•

Få stöd i att planera sitt besök genom att ta del av
information om rådande kösituation på relevanta Returparker i förväg.

•

Behov av en trivsam väntetid.

•

Snabb total besökstid för att klara av livspusslet.
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Identifierat utvecklingsområde: Dålig tillgänglighet
Utmaning:
• Många kunder känner sig osäkra i att hur man manövrerar bilen med och utan släp, vilket resulterar i att man
skapar egna ”parkeringar”.

Kundens behov:
• Förstå hur anläggningen är uppbyggd.
•

Vill enkelt komma åt stationerna.

•

•

Möjlighet att kunna parkera bilen och gå till stationerna.

•

Slippa backa och göra jobbiga manövrer med bilen.

•

Irritationsmoment uppstår bland kunder när de ser andra som ineffektiva, tidsslösare eller är i vägen.
En del kunder upplever att det är otydligt i hur och var
man kan röra sig vid och mellan stationerna. Det saknas naturliga övergångsställen.
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Identifierat utvecklingsområde: Bristande förståelse
Utmaning:
• En del är omedvetna om att det finns information som
skulle kunna effektivisera besöken, exempelvis sorteringslogik och förhållningsregler.
•

Många kkunder missar vad SÖRAB har att erbjuda,
såsom hjälpmedel (vagnar) eller återbruksstationen.

•

Förändringar kan upplevas negativt för kunden då det
krävs en ändring av ett redan invant beteende, exempelvis vid införandet av separationen av textilier från
brännbartstationen.

Kundens behov:
• Få information och tips på hur man kan förbereda sitt
besök på Returparken.
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•

Få möjlighet att fråga personal vid osäkerhet och få ett
förklarande svar.

•

Känna till och förstå ordnings- och sorteringsregler och
vad som förväntas av mig.

•

Tillgång till hjälpmedel eller alternativa lösningar vid
tunga lyft.
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Identifierat utvecklingsområde: Dumpa sopor
Kundens behov:
• Blivit av med sina saker.

Utmaning:
• Primärt följer man endast de regler som finns utan att
reflektera över vad som händer i efterfasen. Dock finns
det en nyfikenhet om att få veta vad som händer härnäst.
•

När det saknas en förståelse för vad effekterna blir av
sitt agerande är det närmare att fuska.
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•

Få bekräftelse på att man gjort en insats för miljön.

•

Känna att man gjort ”rätt” och agerat korrekt.

•

Få stöd i hur man kan bidra till en bättre miljö.
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Identifierat utvecklingsområde: Personalen har svaren
Utmaning:
• Många tar hjälp av personalen kring sorteringsfrågor
men man vill inte ta upp deras tid i onödan.

Kundens behov:
• Att personalen ska vara synliga och tillgängliga vilket de
i dagsläget är.

•

Många förväntar sig att personalen ska hjälpa till även
fast det inte ingår i deras roll, exempelvis med bärhjälp
då man inte klara det själv.

•

•

Många tror att det ingår i personalen roll att göra en
eftersortering vilket resulterar i att man inte är lika noggrann när man gör sin sortering på plats.
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Då kunder ber om hjälp som ligger utanför personalens
uppgifter behövs svar, motivering och förslag på vad
kunden kan göra istället.
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BLI EN
MILJÖHJÄLTE
- skapa rätt förväntningar och
mer trivsamma kötider

- förstärk känslan av att den enskilda
individens insatser är betydelsefulla och
inspirera till ettt mer hållbart beteende

PERSONALEN
SKAPAR
MERVÄRDE

LÄTTÅTKOMLIGT
- skapa god framkomlighet och gör det
enkelt och tydligt att röra sig mellan
stationerna både i bil och till fots

- arbeta proaktivt för att hjälpa kunderna i
Returparken

ENKELT ATT
FÖRSTÅ
- arbeta med förefasen i kundensresa och
gör det enkelt för kunden att ta del av
information om hur man kan göra besöket
mer effektivt
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Platser
Vid planering av Returparker finns flera viktiga aspekter att
ta hänsyn till:
•
•
•
•
•

Det ska vara lätt att ta sig till Returparken både med bil
och med allmänna kommunikationsmedel. Till fots eller
med cykel.
Returparken bör ligga inom ett område som inte ligger i
direkt anslutning till bostäder.
Det finns fördelar med närhet till större köpcentrum
eller industriområden.
I planering ska platserna inte vara föremål för andra
aktiviteter än Returpark under väsentligt längre tid.
Området ska omfatta ca 2,5-3 ha
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Välkommen!
Returparken ska utformas så den är trygg, inbjudande och
välkomnande.
Att ge besökaren en god överblick av alla funktioner och
utbud är viktigt då det ger en stor känsla av trygghet och
säkerhet.

Besökare har oftast inte så god lokalkännedom. De besöker returparken tillfälligt eller återkommande.
Det grundläggande är att hitta och se flöden som underlättar att hitta så besökaren snabbt kan fortsätta igenom
returparken och sedan lämna den.

Returparken har aktiv, serviceinriktad och hjälpsam personal vid olika stationer. I retur-/sorteringshuset blir man
som besökare bemött av personal som förklarar nyttan av
återbruk och om det finns saker som ska tas tillvara igen
istället för att slängas.
Det välkomnande och professionella bemötandet förstärks
av en ljus och välstädad sorteringshall.

Personalen som arbetar i returparken har normalt god
lokal-, miljö- och platskännedom.
Returparken är personalens arbetsmiljö varför utformningen av denna är viktig.

Sorteringshallen utformas för att förenkla flödena av bilar
och besökare. Det ska vara effektivt för de som vet vart de
ska och lätt att söka och få information för de som behöver.
Alla besökare ska känna sig trygga genom öppna ytor och
belysning. Konst och annan inspiration är inte bara välkomnande utan också en ”snackis” bland besökarna.
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Utformning - idéer om vegetation, byggnader och material
Besökaren ska mötas av anläggning med en medveten och
genomtänkt utformning som är inbjudande och tydligt visar
omtanke om miljön. Vid planeringen ska man mötas av
grönska på platser där man vanligen inte förväntar sig det.
Byggnaderna ska trots sin olikhet kunna ha samma material och kulör, samma takvinkel eller något annat karaktäristiskt som kommer igen i hela området och som ger ett
sammanhållet intryck. Material bör självklart vara miljövänliga och/eller återbrukade så långt det går. Likaså bör uppvärmning och energiförsörjning vara hållbara, till exempel
solceller eller biogas.

De publika återbruksbyggnaderna som butiker och kafé
ligger i huvudsak ordnade kring Återbrukstorget. Skalan
kan här vara småskalig och skilja sig från insamlingsdelarna
i den bakre ringen som är mer industriell.
Anläggningens byggnader kan med fördel göras i flexibla
system som lätt går att ändra för olika användning, alltefter
säsong. På så sätt blir det också ett slags återbruk.
Även om funktionen skiljer bör all bebyggelse inom området ha en likhet och samhörighet, t ex i form av karaktäristiska detaljer som är återkommande. Vissa byggnader
behöver vara slutna och ha slutna fasader.
Andra, t ex butiker och kafé, kommer med fördel att helt
eller delvis kunna vara öppna och vända sig mot publiken/
kunderna. Även verkstäder ska kunna vara öppna utåt.
Ibland utgörs byggnaden endast av ett tak.

Planteringar och grönska i alla former binder damm och
stoft. Träd ger ett behagligt klimat med vindskydd och
skugga. Trädridåer kan skärma av störande verksamheter.
Grönska signalerar omsorg om miljön, besökare och anställda.
För att skapa en grön miljö planteras grupper av träd. Gräs
eller äng anläggs där det går. Artrikedom eftersträvas.
Kompostjord används i planteringar. Växthus ska finnas
som bidrar till försörjning av caféer. Dessa växthus byggs
naturligtvis av återanvänt byggmaterial och fönster.

SÖRAB eftersträvar en stor likhet mellan de olika anläggningarnas utformning. Både i språk och bild.
19
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Funktioner i returparken
Man kan se hela anläggningen som en halvcirkel med den
publika återbruksverksamheten som ett nav. Det finns en
särskild infart med parkering.
Torget
Besökaren kliver in på ett torg, Återbrukstorget, som
omgärdas av allehanda återbruksbutiker, café/restaurang,
verkstad med returparksmaterial för barn.
Torget är som en oas, som med sin utformning är ljudmässigt avskärmad från återvinningscentralsdelen.
Torgytan är lagom stor för att kunna användas för olika
sorters event. Olika aktiviteter kan anordnas med hjälp av
handlare i kommunen, på hösten kommer ett mobilt musteri
och du kan åka hit med äpplen och hem med must (säljs
även på plats). Julmarknaden är ett självklart besöksmål i
december, där även lokala ideella föreningar erbjuds plats
för försäljning. medan barnen leker på torgets lekplats,
skapad av återbruksmaterial.
Det här är en plats kommuninvånarna vill besöka oavsett
om de har avfall de vill lämna eller inte.
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Butiker, verkstad, lager
Återbruksbutikerna exponerar sina varor säsongsanpassat.
Med jämna mellanrum är det lagerrensning i butikerna med
svårslagna extrapriser.
Även då ingen särskild aktivitet pågår så vill man hit för att
fynda saker, hänga på caféet som självklart är inrett med
återbrukade möbler och porslin. På väggarna hänger tavlor
från Returparken som regelbundet byts ut då de köps av
besökarna. Fikat/maten är givetvis ekologisk, och av hög
kvalitet. Caféet arbetar aktivt med att minska matsvinnet
och här kan besökaren få tips och hjälp för att minimera sitt
avfall.
I nästa ”ring”, utanför navet (Återbrukstorget och butiksytorna), finns lokaler för hantering av materialet som lämnas
till återbruk, t.ex. reparationsverkstäder, lokaler för viss
lagerhållning. De ligger placerade här för att minimera
interntransporterna inom anläggningen.
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Återvinningscentral och avlämningsytor
Som en tredje ”ring” ligger avlämningsytorna.
Det första som möter besökarna är en bemannad mottagning under tak av produkter som kan lämpa sig för återbruk.
Personalen frågar om besökaren har något att lämna och
erbjuder sig även att hjälpa till att avgöra vad som lämpar
sig för återbruk. Det är viktigt att besökaren tydligt upplever
avlämnandet som frivilligt och okomplicerat. Vetskapen av
att ha bidragit till att ha gjort något bra för miljön leder till
en känsla av välbefinnande. Och att det man lämnat sedan
säljs i butikerna vid Återbrukstorget, det upplevs som ett
mervärde och ger legitimitet åt hela anläggningens verksamhet. En separat slinga leder till avlämning av ris och
annat trädgårdsavfall.

Avskärmningen från Återvinningscentralen ger möjlighet att
skapa en icke-industriell känsla och att dämpa ljudnivån.
Med fördel används olika material, färger och ljudbilder för
att åstadkomma detta. Bortersta delen av utrymmet kan
reserveras för material som inte lämpar sig för containerhantering, t.ex. elavfall och farligt avfall.
Efter att ha passerat återbruksavlämningen kommer besökaren ut på rampen. Där sorteras avfallet i uppställda
containrar, som vid en konventionell återvinningscentral.
Vid rampens slut finns även möjlighet att placera containrar
i marknivå, för t.ex. vitvaror, kyl och frys.
Den yttersta ”ringen” utgör ytor för uppställda containrar,
rangeringsyta mm.
Anläggningen ska vara tydligt och enkelt skyltad och väl
upplyst enligt särskilt framtagna skylt- och belysningsprogram.
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Utbud vid Återbrukstorget
Här följer exempel på vilket utbud Returparkens försäljningsdel kan omfatta och hur man skulle kunna kategorisera materialet.
Olika aktörer kan vara intresserade att driva verksamhet
runt ett urval av kategorier. Att dela upp materialet i kategorier underlättar även uppföljningen. Allt återbruk ger miljövinster, även om det kan variera mellan olika produkter.
• Kläder och hushållstextil
• Husgeråd
• Leksaker
• Böcker/ljudmedia
• Möbler
• Vitvaror
• Elektronik
• Cyklar
• Byggnadsmaterial/produkter/verktyg

23

Vi får jordens resurser att räcka längre

Koncept för SÖRABs returparker

Tjänster vid Återbrukstorget
Man kan föreställa sig en rad olika tjänster som skulle kunna tillhandahållas i anslutning till försäljningsverksamheten.
Till exempel kan man erbjuda möjlighet för olika typer av
reparationsverksamheter, såsom skomakeri, skrädderi, tapetserarverkstad, cykelservice, elektronikservice, uthyrning
av verktyg.
Därtill skulle utrymme kunna upplåtas till studieförbund att
hålla kursverksamhet i återbruk för hemmabruk.
En tjänst som skulle kunna tillhandahållas är demontering
och/eller hämtning mot avgift. Det kan gälla exempelvis
hela kök, där givare inte har möjlighet att själva lämna produkterna. Fler produkter skulle kunna återbrukas då man
annars redan hemma riskerar att demontera det man vill bli
av med på ett sådant sätt att återbruk omöjliggörs.
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Aktörer
Yta upplåts för olika aktörer att bedriva försäljning. Flera
aktörer har möjlighet att bedriva verksamheten inom de
ramar SÖRAB har satt upp.
Med försäljningsverksamhet berörs även annan lagstiftning,
t ex lagen om handel med begagnade varor och konsumentköplagen.
Om försäljningsdelen sköts av extern aktör så bör utgångspunkten vara att den ska vara självfinansierad med separat
ekonomisk redovisning.
Det viktiga för utformningen av Returparkskonceptet är att
möjliggöra för flera olika sätt att organisera verksamheten
utan att förändra konceptets kärna.
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Upplåtelse för återbruksverksamheter
Då ingen tjänst upphandlas, utan endast upplåts finns inget krav på upphandling. Däremot är det lämpligt att erbjuda
alla kända aktörer möjlighet att anmäla sitt intresse för att
bedriva verksamhet på platsen.
Det är lämpligt att i förväg ange vilka villkor som är förknippade med upplåtelsen, om krav till exempel finns på invävda arbetsmarknadsåtgärder, om verksaheten förutsätts
enbart försäljning eller både mottagning och reparation
samt försäljning. Det är viktigt att den aktör som bedriver
verksamheten är väl införstådd med och delar synen på
Returparkens funktion.
Det är fullt möjligt att ta ut hyra för upplåtelsen, detta tillämpas t ex vid Alelyckan i Göteborg.
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Uppföljning
Resultatet av återbruksverksamheten måste följas upp,
ekonomiskt såväl som mängdmässigt. Det är en fördel om
allt som avlämnas för återbruk kan vägas in och redovisas
i förutbestämda kategorier. Sedan kan kassationer/osålt
från försäljningen vägas innan det lämnas som avfall. Man
kan genom att belöna att så små mängder som möjligt
kasseras ge incitament för att sälja mer, till exempel återkommande reor med lagerutförsäljning, eller säsongsreor
på specifika produkter.
Därtill kan nettomängderna till återbruk omräknas till miljönytta, information som kan användas i kommunikationsarbetet.
•

Ekonomin måste naturligtvis följas upp. Hur det ska ske
beror delvis på vilken organisationsform som är aktuell
på respektive Returpark. Det är dock viktigt att följa upp
ekonomin för att kunna ge perspektiv på miljönyttan.
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•

De sociala aspekterna bör också följas upp. Att mäta
utfallet i arbetsmarknadsåtgärder för att se till exempel
hur många som genom arbetsträning på Returparken
har kunnat gå vidare till andra jobb.

•

Kundnöjdheten är en annan viktig faktor som bör följas
upp. Det kan vara intressant att se om kundnöjdheten
förändras efter omvandling från konventionell återvinningscentral till Returpark. Det är även värdefullt att
mäta kundnöjdheten kontinuerligt för att förbättra verksamheten.

•

Tillgänglighet, öppettider anpassas eftersom det är
en fördel om försäljningsverksamheten kan ha samma
öppettider som returparken i övrigt. Genom detta hålls
konceptet ihop som en helhet och det underlättar väsentligt kommunikationen med besökarna.
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Fördjupning - referenser
Inspiration och fakta till ovanstående har delvis hämtats
från Avfall Sveriges rapporter U2012:10, Avfallsförebyggande i praktiken, U2013:09 Manual för utformning av
återvinningscentraler samt Avfall Sveriges Guide #9 Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning,
vilka kan vara bra att studera närmre då konceptet ska
förfinas och anpassas.
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