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1 Sammanfattning 
Inobric AB har fått i uppdrag av Humlegården att ta fram en avfallsutredning för planområdet Kv Gelbgjutaren, 
Instrumentet 5 mfl. Syftet är att beskriva de förutsättningar som gäller för området med avseende på avfall. 
Planområdet planeras för ca 360 bostäder, ca 17 000 kvm kontor, förskola med sex avdelningar, LSS-boende samt 
mindre verksamheter. Solna kommun anger i ÖP 2030 en önskan om att utveckla Hagalunds arbetsplatsområde till 
en blandstad med bostäder och arbetsplatser.  
En modern avfallslösning i en ny stadsdel skall vara hållbar på många olika plan, och det är ett antal krav och 
funktioner som skall uppfyllas. Den skall vara miljövänlig både globalt och lokalt. För invånarna skall den upplevas 
som modern och effektiv, och vara enkel, bekväm och säker för alla att använda. För avfallsarbetare som arbetar 
med insamling skall den möjliggöra en säker arbetsmiljö. 
Historiskt sett så har avfallsarbete inneburit en hel del manuellt arbete, i många fall med arbetsrelaterade skador 
som följd. I dag finns det maskinella avfallssystem som eliminerar många av dessa arbetsmoment. De maskinella 
systemen har också fördelar för både boende och besökande i staden. Med dessa fördelar så är det naturligt att 
planera för maskinella avfallssystem för avfallshanteringen i denna nya stadsdel där så är möjligt.  
Som avfallslösning för hushållsavfall, uppdelat i fraktionerna restavfall och matavfall, har valts mobil sopsug. Det är 
en maskinell avfallslösning som både är säker, trygg och hygienisk för de boende, och med god arbetsmiljö för 
avfallsarbetare. Denna avfallslösning används också för förskoleverksamheten, som förslagsvis delar på en av 
inkastpunkterna med en fastighetsägare med boende.  Förskolans tillredningskök förses med matavfallstank med 
matavfallskvarnar kopplat. Matavfallstanken töms med hjälp av slamsugare, med angörning på samma plats som 
förskolans miljörum. Sortering av grovavfall möjliggörs i anslutning till bostäder genom utplacering av container 
tillfälligt, och det kan göras på platser för angörning av mobil sopsug, koordinerat med tömningstider för mobil 
sopsug. 

2 Syfte 
Syftet är att beskriva hur avfallshantering för alla relevanta avfallsfraktioner kan hanteras inom planområdet. 
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3 Förutsättningar 
3.1 Dimensionerande mängder  
För dimensionering har använts avfallsmängder baserat på nationell statistik, insamlat och sammanställt av Avfall 
Sverige (2018, se referens). 

 
Bild: Inklippta tabeller från Avfall Sveriges handbok. 
 
Som underlag för dimensionering av avfallslösning har Avfall Sveriges dimensionerande mängder använts, enligt 
Solna stads riktlinjer. För restavfall har dock en större dimensionerande mängd använts. Enligt Avfall Sverige är 
mängden restavfall 40 - 50 liter per lägenhet. Det förutsätter en mycket god utsortering. Om inte utsorteringen av 
återvinningsfraktioner är så omfattande, så kommer mängden restavfall vara för stor. För att inte behöva riskera att 
tömma två gånger per vecka, så har som dimensionerande mängd för restavfallet istället använts 70 liter per 
lägenhet. Det ger en säkerhetsmarginal mot överfyllnad av lagringstankarna. I grannkommunen Stockholm används 
50 - 60 liter restavfall per lägenhet och vecka om det finns goda möjligheter till utsortering av återvinningsfraktioner, 
och 80 - 90 liter om det saknas möjlighet. I grannkommunen Sundbyberg så används 80 liter per lägenhet och vecka 
för restavfall. 
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3.2 Riktlinjer för avfallshantering – Solna stad 
Solna stad har sammanställt ett dokument: ” ”På väg mot ett hållbart Solna - Exploatörernas medverkan vid 
planering och byggande”. Det innehåller ett antal punkter med avseende på god avfallshantering för ett hållbart 
Solna. Man pekar på att exploatörer ska välja effektiva tekniska system för sin avfallshantering. 
 

 Matavfall ska sorteras i både bostäder och lokaler. 
 Fem förpackningsfraktioner ska kunna sorteras inom fastigheten. Det ska finnas möjlighet till mellanlagring i 

bostäder och lokaler, och det ska finnas ett system för uppsamling där operatörer kan hämta avfallet på ett 
eller några ställen per fastighet. 

 Det skall finnas en plan för sortering av grovavfall i anslutning till bostäder (ex. grovavfallsrum, 
uppställningsplats för container eller plats för mobil insamling). 

 Det ska installeras fettavskiljare i alla lokaler som avses för livsmedelsverksamhet, som restauranter, caféer 
och storkök, samt livsmedelsbutiker med tillredning av mat. 

 

3.3 Förutsättning för systemval av maskinell insamling 
Det finns tre olika typer av systemval för maskinell insamling av avfall: Stationär sopsug, mobil sopsug och 
bottentömmande behållare. För tät stadsbebyggelse i princip utan förgårdsmark, som det planeras i Hagalund, 
så är det inte lämpligt med bottentömmande behållare. Stationär sopsug är lättast och mest effektivast på 
kvartersnivå, men kräver ett något större upptagningsområde än planområdet för att vara kostnadseffektivt. 
Därför har mobil sopsug valts för hushållsavfall, som har krav på max 50 meter gångavstånd. Om Solna kommun 
eller någon annan organisation genom ett huvudmannaskap beslutar och planerar en stationär sopsug i 
området, för planområdet och kommande detaljplaner, så kan det på sikt vara en mer kostnadseffektiv lösning. 

3.4 Mobil sopsug - systembeskrivning 
Mobil sopsug består av två delar: En fast installation i fastigheten, och en mobil sopsugbil. Den fasta installationen 
består i sin tur av tre delsystem: Sopinkast, rörsystem och en dockningspunkt där sopsugbilen kopplar in sig. 
Sopinkastet består av en inkastlucka på ett inkaströr som leder ner till en lagringstank. Den boende kastar sitt avfall i 
inkastluckan, avfallet faller ner i lagringstanken och mellanlagras där, vanligtvis en vecka. Då töms avfallet genom att 
en sopsugbil kopplar på sig på dockningspunkten och tömmer tanken genom rörsystemet. Det behövs minst ett 
inkast för varje fraktion, men oftast behövs flera inkast till varje lagringstank, för att fylla dem helt. Flera inkast och 
tankar på samma plats benämns inkastpunkt. 
Se översiktlig systembild nedan, med delsystemen utmärkta. 

1. Inkast med inkastlucka 
2. Lagringstank 
3. Rörsystem 
4. Sopsugbil 
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         Bild: Från ”God avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer” 
Del 1,2 och 3 projekteras, handlas upp, installeras, ägs och driftas av fastighetsägaren, och del 4, sopsugbilen, ägs 
och driftas av kommunens avfallsinsamlingsentrepenör.  
 
3.4.1 Mobil sopsug – viktiga aspekter vid stadsplanering 
När man ska planera mobil sopsug är tre aspekter särskilt viktiga vid planering och projektering. 
Val av typ av dockningspunkt, placering av dockningspunkt och dimensionering av lagringstankar 
3.4.1.1 Val av dockningspunkt 
Det finns två vanligt förekommande typer av anslutningspunkter för mobil sopsug, så kallade dockningspunkter: 
Markförlagd, samt fristående. 

  
Markförlagd dockningspunkt Fristående dockningspunkt 

 
Fördelar och nackdelar med de båda lösningarna. 

Markförlagd Fristående 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

- Lätt att planera in ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv 

 

- separat el-abonnemang för att ha 
elvärme för frostfri lucka 

- Arbetsmiljö: att lyfta av aluminium 
eller stål-rör från bilen 

- Om dockningspunkten placeras i 
gång eller cykelbana ökar risken för 
att man kolliderar mot 
sugarmen/dockningspunkten. 

- Större installation under mark, mer 
konflikt med annan infrastruktur 
under marken. 

- Risk för klämrisk när tung lucka 
stängs (finns med gasdämpare, 
men dessa har begränsad livstid. 

 

- Bra arbetsmiljö 
- Inga lyft, eller tunga 

drag. 
- Inga problem med 

snö eller is eller 
vatten 

- Endast sugledning 
och kabelskyddsrör 
under mark 

- Mindre klämrisk 
(locket behöver inte 
vara så tungt) 

- Ingen snubbelrisk 
- Säkert för 3:e person 

 

- Tar plats i gatu-
rummet, 
möbleringszonen 

 

 
3.4.1.2 Placering av dockningspunkt 
När man placerar dockningspunkten är det tre viktiga aspekter man ska ta hänsyn till: 

- Bullerstörning. En sopsugbil bullrar ca 75 - 80 dB(A) sju meter från bilens sida (det skiljer mellan olika fabrikat 
och årsmodeller av sopsugbil). 

- Trafiksituationen. Den indockade sopsugbilen ska inte hindra annan trafik. 
- Backning. Man ska undvika behov av att bilen behöver backa för att komma till eller ifrån dockningspunkten. 

3.4.1.3 Dimensionering av lagringstankar – antal tömningar per vecka 
- Det är viktigt att dimensionera för tömning en gång per vecka för att uppnå en god och säker driftsituation 

över tid. Om man dimensionerar för tömning två gånger per vecka behövs en tömning på tidigt på måndag 
och en tömning på fredag eftermiddag, och det kan ändå uppstå variationer som gör att det behövs tömmas 
en gång på helgen. Därför är det mest optimala att dimensionera för tömning en gång per vecka. 
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4 Utredning 
4.1 Avfall i området   - dimensionerande mängder 
Under detta avsnitt redovisas de mängder som är dimensionerande. 
4.1.1 Bostäder – Hushållsavfall 
 

antal lgh 360 
 

fraktion l/lgh/v antal l/v 

restavfall 70 25 200 

matavfall 15 5400 

Tabell 1 
4.1.2 Bostäder - förpackningar och tidningar  

Antal lägenheter 360 

Avfallstyper l/vecka/lgh l/vecka Dp1 

Returpapper 15 5400 

Pappersförpackningar 35 12 600 

Plastförpackningar 20 7200 

Metallförpackningar 2 720 

Färgade glasförpackningar 2 720 

Ofärgade glasförpackningar 2 720 

Tabell 2 
4.1.3 Bostäder – grovavfall 
För 360 lägenheter behövs baserat på Avfall Sveriges data, 360 x 0,13 kvadratmeter golvyta. Det motsvarar 46,8 
kvadratmeter totalt i planområdet. Som jämförelse räknar man i Stockholm stad med 1 - 2 m3 per hushåll och år. 
(”Projektera och bygg för god avfallshantering, Stockholm Vatten och Avfall AB).  
 
 
 
4.1.4 Förskola – Hushållsavfall  
För att kunna utreda avfallsmängder har vi antagit att statistik likt rikssnittet för förskolor gäller. Se referens från 
Skolverket.  

Avfallstyp Antal barn  
med blöja 

44 Antal barn utan 
blöja 

56 
 

 
Volym/barn 
 med blöja 
och vecka. 

[l/barn och vecka] 

Total volym för  
barn med blöja, 

och vecka. 

Volym/barn  
utan blöja och 

vecka 
[l/barn och vecka] 

Total volym  
för barn utan 

blöja 
och vecka 
[l/vecka] 

Total volym per 
avfallstyp/vecka. 

[l/vecka] 

Restavfall 20 880 5 280 1160 

Matavfall 2 88 2 112 200 

Tabell: 3 
 
4.1.5 Förskola förpackningar och tidningar 

Avfallstyp Antal barn  
med blöja 

44 Antal barn utan 
blöja 

56 
 



 
Dokumenttyp:  PM avfallshantering   
Handläggare: Magnus Ekholm 
Dokument:  PM avfallshantering Hagalund 
Granskad av: Jonas Levander 
Projekt Hagalund 
Datum: 2021-04-23 Reviderad datum  

   
Volym/barn 
 med blöja 
och vecka 

total volym för  
barn med blöja, 

och vecka 

Volym/barn  
utan blöja och 

vecka 

Total volym  
för barn utan 

blöja 
och vecka. 

Total volym per 
avfallstyp/vecka 

Returpapper 1 44 5 280 320 

Pappersförpackningar 2 88 2 112 200 

Plastförpackningar 1 44 1 56 100 

Metallförpackningar 0,5 22 0,5 28 50 

Färgade glasförpackningar 0 0 0 0 0 

Ofärgade 
glasförpackningar 

1 44 1 56 
 

Tabell: 4 
 
4.1.6 Kontor – hushållsavfallsliknanden avfall 
För kontorsverksamhet i norra delen av planområdet har antagits 6000 kvadratmeter kontorsyta, och det antas 30 
kvadratmeter per personal.  

  Antal personal  180 

  liter/personal liter  

Matavfall 2 360 

Restavfall 15 2700 
Tabell: 5  
4.1.7 Kontor - förpackningar och tidningar 

  Antal personal  180 

  liter/personal liter  

Returpapper 10 1800 

Pappersförpackningar 10 1800 

Plastförpackningar 5 900 

Metallförpackningar 0,5 90 
Tabell: 6  

4.2 Avfallssystem för hushållsavfall från bostäder och förskola 
4.2.1 Systemval 
För hushållsavfallets två fraktioner, restavfall och matavfall, planeras mobil sopsug som avfallslösning.  För övriga 
förpackningsfraktioner har valts miljörum. 
För förskolans matavfall från köket har kvarn till tank valts. 
4.2.2 Bostäder och förskola - hushållsavfall - lagringstankar för mobil sopsug 
Hushållsavfall från 360 lägenheter och förskola med 100 barn hanteras med mobil sopsug. 
Det är möjligt att fördela avfallet på flera olika sätt, beroende på hur många lägenheter per fastighet det blir. 
Det exemplet som redovisas här är fördelat på tre inkastpunkter med ca 95 lägenheter på vardera, samt en med 80 
lägenheter tillsammans med avfall från förskolan. För mobil sopsug gäller små avfallspåsar på ca 20 liter, så det går 
bra att verksamhet delar inkast med boende.   
 
4.2.2.1 Inkastpunkter för bostäder 
Tre av inkastpunkterna förses med mobil sopsug, och en fördelning på 95 lägenheter vardera inkastpunkter har 
antagits. 

antal lgh 95         

fraktion l/lgh/v antal l/v antal m3/v skruvtank kapacitet m3 antal skruvtankar 

restavafall 70 6650 6,65 6,8 1,0 
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matavfall 15 1425 1,425 1,5 1,0 

Tabell: 7 
 
4.2.2.2 Inkastpunkt för bostäder och förskola 
En inkastpunkt mobil sopsug för restavfall och matavfall från både bostäder och förskola. 80 lägenheter och 
förskolans avfall har beräknats till en lagringstank för respektive avfallsfraktion. 

antal lgh 80 
 

Volym  
från förskolan 

total volym 
   

fraktion l/lgh/v antal l/v 
  

antal m3/v skruvtank  
kapacitet m3 

antal  
skruvtankar 

restavafall 70 5600 1160 6760 6,76 6,8 1,0 

matavfall 15 1200 200 1400 1,4 1,5 1,0 

Tabell: 8 
 
4.2.3 Dockningspunkter för mobil sopsug 
Dockningspunkter för de fyra lagringstankarna för bostäder och förskola föreslås att man placerar på västra sidan av 
Åldermansvägen. Ingen dockning på Gelbgjutarvägen, Industrivägen eller södra delen av Åldermansvägen. Det finns 
flera orsaker till det: 

- Minimera bullerstörning. En sopsugbil avger ca 75 - 80 dBA sju meter från bilens sida under tömning. För att 
inte skapa onödig störning för boende så bör den placeras på avstånd och där den stör minst. Väster om 
Åldermansvägen är mycket lämplig, då det är relativt långt från närmaste fasad, men framförallt på en plats 
där redan bulleråtgärder är planerade, för att minska störningar från spårtrafiken. 

- Denna placering möjliggör också att man använder fristående dockningspunkter, inte markförlagda. De 
fristående kan vara svårplacerade i tät stadsmiljö, då de inkräktar på plats för gående, cyklister, fordon och 
gatumöbler. På västra sidan av Åldermansvägen stör man minst, jämfört med andra platser i Dp1.  

 

 
Bild 1: Placering av dockningspunkter 
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4.2.4 Bostäder - förpackningar och tidningar - miljörum  

Antal lägenheter 360 
    

Avfallstyper l/vecka/lgh l/vecka 
Dp1 

Kärlstorle
k 

Volym per 90 lgh Antal kärl per miljörum Avrunda
t 

Returpapper 15 5400 660 1350 2,05 2 

Pappersförpackningar 35 12600 660 3150 4,77 5 

Plastförpackningar 20 7200 660 1800 2,73 3 

Metallförpackningar 2 720 240 180 0,75 1 

Färgade glasförpackningar 2 720 240 180 0,75 1 

Ofärgade glasförpackningar 2 720 240 180 0,75 1 

Tabell:9 
4.2.5 Förskola - förpackningar och tidningar 

Avfallstyp Antal barn  
med blöja 

44 Antal barn utan 
blöja 

56 
   

 
Volym/barn 
 med blöja 
och vecka 

total volym för  
barn med blöja, 

och vecka 

Volym/barn  
utan blöja och 

vecka 

Total volym  
för barn utan 

blöja 
och vecka. 

Total volym 
per 

avfallstyp/ve
cka 

Kärlstor
lek 

Ant
al 

Returpapper 1 44 5 280 320 370 1 

Pappersförpackningar 2 88 2 112 200 240 1 

Plastförpackningar 1 44 1 56 100 140 1 

Metallförpackningar 0,5 22 0,5 28 50 140 1 

Färgade 
glasförpackningar 

0 0 0 0 0 0 0 

Ofärgade 
glasförpackningar 

1 44 1 56 
 

140 1 

Tabell:10 
4.2.6 Bostäder – grovavfall 
Ett alternativ för att hantera grovavfall maskinellt är med komprimatorer och containrar. Det bedöms inte som 
realistiskt i ett bostadsområde. Ett annat alternativ är utrymmen med manuellt hanterade kärl, och då behövs 
relativt stora ytor. Dessa utrymmen kräver även en omfattande skötsel. För planområdet planeras istället att ställa 
ut containrar flera gånger per år. Dessa containrar kan då placeras på angöringsplatserna för sopsugbil, 
synkroniserat med tömningarna för sopsugen så att inte konflikt uppstår. Lämpligt är då uppställning av container på 
fredag eftermiddag och hämtning på måndag förmiddag. Under dessa tider utförs som regel inte hämtning av mobil 
sopsug. 

4.3 Avfallssystem för verksamhetsavfall 
4.3.1 Systemval 
Förskolan är en verksamhet, men då den ligger placerad i direkt anslutning till bostäderna så är det lämpligt att den 
har samma avfallshantering.  Kontoren i norr som skiljs åt av Gelbgjutarvägen kommer att använda konventionell 
kärlhantering, fördelat på två miljörum i respektive gavel. 
Mindre verksamheter i markplan i bostadskvarteren kan kasta sitt hushållsavfallsliknande avfall i mobil sopsug på 
gården. Dessa verksamheter motsvarar ett fåtal lägenheters avfall extra per inkastpunkt, och det finns det marginal 
till i dimensioneringen. För mindre verksamheter i kontorsfastigheten gäller att de kan kasta sitt avfall i de miljörum 
som finns. Större livsmedelsbutik föreslås anordna avfallshantering i anslutning till sin godsmottagning.  
Tunnelbanans hantering av avfall från papperskorgar och städning sker inom tunnelbanans område och föreslås 
dimensioneras för tömning maximalt två gånger per vecka, från Gelbgjutarvägen. 
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4.3.2 Kontor – restavfall och matavfall - miljörum  

Antal personal 180 
   

 
liter/personal liter Kärlstorlek Antal kärl Avrundat 

Matavfall 2 360 125 2,9 3 

Restavfall 15 2700 660 4,1 4 

Tabell:11 
4.3.3 Kontor – förpackningar - miljörum  

Antal personal 180 
   

 
liter/personal liter Kärlstorlek Antal kärl Avrundat 

Returpapper 10 1800 370 4,9 5 

Pappersförpackningar 10 1800 660 2,7 3 

Plastförpackningar 5 900 660 1,4 2 

Metallförpackningar 0,5 90 125 0,7 1 

Tabell: 12 
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4.4 Översikt över inkastpunkter samt avfall/miljörum 
Placeringar av inkastpunkter för bostäder och förskola är preliminära och kan komma att justeras utifrån planering 
av gården. Gångavstånd och en jämn fördelning har varit dimensionerande faktorer vid framtagning av de föreslagna 
placeringarna.   

 

 

Bild 2: Översikt  

A. Fyra miljörum för cirka 90 lägenheter i varje. 
B. Fyra inkastpunkter för mobilsopsug för cirka 90 lägenheter per styck. 
C. En matavfallstank för förskolan, töms med slamsugningsbil. 
D. Ett miljörum för förskolan. 
E. Två miljörum för verksamhetsavfall. 
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5.4 Handbok för avfallsutrymmen – Avfall Sverige 

Handbok_avfallsutrymmen2018 
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5.5 Antal barn i förskola 
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https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=549805 
 


