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1. Sammanfattning 

AVFALLSMÄNGDERNA har under lång 
tid ökat. För att minska miljöbelastningen från 
avfallshanteringen tar vi idag hand om avfal-
let på fler sätt än förr. Avfallet läggs inte längre 
osorterat på deponi. Utvecklingen av både 
mängder och hantering innebär att avfallshan-
teringen idag tar mer plats, både i och vid våra 
bostäder, i trafiken och på omlastningsstationer, 
sorterings- och behandlingsanläggningar. 

Ansvarsfördelningen inom avfallshanteringen 
är splittrad, vilket innebär att det är många 
olika aktörer som ansvarar för och hanterar 
avfall. Avfallshanteringen i Göteborg är kom-
plex, omfattande och växande. Utvecklingen 
förutspås fortsätta i samma riktning och idag 
är utrymmesbrist ett hinder för bättre avfalls-
hantering.

De viktigaste utmaningarna för avfallshante-
ringens platsbehov i Göteborg är:

• Plats för avfallsanläggningar. Det finns 
ett stort behov av att säkra platser för viktiga  
svårlokaliserade avfallsanläggningar som 
återvinningscentraler, mellanlager, omlast-
ningsanläggningar och behandlingsanlägg-
ningar. 

• Behovet av lokala omlastningsstationer 
nära bostadsområden ökar när man väljer 
bort stora insamlingsfordon.

• Plats för tillräckligt stora avfallsrum. 
Fastighetsnära insamling av minst åtta 
fraktioner ger bäst utsortering och god ser-
vice.

• Plats för återvinningsstationer som kom-
plement till avfallsrummen. Här är behovet 
att bevara, ersätta och komplettera de be-
fintliga stationerna.

• Angöring för sopbilar i olika typer av mil-
jöer så att hanteringen blir effektiv och sä-
ker för både avfallslämnare och hämtare.

• Plats för återbruk och insamling av grov-
avfall nära boende behöver möjliggöras. 
Idag kan det vara svårt att hantera sina  
uttjänta möbler och prylar utan bil.

De fem strategierna som tagits fram för att 
möta dessa utmaningar presenteras i detta pro-
gram:

• Plats för avfallets infrastruktur för dagens 
och framtidens behov.

• Effektiv avfallsinsamling genom bättre 
planeringsunderlag.

• Alla nybyggda flerbostadshus ska ha ut-
rymme för avfallshantering med god re-
surshushållning.

• Möjliggöra minimering.

• Avfallshämtningen ska underlättas.

Viktiga åtgärder som behöver genomföras 
inom strategierna är:

• Inkludera platser för avfallets infrastruktur 
i nästa översiktsplan.

• Möjliggöra effektiv och miljömässig av-
fallshantering med god service genom att 
ta ett samlat grepp om avfallshanterings-
frågan i tidiga planeringsskeden för både 
nya områden och kompletteringar i befint-
liga genom avfallsutredningar i planarbe-
tet. Detta för att säkerställa att hela avfalls-
hanteringskedjan får plats, från sortering 
i bostaden, till avfallsrum, stopplatser för 
avfallsfordon, transportvägar, återvinnings-
stationer och omlastningsstationer eller 
vad annars som behövs i varje område.

• Möjliggöra minimering genom att in-
formera om möjligheten till bytesrum och 
liknande.

De viktigaste aktörerna som ska arbeta  
efter programmet är kretslopp och vatten som  
huvudsakligen ska bevaka frågorna och bistå 
med underlag, stadsbyggnadskontoret som ska 
ta med avfallets behov i planer och bygglov och 
fastighetskontoret som ska möjliggöra genom-
förandet av planerna genom att tillhandahålla 
mark och teckna avtal med exploatörer. Även 
trafikkontoret och miljöförvaltningen kan  
bidra genom att utforma trafikmiljöer för  
avfallshantering respektive bistå med underlag.
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2. Vad är Göteborgs avfallsstrategi?

GÖTEBORG BEFINNER SIG i en spän-
nande utvecklingsfas. År 2035 beräknas  
Göteborg ha 150 000 fler boende, 80 000 fler 
arbetstillfällen och vara kärnan i en arbets-
marknadsregion med 1,7 miljoner invånare. 
Det innebär många stora utmaningar, men 
också en möjlighet att skapa en hållbar stad 
med en ännu bättre avfallshantering.

I denna avfallsstrategi beskrivs dagens system, 
dess brister och utmaningar samt strategier för 
att övervinna dessa. 

Strategin ska fungera som ett underlag för 
att lyfta avfallsfrågorna i stadsplaneringen. 
Den ska ge stöd i framtida prioriteringar och  
underlätta nya arbetssätt. Strategin riktar sig 
till byggande förvaltningar, politiker och andra 
intresserade. Strategin kompletterar avfalls-
planen A2020 och övriga utvecklingsstrategier.

Arbetet med strategin har pågått under 2014 
till 2016 inom kretslopp och vatten med stöd av 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
och med stimulansmedel ur stadens satsning 
för miljöprogramsåtgärder. 

Strategin sätter inte upp mål för avfallsbe-
handlingen, miljöeffekter eller återvinning som 
redan finns i avfallsplanen. Den fokuserar på 
vilka strategier som behövs för att åstadkomma 
det som målen i avfallsplanen siktar mot när 
det framtida nära och täta Göteborg byggs.
Strategin fokuserar på hushållsavfallet och inte 
på verksamhetsavfall som kommunen ansva-
rar för som verksamhetsutövare. Schaktmassor 
omfattas inte heller.

Strategin har förankrats på möten inom de 
deltagande tre förvaltningarna, men även  
genom en workshop under april 2015 dit berörda  
förvaltningar inbjöds. Kretslopp och vatten-
nämnden informerades i april 2015 och under 
hösten remitterades handlingen till trafiknämn-
den, miljö- och klimatnämnden, byggnads-
nämnden samt fastighetsnämnden.  Synpunkter 
har inarbetas före beslutet i Kretslopp och  
vattennämnden 2016.

Ett års avfall från hushållen i Göteborg fyller hela Ullevi 
med råge.

”Vi har anledning att vara stolta över 
svensk avfallshantering. Deponering 
är inte längre en huvudsaklig metod 
för att bli av med avfall, istället energi- 
och materialåtervinns och återanvänds 
allt fler fraktioner. Det finns regler och 
rutiner för hur farligt avfall ska tas 
om hand och vi har producenter som 
tar ansvar. Men bra behöver bli bättre 
inom en rad områden – fortfarande kan 
mycket göras för att begränsa avfallets 
mängd och för att hindra spridning av 
farliga ämnen. Det är en stor utma-
ning att i ljuset av ökande konsumtion 
och gränsöverskridande, global handel 
etablera system för hållbar avfallshan-
tering och effektiv hushållning med 
naturresurser.”

Ur ”Från avfallshantering till resurshus-
hållning - Sveriges avfallsplan 2012-
2017”, Naturvårdsverket 2012
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3.  
Utmaningar inom avfallshanteringen

AVFALLSHANTERING ska utgå från män-
niskans behov och vara anpassad både till den 
som lämnar och den som hämtar avfall. Insam-
lingen ska vara enkel, lätt att förstå, erbjuda 
efterfrågad service och omhänderta avfall med 
minskade risker för människor och miljö.

Mängden hushållsavfall har ökat under lång 
tid, med konjunkturavmattningen sedan 
2008 som ett av få undantag (se diagram 2). 
Det mesta vi köper blir så småningom avfall.  
Historiskt sett har mängden avfall per person 
ökat när vi konsumerat mer och samtidigt har 
även befolkningen vuxit. 

Scenarier visar att avfallsmängden i Sverige 
kan vara fyra gånger så stor år 2050 om vi inte 
lyckas bryta trenden (se diagram 1). Samma 
utveckling förutspås för Göteborg, om inte 
mycket mer görs. Mängden hushållsavfall 
som genereras är kopplat till den ekonomiska 
tillväxten. Vid en konjunkturuppgång ökar  
avfallsmängderna, vid en nedgång minskar de. 
Denna koppling måste brytas.

För att möta utmaningarna inom avfallshante-
ringen finns det många politiska mål uppsatta 
för avfallshanteringen på olika nivåer. De mest 
relevanta finns sammanfattade i Bilaga 1.

DIAGRAM 1 Scenarier för utvecklingen för upp-
kommet avfall i Sverige. (Källa: Tillsammans vinner 
vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges 
program för att förebygga avfall 2014–2017, Natur-
vårdsverket, data och scenarier från Profu).

DIAGRAM 2  
Hushållsavfall i Göteborg 
1885-2013
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4. Många olika aktörer ansvarar för 
avfallshanteringen

ALLA SOM GER UPPHOV till avfall är 
skyldiga att se till att det hanteras enligt  gällande 
regler. Kommunerna har enligt miljö balken 
planeringsansvar för allt avfall och omhänder-
tagandeansvar för hushållsavfall. Detta innebär 
att kommunen måste samla in hushållsavfallet 
och se till att det behandlas på ett bra sätt. När 
det gäller förpackningar, returpapper, elektriska 
och elektroniska produkter, batterier, bilar och 
däck ansvarar producenterna för att samla in, ta 
emot och ta omhand detta avfall. De ska se till 
att det finns ett lämpligt insamlingssystem och 
att avfallet återvinns. För allt annat avfall är det 
den som ger upphov till avfallet som har hela 
ansvaret för att se till att avfallet hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

4.1 Avfall som kommunen 
ansvarar för 
Det avfall som kommunerna enligt miljö balken 
(1998:808) har omhändertagande ansvar för är 
huvudsakligen hushållsavfall (avfall från hushåll 
och därmed jämförligt avfall från verk-samhe-
ter). Typiska avfallsslag är hushållsavfallet i sop-
påsen, som idag behandlas genom förbränning 
med energiutnyttjande,  källsorterat matavfall 
samt olika slags farligt avfall från hushållen. 
Farligt avfall kan till exempel vara lösnings-
medel, rengöringsmedel och andra hushålls-
kemikalier. Som hushållsavfall räknas också 
hushållens grovavfall – uttjänta möbler, text il-
ier och andra husgeråd, samt avfall uppsamlat 
från slam- eller latrintankar och fettavskiljare 
i bostadshus, skolor, hotell, restauranger eller  
liknande. Ansvaret för omhändertagande  
omfattar inte verksamhetsavfall (inkl. bygg- 
och rivningsavfall) eller sådant avfall som 
omfattas av producentansvar. Hushållsavfalls-
hanteringen i kommunerna finansieras genom 
avgifter, som fastställs av kommunfullmäktige. 
Hur ansvaret för kommunen respektive avfalls-
lämnaren eller fastighetsägaren ser ut regleras 
i Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg. 

Kommunen ansvarar också för avfall från  
allmänna platser genom lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning. Det innebär att kommunen an-
svarar för renhållning på gator, torg, parker och 
andra allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman. Detta för att undvika olägenhet för 
människors hälsa och för trevnad, framkomlig-
het och trafiksäkerhet. Vanligen hålls platserna 
rena genom att sätta upp och tömma pappers-
korgar samt genom att plocka och sopa upp 
skräp. På vissa platser har kommunen överfört 
ansvaret till fastighetsägare.

Kommunen ska också enligt avfallsförordning-
en (2011:927) ansvara för att transportera bort 
avfall från fartyg som tagits emot vid mottag-
ningsanordning i hamn. Detta gäller både olje-
avfall, toalettavfall och fast avfall, men däremot 
inte lastrester. Hamnar är skyldiga att ta emot 
det avfall som fartyg har behov att lämna vid en 
mottagningsanordning och fartygen är skyldiga 
att lämna avfall för att förhindra dumpning till 
havs.

Kommunen är även tillsynsmyndighet. Miljö-
förvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbal-
ken över olika aktörer som hanterar avfall (för 
större anläggningar är länsstyrelsen tillsyns-
myndighet).

4.2 Avfall som omfattas av 
producentansvar 
Syftet med producentansvaret är att de pro-
dukter som sätts på marknaden ska vara resurs-
snåla, lämpade för återvinning och att beslu-
tade återvinningsmål för olika avfallsslag nås.  
Obligatoriskt producentansvar finns för för-
packningar, bilar, däck, returpapper och 
 elektriska och elektroniska produkter. Det 
finns också frivilliga åtaganden för kontors-
papper, byggavfall och lantbruksplast. Ansvaret 
innebär att den som tillverkar eller importerar 
en produkt ska se till att avfallet samlas in och 
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behandlas. Förpackningar och tidningar  utgör, 
trots producentansvaret, en stor del av det 
hushållsavfall som samlas in. I de plockanaly-
ser som genomfördes under 2014 i Göteborg 
uppgick andelen förpackningar och tidningar 
till nära 34 procent. Regeringen har uttalat att 
man avser överföra insamlingsansvaret för för-
packningar och tidningar från producenterna 
till kommunerna. Hur det ska gå till utreds för 
närvarande. Producenternas ansvar för återvin-
ning planeras kvarstå.

4.3 Ansvar för 
verksamhetsavfall 
Verksamhetsavfallet utgörs av avfall som upp-
står i samband med verksamhetsutövning, och 
som inte är hushållsliknande avfall. Det är van-
ligen avfall som uppstår vid tillverkning och 
produktion inklusive materialspill. Kommu-
nerna har ett planeringsansvar för detta avfall. 
Ansvar för transport och behandling vilar på 
verksamhetsutövaren.

Bygg och rivningsavfall är en viktig del av verk-
samhetsavfallet. Bygg- och rivningsavfall upp-
står vid rivningar, ombyggnader och nybygg-
nader. Det kan vara allt från schaktmassor till 
träspill. Byggherren har ansvar för avfallshan-
teringen vid bygg- och rivningsverksamheter. 
Byggherren ska anmäla rivningen till kommu-
nen, som måste ge tillstånd. Kommunerna har 
ett planeringsansvar även för detta avfall. 

Kommunen ansvarar för sitt eget verksamhets-
avfall. Det kan vara allt från schaktmassor och 
askor till byggmaterial och ris. Under flera år 
har kommunfullmäktige haft som priorite-
rat mål att resurshushållningen ska öka och  
projektet ”Skrota skräpet” stöttar kommunala 
verksamheter med att förbättra avfallshante-
ringen.

4.4 Ansvarsfördelning 
för den kommunala 
avfallshanteringen i Göteborg
Trafiknämnden ansvarar för gaturenhållning 
och snöröjning av allmänna platser enligt upp-
draget från kommunfullmäktige. Det gäller 
inte de delar som fastighetsägare ansvarar för 
enligt lokala föreskrifter. 

Ansvaret för avfall från mottagningsanordning 
i hamn är inte tydligt delegerat, idag köper 
Göteborgs Hamn AB in avfallshantering som  
 

en del av sitt uppdrag att bedriva hamnverk-
samhet.

Kretslopp och vattennämnden har kommun-
fullmäktiges uppdrag att bidra till ett krets-
loppssamhälle och att ordna avfallshantering. 
Nämnden ska verka för en god resurshushåll-
ning och tillgodose invånarnas behov av att på 
ett effektivt och miljömässigt sätt få sitt hus-
hållsavfall omhändertaget, återanvänt, återvun-
net eller bortskaffat. Nämnden ska också svara 
för övergripande information och rådgivning i 
avfallsfrågor i syfte att utveckla brukarnas be-
teende och förhållningssätt samt svara för den 
långsiktiga planeringen av kommunens insatser 
inom avfallsområdet.

Renova ägs av de tio kommunerna Ale,  
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,  Mölndal, 
Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.  
Göteborg äger 85 procent. Uppdraget från 
ägar-kommunerna är att erbjuda en miljöriktig 
behandling av avfall som kommer från hushåll 
och verksamheter i ägarkommunerna.

Koncernen innehåller moderbolaget Reno-
va AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.  
Avsikten med koncernen är att särskilja direkt-
tilldelad verksamhet från konkurrensutsatt. 

Göteborgs kommunfullmäktige tilldelade 2013 
Renova AB följande uppdrag gällande hus-
hållsavfall; energiåtervinning genom förbrän-
ning, energi- och näringsåtervinning genom 
rötning samt deponering, under den tid som 
omfattas av aktieägaravtalet. 

Det som inte direkttilldelas ingår i krets-
lopp och vattennämndens uppdrag att utföra,  
upphandla eller direkttilldela.

Kretslopp och vattennämnden har gjort  
tillkommande direkttilldelningar till Renova 
AB gällande förrådshantering, drift av återvin-
ningscentraler och behandling av ytterligare 
avfallsslag, men upphandlar all avfallsinsamling 
samt behandling av farligt avfall. De upphand-
lade transporterna utförs av olika avfallstrans-

Foto: Klas Eriksson
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portföretag. Kretslopp och vattennämnden 
har även i sitt uppdrag att föreslå ändringar i 
renhållningstaxan och renhållningsordningen 
som kommunfullmäktige anger ramar för och 
beslutar om.

Renova Miljö AB behandlar annat avfall än 
delägarnas hushållsavfall, till exempel avfall 
från verksamheter eller andra kommuner i kon-
kurrens med andra behandlingsanläggningar. 
Renova Miljö AB erbjuder också insamling 
och övriga logistiktjänster för avfall från hus-
håll och verksamheter inom delägarregionen i 
konkurrens med andra transportörer.

4.5 Regler och riktlinjer för 
avfallshantering i samhälls-
planeringen i Sverige och 
något om arbetssättet i 
Göteborg
Planering och planläggning sker i ett antal steg 
som leder fram till byggande – från översikts-
plan via detaljplan (eller områdesbestämmelser) 
till bygglov och anmälan. Planprocessen finns 
beskriven i plan- och bygglagen. I Göteborg är 
det stadsbyggnadskontoret som har i uppdrag 
att upprätta översiktsplan, detaljplaner och an-
svara för bygglov.

I plan- och bygglagen pekas avfallshanteringen 
ut som ett viktigt allmänintresse sedan 2011. 
Det betyder att man ska ta särskild hänsyn 
till möjligheten att ordna avfallshantering vid 
planläggning och i ärenden om bygglov och 
förhandsbesked. Avfallshanteringen behöver 
uppmärksammas tidigt i den fysiska planering-
en. Syftet med detta är att få till en god och 
rationell avfallshantering för att skapa ett håll-
bart samhälle. Planeringsmissar riskerar att ge 
lösningar som är dåliga både för användare och 
för miljön.

I plan- och bygglagens andra kapitel står det 
att bebyggelse och byggnadsverk ska lokalise-
ras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
avfallshantering. De ska även utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med bland annat hänsyn till möjlighe-
terna att hantera avfall.

I lagstiftningen regleras även frågor om bygg- 
och rivningsavfall från själva byggprocessen, 
men denna strategi omfattar inte detta avfall.

Planeringen sker i olika nivåer, för den långsik-
tiga utvecklingen av den fysiska miljön ska kom-

munen ha en översiktsplan.  Översiktsplanen  
är inte bindande utan vägledande.

Boverket skriver om avfallshantering i över-
siktsplanen i sin publikation ”Avfallshante-
ring – tillgänglig, säker och estetisk” från 2011. 
”Det är viktigt att inblandade förvaltningar 
samverkar och samarbetar… …och att frågor 
om framtida utveckling manifesteras i över-
siktsplanen, ÖP”. Vidare framhåller de ”Att 
avfallshanteringsfrågor behandlas i ÖP är  
särskilt viktigt då det blir allt vanligare att ini-
tiativ till planläggning kommer från marknads-
aktörer som byggföretag och handelsföretag. 
Detta gör det framför allt mer angeläget att 
frågor av strukturell och principiell natur blir 
tydligt behandlade i ÖP.” Boverket lyfter fram 
att viktiga återvinningscentraler, behandlings-
anläggningar och deponier samt deras fram-
tida expansion bör redovisas i översiktsplanen.  
Särskilt strategiska anläggningar kan pe-
kas ut som riksintresse. Även ändringar i 
 avfallssystemet som påverkar den fysiska  
planeringen kan redovisas i översiktsplanen.

I planinstrumentet områdesbestämmelser 
kan avfallshanteringen regleras för oreglerade  
fritidshusområden, om inte översiktsplanen ger 
tydligt underlag för beslut. Om det finns en 
anläggning av riksintresse kan områdesbestäm-
melser upprättas för att stärka dess skydd. 

Markanvändning och bebyggelse regleras med 
detaljplaner. Ibland upprättas först ett särskilt 
program för att ange planernas utgångspunkter 
och mål. I detaljplaner bestäms gränser för vad 
som ska vara kvartersmark respektive allmän 
plats och vattenområde. Där regleras använd-
ningen av kvartersmark och vattenområden 
samt användning och utformning av allmänna 
platser.

Boverket lyfter fram följande avfallshanterings-
frågor som exempel på vad som är lämpligt att 
reglera i en detaljplan: plats för återvinnings-
station, plats för avfallsutrymmen för bostäder 
och verksamheter, avfallsfordons tillfartsväg till 
och transportled inom området med avseende 
på bärighet, trafiksäkerhet och vändmöjlighe-
ter. I planläggningen av avfallshanteringen ska 
man ta särskild hänsyn till känsliga miljöer som 
skolor, förskolor, sjukhus och bostadsområden 
och beakta tillgänglighet, utformningskrav, 
buller samt lukt och hygien. För återvinnings-
centraler och behandlingsanläggningar föreslås 
eget planområde.

Det är kostnads- och tidskrävande att ändra  
detaljplaner, då det i stort sett innebär att  
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upprätta en ny plan, är det viktigt att den som 
ansvarar för avfallshanteringsfrågor bevakar 
att utformningen gör det lätt och säkert att 
hantera avfall inom planområdet. I Göteborg 
sker detta sedan några år tillbaka genom att en 
handläggare från kretslopp och vatten deltar i 
detaljplanens startmöte. Förvaltningen lämnar 
också ett remissyttrande över detaljplanernas 
samråds- och granskningshandlingar, däremot 
är det ovanligt att handläggare med särskild av-
fallskompetens deltar i att arbeta fram planen 
mellan startmöte och samrådshandling.

Byggprocessen inleds med en bygglovsansö-
kan eller bygganmälan. Stadsbyggnadskontoret 
granskar byggloven och prövar hur väl förslaget 
stämmer med en eventuell detaljplan. En pröv-
ning av byggnadens placering och utformning 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen 
görs, även om projektet uppfyller de allmänna 
kraven på utformning enligt plan- och bygg-
lagen bedöms samt byggnadens lämplighet för 
sitt ändamål samt dess tillgänglighet.

Föreslagna åtgärder som påverkar avfallshämt-
ningen remitteras normalt till kretslopp och 
vatten, till exempel nya bostäder, verksamheter 
och skolor med mera samt byggande av avfalls-
rum. Det som i första hand besvaras i remissytt-
randet från kretslopp och vatten är möjligheten 
till tillfart och uppställning av avfallsfordon och 
om transportvägen mellan soprum och fordon 
är lämplig, samt möjlighet att hantera grov-
avfall. Om det framgår av ansökan att det ska 
finnas livsmedelslokaler granskas även möjlig-
het till angöring för slamfordon för tömning 
av fettavskiljare. Som ett stöd för byggföre-
tag, arkitekter och andra tekniska konsulter 
har kretslopp och vatten tagit fram skriften 
”Gör rum för miljön – planera, projektera och 
bygg för säker och effektiv avfallshantering i  
Göteborg”. Där finns riktlinjer för utformning 
och dimensionering av avfallsutrymmen och 
miljön kring avfallsutrymmena.

I skriften ”Gör rum för miljön” finns riktlinjer för 
utformning av avfallsutrymmen.
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5.  
Avfallshantering inom samhällsplaneringens 
översiktliga nivå 

– nuläge, brister och strategier

5.1 Beskrivning av nuläge 
och identifierade brister på 
översiktlig nivå
Inom avfallshanteringen finns många aktö-
rer och ansvariga på olika nivåer och för olika  
avfallsslag. Detta gör det svårt att få en helhets-
bild av avfallets infrastruktur och betydelsen av 
de enskilda anläggningarna för hela systemet. 
I detta avsnitt beskrivs de olika anläggning-
arna eller andra delar av infrastrukturen som 
har betydelse för den översiktliga planeringen. 
Eventuella brister eller risker lyfts fram. Med 
översiktlig planering menas här översiktsplan 
och program.

5.1.1 Totala avfallsmängder idag 
och till 2035

De totala avfallsmängderna i dagens  Göteborg 
är inte helt kända. Det finns ingen samlad  
statistik för verksamhetsavfall i Göteborg,  
endast för hushållsavfall.

Hushållsavfallet 2013 i form av soppåsar från 
hushåll och verksamheter, hushållens grovavfall 
från återvinningscentraler, elavfall, tidningar 
och förpackningar var 215 000 ton. 

En utredning från 2011 bedömde vissa delar av 
verksamhetsavfallet i Göteborg till 450 000 ton 
år 2009 (exklusive service och offentlig förvalt-
ning med flera branscher). Om man beräknar 
Göteborgs andel av allt Sveriges verksamhets-
avfall 2012 utifrån befolkningsmängd (och där 
gruvavfall och areella näringar räknas bort) får 
man 1 235 000 ton. En kombination av de två 
beräkningarna visar på att det troligen upp-
kommer runt 1 miljon ton verksamhetsavfall 
per år i Göteborg i dagsläget. Rena schaktmas-
sor ingår inte i dessa avfallsmängder.

Tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Göteborg 
får ta emot omkring 1,5 miljoner avfall. De tog 
emot uppskattningsvis minst 1 235 000 ton 
under 2013. Uppgiften är något låg då vissa 
anläggningars uppgifter är skyddade av kon-

kurrensskäl. Dessa mängder inkluderar för-
utom verksamhetsavfallet från Göteborg, som 
beskrivs ovan, även hushållsavfall och avfall 
från andra kommuner samt att vissa avfallsslag 
passerar mer än en anläggning. 

Framtida behov av behandlingsanläggningar 
beror till viss del på hur avfallsmängderna ut-
vecklas i framtiden, men även på vilka behand-
lingsmetoder som väljs. Tendensen har under 
lång tid varit fler fraktioner, ökad mellanlagring 
och specialiserad återvinning vilket gett ökat 
behov av utrymmen. Det finns inga signaler 
om att det skulle gå åt motsatt håll. En rimlig 
bedömning är att det blir än fler fraktioner, till 
exempel utvecklas nu insamling och återvin-
ning av textilier.

Framtida avfallsmängder i Sverige har bedömts 
i en rapport från konjunkturinstitutet 2010: 
”Analysing future solid waste generation”. Där 
målas flera olika scenarier för samhällsutveck-
lingen upp. En framtid som innehåller ökad 
global frihandel med mindre miljöhänsyn ger 
stora ökningar av avfallsmängderna och en 
framtid med ökade miljökrav ger lägre ökning-
ar. För verksamhetsavfallet i Göteborg skulle 
dessa scenarier innebära avfallsmängder som är 
7 till 56 procent högre än idag år 2030, det vill 
säga mellan ca 1 070 000 ton och 1 560 000 ton. 

Kretslopp och vatten beställde en prognos 
avseende avfallsmängder från hushållen un-
der 2014. I rapporten beskrivs olika scenarier 
för utvecklingen av hushållsavfallet per per-
son i Göteborg. Avfallsmängder mellan 300 
till 500 kg per person 2040 bedöms som den 
troligaste utvecklingen, med låg tillväxt eller 
konsumtionsförändringar. Omräknat till 2035 
och med en förväntad befolkningsökning på 
nästan 30 procent innebär det 233 000 till 318 
000 ton hushållsavfall, vilket innebär en ökning 
med 8 till 48 procent. Konjunkturinstitutets  
bedömde även framtida hushållsavfallsmäng-
der i sin rapport. Den bedömningen visar en 
större spridning i resultatet, där scenariot med 
högst tillväxt ger en ökning av hushållsavfalls-
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DIAGRAM 3 Ur rapporten ”Mängden hushållsavfall i Göteborg år 2040” som har tagits fram av Profu AB på upp-
drag av kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 2014.

mängderna med mer än 3,3 gånger dagens och 
med en mycket svag minskning jämfört med 
idag som det lägsta alternativet.

Den totala framtida avfallsmängden att hantera 
i staden bedöms bli som lägst i nivå med dagens 
och som högst nästan en fördubbling till totalt 
2 300 000 ton från dagens 1 215 000 ton. Idag 
finns inte ytor specifikt reserverade för dessa 
behov. Det innebär dels att det finns anled-
ning att bevara de befintliga anläggningarna, då  
denna typ av anläggningar är svåra att hitta 
plats för, men också att det troligen kommer 
finnas ett behov av ytterligare anläggningar.

5.1.2 Behov av stora avfalls-
anläggningar idag och till 2035

Nationellt bedömde branschorganisationen 
Avfall Sverige i en rapport 2011 att det finns 
överskott på förbränningskapacitet och bio-
logisk behandlingskapacitet fram till år 2020 
(F 2012:03 Kapacitetsutredning 2011. Till-
gång och efterfrågan på avfallsbehandling till 
år 2020). I diagram 4 och 5 på nästa sida redo-
visas bedömningarna. Brist på avfallsförbrän-
ningskapacitet bedöms inte heller uppstå under  

perioden 2020 till 2035. För biologisk behandling 
däremot kan det uppstå brist på behandlingska-
pacitet nationellt efter 2020. Utvecklingen efter 
2010 motsvaras bäst av scenarie 2, se diagram 5.  
Bedömningen för Västsverige är att det finns 
gott om behandlingskapacitet även för bio-
logiskt avfall under planperioden. 

I Göteborg finns idag och de närmaste åren 
möjlighet att ta emot slagg och aska varje år 
från Sävenäs avfallsförbränningsanläggning 
vid deponin Tagene. Mottagningen av dessa 
avfallsslag, upp mot 100 000 ton behöver lösas 
på längre sikt i regionen. Antingen genom att 
möjliggöra ett nyttjande av avfallsslagen eller 
med deponikapacitet.

Foto: Ann-Louise Eliasson



DIAGRAM 4 Förbränningskapacitet och brännbara avfallsmängder (Avfall Sverige F2012:03 Kapacitetsutredning 
2011).

DIAGRAM 5 Biologisk behandlingskapacitet och biologiska avfallsmängder (Avfall Sverige F2012:03 Kapacitetsut-
redning 2011).
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Dagens avfallsanläggningar inom Göteborg, 
som hanterar så pass stora avfallsmängder  
eller hanterar farligt avfall så att de behöver ett 
miljötillstånd för sin verksamhet, finns marke-
rade på kartan nedan. Volymen avfall som han-
teras avspeglas i markeringens storlek. Kartan 
visar samtidigt på transportbehovet knutet till 
anläggningarna, eftersom allt avfall som han-
teras på anläggningarna transporteras dit. Från 
de flesta anläggningarna transporteras även 
allt avfallet ut igen efter sortering, eventuell 
bearbetning och omlastning. Undantagen är 
till exempel Sävenäs förbränningsanläggning 
där endast slagg och aska transporteras vidare 
och Stenas anläggning för behandling av olje-
förorenat vatten där vattenfasen istället släpps 
till recipient. Samtliga anläggningar ligger re-
lativt centralt placerat i upptagningsområdet,  
sannolikt för att effektiva transporter priori-
terats vid lokaliseringen. Kartan visar alltså 
ett nuläge och vilka större anläggningar som 
finns vid varje tillfälle är möjligt att identifiera  
genom miljötillstånden som finns hos läns-
styrelsen och miljöförvaltningen. 

KARTA 1 Avfallsanläggningar med miljötillstånd (A och B-nivå) i Göteborg. Prickarnas storlek motsvarar mängden 
hanterat avfall på anläggningen 2013(underlag från miljöförvaltningen och länsstyrelsen). De tio största avfallsanlägg-
ningarna: 1. Hans Andersson recycling 2. Renova, Sävenäs förbränning 3. Renova, Tagenedeponin, 4. Stena Recycling 
5. Skrotfrag 6. Renova, Skräppekärr sortering 7. IL Recycling 8. Renova, Marieholm 9. Renova, Högsbo sortering 10. 
Stena recycling. Kartan finns att se tydligare i stadens kartverktyg Infovisaren under KV-avfallsinsamling.

Några av avfallsanläggningarna med miljö-
stillstånd ligger i eller delvis i områden som är 
utpekade som utredningsområden för framtida 
bebyggelseområden. De områden som  planeras 
omvandlas till att innehålla en blandning 
av bostäder och ickestörande verksam heter 
är Ringön, Marieholm och Högsbo. I dessa  
områden ligger nu följande anläggningar:

Ringön: Här har IL Recycling en mottagnings- 
och sorteringsanläggning för källsorterat avfall. 
Här tas idag returpapper, plast- och metallför-
packningar emot, sorteras och omlastas innan 
det går vidare till återvinning. Upp till 140 000 
ton per år får tas emot med nuvarande tillstånd. 
Fastigheten ägs av kommunen och är 6 500 m2.

Högsbo: Kretslopp och vattens återvinnings-
central beskrivs nedan, i området finns även  
Fogspecialisten samt Renovas två  anläggningar: 
omlastningsstation för hushållsavfall och sorte-
ringsanläggning.
För att få ett effektivt transportsystem för hus-
hållsavfallet i staden finns omlastningsstatio-
ner. De består av en byggnad som sopbilarna 
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kör in ifrån ett håll och tömmer avfall över 
en kant till ett lager på en lägre nivå. På den  
nedre nivån lastas avfallet i stora containrar 
för transport till behandlingsanläggningen. 
Här töms avfallsfordonen som hämtar avfall i  
omkringliggande områden vanligen 1-3 ggr 
varje dag. På så sätt används personal och 
 fordon effektivare, det vill säga för insam-
lingsarbete och kärltömning och inte för 
långa transporter. Det är brännbart avfall som 
ska behandlas på Sävenäs och matavfall till  
Marieholm som omlastas i Högsbo. An-
läggningen i Högsbo betjänar en stor del av  
Göteborg och är idag högt belastad, det finns 
behov av ytterligare kapacitet och med fram-
tidsscenarier med ökade avfallsmängder ökar 
även behovet av omlastning. Kapaciteten på 
mottagningen vid förbränningsanläggningen 
i Sävenäs räcker inte till för att alla avfallsfor-
don i regionen ska kunna lämna avfall direkt på 
anläggningen. Kapaciteten hos behandlingsan-
läggningen i kombination med en önskan att 
använda bilar och personal på ett effektivt sätt 
innebär att omlastningsstationerna är mycket 
viktiga delar i avfallets infrastruktur. Omlast-
ningsstationer finns förutom i Högsbo även 
i Mölndal, på Tagenedeponin som ligger på  
Hisingen och i flera kommuner i regionen. 
Omlastningsstationen i Högsbo ligger på en 
kommunägd fastighet om ca 10 000 m2.
Högsbo sorteringsanläggning tar emot grov-
avfall från hushåll och verksamheter, blandat 
verksamhetsavfall och bygg- och rivnings-
avfall. Det sorteras i olika fraktioner som trä, 
metall, ris, fyllnadsmassor, brännbart med 
 flera. Detta är en viktig anläggning när det 
inte finns tillräckligt med plats för källsorte-
ring hos avfalls lämnarna, som är olika verk-
samheter, bostadsbolag eller byggarbetsplatser. 
Sorteringsanläggningar möjliggör för dessa att 
lämna ett blandat avfall som ändå kan tas om-
hand på ett miljöriktigt sätt. Verksamheten ut-
görs av sortering med olika sorteringsmaskiner 
och plockutrustning samt flisning av insamlat 
träavfall. Detta genererar en del buller och det 
förekommer även att lättare avfall till exempel 
plastavfall blåser iväg. Anläggningen är inhäg-
nad för att minska problemen med avfall som 
blåser iväg, men även för att inte obehöriga 
ska skadas på anläggningen och för att minska  
metallstölder. Korta transporter är en viktig 
konkurrensfördel för denna typ av anläggning-
ar och även viktigt för att hålla nere energiför-
brukning och transportsträcka. Fastigheten är 
på drygt 23 000 m2 och ägs av kommunen.
Fogspecialisten i Högsbo arbetar med fogning, 

men även med sanering av PCB-haltigt fog-
material och PCB-haltiga isolerglas. De har 
därför tillstånd att mellanlagra 3 ton farligt 
avfall per tillfälle och 250 ton isolerglas per år. 
Anläggningen är inte i första hand en avfalls-
anläggning. Anläggningen ligger endast delvis 
i det planerade utredningsområdet. 
Vid Marieholm ligger Sitas anläggning för sor-
tering och mellanlagring av avfall. Placeringen 
i Marieholm innebär möjlighet till omlastning 
både till järnväg och till fartyg. Anläggningen 
har tillstånd att sortera 50 000 ton avfall, flisa 
6000 ton träavfall och får dessutom ta emot en 
del farligt avfall: mest elavfall, batterier och im-
pregnerat trä. Här får man också lasta avfall till 
fartyg. Anläggningen ligger endast delvis inom 
det utpekade utredningsområdet. I andra delar 
av Marieholm, utanför det utpekade ombygg-
nadsområdet, ligger ytterligare avfallsverksam-
heter. Både Renova och Ragn-Sells hanterar, 
sorterar och mellanlagrar verksamhetsavfall vid 
sina anläggningar i detta industriområde.
Även Gullbergsvass är ett utpekat område 
för framtida bostadsbebyggelse. Detta om-
råde innehåller idag ingen tillståndspliktig 
avfallsverksamhet däremot har Renova AB 
anläggningar här som används i olika uppdrag 
för avfallshanteringen i staden. Det är förråd 
för kretslopp och vattens avfallskärl. Uppställ-
ningsplats, garage och verkstad för avfallsfor-
don som används i avfallsinsamlingen, där 
tillgång till verkstad vid uppställningsplatsen 
ger större säkerhet i insamlingsarbetet, särskilt 
när nya tekniker införs och där lokaliseringen  
bidrar till korta transporter i insamlings arbetet. 
Dessutom finns här en fordonstvätt för avfalls-
fordon, vilket är en tillgång då inte alla bil-
tvättar tar emot avfallsfordon. 

5.1.3 Nedlagda deponier

I översiktsplanen finns kartlagt nedlagda depo-
nier. De redovisas på översiktsplanekarta 2 och 
i kartbilden nedan. I en fördjupning av över-
siktsplanen kring förorenade områden har rikt-
linjer tagits fram för att lättare kunna planera 
och bygga på förorenade områden. Den redo-
visar även regler för nedlagda deponier. Bostä-
der på nedlagda deponier rekommenderas inte. 
Markanvändningen på nedlagda deponier får 
inte heller hindra eller försvåra underhåll och 
nyinvesteringar av skyddsåtgärder. Eventuella 
byggnader och slutna utrymmen ska säkras från 
inläckage av gaser från deponimassorna.



KARTA 2 Utdrag ur översiktsplan karta 2 över nedlagda deponier och mudderdeponi ur stadens kartsystem Infovisaren.
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5.1.4 Samarbete med kring-
liggande kommuner 

Detta avsnitt är ett underlag för redovisning av 
mellankommunala frågor i nästa översiktsplan. 

Kommunerna samarbetar i första hand ge-
nom Göteborgsregionens kommunalförbund, 
GR. Det finns en gemensam avfallsplan med  
gemensamma mål för avfallshanteringen. Flera 
av kommunerna har ett gemensamt passersys-
tem som innebär att alla återvinningscentraler 
är öppna för ÅVC-kortsinnehavare i de del-
tagande kommunerna. Göteborgare  använder 
främst återvinningscentraler i Lerum och 
Mölndal i samarbetet. Av Göteborgs återvin-
ningscentraler är det Högsbo och Sävenäs som 
är populärast bland kranskommunernas kort-
innehavare. I det regionala samarbetet har ett 
kartunderlag som visar lokalisering av regio-
nens avfallsanläggningar tagits fram, se nedan. 
De anläggningar som ligger inom Göteborg 
finns redovisade i avfallskartan i stadens kart-
verktyg Infovisaren.

Tio av GR-kommunerna är även delägare i  
Renova AB och har därmed behandlings-
kapacitet genom ägandet. Kommunerna sam-
arbetar med uppföljning och utveckling av de 
uppdrag som Renova AB utför genom  ägaravtalet.

Avseende de uppdrag som tilldelas Renova 
genom ägaravtalet finns det på lång sikt be-
hov av deponeringskapacitet i regionen. Idag 
tar deponin vid Tagene emot aska och slagg 
från Sävenäs förbränningsanläggningen. Den 
kommer inom 5-10 år inte kunna ta emot mer 
enligt uppgifter från Renova. Förbrännings-
kapaciteten är tillräcklig under perioden. För 
rötning av matavfall finns idag behandlings-
kapacitet att köpa utanför regionen, enligt den 
nationella bedömningen för perioden fram till 
2020 räcker kapaciteten till dess. En framskriv-
ning av de trender som beskrivs där visar att 
det kan uppstå en brist på behandlingskapa-
citet efter 2020 nationellt men sannolikt inte 
regionalt, då det finns en stor behandlingska-
pacitet som inte nyttjas fullt ut idag. Innan dess 
finns det troligen en önskan att behandla rejekt 
från förbehandlingen vid Renovas anläggning i  
Marieholm.

Tidigare har frågan om plats för kompostering 
av avloppsreningsslam från Ryaverket varit en 
mellankommunal fråga för de kommuner som 
är delägare i Gryaab (det regionala avlopps-
reningsverket). Sedan en tid tillbaka finns en 
komposteringsanläggning för slam med miljö-
tillstånd knappt fem kilometer från reningsverket.

Foto: Ann-Louise Eliasson
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KARTA 3 Regionens avfallsanläggningar finns samlade på ett kartunderlag från Göteborgsregionens kommunalför-
bund, GR.
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5.1.5 Insamling av hushållsavfall – 
nuläge och behov

Det avfall kommunen ansvarar för samlas in av 
en upphandlad entreprenör. Säck- och kärlav-
fall hämtas vanligtvis en gång per vecka, alter-
nativt varannan vecka, av en sopbil vid fastig-
heten. 

För insamling av grovavfall, farligt avfall och 
vissa återvinningsmaterial finns två huvud-
principer: avfallsanläggning eller fastighets-
nära insamling. Till avfallsanläggningarna får 
kunden själv transportera avfallet. Det kan 
vara till en återvinningscentral, miljöstationer, 
samlare eller en tillfällig insamlingsplats i form 
av en farligt avfallbil. Fastighetsnära insamling 
innebär att avfallet hämtas vid fastigheten i ett 
särskilt soprum eller en tillfällig behållare, till 
exempel grovavfallscontainer.

I hela Göteborgsregionen finns 17 återvin-
ningscentraler (varav 5 i Göteborg) och totalt 
642 återvinningsstationer för förpackningar 
och tidningar (varav 340 i Göteborg). Cirka 
120 renhållningsfordon av olika slag samlar in 
hushållsavfallet. 

Avfallsinsamlingens transporter, fordon och 
logistik – nuläge och behov

Hushållsavfall transporteras idag på alla vä-
gar i staden det vill säga både på allmänna och  
enskilda vägar. Antalet transporter per vecka på 
varje vägsträcka beror på bebyggelsen, hur ut-
byggd den fastighetsnära insamlingen är samt 
vägkategori (till exempel gator i bostadsområ-
den, tillfartsvägar till behandlingsanläggningar 
och omlastningsstationer samt motorvägar).  
Hittills har insamlingsfordon för avfall varit 
undantagna från att följa vägarnas bärighets-
klassning (indelning av vägar efter vilken last 
de tål). Detta undantag är på väg att tas bort, 
vilket innebär att antalet små fordon som  
används för avfallsinsamling kommer att öka 

i framtiden. Troligtvis kommer effektiviteten i 
insamlingen att försämras i och med detta.  

Idag är det i Göteborg mellanstora eller  stora 
insamlingsfordon av typen baklastare som 
vanligen används för avfallsinsamling med en 
lastkapacitet varierande från cirka 5 till 11 ton. 
Baklastarna töms vanligen 1-2 ggr per dag 
vid antingen Sävenäs förbränningsanläggning, 
Marieholms anläggning för matavfall, Högsbo 
omlastningsstation eller Tagene omlastnings-
station med cirka 3-10 ton per tömning. Det 
förekommer även ett antal små baklastare med 
en lastkapacitet på ca 2 ton. Förutom bak-
lastare används även lastväxlare och liftdum-
pers för hämtning av till exempel containrar 
från sopsugsanläggningar eller grovavafalls-
insamling. Kranbilar används för tömning av 
underjordsbehållare. Slamtankbilar används 
för tömning av till exempel trekammarbrun-
nar och fettavskiljare. Sopsugsbilar används 
för tömning av mobila sopsugsanläggningar. I 
Södra skärgården förekommer även insamling 
av avfall med mycket små fordon såsom flak-
moped och fyrhjuling. Transporten inom och 
från Södra skärgården sker via godsfärja. Det 
avfall som lämnats på omlastningsstationerna 
Högsbo respektive Tagene transporteras med 
dragbilar till Sävenäs förbränningsanläggning 
respektive Marieholms matavfallsanläggning. 

Hittills har avfallsinsamlingen effektiviserats 
via användning av stora fordon i kombination 
med ett fåtal omlastningsstationer. Kretslopp 
och vattens upphandlade insamlingsentrepre-
nörer arbetar kontinuerligt med att optimera 
logistiken för att uppfylla ställda miljökrav 
samt för förbättra sin egen lönsamhet. För att 
förbättra arbetsmiljön och säkerheten för all-
mänheten har ett antal små fordon införts i 
driften den senaste femårsperioden. Försök har 
också genomförts med tystare avfallsinsamling 
med syfte att kunna samla in avfall även nat-
tetid. Buller uppstår vid avfallsinsamling både 
från fordon, transport av behållare, tömning 
och komprimering av avfall.

Vid den planering av framtida bebyggelse-
område i Frihamnen som nu pågår finns 
önske mål om att undvika tunga fordon i den 
täta stadsmiljön. I en beräkning som utförts av 
Sweco har man undersökt ett alternativ med 
insamlingsfordon med en lastkapacitet på 1,7 
ton (Frihamnen avfallsutredning, Beräkning 
av framtida avfallsmängder och jämförelse av 
transportarbete med två olika insamlingsal-
ternativ). För att inte insamlingsfordonen och 
personalen ska behöva använda en stor del av 

Avfallsinsamling i Göteborg. Foto: Frank Palm
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Göteborgs enda kretsloppspark ”Krets-
loppsparken  Alelyckan” finns också verksam-
heter som säljer de avlämnade sakerna. Vissa 
verksamheter reparerar eller bygger om sakerna 
innan försäljning. 

Eftersom alla återvinningscentralerna ligger på 
fastlandet finns det fem särskilda kretslopps-
platser i södra skärgården. Det är en obeman-
nad plats med vanligen två containrar för grov-
avfall. Kretsloppsplatsen vid Styrsö Skäret har 
fler fraktioner. Mer utrymme för dessa krets-
loppsplatser skulle kunna ge möjlighet för ökad 
sortering och större kapacitet, vilket förhopp-
ningsvis skulle leda till minskad nedskräpning 
och nöjdare närboende.

Under 2014 besöktes återvinningscentralerna i 
Göteborg av 269 600 besökare, varav 108 423 
besökte Högsbo återvinningscentral. Övriga 
besök fördelades relativt jämnt mellan återvin-
ningscentralerna vid Bulycke, Tagene, Sävenäs 
och Alelyckan. Återvinningscentralerna tog 
emot cirka 50 000 ton avfall varav nära 20 000 
ton lämnades på Högsbo återvinningscentral. 
Övriga fyra centraler tog emot 6 500 till 9 500 
ton. Vid Alelyckan ingår återvinningscentralen 
som en del av kretsloppsparken. 

Högsbo återvinningscentral

Högsbo återvinningscentral har för liten 

arbetsdagen åt transporter till och från Tagene 
eller Sävenäs (när det gäller brännbart avfall) 
behövs då en omlastningsstation i närområdet 
där avfallet kan tömmas 4-5 ggr per dag för att 
få en effektiv insamling. Beräkningen  visar att 
med samordning av fler avfallsslag och små in-
samlingsfordon kan transportsträckan minsk-
as jämfört med dagens hämtning, tack vare 
att transporten från omlastningsstationen till 
behandlingsanläggningen utförs effektivare. 
Däremot ökar transportsträckan med de små 
sopbilarna inne i insamlingsområdet.

Denna typ av lösning med små fordon och 
omlastning bedöms i första hand aktuellt i om-
råden i centrala älvstaden som till exempel Fri-
hamnen och Gullbergsvass där det finns möj-
lighet att lokalisera omlastning i samband med 
utbyggnaden. Det är oavsett område viktigt att 
inte glömma behovet av omlastning om man 
väljer att minska möjligheten för tunga eller 
stora insamlingsfordon. För om insamlingsfor-
donens storlek minskas behövs det fler omlast-
ningsstationer för att upprätthålla en effektiv 
insamling. Oavsett om det beror på en önskan 
om mindre fordon, eller vägens utformning 
avseende bredd eller bärighet. På  Lindholmen 
testas samordning av transporter för verk-
samhetsavfall, gods och hushållsavfall med en  
terminal. Detta ger erfarenheter för vidare  
utveckling av samordning och omlastning.

Om man väljer central sopsug som insamlings-
system för vissa avfallsfraktioner finns också 
behov av centrala containrar för uppsamling 
av avfallet och plats för de fraktioner som inte 
hanteras i sopsug.

Återvinningscentraler och kretsloppsparker – 
nuläge och behov

Återvinningscentraler är bemannade anlägg-
ningar för mottagning och mellanlagring av 
grovavfall, det vill säga hushållsavfall som är 
för stort eller på annat sätt olämpligt att lägga i 
sopkärl. Anläggningarna är i storleksordningen 
från 5 000 m2 och uppåt. De består vanligen 
av en ramp med körbana för besökarnas bilar 
och uppställda containrar för ett tiotal olika 
avfallslag på sidorna. En lastyta för utbyte av 
containrar finns vid sidan av dessa. 

I kretsloppsparker kombineras återvinnings-
centralen med fler anläggningar. En viktig 
del är en mottagningshall där besökarna kan 
lämna begagnade möbler, textiler, byggmaterial 
och andra saker till återbruk innan de besö-
ker återvinningscentralen. I mottagningshal-
len lämnas också farligt avfall och elavfall. På  

Försäljning av begagnat byggmaterial på Återbruket vid 
kretsloppsparken Alelyckan. Foto: Frank Palm

Lämning av grovavfall vid återvinningscentral.  
Foto: Frank Palm
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 kapacitet vilket innebär att det trots generösa  
öppettider ofta är lång kö och väntetider för  
besökare. Trängseln innebär även risk för olyck-
or då fordon som hämtar containrar ska dela 
trafikytor med avfallslämnarnas fordon. Även 
mellan de olika avfallslämnarnas fordon och 
gående på anläggningen finns risk för olyckor 
på grund av trängseln. Kretslopp och vatten 
har identifierat behov av ytterligare kapacitet 
för hushållens grovavfall i centrala och södra 
delen av Göteborg. Eftersom kretsloppsparker 
förebygger avfall är det i form av en ny krets-
loppspark kapaciteten bör förstärkas. Nämnden 
har gett förvaltningen i uppdrag att skapa en ny 
kretsloppspark i södra Göteborg. 

Strax intill återvinningscentralen ligger även 
Renovas sorteringsanläggning för verksam-
hetsavfall och grovavfall. Det finns ett starkt 
tryck att förädla området så att det ger ett 
mer representativt intryck, samt att kunna er-
bjuda mark i attraktiva lägen. Byggnadsnämn-
den beslutade till exempel i november 2010 
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
sammanställa planeringsförutsättningar för 
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KARTA 4 Undersökta alternativa lokaliseringar 
för en ny kretsloppspark ur förutsättningarna för en ny 
kretsloppspark i södra Göteborg 2011-09-08

hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om 
till en stadsboulevard samt hur områden på  
bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till 
blandstad. Ett första steg är programmet för  
Norra Högsbo. Det är i det området som 
Högsbo återvinningscentral ligger. 

Fastighetskontoret gjorde två lokaliserings-
utredningar 2006-2007 och den senaste togs 
fram av Ramböll på uppdrag av Fastighetskon-
toret (2009-05-19) med syfte att utreda vart 
sorteringsanläggning och återvinningscentral 
skulle kunna flyttas för att frigöra marken. 
Inom uppdraget undersöktes 11 tänkbara plat-
ser. Den enda möjliga som framkom var den 
industritomt som tidigare använts av Pripps. 
Denna mark ligger nära ett handelsområde och 
är detaljplanelagd för industriändamål. Detta 
område ligger inom ett framtida område för 
blandstad och förutsättningarna är därför lik-
nande de för dagens lokalisering.

Dåvarande Kretsloppskontoret utredde 2011 
olika alternativa lokaliseringar för en ny krets-
loppspark som ett komplement till den högt 
belastade återvinningscentralen i Högsbo. Då 
konstaterades att tillgången till lämplig mark 
i området är mycket liten. Det ska helst vara 
ett område som har goda transportmöjligheter 

Dåvarande Kretsloppskontoret tog fram en förstudie om 
en ny kretsloppspark 2012.
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både för avfallslämnare och för borttranspor-
ter utan att närboende störs av verksamheten 
eller transporterna i alltför stor utsträckning. 

Förutsättningarna för ett samarbete kring åter-
användning undersöktes också. Av de då under-
sökta alternativen bedömdes ett samarbete med 
Reningsborg vid deras anläggning på Renings-
verksgatan ge bäst möjligheter att tillgodose 
behoven både avseende lokalisering och sam-
arbete kring återanvändning. För att säkerställa 
om det är möjligt och utreda noggrannare vad 
det skulle innebära praktiskt, ekonomiskt och 
organisatoriskt tog dåvarande kretsloppskonto-
ret fram en förstudie 2012 som visade hur om-
rådet skulle kunna användas. För närvarande är 
det oklart om området på Reningsverksgatan i 
Välen kommer vara möjligt att använda, men 
behovet kvarstår.

Miljöstationer och andra system för farligt 
avfall – nuläge och behov

Farligt avfall samlas in åtskilt från annat avfall 
eftersom det vanligen kräver speciella behand-
lingsmetoder och även kan innebära risker om 
det blandas på olämpligt sätt antingen med  
traditionellt brännbart avfall eller med annat 
farligt. Farligt avfall definieras i EUs avfalls-
katalog. En svårighet med insamling av farligt 
avfall är att det bör samlas in och mellanlagras 
så att det inte kommer i fel händer, till exempel 
ska inte barn komma åt det. Detta är svårt eller 
dyrt att kombinera med en hög tillgänglighet 
till insamlingssystemet. Vanligen löses detta 

med att det samlas in på en bemannad anlägg-
ning eller att det är ett låst system. 

Mest farligt avfall samlas in vid de bemannade 
återvinningscentralerna. Andra insamlings-
system är låsta miljöstationer vid till exem-
pel bensinstationer eller hamnanläggningar.  
Kretslopp och vatten erbjuder också det mobila 
insamlingssystemet Farligt avfallbilen, som är 
bemannad och stannar i stadsdelarna efter ett 
schema under vår och höst.  Efterhand som antalet  
boendenära bemannade bensinstationer mins-
kat i staden minskar även antalet och tillgäng-
ligheten till miljöstationerna och bland annat 
därför har antalet stopp med farligt avfallbilen 
ökats. Både återvinningscentraler och miljö-
stationer fungerar bäst för bilburna avfallsläm-
nare. Farligt avfallbilen ger en mer nära tillgång, 
men å andra sidan behöver avfalls lämnaren pas-
sa en speciell tid som endast inträffar  några få 
gånger per år. En del flerbostadshus har fastig-
hetsnära insamling i miljörum där farligt avfall 
hämtas regelbundet. I vissa butiker finns sär-
skilda insamlingsskåp som kretslopp och vatten 
avtalat med butiksägare om, så kallade ”Samla-
re”. Dessa fungerar bäst för torra eller välpake-
terade avfallslag som elavfall av  mindre storlek 
(telefoner, glödlampor), men försök görs även 
med mottagning av sprayburkar. Elavfall är ett 
farligt avfall som även samlas in med produ-
centansvar. För överblivna läkemedel finns ett 
frivilligt producentansvar där apoteken åtagit 
sig insamlingen.

Insamling med farligt avfall-bilen. Foto: Frank Palm
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Fastighetsnära insamling och återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar – 
nuläge och behov

För producentansvarsavfall ansvarar produ-
centerna för insamling och omhändertagande. 
Förpackningar och returpapper samlas in via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära 
insamling. Återvinningsstationer är publika 
insamlingspunkter, ofta på allmän plats, och 
fastighetsnära insamling är vanligen återvin-
ningskärl i soprum eller motsvarande inom 
kvartersmark. Systemen kompletterar varandra 
eftersom det inte idag är möjligt med fastig-
hetsnära insamling överallt. 

Om och när fler fastigheter får plats för och 
väljer fastighetsnära insamling av tidningar 
och förpackningar minskar behovet av åter-
vinningsstationer, men under mycket lång tid 
framöver kommer behovet finnas kvar. Samti-
digt visar historien att det blir allt fler avfalls-
slag som behöver hanteras åtskilt från varan-
dra, kanske kommer återvinningsstationerna 
i framtiden behövas för textilier, elavfall el-
ler olika sorters grovavfall om systemet med  
fastighetsnära insamling byggs ut så att  
stationerna på lång sikt inte behövs för tidningar  
eller förpackningar.

Det är framförallt flerbostadshus som har fast-
ighetsnära insamling av förpackningar och  
returpapper. Fastighetsnära insamling ger 
bättre tillgänglighet till sortering och mer ma-
terial till återvinning. Många fastighetsägare 
vill kunna erbjuda detta till sina hyresgäster 

och det är ett viktigt steg för att nå fastställda  
miljö- och avfallsmål. Idag finns hinder för 
detta genom att befintliga soprum i äldre fast-
igheter inte är tillräckligt stora för att få rum 
med fullt utbyggd sortering. Separata avfallshus 
(miljöhus) kan byggas på vissa ställen, men är 
svårare att få till på andra.

De 340 återvinningsstationerna som finns i 
Göteborg är mycket viktiga för avfallshanter-
ingssystemet då de möjliggör för hushållen i 
Göteborg att bidra till materialåtervinningen. 
Under 2013 samlades in nära 70 kg förpack-
ningar och tidningar per person i Göteborg. 

Kretslopp och vatten äger stationernas mark-
anläggningar som staket, belysningsarmaturer, 
skylthållare och markbeläggning och upplå-
ter genom ett avtal dessa till producenternas  
insamlingsbolag FTI AB vars entreprenörer 
placerar ut behållare, tömmer dessa samt städar 
och snöröjer på stationerna.

Systemet med återvinningsstationer är rela-
tivt väl utbyggt i Göteborg, men i ett 20-tal  
närområden saknas det återvinningsstatio-
ner vilket innebär en låg service till hushållen 
och därmed risk för lägre återvinningsnivåer. 
Särskilt viktigt är det med utbyggnad i när-
områden med låg andel fastighetsnära insam-
ling. FTI AB har kartlagt var behovet i dagens  
Göteborg är störst om man tar hänsyn till hur 
många som har fastighetsnära hämtning. Bero-
ende på vilka fastighetsägare som erbjuder fast-
ighetsnära sortering varierar det var behovet är 
störst.

KARTA 5 Exempel på ett planeringsunderlag från FTI AB, en karta där det framgår var nya återvinningsstationer 
borde placeras för att ge flest boende tillgång till sortering (utan hänsyn till om platsen är lämplig i övrigt). I utsnittet 
kan man se placeringar som ger mest nytta (Skår), tredje mest (Bö), fjärde (Avenyn) samt några till. 
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KARTA 6 Exempel på planeringsunderlag från FTI AB. Boende i grönfärgade områden har tillgång till en återvin-
ningsstation med 2 minuters bilfärd. Gula områden är tätorter. Kartbild från FTIAB

När det byggs nya områden behöver systemet 
kompletteras så även dessa får tillgång till sor-
tering och vid ombyggnader behöver befint-
liga stationer bevaras eller ersättas. FTI AB har  
pekat ut att det är särskilt lämpligt att lokalisera 
återvinningsstationer i anslutning till större 
dagligvarubutiker då det ger möjlighet för hus-
hållen att samordna sina avfallstransporter med 
sina inköpsresor.

Vissa av stationerna är idag högt belastade 
 vilket gett problem med att de är överfulla och 

på det följer sedan nedskräpning när sorterat 
avfall placeras utanför behållarna. Även dump-
ning av grovavfall till exempel trädgårdsavfall 
och elavfall förekommer. Det är ett vanligt 
klagomål från närboende att det bullrar från 
återvinningsstationerna. För att det ska fungera 
bra och kännas tryggt att använda stationerna 
året runt är det viktigt med tillräcklig belys-
ning. Stationer som lokaliseras på platser där 
dumpning lättare kan ske utan upptäckt är mer 
utsatta.

Eftersom tömningsarbetet, särskilt tömning av 
glas, innebär buller är tömningstiderna viktiga 
och även vid planering av nya stationer är det 
en aspekt att ta hänsyn till. Stationerna töms 
med kranbilar vilket innebär att det måste vara 
fritt för kranarm och behållare vid tömning.

Elavfall, däck och bilar – nuläge och behov

Elavfall samlas till största delen in via återvin-
ningscentralerna. Kommunerna och  El-Kretsen 
(som representerar elproducenterna) har slutit 
ett samverkansavtal som innebär att kommu-
nerna erbjuder insamling på återvinningscen-Vid återvinningsstationer kan man  lämna tidningar och 

förpackningar. Foto: Frank Palm
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tralerna men för storleksmässigt mindre elav-
fall även i särskilda skåp ”Samlaren” i butiker 
och via Farligt avfallbilens insamlingsrutter. 
Större butiker (>400 m2) som säljer elproduk-
ter ska också tillhandahålla elavfallsinsamling. 
 Kretslopp och vatten erbjuder även fastighets-
nära insamling av elavfall. Då behöver fast-
ighetsägaren ha ett låsbart och väderskyddat  
utrymme.

Insamling av däck sker via återvinningscentra-
lerna eller genom att däcken lämnas åter till 
däckfirmor. 

Producentansvaret för bilar föreskriver att bilen 
från och med år 2015 ska återvinnas till minst 
95 procent. Producentansvaret innebär också 
att de bilar som producenten satt på markna-
den i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom 
ett mottagningssystem och att landets produ-
center är skyldiga att se till att bilen  skrotas 
enligt gällande regler. Bilproducenternas  
gemensamma mottagningssystem för uttjänta 
bilar kallas Bilretur. En uttjänt bil ska lämnas 
till ett mottagningsställe, det vill säga en plats 
som producenterna utsett för att ta emot ut-
tjänta bilar. I Göteborg finns det för närvaran-
de två sådana mottagningsställen, ett i Aröds 
 industriområde och ett i Storås industriområde.

5.1.6 Stadens processer  
– nuläge och behov

När nuvarande översiktsplan togs fram fanns 
inget lämpligt underlag för stadsbyggnadskon-
toret att använda avseende avfallshanteringen 
från dåvarande kretsloppskontoret och redovis-
ningen i översiktsplanen är därför inte särskilt 
omfattande. Denna brist har identifierats och 
är en av anledningarna till att detta avfalls-
strategiska program tas fram. Stadsbyggnads-
kontoret ansvarar för att ta fram översiktspla-
nen, men behöver i det arbetet underlag från  
kretslopp och vatten. Förhoppningen är att 
innehållet i denna rapport ska kunna utgöra 
underlag för översiktlig planering.

Att avfallshanteringen inte redovisas utför-
ligt i översiktsplanen har inneburit att det vid 

planering varit svårt att ta hänsyn till viktiga 
befintliga svårlokaliserade avfallsanläggningar. 
Det är också, som exemplen med Högsbo och 
kretsloppspark för södra Göteborg visar, svårt 
att hitta ersättningsytor för anläggningar som 
behöver flyttas och nya ytor när behovet utökas.

5.1.7 Avfallshantering på allmän 
plats – nuläge och behov

Återvinningspolicy för skräp i papperskor-
gar beslutades av kommunstyrelsen 2011. Där 
fastställs att källsorteringen ska öka av i första 
hand av pantburkar och flaskor. Papperskorgar-
na ska också ha askkoppar för att minska ned-
skräpning med fimpar. Under sommarhalvåret 
ska grillställ för engångsgrillar ställas ut. Vid 
evene mang ska engångsförpackningar undvikas 
och källsortering ska finnas. Staden ska också 
verka för att producenterna tar ansvar även för 
återvinningen av förpackningar som slängs i  
stadens papperskorgar. Det är huvudsakligen 
Trafikkontoret och Park- och naturförvalt-
ningen som ansvarar för städning på allmän 
plats.

Samtidigt brukar vanligen belastningen på 
 stadens papperskorgar öka i anslutning till eve-
nemangen. Det finns ett system med pappers-
korgar för källsortering som används då.

Idag finns det cirka 4 300 papperskorgar i  
Göteborg. Många av dem har askfat i locket 
och 140 av papperskorgarna har utrustats med 
speciella returrör för att öka återvinningen av 

Bilretur - bilproducenternas gemensamma mottagnings-
system för uttjänta bilar.

”Göteborgspapperskorgen” med pantlock i sidan och askfat i 
locket. Foto: Maria Börgeson
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returflaskor. Papperskorgarna töms olika ofta 
på olika platser i staden. I centrala staden töms 
papperskorgarna minst en gång per dag. Städ-
ningen i Göteborg ser olika ut beroende på  olika 
platser i staden. I centrala staden städas det  varje 
dag med sopmaskin, spolning, plocktänger eller 
borstar. Innehållet i papperskorgarna har un-
dersökts och det är huvudsakligen matavfall, 
hundbajs och förpackningar. Erfarenheter från 
platser där man erbjuder sort ering är att avfal-
let blir svårt att återvinna då sorteringen är för 
dålig. Vid en eventuell framtida utökning av 
sortering kommer behållarna ta upp en något 
större plats.

Park och naturförvaltningen sköter 290 lek-
platser i Göteborg som städas minst en gång i 
veckan. De sköter också ca 2 000 hektar park-
mark där papperskorgar töms från varje dag till 
var 14e dag beroende på behov och gräsytor, 
planteringsytor och belagda ytor städas regel-
bundet.

Allmänna platser i staden används även för 
evenemang av olika slag. Det avfall som upp-
står då är vanligen att betrakta som hushålls-
liknande avfall eller verksamhetsavfall och den 
som är ansvarig för evenemanget är ansvarig 
för städning, hyra av behållare och beställer 
hämtning av fast avfall (för toalettavfall be-
ställer toalettuthyraren tömning) och bestäm-
mer också vilka fraktioner som erbjuds. Avfal-
let från evenemang ska så långt som möjligt  
sorteras i fraktionerna matavfall, förpackningar, 

tidningar, brännbart avfall och eventuellt byg-
gavfall. Arrangören ska också se till att vägen 
fram till behållarna och toaletterna är tillräck-
ligt bred och kan bära sopbilarna. 

5.1.8 Sammanfattning – viktigaste 
bristerna på översiktlig nivå

• Plats för avfallsanläggningar Stort behov 
av platser för stora viktiga svårlokaliserade 
avfallsanläggningar, återvinningscentra-
ler, mellanlager, omlastningsanläggningar,  
behandlingsanläggningar både privata och 
kommunala. Idag hanteras ca 1,2  miljoner 
ton avfall, med miljötillstånd. Fram till 
2035 kan det öka till 2,3 miljoner ton. 
Central placering föredras, vissa befintliga 
anläggningar ligger inom utredningsom-
råden för bebyggelse. Idag stor brist på 
kretsloppspark och ÅVC i centrala eller 
södra Göteborg, eftersom Högsbo ÅVC 
inte räcker till och inte ger plats för återan-
vändning – behoven avser både att bevara 
befintliga anläggningar, att ersätta när det 
inte är rimligt att bevara och komplettera 
när behoven ökar. På kort sikt brist på plats 
för slagg och aska som idag tas emot på 
Tagene. 

• Behov av omlastningsstationer när kon-
ventionella sopbilar inte går att använda på 
grund av stadsmiljöskäl eller bärighetskrav.

Foto: Frank Palm
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STRATEGI
Plats för avfallets infrastruktur 
för dagens och framtidens behov

STRATEGI
Effektiv avfallsinsamling genom 
bättre planeringsunderlag

ÅTGÄRDER
• Öka kunskapen hos i första hand 

stadsbyggnadskontoret, fastighets-
kontoret och trafikkontoret om avfal-
lets infrastruktur genom att använda 
det avfallsstrategiska programmet.

Stadsbyggnadskontoret  
ansvarar:
• Ge riktlinjer för att säkra behovet av 

plats för större avfallsanläggningar 
med tillhörande transportvägar i kom-
mande översiktsplan.

• Peka ut lämpliga områden för avfalls-
hanteringsanläggningar i  
kommande översiktsplan.  

• Omlokalisering av centralt placerade 
avfallsanläggningar ska beaktas vid 
utbyggnad. 

Fastighetskontoret ansvarar:
• Förvärva, iordningställa och tillhanda-

hålla samt sälja och upplåta mark för 
avfallsanläggningar. 

Kretslopp och vatten ansvarar:
• Lämna underlag för att beskriva 

behovet och befintliga anläggningar, 
redovisas med nuläge och  aktuella 
prognoser i avfallsstrategiska program-
met. Särskilt viktigt inför kommande 
ÖP. Kretslopp och vatten bevakar 
aktivt och uppmärksammar beho-
vet i olika dialoger med planerande 
förvaltningar vid startmöten, remisser, 
workshops med mera.

Miljöförvaltningen ansvarar:
• Lämna underlag över avfallsanlägg-

ningar till Kretslopp och vatten på 
begäran.

ÅTGÄRDER
Stadsbyggnadskontoret  
ansvarar:
• Ta fram en avfallsutredning som un-

derlag för planeringen i tidiga skeden 
(”programskedet”) vid behov. Det 
kan vara när stadsområden utformas 
så att konventionell avfallshantering 
försvåras vid förtätning, eller när 
återvinningsstationer påverkas. Av-
fallsutredningen ska visa på behov av 
omlastningsstation eller andra lösning-
ar. Avfallsutredningen ska beskriva hur 
allt avfall som kan förväntas i området 
(till exempel verksamhetsavfall och 
hushållsavfall inklusive producentan-
svarsmaterial, grovavfall och fettavskil-
jarslam) ska hanteras. Finansiera av-
fallsutredningar som hanterar problem 
som orsakas av förändringar på grund 
av planer och program.

Fastighetskontoret ansvarar:
• Eventuella avtal som behövs med 

fastighetsägare för gemensam avfalls-
hantering eller samordning av gods 
och avfall. 

• Mark för eventuell omlastning eller 
andra avfallshanteringsytor i avtal 
enligt ovan. 

Kretslopp och vatten bistår:
• Aktivt stöd vid framtagande av av-

fallsutredning (ex. Gör rum för miljön, 
nyckeltal för avfallsmängder). Under-
lag avgör behovet av avfallsutredning 
och lämplig omfattning. Granskning 
av avfallsutredning. Ta fram koncept-
förslag för omlastningsstation med 
hushållsavfall och eventuellt andra 
avfallslösningar. Finanseiera avfalls-
utredningar som handlar om problem 
med befintlig avfallshantering eller 
utveckling av ny.

5.2 Vad ska göras? 
Strategier och åtgärder för avfallshantering i den översiktliga planeringen

För att få en bättre avfallshantering med de förutsättningar och utmaningar som presenterats här har 
nya strategier och åtgärder för avfallshanteringen i den översiktliga planeringen tagits fram.
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Beskrivning av strategierna

I översiktsplaneringen ska det pekas ut verk-
samhetsområden där avfallsanläggningar kan 
lokaliseras med tanke på transporteffektivitet 
och störningar. Detta är ett behov både vid 
omlokaliseringar och ökade avfallsmängder. 
Befintliga anläggningar för avfallshantering ska 
pekas ut i översiktsplanen på samma sätt som 
de finns i detta program och de finns också i 
stadens GIS-verktyg Infovisaren.

En plats för en kretsloppspark i södra  Göteborg 
med nära tillgänglighet ska identifieras och 
planläggas. För att öka återbruk och återvinning 
kan alla återvinningscentraler behöva komlet-
teras med förbättrade mottagningsmöjligheter 
vilket kan öka behovet av yta. Även kretslopps-
platser i södra skärgården kan behöva komplet-
teras för att ge utökade sorteringsmöjligheter. 

En lösning för tättbebyggda utbyggnadsområ-
den kan vara små fordon och omlastning. Detta 
innebär att det behövs plats för omlastning för 
att inte insamlingsarbetet ska bli ineffektivt. 

Ett annat sätt att skapa en effektiv insamling 
är att samordna insamling av avfall som idag 
faller under olika ansvar. För att möjliggöra 
sam ordnad insamling kan det då krävas sär-
skilda avtal med fastighetsägare om samordnad 

insamling av kommunalt avfall, gods och pro-
ducentansvarsmaterial från boende och verk-
samheter. 

En nyligen utförd utredning visar att samord-
ning ger effektivt insamlingsarbete trots små 
insamlingsfordon. Staden bör verka för att 
samordna avfallstransporter för olika brukare 
och olika avfallsslag och eventuellt även gods i 
lämpliga utbyggnadsområden. En avfallsutred-
ning behövs då för att tydliggöra behov av ytor, 
särskilda avtal och kostnader.

Vid programarbete i områden som har ett  
behov av återvinningsstationer ska dessa  
inkluderas i arbetet. Kretslopp och vatten  
samråder med FTI AB för att kunna svara på 
om det finns behov. Om det finns behov av 
flera återvinningsstationer eller planen innebär 
att det försvinner befintliga bör en avfallsutred-
ning tas fram som visar hur behovet av åter-
vinning täcks för hushåll i området genom att 
bevara, komplettera och ersätta återvinnings-
stationerna.

Troligen behöver en avfallsutredning göras vid 
en handfull tillfällen per år, beroende på vilka 
områden som planläggs.
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6.  
Avfallshantering inom samhällsplaneringens 
detaljerade nivå

– nuläge, brister och strategier

6.1 Om kartläggning 
av nuläge och brister på 
detaljerad nivå
Detaljnivån omfattar avfallsfrågor som normalt 
kan hanteras inom detaljplaner, områdesbe-
stämmelser och i bygglov.

Kartläggning och bristanalyser på detaljnivå 
har genomförts i tre delar. Den första delen 
avser kartläggning och bristanalys av stadens 
processer och knyter an till avsnittet om avfall 
i stadsplaneringen i avsnitt 2.3.5. Den andra 
delen avser en kartläggning och bristanalys 
utifrån de olika hämtningssystem som före-
kommer i staden. Den tredje och sista delen 
är en kartläggning och bristanalys utifrån olika  
bebyggelsestrukturer i staden. 

På denna nivå är bristerna avseende avfalls-
hanteringens plats i staden mer platsspecifika 
och olika. Det innebär dels att bristerna inte 
enkelt kan adresseras med generella strategier. 
Men det innebär också att bristerna oftast kan  
avhjälpas med små åtgärder om man uppmärk-
sammar dem. Förhoppningen är att avsnitten 
nedan om hämtningssystem och bebyggelse-
strukturer kan vara ett stöd för att uppmärk-
samma bristerna och åtgärda dem.

6.2 Nuläge och brister 
avseende stadens processer 
Planprocessen sker i flera steg och hur avfalls-
frågorna hanteras i processerna idag beskrivs i 
avsnitt 2.3.5. Genom intervjuer och process-
kartläggning har identifierats skeden där av-
fallshanteringen kan lyftas in mer i processen 
eller där rutiner kan förbättras. Ofta pågår  
parallellt med planprocessen som stadsbygg-
nadskontoret ansvarar för även en exploate-
ringsprocess där fastighetskontoret ansvarar. 

6.2.1 Tidiga skeden

I de första skedena där det beslutas om en plan 
skall tas fram är avfallshanteringsfrågan sann-
olikt bara aktuell när det avser planläggning av 
anläggningar för avfallshantering. Då är det i 
första hand behovet av anläggningen som det 
beskrivs i kapitlet om översiktsnivå som är  
relevant. I ett program är avfallshanterings-
frågan aktuell om det inom området finns en 
stor eller viktig avfallsanläggning, om återvin-
ningsstationer berörs eller om det finns  problem 
med befintlig avfallshantering. Det kan också 
vara relevant om det finns möjlighet för loka-
lisering av en avfallsanläggning inom området.

I exploateringsprocessen sker, om kommunen 
är markägare, en markanvisning och skrivs ett 
markanvisningsavtal. Det är att likna vid en 
avsiktsförklaring kring vad marken ska använ-
das till. I detta skede är avfallshanteringsfrågan 
normalt inte aktuell, men precis som för detalj-
planens tidiga skeden kan det vara relevant om 
en viktig avfallshanteringsanläggning berörs 
eventuellt också återvinningsstationer om det 
är en särskilt viktig lokalisering.

6.2.2 Startmöte

På startmötet deltar handläggare från kretslopp 
och vatten och bevakar avfallsfrågorna. På så 
sätt lyfts vilka avfallshanteringsfrågor som är 
relevanta i den aktuella planen.

I samband med startmötet identifieras om  några 
särskilda utredningar behövs för att ta fram 
planen, till exempel en dagvatten utredning. På 
samma sätt skulle en avfallsutredning kunna 
behövas om planen påverkar avfallshanteringen 
i stor utsträckning, till exempel flera återvin-
ningsstationer berörs av förändringar. En brist 
som identifierats i detta skede är att det är 
oklart när en avfallsutredning behövs, vem som 
ansvarar för den och vad den bör innehålla.
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6.2.3 Planutformning

I arbetet med utformandet av samrådshand-
lingen eller planen kunde man tidigare emel-
lanåt se en brist på hantering av avfallsfrågor. 
Idag deltar normalt ingen handläggare med av-
fallsexpertis, men de rådfrågas ibland vid  behov.  
Mer och mer ofta deltar handläggare med av-
fallskunskaper. Stöd finns i skriften ”Gör rum 
för miljön”, men sannolikt finns idag fortfaran-
de en risk för brist på avfallsperspektiv i detta 
processteg. I planen eller dess planbeskrivning 
bör det framgå hur avfallshanteringen ska 
 lösas både för vanligt hushållsavfall, utsorte-
rat producentansvarsmaterial, grovavfall och 
eventuellt flytande avfall samt hur angöring av 
avfallsfordon ska ske och om någon återvin-
ningsstation påverkas eller behövs och vem som 
ansvarar för och bekostar de olika delarna. 

För tredimensionell fastighetsbildning eller för 
fastigheter med komplicerad angöring är det 
viktigt att bevaka att de får tillräckliga avfalls-
utrymmen på platser dit avfallsfordon kan köra 
och stanna.

6.2.4 Samråd och granskning

När ett planförslag finns klart remitteras det 
till kretslopp och vatten som svarar för kon-
troll av avfallshanteringsfrågorna. Här före-
kommer ibland en otydlighet i vilka delar av 
kretslopp och vattens remissvar som riktar sig 
till stadsbyggnadskontoret avseende planen 
 eller bygglovfrågor och vilka som riktar sig 
till exploatören. Planens genomförandebeskriv-
ning och dess planbeskrivning utmynnar i ett  
genomförandeavtal eller exploateringsavtal 
mellan fastighetskontoret och exploatören  eller 
exploatörerna. Eftersom avfallshantering är ett 
allmänt intresse enligt plan- och bygglagen kan 
krav avseende avfallshantering ställas både när 
kommunen är markägare och när man inte är 
det. En brist är att det är oklart om krav på att 
täcka kostnader för nyetablering eller flytt av 
återvinningsstation kan ställas. 

6.2.5 Byggskede och driftsskede

Bygglov som påverkar avfallshanteringen ska 
remitteras till kretslopp och vatten och gran-
skas avseende avfallshantering. Det är då vik-
tigt att underlaget innehåller beskrivningar av 
vilket system som avses användas och relevanta 
riktningar. 

Idag finns inga klausuler om krav på avfalls-

hantering i de olika sorters arrendeavtal som 
fastighetskontoret tecknar. Ibland slarvar  
arrendatorerna med avfallshantering så det 
kan finnas behov av att reglera detta i arrende-
avtalen. När stadens förvaltningar bygger om 
gator och andra trafikytor kan det försvåra  
avfallhanteringen i befintlig bebyggelse. Trafik-
kontoret avtalar med sina entreprenörer om att 
de ska underlätta för avfallshanteringen, men 
det har ibland ändå uppstått problem. 

6.3 Nuläge och brister 
avseende hämtningssystem
Bristanalysen beskriver vilka fysiska och struk-
turella utmaningar och hinder som finns för 
olika insamlingssystem för att få till effektiv 
och rationell avfallshantering. Bristanalysen 
presenterar samlad kunskap som är relevant 
för att forma en god avfallshantering redan i  
detaljplanering och programskede, innan 
bygglov, på kvartersnivå. De olika insamlings-
system beskrivs utifrån hur systemen fung-
erar generellt idag och vad som är problema-
tiskt samt vilka faktorer som kan påverka hur 
väl systemet fungerar. Genom att beskriva 
tillgänglighet och säkerhet för avfallsperso-
nal och de boende, behov av kompletterande  
insamlingssystem, områdesutformning samt 
ansvarsfrågor försöker beskrivningarna av de 
olika insamlingssystemen belysa faktorer som 
är viktiga att inkludera i ett tidigt skede av 
detaljplaneringen. Generella brister som kan 
 finnas som inte är beroende av valt system är 
att tillfartsvägar inte har tillräcklig bredd eller  
bärighet eller att avfallshämtningen orsakar 
buller och lukt eller drar till sig skadedjur. I 
fastigheter med verksamhetslokaler kan det 
uppstå väldigt olika slags versamhetsavfall i 
 olika stora mängder beroende på typ av verk-
samhet. Verksamhetsavfallet kan behöva an-
dra system än de som används för hushållsav-
fall och det förekommer problem om de ska  
hanteras innom samma ytor. 

6.3.1 Kärlbaserade system  
– vilka finns, hur de fungerar och 
vad som kan bli bättre

Avfallsrum i bostadshus

beskrivning

Denna typ av insamling 
är vanlig i innerstaden och 
äldre flerbostadshus. Ofta är 
avfalls rummen placerade i 
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bostadshusens entréplan med ingång från gata 
eller gård. I avfallsrummen finns ofta flera frak-
tioner för boende och verksamheter att sortera i.

att tänka på

Många avfallsrum är för små för dagens avfalls-
mängder och sortering, de kan därför behöva 
kompletteras eller utökas. Ofta är det problem 
med att framkomligheten och miljön kring av-
fallsrummet inte är anpassat för hämtningar. Då 
kan hämtningen underlättas genom att placera 
lastzoner eller stopplatser inom korta avstånd 
från fastigheten samt att undvika markbelägg-
ning som ökar dragmotståndet och även höga 
kanter, lutningar och trappor. Dragmotståndet 
ökar om marken är ojämn och lutar (mäts i 
Newton). Körvägen bör utformas så att back-
ning med avfallsfordon inte behöver ske. För 
att underlätta hämtningarna i de fall som an-
tingen avfallsrummen eller vägen fram till dem 
inte är optimalt utformade är kärlskåp eller 
fristående kärl en alternativ lösning. Trösklar, 
dörrbredder, dörrstopp, belysning, ljusinsläpp, 
städning, golvbrunn, skadedjursfritt är exempel 
på aspekter att ta med vid utformning av av-
fallsrum i fastigheter. Detta påverkar både de 
boendes trygghet och hämtningspersonalens 
arbetsmiljö.

Separat avfallshus (miljöhus)

beskrivning

Separata avfallshus är 
vanliga i områden med 
uppbrutna kvarter och 
gårdar. De kan beskri-
vas som fristående min-
dre hus avsedda för av-

fallsinsamling. De kan oftast placeras med god 
tillgänglighet för både boende och avfallshämt-
ningen, om topografin är bra. Bygglov krävs för 
att uppföra miljöhus i befintliga områden. 

Miljöhus har ofta fraktioner för både hushålls-
avfall och förpackningar och tidningar, vilket 
underlättar de boendes sortering och ökar sor-
terings- och insamlingsgraden i jämförelse med 
andra insamlingssystem. Detta eftersom att av-
fallshanteringen är synlig och möjligheterna att 
sortera rätt är så pass stora – det är lättare att 
göra rätt när strukturen är tydlig. 

att tänka på

Det kan vara så att prickad mark hindrar upp-
förande av miljöhus eller andra planbestäm-
melser som påverkar lokaliseringen. Det kan 
vara bra att redan i detaljplaneringen frigöra 
mark för miljöhus med god tillgänglighet och 

säkerhet för både boende och hämtning. 

Miljöhusen placeras ibland inne på gårdar, 
men de bör ligga nära en gata som är anpassad 
för avfallsfordon, det vill säga med rätt bärig-
hetsklassning, bredd, markbeläggning, stopp- 
och vändningsmöjligheter. Körvägen bör  
utformas så att backning med avfallsfordon inte 
behöver ske. 

Utformningen av själva miljöhuset måste även 
anpassas efter både boendes och hämtnings-
personalens behov med avseende på fysisk 
tillgänglighet och arbetsmiljö. I miljöhus finns 
ofta flera fraktioner som hämtas av olika aktö-
rer med olika ansvar. Fler aktörer innebär också 
flera intressen, vilka måste samordnas.

Öppen sorteringsgård

beskrivning

Öppna sorterings-
gårdar används 
bland annat i slutna 
innerstadskvarter som 
alternativ till avfalls-

rum i fastigheter eller istället för miljöhus i 
områden med uppbrutna kvarter och gårdar. 
Vid rätt placering och utformning kan de vara 
likvärdiga med miljöhus vad gäller sorterings-
möjligheter för boende. I öppna sorteringsgår-
dar kan utrymme för både hushållsavfall och 
förpackningar och tidningar skapas därför har 
de samma positiva sorterings- och insamlings-
effekt som miljöhusen.

att tänka på

Det är vikigt att hålla ordning och undvika 
nedskräpning i dessa då de är öppna och kan 
locka till sig skadedjur. Om de är placerade i 
semioffentliga eller offentliga rum kan det fin-
nas behov av att ha låsbara dörrar till ingången 
för att undvika att obehöriga använder sig av 
sorteringsgården. Utformningen kan behöva 
anpassas beroende på om sorteringsgården står 
i skugga eller ej. Står sopkärlen i solen och blir 
varma ökar risken för dålig lukt. 

Med fördel placeras dessa med närhet till gata 
som är anpassad för avfallsfordon, det vill säga 
med rätt bärighetsklassning, bredd, markbe-
läggning, stopp- och vändningsmöjligheter. 
Det kan vara bra att redan i detaljplaneringen 
eller programskede frigöra mark för sorterings-
gårdar med god tillgänglighet och säkerhet för 
både boende och hämtningspersonal. Körvä-
gen bör utformas så att backning med avfallsbil 
inte behöver ske. Bygglov krävs för att upp-
föra sorteringsgårdar i befintliga områden om  
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sorteringsgårdens väggar är högre än 1,1 meter 
och inte genomsiktliga. Pergolaliknande väg-
gar kräver inte bygglov. Eftersom det är vanligt 
med flera avfallsslag som hämtas av olika ak-
törer finns samma problem med ansvarsfrågor 
som kring miljöhusen.

Skåp eller fristående kärl

beskrivning

Skåp eller fristående 
kärl för avfallsinsam-
ling kan vara ett alter-
nativ till avfallsrum i 

fastighet eller som gemensamhetslösning i vil-
laområden. Antal kärl kan anpassas efter vilket 
behov som finns i området och både hushålls-
avfall och förpackningar och tidningar kan sor-
teras. Fördelen med denna typ av skåp eller kärl 
är att de tar liten yta i anspråk, är billiga, enkla 
att tömma och kan lättare placeras tillgängligt 
för både boende och hämtningar.

Om tre skåp placeras tillsammans krävs inte 
bygglov för att uppföra dem, men två skåp-
grupperingar behöver placeras med minst 50 
meters mellanrum för att inte vara bygglov-
pliktiga. Skåpen får heller inte placeras för 
nära fastighet på grund av buller och brandsä-
kerhet. Om fyra eller fler kärl i skåp placeras 
i grupp krävs bygglov, men det behövs sällan 
detaljplaneändringar.

att tänka på

Med fördel placeras dessa med närhet till gata 
som är anpassad för avfallsfordon, det vill säga 
med rätt bärighetsklassning, bredd, markbe-
läggning, stopp- och vändningsmöjligheter. 
Det kan vara bra att redan i detaljplaneringen 
frigöra mark för avfallshantering med god till-
gänglighet och säkerhet för både boende och 
hämtning. Körvägen bör utformas så backning 
med avfallsbil inte behöver ske.

Om dessa placeras i semioffentliga eller offent-
liga rum kan det finnas en risk för att obehöriga 
använder skåpen för annat avfall eller lämnar 
avfall utanför skåpen. Detta ger ett ostädat in-
tryck i stadsbilden och drar även till sig skade-
djur. Det är möjligt att låsa skåpen för obehö-
riga. Om de placeras i skugga minskar risken 
för dålig lukt från avfallet.

Sopnedkast

beskrivning

I vissa äldre hus finns sop-
nedkast kvar. Denna lös- 
ning är vanligast i 
1950–60-talshus. Ingång-
en till avfallsrummen kan 
ibland vara placerade på 
innergårdar eller i källare.

att tänka på

Avfallsrum för kast är ofta placerade så att det 
innebär långa dragvägar eller att avfallsfordon 
måste köra in på gårdar som inte är anpassade 
för detta. Dragväg är vägen från den plats där 
kärlet är placerat hos kunden fram till närmaste 
ställe som sopbilen kan stanna på. Sophäm-
taren drar kärlet längs dragvägen. Förutom 
de aspekter som är viktiga att tänka på vid  
utformning av avfallsrum i fastigheter är det 
även viktigt att se till att framkomligheten 
och miljön kring avfallsrummet är anpassat 
för hämtningar. Det handlar om att minimera 
dragvägar och dragmotstånd genom att placera 
lastzoner eller stopplatser inom rätt avstånd 
från fastigheten samt att undvika markbelägg-
ning som ökar dragmotståndet och höga kan-
ter, lutningar, trappor. Dragvägen bör vara så 
kort som möjligt och får vara max 25 meter. 
Körvägen bör utformas så att backning med 
avfallsfordon inte behöver ske.

Sopnedkasten är inte optimala ur sorterings-
synpunkt då de främst är till för restavfall och 
ibland även matavfall. Detta och att avfallet 
inte är ”synligt” påverkar sorterings graden och 
det är inte ovanligt att förpackningar och tid-
ningar samt annat avfall också slängs i sopned-
kasten. Då är det risk att kärlen blir överfulla 
och att det blir stopp i nedkasten.

6.3.2 Stora behållare och system 
– vilka finns, hur de fungerar och 
vad som kan bli bättre

Container

beskrivning

Containrar har hög 
insamlingskapacitet 
i jämförelse med an-
dra insamlingssystem. 

Denna typ av insamling är relativt lätthanterlig. 
Permanent container kräver bygglov och måste 
även leva upp till bland annat räddningstjäns-
tens krav på avstånd från fastighet. En  container 
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får inte placeras i anslutning till fastighetens 
friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger  eller 
uteplatser. Sorteringsmöjligheterna är inte 
optimala i container som kan användas för  
enbart restavfall, matavfall eller grovsopor.

att tänka på

Den kan användas som lösning när andra alter-
nativ inte är möjliga att etablera eller tempo-
rärt i väntan på att annat alternativ ska etable-
ras, som exempelvis kärlskåp eller miljöhus. 
Containrar behöver placeras tillgängligt för 
både boende och avfallsfordon. Det innebär 
både tillräckligt breda och fria vägar samt att 
markbeläggningen har rätt bärighetsklassning. 
Då containrarna oftast töms på plats förekom-
mer ofta förhöjda bullernivåer vid tömning.

Insamlingen behöver antingen kompletteras 
med förpackningsinsamling eller så hänvisas 
till återvinningsstationer i närheten. Det finns 
även en risk att obehöriga brukar containern 
och att avfall lämnas utanför inkasten. 

Underjordsbehållare

beskrivning

Underjordsbehållare kan 
byggas i områden med 
restytor, som bostads-
områden med uppbrutna 
kvarter utanför stadens 
centrala delar. Systemet 

kan möjliggöra bra trafiklösningar. Dessa töms 
med hjälp av kranbil och kräver därför högre 
fri luft än vanliga avfallsfordon. Behållarna 
finns i flera storlekar och fungerar för restav-
fall, matavfall, förpackningar och tidningar. 
Beroende av vilken storlek och vilket antal be-
hållare som planeras behövs bygglov. Vanligen 
kan två stora och en liten underjordsbehållare 
placeras tillsammans utan bygglov.
att tänka på

Av säkerhetsskäl bör underjordsbehållare inte 
placeras inne på bostadsgårdar, även om det 
ger de boende kortare avstånd till behållarna. 
Säkerhetsriskerna är bland annat brandrisken, 
buller och backning med avfallsfordon. För att 
få bra lösningar kan detta tas med i detaljplane-
ringen på detaljplanens illustrationskarta. 

De bör kompletteras med insamling av för-
packningar och tidningar, farligt avfall och 
grovavfall. Om det inte görs så ökar risken för 
felsortering. Precis som sopnedkast i fastighet 
är inte avfallssorteringen synlig och därmed 
ökar felsorteringarna. Om underjordsbehållar-
na är placerade i semioffentliga eller offentliga 

rum ökar risken för att de brukas av obehöriga 
som slänger avfall i eller bredvid behållarna. 
Behållarna kan låsas om behovet finns.

Sopsug

beskrivning

Sopsug innebär att 
avfallet samlas upp i 
en tank nedanför ett 
inkast och sedan sugs 

regelbundet till en uppsamling. Antingen av 
stationär utrustning till en container eller direkt 
till en sopsugsbil vid tömning. Inkasten place-
ras ofta utomhus. Sopsugsystem möjliggör ofta 
bra  trafiklösningar. 

att tänka på

System med sopsug är yteffektiva och passar 
därför i områden som karaktäriseras av slutna 
kvarter och hög täthet. Däremot är antalet 
fraktioner begränsade och kompletterande 
system för exempelvis förpackningar och tid-
ningar, farligt avfall och grovavfall behövs för 
att öka sorteringsgraden. Sopsugen är en ”dold” 
insamling som påverkar sorteringsgraden.  
Genom att placera inkast i anslutning till andra 
sorteringsutrymmen kan sorteringsgraden öka 
då fler fraktioner är lika tillgängliga. Om endast 
inkast placeras i trapphus eller i lägenhet kan 
sorteringsgraden minska då det är enklare för 
boende att kasta allt i sopsugssystemet än att 
sortera utanför bostaden. 

Sopsugssystem är sårbara och blir obrukbara 
om det blir stopp eller om någon del i systemet 
slutar fungera. Därför är det viktigt att kunna 
tillhandahålla tillfälliga lösningar.

Tömning av sopsugssystem är effektiva och 
ofta säkra då behållarna är placerade på av-
stånd från bostäder och gårdar och det ofta 
finns möjlighet att utforma hämtställena till-
gängliga för avfallsfordon och antalet transpor-
ter i området minskar. 

att tänka på särskilt för mobil sopsug

Anslutningspunkter för mobila sopsugssys-
tem bör placeras lättillgängligt, utanför själva  
bostadsområdet samt med tillräckligt utrymme 
för avfallsfordon att stanna. Förslagsvis intill 
vändplats eller parkering. Detta för att buller-
nivåerna vid de ibland långa tömningarna 
kan störa de boende, men även för boendes 
säkerhet och avfallspersonalens arbetsmiljö. 
Backningar och krångliga miljöer undviks.  
Anslutningspunkter kräver inget bygglov men 
en anmälan.
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att tänka på särskilt för stationär sopsug

Avfallet från en sopsugcentral samlas upp i 
containrar. Den stationära sugutrustningen och 
tillhörande containrar bör placeras en bit ifrån 
bostadsområdet för att minimera säkerhets-
risker samt buller som uppstår vid tömningar. 
Denna byggnad tar mark i anspråk och måste 
därför tas med tidigt i planeringsprocessen om 
en stationär sopsugcentral ska etableras. 

6.4 Nuläge och brister 
avseende bebyggelsestruktur
Syftet är att beskriva vilka fysiska och struk-
turella utmaningar som finns i olika stadstyps-
områden för att få till effektiv och rationell av-
fallshantering för i första hand hushållsavfallet. 
Samlad kunskap presenteras som är relevant för 
att forma en god avfallshantering redan i detalj-
planering eller programskede, innan bygglov, på 
kvartersnivå både i befintliga och nya områden. 
Beskrivningarna omfattar i huvudsak hushålls-
avfall, förpackningar och tidningar, men även 
grovavfall, farligt avfall, elavfall, slam och fet-
tavskiljare nämns.

Avfallshanteringen beskrivs i olika stadsom-
råden utifrån hur insamlingen generellt ser ut 
idag och vad som är problematiskt samt vad 
som fungerar bra i respektive typområde idag. 
Genom att beskriva tillgänglighet och säker-
het för avfallspersonal och de boende, behov 
av kompletterande insamlingssystem, områ-
desutformning samt ansvarsfrågor försöker  
beskrivningarna av de olika stadsområdena  
belysa faktorer som är viktiga att inkludera i ett 
tidigt skede av detaljplaneringen.

Områdena är beskrivna med hjälp av Stads-
byggnadskontorets Om stadens utformning 
– Stadsbyggnadskvaliteter Göteborg (2008), 
 varifrån även områdesfigurerna är hämtade.

6.4.1 Typområde 1: 
Kvartersstaden

Beskrivning av området

Traditionell kvartersstad finns bland annat 
i stenstaden inom 
vallgraven och i cen-
trala delar av staden 
som Lorensberg och 
Vasastaden. Även 
stadsdelar med 
landshövdingehus 
som Kvillestaden, 

Gamlestaden, Lunden, Gamla Masthugget och 
Majorna är traditionell kvartersstad. Den tradi-
tionella kvartersstaden karaktäriseras av slutna 
kvarter, sammanhängande gatustruktur och få 
obestämda ytor. Entréer och portar mot gatan 
och i bottenvåningarna finns ofta utrymmen 
för verksamheter.

Avfallshanteringen

Insamlingssystem: I kvartersstaden är av-
fallsrum i fastigheterna vanligast. Ibland före-
kommer insamling på innergårdar i komple-
mentbyggnader, skåp eller fristående kärl. I 
vissa områden i till exempel Majorna finns även  
mobil sopsug.

Tillgänglighet och säkerhet: Avfallsrummen 
i fastigheterna är ofta små och trånga jämfört 
med dagens avfallsmängder. Därför är det svårt 
att få plats med en heltäckande sortering. För 
att undvika avfallsrum inne i fastigheterna finns 
ibland skåp eller fristående kärl placerade på 
innergårdarna. Både avfallsrum i fastighet och 
utomhuslösningar kan innebära långa, krång-
liga och tunga dragvägar för hämtningsperso-
nal. Rummen är ibland placerade i källarrum, 
som nås via trånga gångar och trappor. Detta  
belastar personalen fysiskt och innebär en  
sämre arbetsmiljö.

Där kullersten och lutningar förekommer blir 
dragmotståndet tungt och de största kärlen kan 
inte alltid användas. Höga kanter, parkerade 
bilar på gata, få vändningsmöjligheter, gatans 
bärighetsklassning och avsaknaden av lastzoner 
är andra faktorer som försvårar avfallshämt-
ningen. I dessa områden bör avfallsfordon inte 
behöva köra på innegårdarna, för både de boen-
des och personalens säkerhet.

I områden som har mobil sopsug minskas tung 
trafik inne i kvarteren. Å andra sidan behövs 
kompletterande insamlingssystem för de frak-
tioner som inte omfattas av sopsugen.

Kompletterande system: I och med att avfalls-
rummen ofta är små och ibland dåligt utfor-
made är det svårt att få plats med flera kärl och 
fraktioner. Sorteringsmöjligheterna blir då be-
gränsade och insamling av förpackningar och 
tidningar nedprioriteras. 

Eftersom att det kan vara svårt att skapa ut-
rymmen för insamling av förpackningar och 
tidningar i dessa områden är det viktigt att 
redan i detaljplaneringen av områden frigöra 
mark för återvinningsstationer. I befintliga om-
råden kan det vara svårt att etablera nya åter-
vinningsstationer när behovet finns. I och med 
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att det finns få restytor i denna typ av område 
måste återvinningsstationer då placeras i när-
heten av fastigheter och bostäder. Det innebär 
förhöjda bullernivåer vid tömning och använd-
ning. Grovsoprum saknas i regel i denna typ av 
områden. I och med gaturummets utformning 
är det svårt att få till både permanenta och till-
fälliga containerplatser på gatorna för insam-
ling av grovsopor.

Utformning: Andra omständigheter som för-
svårar avfallshanteringen i den täta kvarters-
staden är omläggning och omformningen av 
cykelbanor. Cykelbanenätet i staden utvecklas 
och förbättras, det innebär till exempel att nya 
sträckor byggs och befintliga cykelbanor sepa-
reras från antingen gång- eller bilväg. De nya 
cykelbanorna ska nu samsas med befintliga 
funktioner i gaturummet men tar samtidigt 
mer yta i anspråk än tidigare. Den nya ut-
formningen av cykelbanorna innebär i många 
fall att avståndet mellan en eventuell lastzon 
och det avfall som ska hämtas blir längre och 
ibland att fler trottoarkanter måste passeras då 
cykelbanan är placerad mellan stopplats och 
fastighet. Utöver ökat dragmotstånd påverkas 
även avfallspersonalens säkerhet när cykel-
bana måste passeras. Cykelfartsgator, som vid  
Västra Hamngatan, med lastzoner eller tillfäl-
liga parkeringsförbud som frigör stopplatser 
för avfallsfordon är då ett bättre alternativ än 
separata cykelbanor.

Ansvarsproblematik: I innerstaden samsas 
ofta boende och verksamheter i samma avfalls-
rum. Det innebär att konkurrensen om det lilla 
utrymme som finns blir hårdare och ansvars-
frågan kring avfallsinsamlingen mer komplice-
rad. Det blir svårare att få plats med de kärl och 
fraktioner som behövs samt att hålla isär dem 
mellan boende och verksamheter. I vissa delade 
avfallsrum finns en önskan om att kunna sätta 
lås på kärl för att hålla isär kostnaderna, vilket 
försvårar sophämtningen.

Fettavskiljare och slam: Tömning av fettav-
skiljare är vanliga i den här typen av områden 
där det förekommer restauranger. Fettavskiljar-
na måste tömmas med jämna intervaller under 
året. Slamsugningsfordonen måste ha möjlig-
het att komma nära  anslutningspunkterna, 
helst inom 20 meter. Vägen fram till fastig-
heten måste även uppfylla rätt bärighetsklass-
ning, vara tillräckligt bred och ha möjlighet att 
stanna till på.

Vid detaljutformning av nya områden är det 
viktigt att tänka på var anslutningspunkterna 
placeras. Det är bättre att låta slamsugnings-

fordon stanna till längs en gata som är rätt  
dimensionerad än att placera anslutningspunk-
ter vid gågator, torg eller likande. Det förbätt-
rar både tillgängligheten och säkerheten vid 
tömningar då anslutningspunkterna blir lättare 
att nå och risker förenade med att köra stora 
 fordon bland gående minimeras.

6.4.2 Typområde 2:
Omvandlingsområden och 
förtätning

Beskrivning av området

Eriksberg, Nya Kvil-
lebäcken och delar av  
Kviberg är  exempel 
på denna typ av om-
råden och kan beskri-
vas som en variant av 
kvartsstaden. Dessa 
områden karaktä-

riseras av hög täthet, slutna kvarter och sam-
manhållen gatu- och gångvägsstruktur. Vissa 
områden är trafikseparerade medan andra är 
trafikintegrerade. Entréer ligger mot gata eller 
gård och i bottenplan finns ofta utrymme för 
verksamheter. Det finns få obestämda ytor el-
ler restytor i denna typ av områden. Område-
nas utformning kan till viss del jämföras med 
traditionella kvartsstaden med avseende på  
täthet och utformning.

Avfallshanteringen

Insamlingssystem: Avfallshanteringens ut-
maningar i denna typ av områden är i mångt 
och mycket de samma som i den traditionella 
kvartersstaden. Insamlingen sker främst ge-
nom mobil eller central sopsug och avfallsrum i  
fastigheter.

Tillgänglighet och säkerhet: Inkast till 
sopsugssystem kan placeras med god tillgäng-
lighet för de boende, både i fastighet eller  
utanför. Sopsug måste kompletteras med andra 
insamlingssystem och för att öka sorteringsgra-
den bör systemen placeras i närheten av var-
andra. Sopsugsinkast i trapphus är väldigt till-
gängligt för de boende, men minskar samtidigt 
sorteringsgraden. Anslutningspunkt för mobil 
sopsug eller containerplats för central sopsug 
kan med fördel placeras utanför det direkta 
bostadsområdet. När avfallspersonalen inte be-
höver köra inne i kvarteren med funktionsblan-
dade gator minskar bland annat behovet för att 
vända och backa i trånga utrymmen. Detta ökar 
även de boendes säkerhet.



36

placeras. Det är bättre att låta slamsugningsfor-
don stanna till längs en gata som är rätt dimen-
sionerad än att placera anslutningspunkter vid 
gågator, torg eller likande. Det förbättrar både 
tillgängligheten och säkerheten vid tömningar 
då anslutningspunkterna blir lättare att nå och 
risker förenade med att köra stora fordon på 
torg minimeras. 

6.4.3 Typområde 3: 
Uppbrutna kvarter, modernism, 
trafiknära och trafikseparerade 
områden

Beskrivning av trafiknära områden

Lamellhus i park och i kvarter:
Grannskapsområden 
med friliggande la-
mellhus, i park eller 
kvarter, från 1940- 
och 50-talet. Finns 
bland annat i Torpa, 
Guldheden, Kyrkbyn, 
Kvillebäcken, Tolered,  
Kaverös och Bö. 

Punkthus vid gata: 
Denna typ av områden 
är vanliga där geografin 
är till exempel backig 
eller bergig. Punkthus 
vid gata finns ibland 
annat Guldheden, 
Högsbo, Frölunda, Bi-
skopsgården och Kor-

tedala. Liknande områden finns även i mer 
centrala delar av staden, som Föreningsgatan i 
Vasastaden, Brämaregården och Gråberget.

Skivhus: 
Grupper med skivhus 
byggdes under 1950- 
och 60-talet i stadens 
förorter och placerades 
ofta intill park, som i 
exempelvis Brunnsbo, 
Kviberg, Frölunda och 
Högsbo. I halvcentrala 

delar av staden finns trafikseparerade skivhus-
områden, som till exempel i Prästgårdsängen, 
Landala och Nordostpassagen. 

Entréerna i dessa typer av områden är mot 
gata eller gård, gatustrukturen är nätformad 
och det finns visst utrymme för verksamheter 
i gatuplan. Det finns få restytor i denna typ av 
områden.

Kompletterande system: För att vara ett hel-
täckande system bör det finnas utrymmen för 
grovsopor, förpackningar, tidningar och elavfall. 
Dessa utrymmen måste vara mot gata för att 
underlätta hämtningar. Men i och med att det 
eftersträvas höga exploateringstal i denna typ 
av områden prioriteras utrymmen som genere-
rar intäkter framför de som innebär kostnader, 
det vill säga att avfallsutrymmen minimeras för 
att ge plats för bostäder och verksamheter. 

Eftersom att det kan vara svårt att skapa ut-
rymmen för insamling av förpackningar och 
tidningar i dessa områden är det viktigt att re-
dan i detaljplaneringen av områden antingen 
möjliggöra fastighetsnära sortering i avfallsrum 
eller frigöra mark för återvinningsstationer. I 
befintliga områden kan det vara svårt att eta-
blera nya återvinningsstationer när behovet 
finns. Detta eftersom att de kräver bygglov, 
vilket öppnar upp för närboende och sakägare 
att överklaga etableringen. I täta områden är 
detta problematiskt då återvinningsstationerna 
i stort sett måste placeras i närheten av fastig-
heter och bostäder, vilket kan störa de boende 
genom förhöjda bullernivåer vid tömning och 
när de används.

Utformning: Vad gäller områdets övergripande 
utformning är det viktigt att se till att det finns 
vändmöjligheter och stopplatser i närheten av 
exempelvis avfallsrum i fastighet eller annan 
lösning för sortering av det avfall som inte in-
kluderas i sopsugen. Det är även viktigt att se 
till att det finns bärkraftiga och tillräckligt di-
mensionerade gator fram till de utrymmen som 
är avsedda för exempelvis restauranger, så att 
tömning av fettavskiljare underlättas.

Ansvarsproblematik: I denna typ av områden 
samsas ofta boende och verksamheter i samma 
avfallsrum. Det innebär att konkurrensen om 
det lilla utrymme som finns blir hårdare och 
ansvarsfrågan kring avfallsinsamlingen mer 
komplicerad. Det blir svårare att få plats med 
de kärl och fraktioner som behövs samt att hål-
la isär dem mellan boende och verksamheter.

Fettavskiljare och slam: Tömning av fettav-
skiljare från restauranger är vanliga i den här 
typen av områden. Dessa behållare måste töm-
mas med jämna intervaller under året. Slam-
sugningsfordonen måste ha möjlighet att kom-
ma nära anslutningspunkterna. Vägen fram till 
fastigheten måste även uppfylla rätt bärighets-
klassning, vara tillräckligt bred och ha möjlig-
het att stanna till på.

Vid detaljplanering av nya områden är det 
viktigt att tänka på var anslutningspunkterna 
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Avfallshanteringen

Insamlingssystem: I denna typ av områden där 
trafiken kommer nära husen sker avfallsinsam-
lingen ofta i miljöhus eller underjordsbehål-
lare. Ofta är det relativt lätt att hitta mark för 
att etablera miljöhus i denna typ av områden.  
Tidigare har vissa detaljplaner försvårat, men 
nu finns det öppningar i lagstiftningen.

Tillgänglighet och säkerhet: I vissa fall är 
miljö hus eller underjordsbehållare  placerade 
mellan hus mot parker eller gårdar, vilket  
försvårar hämtningar när avfallsfordon måste 
köra in i området. Detta minskar de boendes 
säkerhet, skapar buller och påverkar förarnas  
arbetsmiljö negativt. 

Placering av miljöhus eller underjordsbehål-
lare i anslutning till parkering underlättar vid  
tömningar och minskar trafiken inne i 
 områdena. Vid parkeringar finns ofta även 
utrymme för att stanna och vända för avfalls-
fordonen. Detta påverkar även de boendes  
säkerhet positivt inne i området. För att insam-
lingen ska vara så tillgänglig som möjligt för de 
boende är det bra att placera miljöhusen eller 
underjordsbehållarna på väg mot hållplatser för 
kollektivtrafik.

Kompletterande system: Det finns ofta plats 
för återvinningsstationer och tillfälliga con-
tainrar för grovavfall i denna typ av områden. 
Återvinningsstationer bör finnas i de områ-
den som inte har full sortering för hushållens  
förpackningar och tidningar.

Utformning: Det som är viktigt att tänka på i 
dessa områden är att se till att det finns vänd-
zoner eller möjlighet att köra runt området. 
Detta för att avfallsfordonen ska kunna komma 
till och från miljöhus eller underjordsbehållare 
vid hämtningar. Därför är det även viktigt att 
placera avfallsinsamlingen utanför gårdar och 
parker. 

Ansvarsproblematik: I vissa områden flyttar 
fastighetsägarna avfallet från husen till hämt-
ning i stora kärl eller containrar vid gata. Detta 
gäller främst grovsopor. En annan lösning som 
förekommer är att fastighetsägare eller förval-
tare drar fram kärlen till uppställningsplats på 
gatan på tömningsdagarna. Det innebär att  
avfallsfordonen inte behöver köra in på 
 gårdarna och de boende behöver inte heller gå 
längre sträckor för att lämna sitt avfall. Kom-
munikationen mellan avfallsorganisationen och  
fastighetsskötarna blir viktig för att detta ska 
fungera bra.

Beskrivning av trafikseparerade områden

Trafikseparerad kvar-
tersstad: Trafiksepare-
rad kvartersbebyggelse 
är typisk i exempelvis 
1960- och 70-talområ-
den från slutet av mil-
jonprogrammet, som 
i Angered centrum, 

Länsmansgården, Kärra, Backa och Tynnered. 

Trafikseparerade 
lamellhusområden:
Denna typ av områden 
byggdes under miljon-
programmet och ka-
raktäriseras av att de är 
bilfria och har närhet 
till natur. Exempel på 

dessa områden är Hjällbo, Gårdsten, Bergsjön 
och Backa.

Öppna storgårdar  
i park: Bostadsom-
råden med öppna 
storgårdskvarter i 
natur- eller parkland-
skap finns i exempelvis 
Frölunda, Tynnered, 
Backa, Kortedala och 

Biskopsgården. 

Punkthus i park: Om-
råden med punkthus 
i park har samman-
hängande bilfria ytor 
som kantas av angö-
ringsgator. Kyrkbyn, 
Frölunda, Bergsjön och 
Kortedala är exempel 

på områden där denna typ av bebyggelse finns. 

Gatustrukturen i dessa områden är trafik- och 
funktionsseparerade. Det finns få lägen för 
verksamheter. Entréer är riktade mot gata, park 
eller gård. Det finns en del obestämda ytor.

Avfallshanteringen

Insamlingssystem: Denna typ av områden 
är trafikseparerade, vilket skapar ett avstånd 
antingen mellan boende och insamling eller 
mellan insamling och tömning. I denna typ 
av områden har det tidigare funnits soprum 
i källar våningar eller bottenvåningar under 
sopnedkast. Dessa har mer och mer ersatts av 
miljöhus och underjordsbehållare som det ofta 
finns relativt gott om plats för.
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Tillgänglighet och säkerhet: I de fall miljö-
hus eller underjordsbehållare finns, är de ofta 
placerade intill parkeringar eller andra platser 
nära gatan. Detta underlättar vid hämtning, då 
transporter på gårdar och gång- och cykelvägar 
undviks och påverkar inte de boendes säker-
het eller direkta boendemiljö. Däremot får de 
 boende längre sträckor att gå för att lämna sitt 
avfall. När miljöhus eller annan insamling place-
ras på gårdar försvåras hämtningarna då avfalls-
fordon måste köra in i området. Detta minskar 
de boendes säkerhet, skapar buller och påverkar 
förarnas arbetsmiljö negativt.

Det kan även förekomma att insamling sker i 
eller vid husen och att avfallsfordon måste köra 
inne på gårdarna. Det är en problematisk lös-
ning då vändzoner ofta saknas, gångvägarna 
inte är byggda för tung trafik och att de boendes  
säkerhet på gårdarna påverkas. Även förarnas  
arbetsmiljö påverkas negativt av detta. 

Kompletterande system: Det finns ofta plats 
för återvinningsstationer och tillfälliga con-
tainrar för grovavfall i denna typ av områden. 
Återvinningsstationer bör prioriteras i de om-
råden som inte har full sortering för hushållens 
förpackningar och tidningar.

Utformning: Det som är viktigt att tänka på i 
dessa områden är att se till att det finns vänd-
zoner eller möjlighet att köra runt området. 
Detta för att avfallsfordonen ska kunna komma 
till och från miljöhus vid hämtningar. Därför är 
det även viktigt att placera avfallsinsamlingen 
utanför gårdar och nära vägar. 

Ansvarsproblematik: I vissa områden flyt-
tar fastighetsägarna avfallet från husen till 
hämtning i stora kärl eller containrar vid gata. 
Detta gäller främst grovsopor. En annan lös-
ning är att fastighetsägare eller förvaltare drar 
fram kärl till uppställningsplats vid gatan på 
 tömningsdagarna. Det innebär att avfallsfordon 
inte behöver köra in på gårdarna och de boende 
behöver inte heller gå långt för att lämna sitt  

avfall. Kommunikationen mellan avfallsorgani-
sationen och fastighetsskötarna blir viktig för 
att detta ska fungera bra.

6.4.4 Typområde 4: 
Villaområden

Beskrivning av områden

Småhus i rutnät:  
Villa- och radhusom-
råden i stadens utkan-
ter, varierande storle-
kar. Både regelbundet 
eller oregelbundet ga-
tunät, rätvinkligt eller 
krokigt. Finns bland 

annat i Askim, Näset, Kungsladugård, Bräcke, 
Utby, Örgryte och Kålltorp. Entréer mot gata 
eller trädgård. Enskilda trädgårdar med tydliga 
gränser medan gatan är ett tydligt offentligt 
rum. I denna typ av områden finns få halvpri-
vata och halvoffentliga rum och restytorna är få 
eller inte alls existerande. 

Småhus i enklaver: 
Småhusgrupper i av-
gränsade enklaver, 
vanligtvis i stadens ut-
kanter som i till exem-
pel Askim, Tynnered, 
Tuve, Kärra, Bergsjön 
och Gårdsten. Entréer 

mot gata eller trädgård, där gatan vanligtvis är 
ett halvoffentligt stadsrum. Enskilda trädgår-
dar med offentliga eller halvoffentliga gröna 
mellanrum. Gatustrukturen är uppbruten och 
sambanden mellan enklaverna är otydliga. Det 
finns en del restytor i denna typ av områden. 

Avfallshanteringen

Insamlingssystem: Tidigare användes säckar 
och kärra i denna typ av bostadsområden, vilka 
kräver mindre utrymme än dagens kärl. Idag 
har varje hushåll minst ett kärl som ställs fram 
vid tomtkant på hämtningsdagar. 

Tillgänglighet och säkerhet: Gatorna i villa-
områdena är generellt smala, trånga, har kant-
stenar, otillräcklig bärighet och ibland även 
svår topografi. Detta försvårar hämtningarna i 
områdena och påverkar både arbetsmiljön och 
boendes säkerhet. 

Kompletterande system: Det saknas ofta plats 
för återvinningsstationer och tillfälliga con-
tainrar för grovavfall i denna typ av områden.  

Foto: Mostphotos.com
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Eftersom att det kan vara svårt skapa utrym-
men för insamling av förpackningar och  
tidningar i dessa områden är det viktigt att i 
detaljplaneringen av områden frigöra mark för 
återvinningsstationer. Detta gäller även vid  
åtgärder i befintliga områden. I och med att det 
finns få restytor i denna typ av område behöver 
återvinningsstationer ibland placeras i närheten 
av bostäder. Det innebär förhöjda bullernivåer 
vid tömning och användning.

Utformning: Andra problem är bristfällig snö-
röjning, parkerade bilar och häckar eller träd 
som gör gaturummet ännu smalare och svår-
tillgängligt. I dessa områden är även de gemen-
samma ytorna eller restytorna få eller inte alls 
existerande, vilket försvårar etablering av upp-
ställningsplatser eller gemensamma miljöhus.

I villaområden i enklaver saknas ibland vänd-
zoner eller möjlighet för avfallsfordon att ta 
sig runt i området utan att behöva backa. Det 
finns ofta möjlighet att etablera gemensamma 
uppställningsplatser vid infarterna till områ-
dena eller gemensamma miljöhus, vilket inne-
bär att avfallsfordon inte behöver komma in i 
själva bostadsområdena. Det är positivt ur både 
arbetsmiljöperspektiv och säkerhetsperspektiv 
för de boende.

 

KARTA 7 Exempel på gator som är svåråtkomliga gator vid vinterväglag.

Kretslopp och vatten har identifierat vissa om-
råden i staden där utformningen på områdes-
nivå inneburit återkommande problem med 
framkomligheten när det är snö. Där är ga-
tunätet sådant att det inte går att utföra av-
fallshämtning alls vid viss väderlek och istället 
ställs det ut gemensamma tillfälliga behållare 
på tillgängliga platser i dessa områden. Genom 
att känna till vilka områden det är finns det  
möjlighet att förbättra möjligheten för av-
fallshantering i samband med andra åtgärder.  
Platserna redovisas i stadens kartsystem  
Infovisaren.

Ansvarsproblematik: Generellt kan det vara 
svårt att etablera gemensamhetslösningar i 
dessa områden då det ofta kan vara svårt att 
samordna boende och markägare för att moti-
vera för varför gemensamma lösningar är bättre 
än enskilda. Ibland försvåras gemensamma lös-
ningar av brist på tillgänglig mark och ägarför-
hållanden.

Det kan också vara svårt att införa gemensam-
hetslösningar i denna typ av områden då de 
kan inkludera fler fraktioner, som förpackning-
ar och tidningar – vilket skulle kräva mer ut-
rymme. I och med att de boende ”bara” äger sin 
tomt och sitt hus och samfälligheter är ovanliga 
kan avfallsfrågan ses som ”ingens ansvar”.
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6.4.5 Typområde 5: 
Fritidshusområden och skärgården 

Beskrivning av  
områden

Dessa områden kan till 
stor del jämföras med 
villaområdena som 
beskrivs ovan. Fritids-
husområden och öarna 
i skärgården är ofta 
svårtillgängliga. Gatu-
nätet är oregelbundet, 
uppbrutet och karak-
täriseras av otydliga 
enklaver. Entréer ligger 
mot gata eller trädgård, 
där gatan vanligtvis är 
ett halvoffentligt stads-

rum. Det finns enskilda trädgårdar med offent-
liga eller halvoffentliga gröna mellanrum Det 
finns en del restytor i denna typ av områden. 
Denna typ av områden finns ofta en bit ifrån 
de centrala delarna av staden och är glest be-
folkade. Boendet i områdena är ofta säsongs-
betonat med fler boende under sommarhalvåret 
än under vintern.

Avfallshanteringen

Insamlingssystem: På fastlandet används  
oftast kärl för rest- och matavfall som töms 
med baklastare.  I skärgården används kärl i 
lättillgängliga områden och säck i de områden 
som har begränsad framkomlighet. Topografin, 
gaturummets utformning och lokala trafikbe-
stämmelser begränsar hämtningsmöjligheter-
na. I vissa fall kan en tvåfacksbil användas för 
att tömma kärl, medan man i andra fall hämtar 
säckar med fyrhjulingar med släp eller elmope-
der. I undantagsområden kan de boende lämna 
sitt avfall vid färjelägena eller annan anvisad 
plats där containrar finns.

Tillgänglighet och säkerhet: Gatorna i områ-
dena är generellt smala, trånga, har otillräcklig  
bärighet och även svår topografi. Detta för-
svårar hämtningarna i områdena och påverkar 
både arbetsmiljön och boendes säkerhet.

Kompletterande system: Det saknas återvin-
ningsstationer i dessa typer av områden i skär-
gården och ibland även på fastlandet. I skärgår-
den finns insamling av bland annat grovavfall, 
förpackningar och tidningar i behållare vid till 
exempel färjelägen.

Utformning: Andra problem är bristfällig snö-
röjning och växtlighet som gör  gaturummet 

ännu smalare och svårtillgängligt. I dessa områ-
den har kommunen sällan rådighet över rest ytor 
och de gemensamma ytorna, vilket försvårar 
etablering av gemensamma insamlingsplatser. 
Eftersom restytorna ofta är få är det även svårt 
för boende att ordna gemensamma uppställ-
ningsplatser.

Det saknas ofta vändzoner eller möjlighet för 
avfallsfordon att ta sig runt i området utan att 
behöva backa. Det kan finnas fysiska utrym-
men för att etablera gemensamma uppställ-
ningsplatser vid infarterna till områdena, vilket 
innebär att avfallsfordon inte behöver komma 
in i själva bostadsområdena, men är beroende 
av markägarens intresse för detta. Etablering av 
uppställningsplatser är positivt ur både arbets-
miljöperspektiv och säkerhetsperspektiv för de 
boende.

Ansvarsproblematik: Generellt kan det vara 
svårt att etablera gemensamhetslösningar i 
dessa områden då det ofta kan vara svårt att 
samordna boende och markägare för att mo-
tivera för varför gemensamma lösningar är 
bättre än enskilda. Det har att göra med mark 
(ägarförhållanden, tillgänglig mark), men även  
inställningen till gemensamhetslösningar. 

6.4.6 Typområde 6: 

Industri-, verksamhetsområde, 
skolor.

Köpcentrumområden och sjukhusområden

Exempelvis Backaplan, Sisjön, Bäckebol,  
Frölunda Torg, Östra sjukhuset och 
 Sahlgrenska. Denna typ av områden är lät-
tillgängliga för avfallshämtningar då det finns 
lastkajer eller lastzoner och bra vägar utforma-
de för stora leveranser. Det som kan vara pro-
blematiskt är eventuell felsortering och att det 
avfall som är kommunens ansvar i denna typ av 
områden är litet i förhållande till det avfall som 
sköts av verksamheternas egna entreprenörer, 
felsorteringar och otydligheter i soprummen 
kan försvåra hämtningen.

Att tömma kärl från lastkajer är idag inte möj-
ligt då det endast finns en bil som kan tömma 
från höga höjder och den tömmer bara matav-
fall. Containrar och komprimatorer går där-
emot att tömma från lastkajer. Däremot är sor-
teringsmöjligheterna inte optimala i container 
som kan användas för enbart restavfall eller 
grovsopor och sorteringsgraden är ofta låg.

Sjukhusområdenas kök har ofta matavfall i 
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tank, vilka ofta är lättillängliga. Sjukhusen är 
generellt duktiga på att sortera avfallet, vilket 
kan ha att göra med att de hanterar stora mäng-
der farligt avfall, stickande skärande avfall m.m.

I dessa områden är endast en liten del av av-
fallet kommunens ansvar. Flera aktörer kan 
dela på avfallsutrymmen där flera entreprena-
der ska hämta olika fraktioner. Detta kan ibland 
vara problematiskt, särskilt om hanteringen är 
 otydlig för användarna.

Industriområden 

Exempelvis Ringön. Dessa områden är många 
gånger tillgängligt utformade i och med att de 
ofta hanterar leveranser med stora fordon o.s.v. 
Lastzoner/-kajer finns ofta. I stort sett liknar 
dessa områden köpcentrumområdena, förutom 
att soprummen ofta är underdimensionerade 
och ibland svårtillgängliga vissa tider då grin-
dar eller liknande kan vara låsta och nycklar 
inte lämnats ut. 

Skolor, förskolor, boenden

I denna typ av områden arbetas det med att 
samla avfallshanteringen utanför skolgårdarna, 
för barnens säkerhet. För att undvika olyckor 
med barn ska avfallsfordonen inte backa  eller 
backvända vid skolor. Det är viktigt att det 
finns tillfartsvägar och vändzoner för att av-
fallshanteringen vid skolor ska kunna ske på 
bästa sätt. Det saknas på flera ställen idag och 
det är ofta svårt att få till i efterhand. Detta 
blir dock problematiskt för skolköken, som är 
de som producerar mest avfall och personalen 
måste gå längre sträckor för att lämna avfall. 

Företagsområden

Exempelvis kontorsområden som vid Lilla 
Bommen och Gårda. Liknar kvartersstaden vad 
gäller både fysisk form och avfallshantering.

I dessa områden är endast en liten del av avfal-
let kommunens ansvar. Flera aktörer kan dela 
på avfallsutrymmen där flera avfallsföretag ska 
hämta olika fraktioner. Detta kan ibland vara 
problematiskt, särskilt om hanteringen är otyd-
lig för användarna.

Fettavskiljare och slam

Fettavskiljare är vanliga i de här typerna av 
områden, när det förekommer restauranger 
exempelvis. Behållarna måste tömmas med 
jämna intervaller under året. Slamsugnings-
fordonen måste ha möjlighet att komma nära 
anslutningspunkterna och dragvägen för slang 

bör inte överstiga 20 meter. Vägen fram till 
 fastigheten måste även uppfylla rätt bärighet, 
vara tillräckligt bred och ha möjlighet att stan-
na till på. Vad gäller skolområden måste ibland 
slamsugningsfordonen komma in på skolgår-
den, vilket innebär en säkerhetsrisk. För att 
minimera den säkerhetsrisken kan tömningar 
planeras till före eller efter skoltid.

6.5 Sammanfattning
– viktigaste bristerna och behoven på 
detaljnivå

Fastighetsnära insamling av minst åtta 
 fraktioner ger bäst utsortering och god service, 
men behöver plats inom kvartersmark. 

Befintliga system och bebyggelse ger ofta inte 
lätt tillgänglig sortering varken för boende  eller 
hämtningspersonal. Avfallshanteringen har 
förändrats, men detta har inte alltid beaktats 
vid utbyggnad eller förändringar i staden.
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6.6 Vad behöver göras?
Strategier och åtgärder i detaljplaneringen

För att få en bättre avfallshantering med de förutsättningar och utmaningar som presenterats här har 
nya mål och strategier för avfallshanteringen i detaljplaneringen tagits fram.

STRATEGI
Alla nybyggda flerbostadshus ska ha 
utrymme för avfallshantering med god 
resurshushållning.

ÅTGÄRDER
Stadsbyggnadskontoret  
ansvarar:
• Möjliggöra plats för fullt utbyggd 

sortering och grovavfall i både 
planer och bygglov. I första hand ska 
sorteringen ske inom kvartersmark 
och i andra hand vid gemensamma 
återvinningsstationer. Stämma av be-
hov av fler återvinningsstationer med 
kretslopp och vatten i tidiga skeden 
och komplettera med plats och 
planer för detta där behov finns och 
kommunicera detta med exploatörer. 
Särskilt bevaka plats för återvin-
ningsstationer vid dagligvaruhandel. 

Fastighetskontoret ansvarar:
• Avtal om återvinningsstationer med 

exploatörer när dessa flyttas i sam-
band med exploatering.

• Följer upp riktlinjerna från Miljöan-
passat byggande och påtalar behovet 
av fullt uppbyggd sortering.

Kretslopp och vatten ansvarar:
• Bevaka plats för och bistå med 

underlag avseende behov av återvin-
ningsstationer i samarbete med FTI 
AB och kommunicera behovet med 
exploatörer.

• Bevaka plats för sortering av nuva-
rande och tillkommande fraktioner 
och avfallsmängder i yttranden och 
på möten.

• Kommunicera med brukare. För att 
få till avfallshantering som ger god 
resurshållning krävs att alla medver-
kar genom att sortera rätt. Kom-
munikation för att öka och upprätt-
hålla brukarnas insatser pågår och 
utvecklas löpande. 

Kommentar: 

För de boende i staden är tillgång till sortering 
en viktig signal om att Göteborg prioriterar 
resurshushållningsfrågor. Avfallshantering och 
sortering är ett konkret miljöarbete som utförs 
i hushållen. Det ska vara lätt att göra rätt och i 
centrala staden och mellanstaden ska det finnas 
en nära tillgång till sortering för alla.

I staden finns framtaget riktlinjer att följa för 
byggnation på kommunal mark som heter 
 Miljöanpassat byggande. I Miljöanpassat byg-
gande förtydligas strategin och där framgår att 
det inom lägenheten ska finnas särskilt utrym-
me och/eller skåpinredning för källsortering 
av hushållsavfall samt avfallsutrymmen som 
uppmuntrar till god resurshushållning. Särskilt 
och tillräckligt stort utrymme ordnas inom 
fastigheten för sortering av hushållsavfall som 
materialåtervinns respektive lämnas till kom-
munens omhändertagande av avfall, inklusive 
grovavfall. 

Avfallshanteringen förändras också över tid, 
antalet fraktioner som kan återvinnas har ökat 
samtidigt som mängderna ökat. Det är troligt 
att denna förändring fortsätter, trots att mål-
sättningen är att avfallsmängderna ska minska

Kostnader för flytt av återvinningsstationer 
på grund av planändringar med exploatering 
ska ingå i exploateringsavtalen. Återvinnings-
stationer bör inte tas bort om inte andra 
 sorteringsmöjligheter samtidigt erbjuds. Till-
gängligheten till sortering ska ökas och inte 
minskas för de boende. Idag har återvinnings-
stationerna permanenta bygglov så planänd-
ringar behöver inte initieras för att möjliggöra 
att de kan ligga kvar.

Eftersom återvinningsstationerna är produ-
centernas insamlingssystem sker insamlingen 
på deras villkor. Kretslopp och vatten samråder 
med FTI AB, men att plats för återvinningssta-
tioner reserveras i planer är inte en garanti för 
att tömning kommer erbjudas på platsen. En 
lagändring som ger kommunerna insamlings-
ansvaret förbereds och beräknas träda i kraft 
2019. Denna förändring av ansvaret förväntas 
innebära utökad fastighetsnära insamling.
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STRATEGI
Möjliggör minimering.

ÅTGÄRDER
Stadsbyggnadskontoret  
ansvarar:
• Genom att fler planer utformas med 

inriktning på levande bottenvåningar 
hindras normalt inte bytesrum, verk-
tygspooler eller liknande verksamhe-
ter i bostadsområden av planer och 
bygglov. Hänvisa till kretslopp och 
vatten för stöd. Ha med ett avfallsfö-
rebyggande perspektiv i planeringen.

Fastighetskontoret ansvarar:
• Se över hur förebyggandefrågan 

kommer in vid uppdatering av Miljö-
anpassat byggande.

Kommentar: 
Genom att fler planer möjliggör för lokaler i bottenvåningarna finns det större  möjligheter 
för minimerande verksamheter att etablera sig. Fastighetsägare kan erbjuda till exempel 
mini kretsloppsparker eller bytesrum till boende som en utökad service jämfört med dagens 
miljöhus och grovavfallsrum. Kretslopp och vatten har ett informationsmaterial och erbjuder 
rådgivning till fastighetsägare som vill starta bytesrum.

Kretslopp och vatten ansvarar:
• Bistå med kunskap kring möj-

ligheter och informera om detta 
till övriga berörda i staden. Stötta 
fastighetsägare som vill underlätta 
för de boende att förebygga avfall, 
till exempel genom kontakter med 
återbruksverksamheter. Tillhandahåller 
informationsmaterialet Hur du startar 
och driver ett bytesrum för fastighetsä-
gare. 

Foto: Mostphotos.com
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STRATEGI
Avfallshämtningen ska underlättas.

ÅTGÄRDER
Stadsbyggnadskontoret  
ansvarar:
• Vid kompletteringar och ändringar i 

befintliga områden ska möjligheter att 
förbättra avfallshanteringen tas tillvara. 
I vissa fall behövs en avfallsutredning 
i tidigt skede. I nya områden ska möj-
ligheten att ordna en komplett avfalls-
hantering säkerställas. Med komplett 
avfallshantering menas att det för alla 
avfallsfraktioner finns ett system eller 
anordning eller väg att ta. Bekostar 
avfallsutredningar som behövs för att 
lösa problem med avfallshantering som 
uppstår på grund av planläggningen.

Kretslopp och vatten ansvarar:
• Avgöra behovet av avfallsutredning. 

Visst underlag för innehållet i avfalls-
utredning. Bevaka och bistå aktivt med 
avfallshanteringsfrågor på startmöten, i 
planremisser m.m.Ta fram en mall för 
upphandling av avfallsutredning. 

• Bistå med att öka kunskapen hos 
lantmätare för att få förrättningar som 
säkerställer god avfallshantering, till 
exempel vid 3d-fastigheter.

• Resurshushållningen ska öka på stan. 
Kretslopp och vatten bevakar att evene-
mang erbjuder sortering för besökande.

• Informerar och stödjer fastighetsäga-
re i att förbättra avfallshanteringen, 
genom informationsmaterial, rådgiv-
ning, hjälp med dimensionering och 
information till boende. Utveckling 
av avfallstjänster som underlättar för 
fastighetsägare.

• Undersöka om den gemensamma 
byggprocess som används i staden av 
byggande förvaltningar kan vara ett 
verktyg för att underlätta avfallshan-
teringen.

• Följer och påverkar fordonsutveck-
ling och nya insamlingsmetoder.

Trafikkontoret ansvarar:
• Utformningen av gator ska ta hänsyn 

till och underlätta hantering av 
avfall, även i byggskedet. T.ex genom 
tillräcklig bärighet, bra placerade 
lastzoner, jämnt och plant underlag 
där avfallskärl dras och tillräckliga 
vändplaner för insamlingsfordon.

• Trafikkontoret ska även fortsätt-
ningsvis bidra till att avfallshante-
ringen fungerar bra i byggskedet 
genom att underlätta kommunika-
tionen och inkludera avfallshante-
ringsfrågor i sina entreprenadavtal 
vid ombyggnader av trafikytor på 
samma sätt som idag.

Förslag på innehåll i en avfallsutredning

Dagens avfallshantering  
(om det är ett befintligt område):
Undersökning av befintlig fastighetsnära in-
samling, kartläggning av behov eller önskemål 
om utökad fastighetsnära insamling, kartlägg-
ning av risker och problem med dagens trans-
portvägar och vändmöjligheter, tillgång till 
ÅVS, avfallsmängder (hushållsavfall och verk-
samhetsavfall), eventuella bullerstörningar eller 
andra problem och transportvägarnas bärighet.

Andra större avfallsanläggningar som berörs 
(omlastningsstationer, sorteringsanläggningar, 
ÅVC etc).

Förslag till avfallshantering:
Förbättringsmöjligheter till exempel placering 
och planläggning av återvinningsstationer, 
 behov av planändringar för placering av till-

kommande eller befintliga miljöhus, soprum 
och grovavfallsrum. Plats för vändplaner, behov 
av bärighet på vägar,  placering av lastzoner  eller 
angöringsplatser för avfallsfordon och slamfor-
don, containeruppställningsplatser för grovav-
fall. Åtgärder för att minska buller eller andra 
störningar. Lämpliga minimikrav för området.

Förslag till alternativa lösningar och samordna-
de lösningar. Möjlighet till samordning mellan 
gods och avfall kan övervägas.

Kretslopp och vatten har: Låtit ta fram en av-
fallsutredning under 2015 för ett program. Den 
är ett bra exempel på en avfallsutredning som 
kartlägger sorteringsmöjligheter inom ett pro-
gramområde. Se bilaga 3. Kretslopp och vatten 
bekostar avfallsutredningar som behövs för att 
lösa problem i befintlig avfallshantering eller 
utveckla ny avfallshantering i samband med 
nya planer.
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BILAGA 1. 
Befintliga mål och strategier 
– vad ska åstadkommas?

Europeiska unionens 
ramdirektiv för avfall
Den övergripande strategin för avfallshante-
ringen finns i Europeiska unionens ramdirek-
tiv för avfall, den s.k. avfallshierarkin. Syftet är 
att bryta det befintliga sambandet mellan till-
växt och generering av avfall.

EU:s avfallshierarki prioriterar i första hand 
att man ska sträva efter att förhindra att av-
fall uppkommer framför allt genom förbätt-
rade produktionsmetoder men också genom 
förändrade konsumtionsmönster. Det avfall 
som uppkommer ska i första hand återanvän-
das om det är möjligt, i andra hand återvinnas. 
Återvinning kan ske genom att i första hand 
materialet eller näringsämnena återvinns och i 
andra hand energin återvinns. Bland återvin-
ningsmetoderna finns exempelvis biologiska 
behandlingsmetoder som kompostering eller 
rötning, materialåtervinning för olika sorte-
rade avfall. Energiutvinning är vanligen för-
bränning eller förgasning med energiutvinning 
i särskilda förbränningsanläggningar. I sista 
hand kan deponering vara den enda lämpliga 
behandlingsmetoden utifrån geografiska, mil-
jömässiga, tekniska och samhällsekonomiska 
bedömningar. Ordningen gäller under förut-
sättning att det är miljömässigt motiverat och 
ekonomiskt rimligt.

I direktivet finns även mål för insamling och 

Avfallstrappan

återvinning av papper, metall, plast och glas i 
medlemsländerna. Senast 2020 ska 50 procent 
av summan av papper, metall, plast och glas 
återanvändas eller återvinnas. För bygg- och 
rivningsavfall gäller 70 procent.

Under 2015 presenterade EU-kommissionen 
förslag till revidering av avfallsdirektivet med 
nya högre målnivåer för avfall. 

Från avfallshantering till 
resurshushållning 
– Sveriges avfallsplan 2012–2017

Alla EU:s medlemsländer ska ha avfalls planer. 
Länderna ska också ta fram särskilda pro-
gram för förebyggande av avfall. I Sverige har 
 Naturvårdsverket ansvar för att ta fram den 
nationella avfallsplanen och programmet för 
förebyggande av avfall.

Sveriges avfallsplan innehåller mål och åt-
gärder för fem prioriterade områden. Planen 
 innehåller också exempel på vad vi behöver 
göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle 
med utgångspunkt från miljömålen och EU:s 
avfallshierarki.

Planens prioriterade områden:

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn

• Hushållens avfall

• Resurshushållning i livsmedelskedjan

• Avfallsbehandling

• Illegal export av avfall till andra länder.

I planen står det att återanvändning och 
 materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall 
behöver öka. För detta krävs bättre sortering av 
avfallet både till återanvändning och material-
återvinning, främst i samband med rivning. 
Allt detta kräver mer utrymme än dagens han-
tering. En åtgärd som kommunerna kan göra 
som lyfts fram är: Samarbeta med aktörer som 
tar emot begagnade produkter och textiler 
och erbjuda dem platser för insamling inom 
 kommunen.
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En uppmaning till kommunerna i Sveriges 
 avfallsplan är: Se avfallshanteringen som en 
del av infrastrukturen. Avfallsplaneringen bör 
samordnas med annan samhällsplanering i 
kommunen såsom energiplanering och fy-
sisk planering. I planeringsprocessen behöver 
platser/mark avsättas för hantering av avfall. 
Planen konstaterar också att det finns brister i 
dagens insamlingssystem, såsom långa avstånd 
till insamlingsplatserna. Det hänger delvis sam-
man med att det inte tas tillräcklig hänsyn till 
avfallsfrågorna i den fysiska planeringen. Ofta 
saknas också utrymmen för källsortering i 
 bostäderna.

Nationellt 
avfallsförebyggande program  
2014–2017
Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlems-
länder ha ett avfallsförebyggande program. 
Programmet ska innehålla mål, åtgärder och 
indikatorer som mäter hur bra det går att mins-
ka mängden avfall och farliga ämnen. Program-
met ska vägleda och inspirera svenska aktörer 
så att miljömålen nås, det blir mindre avfall 
och produkter utformas utan innehåll av far-
liga ämnen oavsett hur mycket ekonomin väx-
er. Det finns fyra fokusområden i det svenska 
programmet som Naturvårdsverket tagit fram. 
De är mat, textil, elektronik och byggande och 
rivning. Programmet är vägledande för kom-
muner och visar på behov samt anger mål och 
åtgärder.

Kommuner kan exempelvis verka avfallsfö-
rebyggande genom att sätta mål, starta pilot-
projekt och kreativt utnyttja sina roller som 
exempelvis upphandlare, tillsynsmyndighet, 
planerare, informationsspridare, samordnare 
och stor verksamhetsutövare. Följande åtgärds-
förslag lämnas från programmet till kommuner 
som påverkar stadens utformning och avfalls-
hanteringens utrymmesbehov och lokalisering: 

• Arbeta för att produkter och avfall som 
hushåll vill lämna på återvinningscentraler 
styrs till återanvändning och förberedelse 
för återanvändning.

• Samarbeta med aktörer som tar emot be-
gagnade produkter och erbjuda dem plat-
ser för insamling inom kommunen.

• Ta fram planer för hur man i den kommu-
nala verksamheten kan minska matavfall 
och svinn och få till stånd samarbeten mel-
lan skolledning, pedagoger, kostansvariga, 
inköpare, avfallsbolag m fl. 

• Inrätta insamlingsbehållare eller  andra 
insamlingssystem för textilier på alla 
åter vinningscentraler i samverkan med  
andrahandsaktörer. 

• Skapa lättillgängliga insamlingssystem 
för hushållen gällande textilier, genom att 
tillåta andrahandsaktörer att placera ut 
 insamlingsbehållare för textilinsamling på 
andra platser i kommunen och se till att 
krav ställs på dessa aktörer för att säker-
ställa att en god/seriös aktör anlitas. 

• Upprätta en rutin för intern kommuni-
kation och handläggning av bygglov och 
rivningsanmälan mellan den nämnd som 
ansvarar för tillsyn enligt Plan- och bygg-
lagen och den nämnd som ansvarar för  
tillsyn enligt Miljöbalken. 

• Avsätta ytor för återanvändningsverksam-
heter i stadsplaneringen inom ramen för 
översiktsplaneringen och den efterföljande 
detaljplaneringen. 

• Utreda om det går att ställa krav i genom-
förandeavtal på att ytor finns avsatta för 
återanvändningsverksamheter vid köp-
centrum där byggprodukter säljs. 

• Bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- 
och rivningsavfall och skapa rutiner så att 
miljöförvaltningen informeras vid invente-
ringen och när rivningen påbörjas.

• Ställa krav i upphandling för att undvika 
att byggprodukter som innehåller farliga 
ämnen byggs in i offentliga miljöer, exem-
pelvis skolor och förskolor. 

• Föregå med gott exempel när det gäller 
återanvändning av elektronik.
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A2020
– stadens och regionens 
gemensamma avfallsplan för en 
hållbar avfallshantering

Avfallshanteringen är så viktig att riksdagen 
har beslutat att varje kommun ska ha en av-
fallsplan och att planen ska omfatta målen 
för all avfallshantering i kommunen, både det 
avfall som kommunen har ansvaret för och 
verksamhetsavfall och gamla nedlagda depo-
nier. Göteborgsregionen har en gemensam av-
fallsplan som innehåller gemensamma mål för 
en framtida hållbar avfallshantering. Planen 
har en bred förankring och utgör grunden för 
 regionens resa mot en hållbar avfallshantering. 
Planen är ett tydligt gemensamt styrdokument 
för avfallshanteringen i Göteborgs regionens 
kommuner – Ale, Alingsås, Göteborg,  
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö – fram till år 2020. Planen  lägger 
fast målen, övergripande och detaljerade, för 
år 2020. Till avfallsplanen finns även en hand-
lingsplan med konkreta åtgärder som är en del 
av förvaltningen kretslopp och vattens verk-
samhetsplanering. Uppföljning av planen sam-
ordnas av GR och berörda kommuner, som 
också deltagit vid utarbetande av avfallsplanen. 
En enklare redovisning sker årligen och för 
2015 togs en utförligare avstämning fram.

Avfallsplanen ska vara vägledande i alla delar av 
avfallshanteringskedjan. Vid planering av nya 
bostads- eller verksamhetsområden, vid pröv-
ning av bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verk-
samhet och självklart även för hur invånarna 
och verksamheterna i samhället ska hantera sitt 
avfall. Fokus i avfallsplanen är på hushållsavfall, 
men innehåller också mål som omfattar verk-
samhetsavfall. Planen är beslutad i kommun-
fullmäktige.

Målen i avfallsplanen har tagits fram med ut-
gångspunkt i de tre dimensionerna för hållbar 
utveckling. Den sociala dimensionen omfattar 
såväl brukarna som de som arbetar med avfalls-
systemen. Den ekologiska dimensionen omfat-
tar avfallets och avfallshanteringens påverkan 
på miljön. Den ekonomiska dimensionen om-
fattar kostnader för avfallshantering. Utifrån 
dessa dimensioner har fem övergripande mål 
med tillhörande delmål formulerats för Göte-
borgsregionens avfallshantering till år 2020.

Mål 1: 
Tryggt för människa och miljö 

Avfallsminimering och återanvändning 
• Hushållsavfallsmängden per person 

som uppstår i regionen ska år 2020 
vara lägre än år 2008. 

Resurshushållning 
• Andelen material som samlas in för 

materialåtervinning ska öka och re-
sultera i en materialkvalitet som kan 
ersätta jungfruliga material.

• Mängden producentansvarsmaterial 
i det brännbara hushållsavfallet ska 
minst halveras. 

• Minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, restauranger, storkök och bu-
tiker tas omhand så att växtnäringen 
utnyttjas. Allt separat insamlat mat-
avfall ska gå till biogasproduktion. 

• Energikvalitet och exergimängd (till-
gänglig energi av högsta möjliga en-
ergikvalitet – främst el och bio- eller 
syntesgas) ska öka per avfallsmängd. 

Miljöpåverkan 
• Mängden elavfall respektive farligt 

avfall i det brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras. 

• Energiåtgång, mängden fossilt 
CO2-utsläpp, NOx och partiklar per 
insamlad mängd hushållsavfall ska 
minska. Med avseende på CO2 ska 
minskningen i insamlingsledet vara 
minst 30 procent. 

• Nedlagda deponier i regionen ska 
inte medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
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Det avfall som uppstår och som kommunerna 
ska behandla, ska hanteras så att mesta möjliga 
nytta från avfallet erhålls. Det handlar om att 
styra avfallet till bästa möjliga behandling ur 
resurshushållningssynpunkt. Hanteringen av 
flertalet avfallsslag är bra, men kan bli effekti-
vare och bättre. Mera material ska sorteras ut 
för effektiv materialåtervinning. 

Avfallsgenerering och avfallshantering påver-
kar miljön i negativ riktning även om hanter-
ingen leder till minskad miljöpåverkan jämfört 
med ett hypotetiskt nollalternativ. Den star-
kaste kopplingen mellan miljö och avfall utgörs 
av avfallets mängd och farlighet. Avfallets inne-
håll av farliga ämnen ska minska. 

Exempel på kretslopp och vattens åtgärder i 
handlingsplanen: Öka insamlingen av textilier, 
kläder och skor genom att förbättra tillgäng-
ligheten. Öka kraven på avfall och resurshus-
hållning i staden genom ”Gemensam Byggpro-
cess” och ”Miljöanpassat byggande”. Påverka 
kommunfullmäktige att besluta om obligato-
risk fastighetsnära insamling i allmännyttan. 
Utred tillsammans med berörda aktörer för-
utsättningarna för en torrötningsanläggning 
i Göteborg. Utveckla miljöstationskonceptet, 
genom ökad tillgänglighet och säkerhet för 
brukare och hämtningspersonal. Projektera/an-
lägga dammar, filter, reningsanläggningar och 
våtmarker för lakvattenrening. Utreda behov 
och möjligheter att förbättra skyddstäckning av 
nedlagda deponier.

Mål 2:  
God säkerhet och arbetsmiljö 
• Arbetsskador ska minska till minst 

samma nivå som riksgenomsnittet för 
samtliga branscher i Sverige. 

• Antalet olyckor inom avfallshante-
ringen med tredje person inblandad 
ska minst halveras. 

• Jämförande statistik över de yrkes-
grupper som drabbas mest av arbets-
skador visar att avfallshanteringen 
är en av de branscher som är mest 
drabbade. 

Exempel på kretslopp och vattens åtgärder i 
handlingsplanen: Arbeta för att skapa gemen-
samma hämtställen. Arbeta bort backning med 
avfallsfordon på befintliga hämtställen och ut-
öka samarbete med Stadsbyggnadskontoret för 
att förhindra att nya problem uppstår.

Mål 3:  
Kostnadseffektiv avfallshantering
• Avfallshanteringen i regionen ska 

utföras med hög kvalitet i förhållande 
till kostnad. 

Kostnadseffektiv avfallshantering ska utgå från 
kundernas och brukarnas perspektiv – det är 
kunden som ska ha valuta för pengarna. Ytterst 
blir kundernas uppfattning om prisvärda tjäns-
ter en fråga för kommunen och de entreprenö-
rer som anlitas av kommunen. Kommunerna 
måste ha förmåga att utveckla avfallshante-
ringen med begränsade resurser. Samverkan 
med aktörer inom den avreglerade avfallssek-
torn kan också medföra effektivitetsvinster och 
större kundnytta. En av åtgärderna som finns 
i handlingsplanen är att samarbeta i regionen 
kring upphandlingar.

Mål 4:  
God service
• Minst 90 procent av hushållen är  

nöjda med avfallshanteringen. 

Hushåll och andra avfallslämnare ska mötas 
av fräscha, trygga och tillgängliga insamlings-
ställen. Nedskräpning ska motverkas. Infor-
mationen kring systemets funktion ska vara 
lättfattlig och ge återkoppling om den miljön-
ytta som servicen medför. Tillgängligheten till 
återvinningsstationer är väsentligt sämre än för 
insamlingen av hushållsavfall, vilket påverkar 
medborgarnas beteende. Fortfarande utgörs en 
alltför stor del av soppåsen av förpackningar. 
Bland annat finns följande utredningar i hand-
lingsplanen: Kretslopp och vatten ska utreda 
en ny kretsloppspark i södra Göteborg, mini-
kretsloppsparker och fastighetsnära hämtning 
av grovavfall i fler fraktioner.
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Mål 5: 
Robust avfallshantering

Kompetensförsörjning 
• Rätt kompetens och jämn åldersfördel-

ning.

• Utveckla och tillvarata ny kunskap för 
att bibehålla en modern avfallshante-
ring.

Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Planer för att klimatanpassa tillstånds-

pliktiga anläggningar ska vara klara år 
2015.

• Avfallshanteringen ska beaktas i alla 
skeden av samhällsplaneringsprocessen.

• Hög beredskap och kompetens för 
risk- och krishantering.

• Behandlings- och hanteringskapacite-
ten i avfallssystemen, inklusive förore-
nade massor ska vara säkrade.

Kompetent personal är den enskilt största till-
gången i avfallshanteringens alla led. Men för 
att avfallshanteringen ska fungera på avsett sätt 
krävs också i växande grad välinformerade kun-
der och brukare. Detta kan uppnås via en bra 
och motiverande information utåt. 

Avfallshantering är i många avseenden en in-
frastrukturfråga. Placering av behandlingsan-
läggningar, publika insamlingsplatser och på-
verkan från och på trafikplaneringen är centrala 
frågor, ibland i konflikt med andra planerings-
perspektiv. Det är väsentligt att avfallsplane-
ringen integreras i stadsplaneringen i alla stadi-
er, och att avfallshanteringen ges en tillräckligt 
framskjuten plats i översiktsplaner, detaljplaner 
och områdesprogram samt i samband med 
 exploateringsverksamheten. Exempel på krets-
lopp och vattens åtgärder i handlingsplanen: 
Delta i och bevaka forskning och utveckling 
inom avfallsområdet samt använda och sprida 
resultaten. Skapa ett avfallsstrategiskt program 
för att lyfta avfallshanteringen i planproces-
sen. Verka för att mark avsätts i detaljplaner för 
återvinningsstationer. Påbörja planering av ny 
deponi i samverkan med Renova AB.

Nationella miljömål
Även i ett bredare miljöperspektiv finns mål 
och strategier  som berör avfallshanteringen. 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Två av miljö-
kvalitetsmålen är viktiga för avfallshanteringen: 

Giftfri miljö
Förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön. 

God bebyggd miljö
Avfallshanteringen är effektiv för samhäl-
let, enkel att använda för konsumenterna 
och avfallet förebyggs samtidigt som re-
surserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att av-
fallets påverkan på och risker för hälsa och 
miljö minimeras.

Det svenska miljömålssystemet innehåller bland annat 
sexton miljökvalitetsmål.
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Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 
sorteras minst 50 procent av matavfallet 
från hushåll, storkök, butiker och restau-
ranger ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara, och minst 40 pro-
cent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.

Ökad resurshushållning i 
byggsektorn
Insatser ska vidtas så att förberedandet för 
återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent senast år 2020.

Under 2014 arbetade Naturvårdsverket med 
förslag till nya etappmål inom avfallsområdet, 
men inga ytterligare etappmål än de två ovan-
stående har beslutats.

Regeringen har fastställt två etappmål för att 
öka resurshushållningen på avfallsområdet:

Lokala miljömål

• bara naturlig försurning

• begränsad klimatpåverkan

• ett rikt odlingslandskap och myllrande 
våtmarker

• ett rikt växt- och djurliv

• frisk luft

• giftfri miljö

• god bebyggd miljö

• grundvatten av god kvalitet

• hav i balans samt levande kust och 
skärgård

• ingen övergödning 

• levande sjöar och vattendrag

• levande skogar

Göteborgs Stad har tagit fram tolv lokala 
 miljömål utifrån de sexton nationella miljö -
kvalitetsmålen. Kommunfullmäktige har an-
tagit målen. De lokala miljömålen följs upp av 
miljöförvaltningen i miljörapporten, som ges 

ut varje år för att ge en överblick av miljötill-
ståndet i Göteborg. Bedömningen av de lokala 
miljökvalitetsmålen baseras på fakta tillsam-
mans med trender, prognoser och åtgärder som 
speglar miljötillståndet i Göteborg. 

Miljön i GöteborG 2015
Hur är läget i miljön och  
vad gör vi för att nå målen?

www.goteborg.se/miljomal

Miljörapporten ges ut varje år för att ge en överblick av 
miljötillståndet i Göteborg.

Avfallshanteringen påverkar främst målen av-
seende begränsad klimatpåverkan, giftfri  miljö, 
god bebyggd miljö och grundvatten av god 
kvalitet. För att begränsa klimatpåverkan ska 
avfallsbehandlingen vara resurseffektiv. Det 
innebär främst att välja rätt behandling för av-
fallet och att utföra avfallsinsamlingen effektivt 
med minimerade utsläpp av fossil koldioxid. 
För att få en giftfri miljö och ett grundvatten av 
god kvalitet behöver farligt avfall samlas in så 
det inte sprids och spridningen av ämnen från 
gamla deponier behöver hållas under kontroll. 
Ett delmål i målet om god bebyggd miljö är att 
minska avfallsmängderna och öka resurshus-
hållningen. ”Mängden hushållsavfall som upp-
står per invånare år 2020 ska vara lägre jämfört 
med 2008, 453 kg/person, och resurserna i av-
fallet ska tas tillvara i så hög grad som möjligt, 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras.”

Miljöprogram
För att nå miljömålen har staden tagit fram ett 
miljöprogram med åtgärder. Viktiga åtgärder 
inom avfallshanteringen från miljöprogrammet 
som påverkar stadens utformning och ökar be-
hovet av utrymmet som behövs för avfallshan-
tering är:

• Sortera ut matavfall och förpackningar i 
stadens verksamheter.

• Skapa fysiska förutsättningar för återbruk 
och återanvändning.
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• Öka återanvändningen på stadens återvin-
ningscentraler.

• Utveckla minikretsloppsparker.

• Inkludera avfallshanteringen i den fysiska 
planeringen.

• Öka insamlingen av textilier.

• Åtgärder för ökad insamling av elektronik 
och farligt avfall.

Klimatstrategiskt program för 
Göteborg

användas. Den utgår ifrån att Göteborg ska 
utvecklas till en livskraftig, långsiktigt hållbar 
stad med balans mellan sociala, ekonomiska 
och miljömässiga faktorer. Översiktsplanen 
anger 13 strategiska frågor, för varje fråga anges 
mål och strategier.

Det lokala miljömålet begränsad klimatpå-
verkan har konkretiserats till att ”2050 har 
 Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå 
av växthusgaser”. På vägen dit finns även fyra 
delmål och nio strategimål. Tre av strategimå-
len påverkar avfallshanteringen direkt i stor 
utsträckning: ”Hushållsavfallsmängderna per 
person i Göteborg ska minska med minst 30 
procent till år 2030 jämfört med 2010.” och ”År 
2030 produceras all fjärrvärme av förnybara 
energikällor, avfallsförbränning och industriell 
spillvärme” samt ”Koldioxidutsläpp från väg-
transporter inom Göteborgs geografiska om-
råde ska minska med minst 80 procent till år 
2030 jämfört med 2010.” 

Klimatstrategin pekar ut avfallsförbrän-
ning som en viktig del i stadens resurseffek-
tiva  energiförsörjning. Matavfallet framhålls 
som en källa till ökad biogasproduktion. En 
trettio procentig minskning av hushållsavfalls-
mängderna är en stor utmaning eftersom det 
inte finns några starka styrmedel att påverka 
konsumtionen. Minskat matsvinn, ökad åter-
användning och resurssnåla inköp i staden 
nämns särskilt. Både här och i trafikstrategin, 
som beskrivs nedan, lyfts effektiva godstran-
sporter fram och att transporter av avfall och 
återvinningsmaterial bör samordnas med andra  
distributionslösningar.

Översiktsplan för Göteborg
År 2009 antog Göteborgs fullmäktige Över-
siktsplan för Göteborg. Den visar hur kom-
munen vill att mark- och vattenområden ska 

• Göteborgs roll i en växande region

• attraktiv stadsmiljö

• robust samhälle

• fler bostäder

• växande och förändrad handel

• expansivt näringsliv

• nordens logistikcentrum

• förändrat transportbehov

• mångfald – tryggt och mänskligt

• rekreation och hälsa för ökad 
livskvalitet

• natur- och kulturmiljöer för 
attraktivitet

• tillgång till kusten

• särskilda lokaliseringar

Tematiska tillägg till översiktsplanen är ”Jord-
bruksmark” och ”Vatten så klart”.

De olika målen och strategierna påverkar av-
fallshanteringen i staden. Avfallet lyfts fram 
som en resurs i energiförsörjningen och en 
 fråga att samverka regionalt kring. I planen 
lyfts att särskilda lokaliseringar av anläggningar 
kan vara en viktig del av avfallshanteringen: 
Mellanlager för förorenade och rena massor, 
komposteringsanläggning/rötningsanlägg-
ning till exempel för avloppsreningsslam från  
Ryaverket samt platser för containeruppställ-
ning och energianläggningar. 

Nedlagda avfallsdeponier redovisas i kart-
materialet. Avfallskraftvärmeverket Sävenäs 
lyfts fram som riksintresse. Deponin Tagene 
framhålls som viktig för hantering av aska och 
slagg från Sävenäs och Renovas sorteringsan-
läggningar Högsbo och Skräppekärr för avfall 
från verksamheter och bygg- och rivningsavfall. 
Planen nämner också att platser för hantering 
av skrot bör reserveras och hamnens behov av 
mudderdeponering.

Kommunfullmäktige riktlinjer för hur förore-
nade områden bör hanteras i Göteborg är en 
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komplettering till översiktsplanen. Riktlinjerna 
har tagits fram för att lättare kunna planera be-
byggelse och infrastruktur på eventuellt förore-
nade områden på ett effektivt och miljöriktigt 
sätt. Områdena som är markerade som riskom-
råden utgörs till exempel av industriområden 
och utfyllda områden så som gamla hamnbas-
sänger och deponier.

Översiktsplanens 13 strategiers konsekvenser 
för avfallshanteringen beskrivs i skriften ”Avfall 
i fysisk planering, med fokus på översiktspla-
nering” som togs fram 2013 av kretslopp och 
vatten.

Trafikstrategi
Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära stor-
stad är antagen av trafiknämnden i februari 
2014. Strategin har tre delområden, resor, stads-
rum och godstransporter. Avfallshanteringen 
berörs främst av delområdet godstransporter.

Strategin för godstransporter är att säkerställa 
en god framkomlighet för godstransporter 
i Göteborg och samtidigt minska de lokala 
 negativa miljökonsekvenserna, att samverka 
 re-gionalt vid lokalisering av logistikcentra-
ler och transportintensiva verksamheter samt 
att stimulera innovationer i samverkan med 
 akademi och näringsliv.

Trafikstrategin slår fast att Göteborg ska in-
kludera godstransporter i samhällsplaneringen 
och ha ett regionalt perspektiv för att trafikin-
tensiva verksamheter ska kunna utvecklas och 
målkonflikter undvikas.

Trafikstrategin avseende godstransporter 
 fokuserar på långväga tranporter och är därför 
ett bra underlag för större avfallsanläggningar. 
Men avfall uppstår överallt i staden och inne-
bär ett transportbehov på alla stadens gator. Ett 
uppdrag från trafikstrategin är att skapa ”den 
nära tillgången” vilket för avfallshanteringen 
skulle kunna innebära att hushåll i Göteborg 
ska kunna lämna sitt avfall utan tillgång till bil. 
Detta mål sammanfaller med avfallsplanens 
mål om God service, men innebär samtidigt 
att avfallstransporter behöver nå fler platser i 
 staden oftare.

Vision Älvstaden
Älvstaden är centrala Göteborg utmed älven. 
Vision och strategier för omvandlingen till en 
levande och attraktiv innerstad antogs av kom-
munfullmäktige 2012. Strategin som berör 
avfallshanteringen är: möta vattnet. I visionen 

står det att: Vi ska möta vattnet genom att göra 
det lätt att leva hållbart. Älvstaden ska därför 
vara fossil- och avfallsfri. För att åstadkomma 
detta ska vi skapa en stadsmiljö som engage-
rar och som underlättar för en hållbar livsstil 
genom att: 

- utveckla små- och storskaliga system som är 
flexibla och lättanvända utifrån hela stadens 
perspektiv.

- driva på utvecklingen av innovativa och håll-
bara transportlösningar för gods, materialåter-
vinning och energiförsörjning.

Program för miljöanpassat 
byggande i Göteborg
Avsikten med programmet är att ge riktlinjer 
för miljöanpassat byggande och det fastställ-
des av fastighetsnämnden 2009. Det ska utgöra 
underlag när markanvisningar lämnas och avtal 
tecknas med byggherrar samt vara riktlinjer vid 
detaljplanering. I första hand avses all nypro-
duktion av bostäder men i en förlängning även 
vid om- och tillbyggnad av bostadshus.

Göteborgs program för miljöanpassat byggande.

Göteborgs program för miljöanpassat byg-
gande är uppdelat i sju sakområden. Dessa är 
beständighet, hälsa och inomhusklimat, miljö- 
påverkan, resurshushållning, bullerskydd, fukt-
skydd och energihushållning. De avfallsrela-
terade frågorna behandlas under avsnittet om 
resurshushållning. Med resurshushållning avses 
frågeställningar som rör bygg- och hushållsav-
fall, dricksvattenanvändning men även återvin-
ning av byggmaterial och komponenter. För 
både bygg- och hushållsavfall eftersträvas en 
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minskning av avfallsmängderna och en ökad 
återanvändning eller återvinning av material. 
Hushållen ska ha möjlighet att sortera avfallet 
så att materialåtervinning och energiutvinning 
kan öka. Den fastighetsnära källsorteringen bör 
utvecklas. Information till de boende bör vara 
regelbunden och tydlig.

Programmet ska följas i planeringsskedet när 
kommunen tar fram en detaljplan. I ett ti-
digt skede av detaljplanearbetet fattar fastig-
hetsnämnden beslut om en markanvisning. I 
markanvisningsavtalet ska intressenten för-
binda sig att acceptera de villkor som gäller 
för markanvisningen, inklusive “Miljöanpassat 
byggande”. Byggintressenten och kommunen 
arbetar i samråd fram ett förslag till detaljplan. 
Innan staden överlåter eller upplåter mark för 
det aktuella projektet gör fastighetskontoret en 
bedömning om det föreslagna projektet upp-
fyller villkoren genom ett särskilt samråd om 
miljöanpassat byggande som byggintressenten 
kallar till. 

Byggherren ska sedan redovisa hur riktlinjerna 
om miljöanpassat byggande ska tillgodoses och 
dessa ska bifogas bygglovhandlingen, kom-
pletteras vid bygganmälan och överlämnas till 
fastig hetskontoret.

För alla sakområden finns framtagna riktlin-
jer som ska följas. För avfallshanteringen finns 
 följande riktlinjer:

• Inom lägenheten ska finnas särskilt 
utrymme och/eller skåpinredning för 
källsortering av hushållsavfall. 

• Skapa avfallsutrymmen som upp-
muntrar till god resurshushållning. 
Särskilt och tillräckligt stort utrymme 
ordnas inom fastigheten för sortering 
av hushållsavfall som materialåtervinns 
respektive lämnas till kommunens 
omhändertagande av avfall, inklusive 
grovavfall.

• Avfallsutrymme för källsortering ska 
vara lättillgängligt. Hämtförhållanden 
beaktas ur säkerhets-, transport-, ar-
betsmiljö- och bullersynpunkt. Flexi-
bilitet för förändringar är viktigt då 
avfallssystemet utvecklas över tiden.

Byggherren ska redovisa dessa tre kontroll-
punkter till fastighetskontoret vid bygganmä-

lan, och de ska presenteras vid särskilt samråd 
om miljöanpassat byggande.

Programmet revideras för närvarande, så  exakt 
i vilka skeden kontrollen kommer ske kan 
 komma att förändras.

Strategi för 
utbyggnadsplanering
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en stra-
tegi för utbyggnadsplanering för Göteborg. 
Den visar vilka platser och områden i mellan-
staden som har särskilt goda förutsättningar att 
åstadkomma en enklare vardag för fler. Strate-
gin för utbyggnadsplaneringen är ett stöd i pri-
oriteringen av kommunens planeringsinsatser. 
Den visar var staden särskilt ska utvecklas och 
på vilket sätt det ska ske. Inriktningen är att 
förtäta, komplettera och utveckla staden där be-
fintliga resurser och redan gjorda investeringar 
kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, 
service och kollektivtrafik. Avfallshanteringen 
berörs inte i strategin, men kommer påverkas 
av de planerade utbyggnaderna.

Kommunfullmäktiges budget 
och priomål
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en 
ny gällande budget. Budgeten är det övergri-
pande och överordnade styrdokumentet för 
Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrel-
ser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska 
ramarna och gällande lagstiftning ange kom-
munfullmäktiges prioriterade mål och inrikt-
ningar. Planer, program, riktlinjer och policies, 
som kommunfullmäktige har antagit, är under-
ordnade budgeten och har en stödjande funk-
tion. Utgångspunkten för budgeten är de tre 
hållbarhetsdimensionerna, som är ömsesidigt 
beroende av varandra:

• den ekologiska dimensionen

• den ekonomiska dimensionen

• den sociala dimensionen

Avfallsfrågorna lyftes några år fram i budgeten 
genom det prioriterade målet ”Resurshushåll-
ningen ska öka”. Förvaltningen kretslopp och 
vatten har varit processägare för målet som 
alla förvaltningar och bolag skulle arbeta med. 
 Inriktningen har varit att avfallsmängderna ska 
minska, det ska bli lättare att vara miljövänlig 
och matsvinnet ska minska.
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BILAGA 2. 
Bilder på olika avfallslösningar
Exempelbilder och beskrivningar av olika lösningar i Göteborg. Alla fotografier 
är tagna av Joanna Fehler om inget annat anges.

Underjordsbehållare i trafikseparerat område

Dåligt placerade underjordsbehållare i trafikseparerat lamellhusområde (Bergsgårdsgärde). Under-
jordsbehållarna är placerade på gårdarna mellan husen, intill lekplats. Problematiskt ur säkerhets-
synpunkt för de boende men också ur ett arbetsmiljöperspektiv då gångbanorna är smala, backning 
vid vändning kan behövas, gångvägens bärighetsklassning är inte tillräcklig. Dessutom kan både träd 
och buskar försvåra framkomligheten för tömningsfordonet. 

Konceptbild på underjordsbehållare i trafikseparerat 
lamellhusområde. De röda markeringarna i figuren 
visar på placeringen av underjordsbehållarna i en 
konceptbild av typområdet.
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Underjordsbehållare i trafikseparerat område, forts.

Detta är en bra placering av underjordsbehållare, där det finns utrymme framför behållarna för 
avfallsfordon vid hämtning. Placeringen är även bättre för boendes säkerhet. I och med att de är 
 placerade vid parkeringen och på väg mot kollektivtrafik behöver boende inte gå längre sträckor 
heller.  Underjordsbehållarna på bilden nedan finns i ett trafikseparerat lamellhusområde (Sommar-
vädersgatan). 

Trafikseparerat lamellhusområde. De röda 
markeringarna i figuren visar på placeringen av 
underjordsbehållarna i en konceptbild av typom-
rådet (av figuren framgår det inte att området har 
parkeringsplatser mellan gata och hus).
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Miljöhus i trafikseparerat område

Miljöhus i trafikseparerat område med storgårdar i park ( Jättestensgatan). Dimensioneringen och 
utformningen av just detta miljöhus är väl fungerande. Däremot är miljöhusen i detta område place-
rade inne på gårdarna, där avfallsfordon inte kan köra. Dragvägarna är långa (se den lilla bilden och 
figuren på denna sida) vilket påverkar arbetsmiljön negativt, framför allt när större kärl ska tömmas. 

Konceptbild för miljöhus trafikseparerade områden med storgårdar 
i park. Figuren visar en konceptbild över typområdet, där den röda 
punkten marker miljöhusets lokalisering och den gula markerar möjlig 
stopplats för avfallsfordon.
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Miljöhus i trafikseparerat område, forts.

Detta miljöhus tillhör ett trafikseparerat bostadsområde med storgårdar. Exempel på bra utformning 
av entré till miljöhus med ramp istället för hög kant (Dimvädersgatan). 

Placeringen av miljöhuset på det stora fotot är bra då det finns vändplats för avfallsfordon och drag-
vägen är kort (fotot är taget från vändplats). På samma parkering finns miljöhuset på det mindre 
fotot. Dimensioneringen och utformningen är den samma som ovan, men det är placerat i änden av 
parkeringen där vändplats saknas. Det innebär långa dragvägar om avfallsfordonet stannar på samma 
plats som vid tömning av miljöhuset ovan, eller backning så får avfallsbilen backa mellan bilarna på 
parkeringen. 

Konceptbild för miljöhus trafikseparerade områden med 
storgårdar i park. Figuren visar en konceptbild över 
typområdet, där de röda punkterna marker miljöhusets 
lokalisering och den gula markerar möjlig stopplats för 
avfallsfordon.



58

Avfallsrum i fastighet i kvartersstaden

Exempel på utformning av gaturum i kvartersstad (Friggagatan) med avfallsrum i fastigheterna. 

Flera lastzoner/stopplatser finns längs med gatan, vilket minskar dragvägarna och minskar risken 
för att avfallsfordonen ska behöva stå på parkering eller i gatan. Det är endast en hög kant att 
 passera från fastigheten med kärlen (trottoarkanten) om den inte är avfasad som på den undre bilden. 
 Mellan cykelbana och lastzon finns ett utrymme som minskar riskerna som följer med att behöva 
passera cykelbanan.

Konceptbild över placering av avfallsrum/utrymme i 
slutna kvarter. De röda markeringarna är avfallsrum 
i fastighet eller uppställningsplats av kärl och de gula 
markeringarna är exempel på dragvägar.
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Avfallsrum i fastighet i kvartersstaden, forts.

Exempel på entré till avfallsrum innanför vallgraven, det vill säga i kvartersstad med slutna kvarter. 
Tillgängligheten är god i och med att avfallsfordon kan stanna nära. Däremot kan uteserveringen 
försvåra för dragning av kärl eftersom att det blir trångt mellan soffan och dörren när den öppnas. 
Bilden till höger visar att det finns bra utrymmen att stanna på och att gaturummet inte har några 
hinder som höga kanter. Många av avfallsrummen är små då det är konkurrens om ytorna. Sedan 
kvarteren byggdes har det tillkommit mer avfall och fler bilar.

Bilderna ovan exemplifierar insamlingen i innerstaden. Till vänster ställs kärl fram vid hämtning. Till 
höger hämtas kärl på innegård, där de står väderskyddat. I detta exempel är dragvägen längre, framför 
allt för stora kärl, men vägen är bra utformad. Detta är en bättre utformning än trånga gångar och 
höga kanter.
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Sopsugssytem i omvandlingsområden och förtätningsområden

Bilden ovan visar en tillgänglig entré till avfallsrum i ett nybyggt kvartersstadsområde med sopsug 
(Nya/östra Kvillebäcken). I avfallsrummen innanför finns inkast till sopsugssystemet. Entrén är till-
gänglig för personer med funktionsnedsättningar och underlättar även för verksamheterna i fastig-
heten när de ska tömma sina kärl i inkasten. Inga höga kanter att passera. Denna utformning kan 
även användas vid ombyggnation i befintliga fastigheter i kvartersstadsområden. Om avfallsrum i 
fastigheter byggs om underlättar denna utformning dragningen av både större och mindre kärl.

Nedan följer exempel på hur inkasten till sopsugen kan utformas och placeras:

Här är inkasten placerade precis ovanför entré till en upphöjd innergård, och avskilda från uteplat-
ser med vind/insynsskydd.
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Till vänster: inkast inbyggda i fastighet. Till höger: inkast inbyggda som sopskåp.

Sopsugssytem i omvandlingsområden och förtätningsområden, 
forts.

Här är en entré till ett avfallsrum i fastigheten. Avfallsrummet är bra utformat och dimensionerat. 
Tillgängligheten och dragavståndet är bra i och med att trottoarkanten är avfasad och avfallsfordo-
net kan komma nära. 

Bild: Google Maps

Som komplement till sopsug (som i Erikbergs exempelvis bara hanterar tre fraktioner: restavfall, 
matavfall, tidningar) behövs utrymmen för förpackningar och tidningar. De bör vara användarvän-
liga för de boende och tillgängliga, både vad gäller lokalisering och utformning, för hämtningar.
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Sammanfattning 
På uppdrag av Kretslopp och vatten har Sweco genomfört en avfallsutredning som 
beskriver nuläge för avfallshanteringen, särskilt avseende insamling av förpackningar och 
tidningar i Frölunda, Järnbrott och Rud, i förhållande till stadsdelsprogrammets och 
Jubileumssatsningens förslag. 

Göteborgs stad planerar att förtäta Frölunda med ca 2 500 till 3 000 bostäder fram till år 
2022. Det är i nuläget ca 10 detaljplaner som pågår i området och 23 stycken 
återvinningsstationer (ÅVS) i området som påverkas. 

Avfallsutredningen har i det geografiska området undersökt ÅVS belastning, 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) i fastigheter samt kända 
problem vid insamlingsarbetet. Resultatet har presenterats för det geografiska området 
samt särskilt för de berörda detaljplanerna.  

Avfallsutredningen visar att alla ÅVS i området är relativt hårt belastade, varav tre stycken 
ÅVS är mycket hårt belastade.  

Det är ungefär 25 % av alla fastigheterna i området som har fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar (FNI). Avfallsutredningen har även visat att det finns vissa 
fastigheter, särskilt inom den sydöstra delen av det geografiska området som har långt till 
ÅVS och långt till FNI. 

Det vanligaste insamlingssystemet för restavfall är kärl (45%), men det förekommer även 
underjordsbehållare och sopsug i området. För FNI används enbart kärl. 

Generellt innebär alla de nya detaljplanernas utbyggnationer av bostäder att det bör ske 
kompletterade åtgärder för insamlingssystemet för förpackningar och tidningar i området. 

Vid borttagande av ÅVS i området eller vid nybyggnation av bostäder bör övervägning 
ske om FNI ska införas i fastigheterna, då det endast finns tre ÅVS på kommunal mark, 
alla ÅVS är hårt belastade och det är svårt att få bygglov för nya ÅVS i området.  
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1 Inledning och syfte 
Sweco har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att genomföra en avfallsutredning som 
beskriver nuläge för avfallshanteringen, särskilt avseende insamling av förpackningar och 
tidningar i Frölunda, Järnbrott och Rud, i förhållande till stadsdelsprogrammets och 
Jubileumssatsningens förslag. 

1.1 Bakgrund 

Göteborgs stad planerar att förtäta Frölunda med ca 2 500 till 3 000 bostäder fram till år 
2022. Det är i nuläget ca 10 detaljplaner som pågår i området. Det är flera 
återvinningsstationer som berörs och avfallshantering behöver ses över i hela området för 
att kunna planera på bästa sätt för de tillkommande bostäderna. 

Frölunda är enligt stadens översiktsplan och Strategi för utbyggnadsplanering 2035 en 
strategisk tyngdpunkt och ett av de prioriterade utbyggnadsområdena i staden. Totalt kan 
förtätningen till år 2035 komma att omfatta ca 5 700-7 100 bostäder. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget omfattar följande moment: 

 I text och i karta lista alla ÅVS (återvinningsstationer) inom programområdet inkl. 
markägare. Visa vilka stationer som står på kommunal respektive privat mark. 

 I text och figur beskriva hur hög belastning varje ÅVS har.  

 I text och på karta visa var det finns FNI (fastighetsnära insamling).  

 Beskriva vilken typ av avfallsinsamling som används både för förpackningar och 
tidningar och hushållssopor och peka ut vad som används var i den mån 
information finns.  Finns underjordsbehållare, sopsug, sopskåp etc. 

 Sammanställa och visa på karta var det ska göras nya detaljplaner samt visa 
vilka ÅVS som berörs. 

 Sammanställa och visa i kartor de nya bostäder som planeras och om det i 
handlingarna framgår vilken typ av avfallshantering de kommer att ha.  

 Utvärdering av vilka ÅVS som är viktiga med avseende på läge och hur mycket 
de används och identifiera vilka hus som är utan FNI och har långt till ÅVS. 

 Identifiera kända större avfallshanteringsproblem i området genom att fråga 
dagens hämtningsentreprenörer. 
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1.3 Underlag och referenser 

Det underlag som har tillhandahållits är: 

Referens Underlag Typ av fil Datum för 
mottagande 

Kommentarer 

1 Belastning 23 
ÅVS Frölunda, 3 
materialslag och 
städ 

PDF- fil 2015-09-08 Tabell över ÅVS i det 
geografiska området, 
tömningsfrekvens på 
materialslagen 
kartong, plast och 
metall samt 
städfrekvens på 
respektive ÅVS. 

2 FNI Järnbrott och 
Rud 

Excel fil 2015-09-08 Excel dokument med 
uppgifter om cirka 750 
adresser, 
fastighetsägare, vilket 
system som används 
samt vad för 
avfallsfraktioner som 
samlas in. Innehåller 
även kommentarer 
om varför 
fastighetsägaren ej 
har FNI.  

3 Översikt Frölunda 
planbesked 

PDF-fil 2015-09-08 En presentation av 
Stadsdelsprogrammet 
i Frölunda med 
information om vilka 
planområden som 
avses (1-13) 

4 Aktuella 
detaljplaner inom 
planområdet 
2015-09-08 

Word fil 2015-09-08 Lista över 
planområdena och 
när information finns, 
uppgifter om ÅVS 
eventuellt kommer att 
behövas tas bort eller 
flyttas till följd av 
respektive plan. 
Minnesanteckningar 
från startmöten som 
nämns i dokumentet 
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har ej varit tillgängligt 
som underlag under 
avfallsutredningen.  

5 Geografisk 
avgränsning 

PDF-fil 2015-09-08 Illustration av den 
geografiska 
avgränsningen för 
avfallsutredningen. 

6 ÅVS inom 
geografiska 
området 

Excel fil 2015-09-08 Lista över de 23 ÅVS i 
området samt 
markägare  

7 Förfrågan enl 
ramavtal 

Word fil 2015-09-08 Förfrågan från 
beställaren, innehåller 
uppgifter om vad 
avfallsutredningen ska 
innehålla, avsnitt 1.2. 

8 Kontaktuppgifter 
till NÅS 

Via mail 2015-09-29 Uppgifter till ansvarig 
för entreprenaden i 
aktuellt område 
(Freddy Andersson, 
Nordisk Återvinning)  

9 Koordinater på 
ÅVS 

Shape fil 2015-09-28 För alla 23 ÅVS inom 
området 

9 Koordinater på 
fastigheter i 
Frölunda 

Shape fil 2015-09-28 Utdrag ur 
fastighetskartan, cirka 
14 000 adresser. 

9 Ortofoto Via mail 2015-10-02  

10 www.goteborg.se Webbadress besökt För inhämtning av 
mer information om 
planområdena. 

11 ”Information från 
startmöten ang. 
avfall Frölunda”  

 

Via mail 2015-10-06 Information angående 
Mandolingatan 

12 Ändring av 
planområdenas 
område 

Avstämnings-
möte 

2015-11-05 Uppgifter om område 
7, 8,10 ändrades från 
utgångsläget i 
underlag 3. 
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1.4 Metod och avgränsningar 

En översiktlig kontroll av de aktuella detaljplanerna i underlaget4 har gjorts för planerade, 
aktuella och avslutade Plan- och byggprojekt på kommunens hemsida.7 

Utvärdering av planernas påverkan på ÅVS i respektive område etc. har genomförts 
områdesvis för de olika detaljplanerna enligt samma numrering som i 
Stadsdelsprogrammet.3, 8  

Beställarens kommentarer i underlag för område Rud och Järnbrott2 har översiktligt 
studerats och anvisad entreprenör9 har intervjuats på telefon. 

Framtagande av samtliga kartor har skett i ArcGIS. Orotofoto, koordinater för ÅVS och 
fastigheter tillhandahölls av beställaren.9 Underlaget Rud och Järnbrott2 innehåll adresser 
men inga koordinater. Genom att i Excel stämma av de cirka 750 fastigheterna som 
avsågs med ett utdrag ur fastighetsregistret 9 (cirka 14 000 fastigheter), togs 
koordinaterna fram för de avsedda 750 fastigheterna inom det geografiska området.   

Områdena för Näverlursgatan/Marconigatan(7,8) samt Frölunda torg (10) i underlaget 3 
följer inte utmärkt område enligt underlaget 3 utan områdena har anpassats efter de 
bostäder som avses, efter uppgifter från beställaren.12  

Symbolerna i kartorna är framtagna för att kunna visualiseras med färg och figurer för att 
göra dokumentet tillgängligt för färgblinda enligt beställarens önskemål. Figurerna 
redovisade i rapporten är avsedda som översiktsbilder och finns alla tillgängliga i A3 
format i hänvisade bilagor för bättre detaljer, upplösning och översikt. 

Belastningen på varje ÅVS har beräknats årsvis baserat på befintligt schema för 
tömningsintervall samt städintervall, antal tömningar och städningar per år, mer ingående 
beskrivet och redovisat i i avsnitt 2.2. 

Avgränsningar för uppdraget är enligt följande: 

 Den geografiska avgränsningen för avfallsutredningen redovisas i figur 1. 

 Underlaget omfattar inte materialslagen tidningar och glas i beräkningen av 
belastning av respektive ÅVS. 

 Antalet lägenheter i underlaget avser utbyggnad t o m år 2022 

 Uppgifter om FNI i fastigheter är baserat på underlag för område Rud och 
Järnbrott2. Uppgifter täcker inte in alla fastigheter inom det geografiska området 
men slutsatser har baserats enbart på detta underlag.  

 Minnesanteckningar och material från startmöte för respektive detaljplan saknas i 
större omfattning. 

1.5 Felkällor 

Inga felkällor i ÅVS:ernas bedöms. Uppskattningen på belastningen är en uppskattning 
och beskrivs närmare i avsnitt 2.2.  
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Gällande insamlingssystem samt om fastigheterna har FNI eller inte bedöms kunna 
inneha felkällor. Detta beror på följande: 

 Koordinaterna för fastigheterna är baserade på fastighetsregistret.9 Inmätta 
punkter för fastighet och kärlplacering kan skilja sig från varandra. Vissa adresser 
saknar dessutom körvägar. 

 Dokumentet Rud och Järnbrott 2 innehöll vissa dubbletter gällande adresser på 
fastigheter. Då det är adresserna som används som avstämning mot 
fastighetsregistret finns reservationer för att det i detta moment kan ha skett fel. 

 Uppgifter om insamlingssystem som används är hämtat från underlag för område 
Rud och Järnbrott 2. Det kan på grund av mänsklig faktor vara inskrivet fel 
uppgifter. 

Figur 1- Aktuellt område för avfallsutredningen, dvs. geografisk avgränsning 5 
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2 Nulägesbeskrivning av området 

2.1 Befintliga ÅVS 

I området finns idag 23 stycken ÅVS som uppfördes under perioden 1996-2001.6 Se 
tabell 1 för komplett lista. 
Tabell 1- Befintliga ÅVS med respektive ID-nr.6 

ID i 
karta 

Åvs Id Adress Markägare Privat eller 
kommunal 

mark 
A 7694 Armlängdsgatan 

21 
Hepaso Ekonomisk Förening Privat mark 

B 7695 Distansgatan 25 Hepaso Ekonomisk Förening Privat mark 
C 7696 Distansgatan 9 Hepaso Ekonomisk Förening Privat mark 
D 7697 Säckpipegatan Bostads AB Poseidon Privat mark 
E 7698 Mandolingatan 31 Bostads AB Poseidon Privat mark 

F 7699 Mandolingatan 23 Bostads AB Poseidon Privat mark 
G 7700 Kontrabasgatan Bostads AB Poseidon Privat mark 
H 7702 Näverlursgatan Bostads AB Poseidon Privat mark 
I 7737 Antenngatan 45 Fastighetskontoret Kommunal mark 
J 7738 Flöjtgatan Ventor Progress AB Privat mark 

K 7739 Soprangatan 5 Fastighetskontoret Kommunal mark 

L 7740 Konsertgatan 11 Riksbyggen Brf Göteborgshus nr 34  Privat mark 
M 7741 Lantmilsgatan 2 HSB Brf Lavetten i Göteborg Privat mark 
N 7815 Fiolgatan 8 Musikvägens Parkeringsförening Privat mark 
O 7816 Gitarrgatan 5 ICA Fastighets AB Privat mark 
P 12162 Distansgatan 57 Riksbyggen Privat mark 
Q 12163 Nymilsgatan 4 Riksbyggen Privat mark 

R 12164 Nymilsgatan 29 Riksbyggen Privat mark 
S 14703 Orgelgatan Trafikkontoret Kommunal mark 
T 14706 Pianogatan 42 Bostadsbolaget Privat mark 
U 14707 Norra 

Dragspelsgatan 6 
Bostadsbolaget Privat mark 

V 14709 Relägatan 1 Bostadsbolaget Privat mark 
W 99017 Pianogatan Bostadsbolaget Privat mark 

 

I figur 2 redovisas var stationerna är belägna och det framgår även vilka stationer som 
står på kommunal mark respektive privat mark. Figur 2 finns även i A3 format i bilaga 1. 
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Flertalet stationer är belägna på privat mark (20 st), då det enbart är stationerna på 
Soprangatan (K) samt Orgelgatan (S) samt Antenngatan (I) som står på kommunal mark.  
Figur 2- ÅVS i det geografiska området på kommunal respektive privat mark 
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2.2 Belastning ÅVS 

För de olika stationerna finns uppgifter om tömningsfrekvenserna för materialslagen 
kartong, blandplast och metall. Enligt schema är tömningsfrekvenserna för kartong 2-4 
gånger per vecka, blandplast 1-3 gånger per vecka och för metall mellan var 4:e till var 
10: nde vecka. Städfrekvensen varierar mellan 1-5 gånger per vecka på de olika 
stationerna.1 

Städfrekvensen och tömningsfrekvensen indikerar hur mycket en station används. Utifrån 
detta underlag har en uppskattning av belastning beräknats. Dess belastning är i 
förhållande till de andra ÅVS i avfallsutredningen och inte i förhållande till andra ÅVS i 
Sverige. Generellt bedöms alla ÅVS inom området ha en relativt hög belastning. 

Belastningen på respektive ÅVS har sammanfattats till fyra olika intervaller som redovisas 
i Tabell 2. Fullständig beräkning redovisas i tabell 3. I figur 3 visas lokaliseringen av 
respektive ÅVS samt beräknat belastning. Figur 3 finns även i A3 format i bilaga 2.  I 
korthet noteras att tre ÅVS är mer belastade jämfört med övriga; Kontrabasgatan (G), 
Säckpipegatan (D) och Näverlursgatan (H). 

Gällande Kontrabasgatan (G) saknas uppgifter om stationens tömningsfrekvens för 
metall, dock är stationen redan uppskattad att ha en mycket hög belastning.1 
Tabell 2 – Belastning på respektive ÅVS 

Antal tömning/städningar per år Benämning på belastningsintervall 

< 300  Lägre belastning 

300-400 Medel belastning 

400-500 Hög belastning 

> 500 Mycket hög belastning 
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Tabell 3 – Beräkning på belastning på ÅVS:er inom det geografiska området 
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A 7694 Armlängdsgatan 21 104 156 52 5,2 213 317 

B 7695 Distansgatan 25 156 156 52 5,2 213 369 
C 7696 Distansgatan 9 156 156 104 6,5 267 423 
D 7697 Säckpipegatan 260 156 104 13 273 533 
E 7698 Mandolingatan 31 104 156 52 6,5 215 319 
F 7699 Mandolingatan 23 104 156 104 6,5 267 371 
G 7700 Kontrabasgatan 260 156 156 saknas 

uppgift 312 572 
H 7702 Näverlursgatan 260 156 104 6,5 267 527 
I 7737 Antenngatan 45 156 104 156 13 273 429 
J 7738 Flöjtgatan 156 156 104 8,7 269 425 
K 7739 Soprangatan 5 104 156 104 8,7 269 373 
L 7740 Konsertgatan 11 104 156 104 8,7 269 373 
M 7741 Lantmilsgatan 2 104 156 104 8,7 269 373 
N 7815 Fiolgatan 8 52 208 104 8,7 321 373 
O 7816 Gitarrgatan 5 156 156 104 13 273 429 
P 12162 Distansgatan 57 104 156 104 6,5 267 371 
Q 12163 Nymilsgatan 4 52 156 52 6,5 215 267 
R 12164 Nymilsgatan 29 104 156 104 6,5 267 371 
S 14703 Orgelgatan 104 104 52 6,5 163 267 
T 14706 Pianogatan 42 104 104 52 6,5 163 267 
U 14707 Norra Dragspelsgatan 6 52 104 52 6,5 163 215 
V 14709 Relägatan 1 52 156 52 5,2 213 265 
W 99017 Pianogatan 156 208 52 6,5 267 423 
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Figur 3- Belastning på ÅVS i geografiska området 
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2.3 Utvärdering av ÅVS  
I tabell 4 redovisas alla 23 ÅVS i det geografiska området med bedömning om de anses 
vara viktiga eller ej med tillhörande kommentarer och motivering. Bedömningen har skett 
med avseende på läge och hur mycket de används samt i förhållande till om FNI finns i 
närområdet, se avsnitt 2.4. 
 
Tabell 4 - Utvärdering av ÅVS:er i det geografiska området 

ID i 
karta 

Adress Berörs av plan Viktig Kommentar 

A Armlängdsgatan 
21 

1.Distansgatan/Marconigatan Ja Ej utbredd FNI i 
området 

B Distansgatan 25 Ej i något planområde Ja Ej utbredd FNI i 
området 

C Distansgatan 9 Ej i något planområde Ja Hög belastning, ej 
FNI i närområdet 

D Säckpipegatan Ej i något planområde Ja Mycket högt 
belastad, finns ej 
utbredd FNI i 
närområde 

E Mandolingatan 
31 

3. Mandolingatan Nej Ej viktig om FNI 
byggs ut i området 

F Mandolingatan 
23 

3. Mandolingatan Nej Ej viktig om FNI 
byggs ut i området 

G Kontrabasgatan 0. Lergöksgatan Ja Mycket högt 
belastad, ej FNI o 
närområdet 

H Näverlursgatan 7/8 Näverlurs/Marconigatan Ja Mycket högt 
belastad 

I Antenngatan 45 Ej i något planområde Ja Högt belastad, FNI 
ej utbredd   

J Flöjtgatan Ej i något planområde Ja Högt belastad, 
ligger i en 
knutpunkt. Finns ej 
FNI i närområdet, 
särskilt norr om 
ÅVS 

K Soprangatan 5 Ej i något planområde Ja Ej utbredd FNI i 
området 

L Konsertgatan 11 Ej i något planområde Ja Ej utbredd FNI i 
området 

M Lantmilsgatan 2 Ej i något planområde Ja Svår att bedöma, 
bristfällig info om 
fastigheter i 
närområde 

N Fiolgatan 8 Ej i något planområde Ja Ej utbredd FNI i 
området 
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O Gitarrgatan 5 2. Althallen Ja Högt belastad. 
Fastigheter har ej 
FNI 

P Distansgatan 57 1.Distansgatan/Marconigatan Ja Ej utbredd FNI i 
området 

Q Nymilsgatan 4 1.Distansgatan/Marconigatan Ja Ej utbredd FNI i 
området 

R Nymilsgatan 29 1.Distansgatan/Marconigatan Ja Ej utbredd FNI i 
området 

S Orgelgatan 3. Mandolingatan Nej Ej viktig om FNI 
byggs ut i området 

T Pianogatan 42 Ej i något planområde. Nära 
10. Frölunda Torg  

Ja Finns ej FNI 
utbyggt till öster 
om ÅVS 

U Norra 
Dragspelsgatan 
6 

Ej i något planområde Ja Ej utbredd FNI i 
området 

V Relägatan 1 I utkant till 4-5 Radiotorget Ja Långt till nästa 
närmsta ÅVS. Ej 
utbredd FNI i 
området 

W Pianogatan Ej i något planområde Ja Högt belastad. 
Kan vara av 
särskild vikt vid 
utbyggnad av plan 
11, 12 och 13 om 
ej FNI används i 
dessa områden. 
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2.4 Insamling i fastigheter 

Idag finns 291 fastigheter i det aktuella geografiska området för avfallsutredningen i 
Järnbrott och Rud. 

2.4.1 FNI i fastigheter 

Baserad på underlaget om FNI i Järnbrott och Rud2 varierar utbyggnaden av FNI i 
området. Ungefär 25 % av fastigheterna i området har FNI. Vilka fastigheter som har FNI 
redovisas i Figur 4. Figur 4 finns även i A3 format i bilaga 3.  Mer information framgår 
även av avsnitt 6. Två av fastigheterna (0,6 %) har ”Delvis FNI”, då de har utsortering av 
tidningar och glasförpackningar.  

Det är totalt 85 fastigheter som har FNI. FNI finns främst i områdena Marconigatan 9-29, 
Näverlursgatan 10-30, Mandolingatan 15-4. 

2.4.2 Fastigheter utan FNI 

De befintliga fastigheterna inom område 11 Gnistängsgatan samt 12 Dragspelsgatan 
identifieras som områden där det inte finns utbyggd FNI och att det är relativt långt till 
närmaste ÅVS. Generellt är det få ÅVS i sydöstra delen av det geografiska området. 
Fastigheterna som bedöms vara av särskild vikt, då de har långt till ÅVS samt saknar FNI 
markeras med röda ringar i figur 5. Figur 5 finns även i A3 format i bilaga 4.   

De fastigheter som identifierats är: 

Bilradiogatan 29, 45 

Nymilsgatan 1a 

Orkestergatan 1,3,31 

Flöjtgatan 8 

Väglängdsgatan 5 
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Figur 4- Utbredning av FNI I det geografiska området 
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Figur 5 - Identifierade områden där FNI saknas och det är långt till närmsta ÅVS 
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2.4.3 Insamlingssystem för restavfall och FNI  

Fastigheterna i området använder enligt underlaget2 kärl, sopsug eller 
underjordsbehållare för avfallsinsamling av restavfall. Fördelningen är enligt Tabell 5.  

De fastigheterna som har FNI av förpackningar och tidningar använder kärl för insamling 
av dessa avfallsfraktioner, exempelvis på Näverlursgatan 32 där sopsug används för 
insamling av restavfall, används kärl för insamling av förpackningar och tidningar. Figur 7 
visar översiktligt systemen som används i området i karta. Figur 7 finns även i A3 format i 
bilaga 5.   

Tabell 5 – Insamlingssystem i det geografiska området 

 System Antal fastigheter 
(totalt 291) 

Procent, 
% 

In
ge

n 
FN

I Kärl för restavfall 131 st 45 % 

Mobil sopsug för restavfall 49 st 17 % 

Underjordsbehållare för restavfall 24 st 8 % 

FN
I 

Kärl för restavfall och FNI 65 st1 22 % 

Mobil sopsug för restavfall, kärl för FNI 18 st 6 % 

Underjordsbehållare för restavfall, kärl för 
FNI 

4 st 2 % 

 

Figur 6- Näverlursgatan 32 använder sopsug för restavfall och kärl för insamling av förpackningar 
och tidningar i miljöhus (Bild: mars 2014, Peter Aarsrud) 

 

 

                                                      
1 Inklusive 2st fastigheter som har delvis FNI 
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Figur 7 – System för insamling av avfall i det geografiska området 
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2.5 Problem med avfallshanteringen 
För att identifiera större kända avfallshanteringsproblem i området har Sweco varit i 
kontakt med Freddy Andersson som är entreprenadansvarig för Göteborg hos Nordisk 
Återvinning Service AB.8 
  
Vad gäller Frölunda anser Freddy att detta är ett bra område och att inga större problem 
förekommer.  
  
Frölunda har många flerfamiljshus och flertalet soprum är trånga. Utrymmen har blivit 
tätare och tätare med åren vartefter antalet fraktioner har ökat. Vissa hus sorterar 
fortfarande bara i två fraktioner; matavfall och restavfall. Soprummen finns normalt i 
entré- och bottenplanet.  
  
Överlag tycker Freddy att sorteringen fungerar bra, särskilt insamlingen av matavfall. Det 
är dock inte lika bra sorterat gällande vissa återvinningsmaterial. Generellt fungerar 
sorteringen mycket bättre hos bostadsrätter än hos hyresrätter. Freddy anser att det 
märks att bostadsrättsföreningarna jobbar mer med dessa frågor. 
  
Freddy tycker också att Poseidon är ett föredöme eftersom de har satsat och byggt flera 
återvinningshus där det finns bättre utrymme för flera fraktioner.  
  
Om ett problem ska lyftas fram, är det bristen på utrymme. Bristen på utrymme gäller 
både tillfartsvägar, dvs. körvägarna för sopbilarna, och soprummen. Idag måste man t ex 
köra in med stora sopbilar på gårdarna vilket är förknippat med stora säkerhetsrisker. 
Säkerheten är ett problem för alla säger Freddy, för såväl chaufförer som boende och 
särskilt barn.  
  
Det är i regel lättare och bättre att komma åt de nya återvinningshusen eftersom de oftast 
ligger i anknytning till parkeringsplatser eller vid gångvägar till busshållplatser, d.v.s. 
platser som de boende passerar lätt och ofta. 
  
När körvägarna är dåliga tvingas chaufförerna att backa mycket och oftast är det inne på 
gårdarna som de största problemen finns. När det att svårt att komma fram med bilarna 
får chaufförerna också dra kärlen längre till bilarna, d.v.s. dragavståndet ökar. 
Hanteringen förenklas inte heller av att det finns soprum som har mycket dåliga kärl. På 
grund av utrymmesbristen i vissa soprum så förekommer specialanpassade kärl, t ex 
extra smala, som inte heller är särskilt lätta att hantera. 
  
Sammanfattningsvis finns det både goda och dåliga exempel enligt Freddy.  
  
Några exempel på problemområden är: 

• På Mandolingatan 17-41 är det väldigt trångt i soprummen och på 
körvägarna intill husen. 

• På Baryton-, Tenor- och Sopran-gatan är HSB:s soprum mycket 
trånga och kärlen är dåliga. Chaufförerna tvingas backa mycket på 
gårdarna. 

• Bostadsbolaget på Norra och Södra Dragspelsgatan har soprummen 
vid entréerna och där är det mycket trångt och vanskligt att backa. 

• På Kapplandsgatan 84 -148 finns dåliga kärl och långa dragvägar. 
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Några goda exempel är: 
• Poseidon som generellt har satsat på stora sophus nära vägen. D.v.s. 

det är lättare för sopbilarna att komma fram jämfört med ovan. 
Området Kaverös är t ex ett sådant exempel. (Kaverös ligger utanför 
den geografiska avgränsningen för uppdraget men är anslutet bredvid) 

• Sophusen vid Axel Dahlströms Torg är också mycket bra. 
• Underjordbehållare är ett mycket bra system anser Freddy. Dessa 

finns idag inom ett flertal områden och de förläggs precis som 
sophusen ofta utanför bostadsområdena. Används t ex på 
Kapplandsgatan men av en annan förening, jämför ovan, och systemet 
fungerar mycket bra jämfört med grannföreningen. 
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3 Nya och planerade detaljplaner 
Enligt Stadsdelsprogram Frölunda finns för närvarande 13 nya eller kommande 
förfrågningar och planer. Eftersom flertalet av dessa fortfarande befinner sig på 
planeringsstadiet finns för tillfället mest bara information om antalet planerade lägenheter.  

En översikt redovisas i tabell 6. Uppskattningsvis tillkommer maximalt ca 2 650 stycken 
lägenheter3,10 

 
Tabell 6 Nya och kommande förfrågningar och planer inom det geografiska området 

 

Plan 

Anta
l lgh, 
max 

Anta
l lgh, 
min Status 

0 Lergöksgatan 45  Planen är laga kraftvunnen 5 maj 
2014, byggnation pågår. 

1 Distansgatan/Marconigatan 200 100 Planarbete pågår, samråd 
genomfört 

2 Althallen/Gitarrgatan 130  Arbetet med att ta fram 
samrådshandlingar har påbörjats. 

3 Mandolingatan 500  Arbetet med att ta fram 
samrådshandlingar har påbörjats. 

4 Radiotorget 40 30 Arbetet med att ta fram 
samrådshandlingar har påbörjats. 

5 Radiotorget 40  Arbetet med att ta fram 
samrådshandlingar har påbörjats. 

6 Stjärnhusen 350 300 Arbetet är i startskedet. 
7,
8 

Näverlursgatan/Marconigatan 175 150 Planen är laga kraftvunnen 

9 Frölunda specialistsjukhus 0  Sjukhusets avfallshantering 
berörs inte av denna utredning 

10 Frölunda Torg, Bostäder och 
handel 

300  Handelns avfallshantering berörs 
inte av denna utredning. 
Planbesked sökt. 

11 Gnistgatan 70  Ingen uppgift 
12 Dragspelsgatan 400 350 Ingen uppgift 
13 Frölunda kyrka 400  Ingen uppgift 

 SUMMA: 2650   

 

I följande avsnitt redovisas respektive detaljplan. En översikt över de olika planområdena 
redovisas på karta i bilaga 6. Kartor över respektive område finns i angivna bilagor, där 
den rosa markeringen avser var i det geografiska området som respektive planområde är 
placerad. 

Med kompletterade åtgärder avses det att ÅVS i områdena berörs och att det bör 
övervägas att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar alternativt 
bygga fler ÅVS/ utöka tömningsfrekvenserna på befintlig ÅVS. 
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3.1 Lergöksgatan 

Område 0. Bilaga 7. 

Idag finns det inga lägenheter i det markerade området då det är en parkeringsplats som 
ska bebyggas med maximalt 45 lägenheter. Planen är antagen och byggnation pågår. 

I området, på parkeringen, finns idag en ÅVS (G, Kontrabasgatan) som är mycket högt 
belastad. ÅVS är på privat mark. Enligt anteckningarna i planen kommer ÅVS att 
eventuellt att finnas kvar då bostäderna inte följer illustrationsritningen.4 

Det finns ingen FNI i närområdet. Enligt en hyresvärd (Säckpipegatan) i närområdet är 
man inte intresserad av att införa FNI eftersom det idag finns grovsopsrum som inte sköts 
bra.2 Närmaste fastighet öster om det markerade området använder sopsug som system 
för insamling av restavfall. 

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området. 

3.2 Distansgatan/Marconigatan 

Område 1. Bilaga 8. 

Planarbetet pågår. En utbyggnad ska ske inom området med ca 100-200 lägenheter.  

Idag finns det fyra ÅVS inom planområdet, (A- Armlängdsgatan, R- Nymilsgatan 29, P- 
Distansgatan 57, och Q -Nymilsgatan 4). Alla fyra ÅVS står på privat mark. Av dessa har 
3 bedömts vara medelbelastade och en är mindre belastad i förhållande till övriga ÅVS i 
det geografiska området.  

Enligt anteckningarna i planen ska ÅVS antagligen flyttas eller tas bort. Det är däremot 
inte definierat vilken ÅVS som avses.4 

Inom området finns det bara två fastigheter med full FNI. En hyresvärd inom området har 
påtalat att det inte finns intresse för FNI.2 

System för insamling av restavfall är dominerat av underjordsbehållare, men insamling 
med kärl förekommer också.  

Bedömningen är att om en eller flera ÅVS tas bort kommer sannolikt kompletterande 
åtgärder behövas i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar i området. 

3.3 Althallen/Gitarrgatan 

Område 2. Bilaga 9. 

En utbyggnad ska ske inom området med ca 130 lägenheter i två punkthus samt med 
verksamheter i bottenvåning. 4,10 
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Idag finns det en ÅVS i området (O- Gitarrgatan 5) som står på privat mark. Denna 
bedöms ha en hög belastning. Enligt anteckningarna i planen ska ÅVS antagligen flyttas 
eller tas bort.4  

Det finns ingen FNI i området. Enligt en ordförande i en av föreningarna i området har de 
boende nära till två ÅVS.2 Kärl och mobil sopsug används som system i området. 

Bedömningen är att om ÅVS tas bort behövs det kompletterade åtgärder för 
insamlingssystemet för förpackningar och tidningar i området. 

3.4 Mandolingatan 

Område 3. Bilaga 10. 

En plan antogs 2012 och ett nytt planarbete ska påbörjas. Enligt planerna ska 500 nya 
lägenheter byggas i kvarter med verksamheter. 

I området finns idag 3 ÅVS varav två bedöms vara medelbelastade och en mindre 
belastad. Enligt anteckningarna i planen ska ÅVS antagligen flyttas eller tas bort. 4 Det är 
dock inte definierat vilken/vilka av ÅVS som avses. 

Kärl används som insamlingssystem i området och det finns ingen FNI i området i 
dagsläget. Däremot kommer Poseidons befintliga hus på Mandolingatan 15-43 samt även 
planerad ny bebyggelse att ha FNI. 11 

Bedömningen är att då vissa av de befintliga fastigheterna samt att de nya fastigheterna 
kommer att ha FNI behövs det inte några ytterligare kompletterade åtgärder i 
insamlingssystemet, även om ÅVS tas bort.  

3.5 Radiotorget 

Område 4 och 5. Bilaga 11. 

Utbyggnad kommer att ske med ca 30-40 lägenheter i område 4 för Seniorgården och i 
område 5 med 40 lägenheter. 4,10 

Idag finns det inga ÅVS i området men det finns en mindre belastad ÅVS strax nordväst 
om området. (V – Relägatan) som står på privat mark. Det är relativt långt (ca 500m) till 
nästa ÅVS (A-Armlängdsgatan). 

Kärl är det vanligaste insamlingssystemet i området, men det används även 
underjordsbehållare. Det finns två fastigheter med FNI i området.  En hyresvärd i området 
anser att närheten till ÅVS är tillräcklig. 2 

Bedömningen är att ökningen med maximalt 80 lägenheter kommer att påverka den 
befintliga ÅVS nordväst om området till att få en högre belastning. Bedömningen är att 
det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar 
i området. 
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3.6 Stjärnhusen 

Område 6. Bilaga 12. 

En utbyggnad ska ske inom området med ca 300-350 lägenheter i en ram runt befintlig 
bebyggelse. 4,10 

Inom det aktuella området finns inga ÅVS. Det finns två ÅVS i de angränsande områdena 
som är mycket hårt belastade (D- Säckpipegatan, H- Näverlursgatan). Båda ÅVS är på 
privat mark.  

Både kärl och underjordsbehållare används i området. Det finns ingen FNI i dagsläget. 
En hyresvärd inom området menar att det är nära till ÅVS.2 

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området. 

3.7 Näverlursgatan/Marconigatan 

Område 7 Näverlursgatan och 8 Marconigatan. Bilaga 13. 

En ombyggnation ska ske inom området och ca 150-175 lägenheter tillkommer inom 
område 7 och 8. 4,10 

Inom område 7-8 finns idag en hårt belastad ÅVS (H- Näverlursgatan) på privat mark. 

Sopsug används i området för insamling av restavfall och det är fullt utbyggd FNI i 
fastigheterna. 

Troligen används inte ÅVS i området av boende i område då de har tillgång till FNI. ÅVS 
är troligen högt belastad då den ligger i anslutning till Frölunda torg köpcentrum.  

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området för de nya fastigheterna då den befintliga ÅVS är 
hårt belastat. 

3.8 Frölunda Torg 

Område 10. Bilaga 14. 

Inom område 10 tillkommer 300 lägenheter samt handel. 4,10 

I det markerade området för Frölunda Torg finns ingen ÅVS, det finns däremot en mindre 
belastad ÅVS nordöst om området (T-Pianogatan T) på privat mark. Dessutom bedöms 
ÅVS H som beskrivs i avsnitt 6.9 påverkas. 

Då området som avses är parkeringsplatser i dagsläget finns ingen befintlig bebyggelse. 
Närliggande bebyggelse som beskrivs i avsnitt 3.7 har fullt utbyggt FNI med sopsug. 
Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området för de nya fastigheterna. 
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3.9 Gnistgatan 

Område 11. Bilaga 15. 

Området är idag ett grönområde med enstaka bebyggelse och bostadshus. Inom området 
tillkommer nybyggnation av 70 lägenheter. 4,10 

Det finns ingen ÅVS i området och inte någon i närområdet. Bedömningen är att det är 
förhållandevis långt till närmsta ÅVS (cirka 900m).  

Det finns ingen FNI i de befintliga fastigheterna i området och kärl används som 
insamlingssystem av restavfall. 2 

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området för de nya fastigheterna. 

3.10 Dragspelsgatan 

Område 12. Bilaga 16. 

Utbyggnad ska ske med 350-400 lägenheter. Området är idag ett område med mindre 
bostadsbebyggelse. 4,10 

Idag finns ingen ÅVS inom området, närmaste ÅVS är på Pianogatan (W) på privat mark 
som ligger relativt långt bort och är högt belastad.  

Fastigheter inom området har FNI och använder kärl alternativt underjordsbehållare som 
system för insamling av restavfall.  

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området för de nya fastigheterna. 

3.11 Frölunda Kyrka 

Område 13. Bilaga 17. 

Området är idag ett område med en del bostadsbebyggelse. Området är planerat för 400 
lägenheter för seniorbostäder. 4,10 

Idag finns ingen ÅVS inom området, närmaste ÅVS är på Pianogatan (W) på privat mark 
som ligger relativt långt bort och är högt belastad.  

Kärl används som insamlingssystem i området och det förekommer FNI i området. 2  

Bedömningen är att det behövs kompletterande åtgärder i insamlingssystemet för 
förpackningar och tidningar i området för de nya fastigheterna. 
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