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Renh§.llningen har sitt grundintresse i stadshygien och snygghet. Som en foljd av detta 
framstar avfallets destruktion som ett primart intresse. Det modema konsumtionssam
hallet forutsatter en stor omsattning av varor och produkter, varfor renhallningstekniken 
och den modema avfallshanteringen framtrader som genuina element i konsumtionssam
hallets servicesystem. Genom avfallsprocessen samt destruktion av avfall underbyggs 
behovet av nya produkter och darmed okad konsumtion. I ett langsiktigt barkraftigt 
samhalle ar detta ohallbart. Den framtida resthanteringen maste bygga pa dels alit mer 
slutna kretslopp, dels forebyggande av avfall. 

Kallsorteringen ar denna nya resthanterings pnmara styrsystem. Tre studier av 
kallsortering - utforda i Goteborg, i nordvastra Skane samt i Boras - visar att Sveriges 
befolkning ar beredd att ta alit mer okat ansvar for aterforandet av hushallens 
restprodukter i samhalleliga kretslopp. Detta forutsatter emellertid att hushallen erbjuds 
delta under tillrackligt starka motiv samt i tillrackligt bekvama insamlingssystem. 
Sambandet mellan hogre tillganglighet eller bekvamlighet och ett battre insamlings
resultat ar tydligt. Villahushallen forefaller klara atervinning av papper, glas och 
komposterbart material utan sarskilda hjalpmedel i hemmen. I Boras blev det emellertid 
tydligt att atervinningsresultaten okade vasentligt i samband med att de boende i 
flerbostadshus erbjods enkla hjalpmedel for koksskapen. 

Implementeringen av kallsortering bor folja foljande allmanna riktlinjer: Sok ratt motiv, 
arbeta med aterkommande och adekvat information, erbjud de boende ett bekvamt 
insamlingssystem och god service, hall ingangna avtal/givna !often, marknadsfor de 
insamlade materialen aktivt. 

Utvardering av kallsortering maste ske fran flera olika utgangspunkter for att en riktig 
forstaelse for det aktuella systemet skall erhallas. Begrepp som atervinningsgrad och 
renhet ar centrala emedan de ar jamforbara mellan olika forsok och omraden. De 
absoluta mangdema kan enbart beskriva utvecklingen inom ett och samma omrade. En 
riktigt god forstaelse for ett kallsorteringssystems funktion fordrar emellertid aven 
undersokningar av brukartillganglighet, deltagande, resurshushallning och miljokonse
kvenser samt ekonomi. 

Kallsorteringen kan inte, goda insamlingsresultat till trots, bli den enda forlosande 
faktorn i byggandet av det langsiktigt barkraftiga samhallet. Kallsorteringen ar som 
teknik och social rorelse en forutsattning for den nya resurssnala teknikens resthantering, 
men kallsorteringen riskerar hela tiden att integreras i den modema teknikens 
kvittblivning av avfall. Atervinning utan forandring av produktions- och konsumtions
system har ingen langsiktig paverkan pa resurshushallning eller miljoskydd. Om 
kallsorteringen emellertid kombineras med en ny syn pa produktion och konsumtion 
kommer kallsorteringen att framsta som en nyckel till kretsloppsamhallet. 

Nyckelord: kallsortering, atervinning, hushallsavfall, glasatervinning, pappersatervinning, 
kompostatervinning, utvardering, matning, implementering, teori 



Jag har givit min avhandling monografins form, och jag har forsokt att skriva den sa att 
den kan Uisas fran pann till panni ett enda sammanhang. Avhandlingen har, trots detta, 
till stor del drag av sammanHi.ggningsavhandling, eftersom jag i gorligaste man ateran
vant delar av min tidigare produktion. Vissa av dessa stycken ar nu sa gamla att de 
fordrat bearbetning for att vara aktuella. Andra delar har enbart bearbetats sa att de 
passar in i det nya sammanhang de givits i avhandlingen. 

Eftersom avhandlingen sammanfattar en lang tids forskning dar det mesta redan ar 
publicerat och kant, forutsatter jag att lasaren ar atminstone overgripande infonnerad om 
framst Avfallsgruppens vid Chalmers forskning. Detar sjalvklart mojligt att lasa avhand
lingen aven utan denna bakgrundsinformation, men for den intresserade kan jag rekom
mendera foljande rapporter/bocker/artiklar i referenslistan som bakgrundslitteratur Berg 
m fl 1984, Arehag m fl 1984, Berg 1988b, Assarsson och Berg 1990, Berg 1991, Berg 
1992a och b samt Berg 1993. 

B yggforskningsradet (BFR) har under alla ar Stott A vfallsgruppens forskning och givit 
ett stort matt av frihet i fraga om problemfonnulering och metodval. BFR var lange den 
enda forskningsfinansierande organisation som gjorde langsiktiga satsningar pa avfalls
forskning. Detta var framsynt och modigt i en tid da den modema tekniken pabjod 
centrala losningar pa avfallsfragan med en stor teknikinsats. Reforsk har stottat ett av 
de projekt jag stoder avhandlingen pa. Norra Asbo Renhallnings AB (NARAB) samt 
Boras Kommun har vasentligen bidragit till kunskapsutvecklingen genom sin vilja att 
prova och sedan snabbt implementera ny teknik. Boras kommun har ocksa stott A vfalls
gruppen finansiellt under flera ar. Aven om jag i avhandlingen tvingas peka pa negativa 
drag i renhallarpaverkad kunskapsutveckling vill jag har understryka den utomordentliga 
betydelse NARAB och Boras Renhallningsverk haft for utvecklingen av svensk 
kallsortering. 

Avhandlingsarbetet har en tvarvetenskaplig bas och ar i huvudsak grundat pa forskning 
utford av Avfallsgruppen vid Chalmers, vars alla medlemmar under arens lopp skall ha 
ett stort tack. Sarskilt skall framhallas sociologen Torsten Hultin, som var med fran 
borjan och betyder mycket for mig, naturvetaren Marie Arehag, ingenjorerna Bo 
Segerberg och Kjell Larsson samt sociologen Lena Israel. Utan er ingen avfallsgrupp och 
icke heller denna avhandling. Den tvarvetenskapliga miljon utvidgades i mitten av 1980-
talet da Avfallsgruppens kontorsgrannar Institutionen for Konsumentteknik borjade 
intressera sig for avfallsfragan. Vi arbetade sedan tatt tillsammans i Boras-projektet. 
Tack ni alla sarskilt ergonomen och inredningsarkitekten Sven Dahlman samt hushalls
ekonomen Helena Aberg. 

Ett tack ocksa till min van filosofen Jan Bengtsson, som givit goda rad om hur avhand
lingens teoretiska del skulle hanteras. Jag har inte foljt dem alla, men jag har tack vare 
Jan blivit frimodigare, tydligare och betydligt klokare. Tack ocksa alla ni andra som last, 
kritiserat och givit uppslag till forbattringar under arbetes gang. 

Det var ett langt steg mellan mina ordbehandlingsfiler och den bok som nu foreligger. 
Manga ar de som konverterat filer, dompterat ordbehandlingsprogram, tuktat min 
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stavning, lay-outat sidor och givit texten fason. Tack sarskilt till Inger Hessel och 
Lisbeth Teiffel, som gjort det storsta jobbet. 

Ett speciellt tack vill jag framfora till min van och didgivare professor Torsten Hedberg. 
Han har under de senaste tlren tagit pa sig den otacksamma uppgiften art leda mig pa 
de ratta vagarna. Torsten har godmodigt accepterat min lynnighet, manat pa, stottat, 
standigt funnits till hands for synpunkter, rad och forslag och - nar inget annat hjalpt
muntra tillrop. 

Sa till sist, men inte minst, ett stort tack till en talig och forstaende familj som hardat 
ut under detta sista ann us terrible. 

Goteborg i mars 1993 

Per EO Berg 
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Mal 

att ge en bakgrund till kallsorteringen, vilket inkluderar den teknikteoretiska 
grunden, samt att etablera ett spar av vetenskapsteori for den del av restpro
dukttekniken som arbetet representerar. 

att visa upp hur kunskapsbildningen kring kallsortering gatt till utgaende fran den 
forskning jag sjalv bedrivit tillsammans med A vfallsgruppen pa Chalmers. I detta 
stycke redovisar jag dels mitt egna empiriska arbete, dels andras arbeten under 
ungefar samma tid. 

att till sist diskutera metod for hur kallsortering kan implementeras och metod for 
utvardering av kallsorteringssystem, samt att ge en kritisk granskning av kallsorte
ringen mot bakgrund av dess verkliga verkan i varlden. 

Arbetet syftar till att skapa forstilelse for problemens art och problemlosningens natur. 
Det ar inte min avsikt att i avhandlingen presentera vare sig det basta kallsorterings
systemet eller manualer for etablering av kallsortering. 

Tvarvetenskapligt arbete 

Forskningen har bedrivits i en tvarvetenskaplig miljo i A vfallsgruppen, vars satt att 
formulera problemen och sedan over amnesgranserna soka svaren har varit stimulerande 
och fruktsamt. Den gemensamma databildningen har givit oss mojligheter att skapa ny 
forstaelse for varandras amnesomraden och- inte minst- skapa en gemensam plattform 
att utveckla var forstaelse och kunskapsbildning fran. Resultatet - den kunskap om 
hushallens avfall, dess hantering och sarskilt kallsortering som vi fatt vara med om att 
utveckla - rymmer utan allt tvivel helt andra insikter an vad sektoriellt bildad kunskap 
i amnet nagonsin kan rymma. 

Teori 

Med tiden har det blivit vasentligt att battre forsta den kontext, inom vilken den restpro
dukttekniska forskningen hor hemma och darmed aven battre forsta hur vi inom restpro
duktteknologin skall valja metod och tillvagagangssatt. Det ar da viktigt att soka ett svar 
pa fragan: Vad ar teknik? Ur denna fraga reser sig den nodvandiga foljdfragan "Vad ar 
da teknikens vasen?" Med hjalp av Martin Heideggers uppsats "Teknikens vasen" 
beskrivs hur den moderna tekniken utmanar naturen och hur den i sitt vasen bar pa 
plundrandet av naturen. Den moderna tekniken bestaller naturen som hestand. Ar da 
restprodukttekniken mojlig? Kommer inte aven restprodukttekniken att delta i 
plundringen? Jag havdar restproduktteknikens mojlighet, men den mojligheten star att 
finna i uppdagandet av den moderna teknikens vasen dar faran men aven raddningen 
rader. Insikten i den moderna teknikens vasen ger oss mojlighet att bygga upp en ny 
teknik med sitt vasen i eller nara livet. Denna nya teknik kan vaxa fram med 
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kallsorteringen som en vasentlig del av styrningen av materialstrommama. 

Den grundlaggande metodansatsen for avhandlingens empiriska del utvecklas under 
rubriken "Den teknikvetenskapliga metoden" och har sina rotter i aktionsforskningen. 
Det empiriska underlaget inrymmer undersokningar baserade pA sAval matning och kata
logisering som tolkande kunskapsbildning. I forskningsprocessen formas olika menan
former av information och resultat Dessa mellanformer anvands sedan som data i en 
integrerande process, som har stora likheter med den tvarvetenskapliga tolkningen i ett 
tvarvetenskapligt grupparbete. 

Aktionsforskningen ar i ett avseende unik sA till vida att den tillAter, ja forutsatter, att 
forskarna ar delaktiga i den beforskade verkligheten och att de medvetet forandrar den 
som en del av den pAgAende forskningsprocessen. Har har forskaren ett ansvar for den 
sociala process han satter igAng. Han maste efter basta formAga underhAlla och styra den 
mot det onskade resultatet. Samtidigt skall han studera processen i avsikt att kunna 
beskriva den pA ett sAdant satt att den i tillampliga delar kan upprepas av nAgon annan 
senare. Vidare skall aktionsforskningsprocessen generera en djupare forstAelse for det 
samhalle i vilket den implementeras och for vissa speciflka samhallsprocesser. 

Den teknikvetenskapliga metoden stAr ofta aktionsforskningen nara. Man har ett tydligt 
mAl, och man korrigerar sitt tekniksystem eller sina don i takt med att forstAelsen for 
systemets eller donens funktion okar och man ser att det finns behov av forbattringar. 
Om man ser uppgiften att konstruera och iscensatta ett kallsorteringssystem som en ren 
teknikvetenskaplig uppgift ar det tillAtet att anvanda sig av metod relaterad till en 
konstruktionsprocess, under forutsattning att metoden ar systematisk i Atminstone doku
mentationen av vad som forsiggAr samt avseende motiven till detta. 

Teknikforskningen mAste - for att klara den kunskapsbildande kontextens krav pA 
eftertanke och metodiskt framAtskridande- uppfylla vissa krav, som i sammanhanget kan 
synas sjalvklara, men som mAste vara explicita. Reglema kan sammanfattas under 
foljande tre rubriker: 

* 
* 
* 

Planering 
Aktion 
Uppfoljning 

For att beskriva kallsorteringens kunskapsutveckling i kronologisk ordning, varvas egna 
forsok med andras. Meningen med denna upplaggning ar att forsoka erinra om den miljo 
och kunskapsnivA som rAdde dA olika forsok pAborjades. Det kan annars vara svArt att 
i efterhand forstA varfor utvecklingen fick den form den flck. Det som idag for mAnga 
framstAr som det mest naturliga i varlden var for tio eller femton Ar sedan svArt att fA 
gehor for bland de kretsar som beharskade den kommunala servicen. 

Genomforda forsok 

Kallsortering ar en gammal foreteelse i landet. Lump- och skrotsamlare var fordomdags 
en vanlig foreteelse sAval i stadema som pA landsbygden. Deras insamling av Atervin-
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ningsmaterial forutsatte att befolkningen undvek att blanda olika mer eller mindre varde
fulla restprodukter till avfall. Detta beteende var sjalvklart och naturligt i en varld med 
knapphet pit jungfruliga rAvaror samt lilga kostnader for det arbete som fordras for 
tillvaratagande av atervinningsmaterial. Efter andra varldskriget vaxte efterfragan pa 
svenskt papper sa snabbt att industrin inte kunde forsorjas genom enbart uttag fran 
skogen. Da blev pappersAtervinningen en stor sak, och otaliga ar de mattinebiljetter till 
sHidemas biografer som finansierats med forsAlt returpapper. I takt med att ravarutill
forseln effektiviserades sanktes prisema pa returpapper och darmed aven intresset for 
Atervinning, varvid de etablerade atervinningssystemen forfoll. 

Tidiga forsok och undersokningar i avsikt att Aterskapa system for kallsortering 
kulminerade 197 5 med ett konstaterande att hush Allen inte kan forvantas stalla upp pa 
langtgAende kallsortering for atervinning. Detta kom att badda for den maskinella 
separerings- och komposteringstekniken som jag kritiserat tidigare. De uppenbara brister 
som uppdagades i den maskinella separeringstekniken motiverade till nya forsok med 
kallsortering inom ramen for en systematisk forskning. 

Den systematiska forskningen kring kallsortering borjar med A vfallsgruppens studier i 
Bagaregarden i Goteborg 1977-81. Forsoket var utgangspunkt for grundlaggande studier 
av kallsorteringens samhallsvillkor. Forsoksverksamheten omfattade insamling av papper 
och komposterbart material samt en blandning av glas och plat. Forsaken visade att 
befolkningen ar villig att medverka i kallsortering under forutsattning att det finns ett 
rimligt brukssammanhang for de insamlade materialen. Man deltar pa ideella grunder 
och staller som motkrav att resten av atervinningshanteringen skots med samma 
noggrannhet som man sjalv skoter sin del. Trots en primitiv insamlingsteknik minskade 
avfallsmangdema med drygt 40%. Atervinningsgraderna for de enskilda materialen var 
for sin tid hog. Under forsokens gang, och inte minst sedan de bradstortat lades ner 
skedde en for hela renhallningsvasendet vasentlig attitydforandring vid RenhAllnings
verket i Goteborg. Verket var vid forsaken inledning mycket kritisk mot mAlen, men 
kom efter ett antal intema forandringsprocesser att framsta som den organisation som 
ledde det praktiska utvecklingsarbetet. 

Bagaregardsforsoket foljdes av forsok i NARAB-regionen, som framst avsag att visa att 
det ar mojligt att bedriva kallsortering i regional skala. Tillsammans med renhallaren och 
dess entreprenor byggde A vfallsgruppen upp ett system for atervinning av papper, glas, 
metaller och textilier genom sortering vid kallan. Inom projektets ram byggdes det forsta 
specialbyggda insamlingsfordonet for kallsortering och ett helt nytt system med 
retursackar utvecklades. De forberedande forsaken visade att befolkningen i forsoks
omrAdena valvilligt tog emot atervinningssystemet, och efter ett ar etablerades atervin
ningen i hela regionen. Eftersom omkring 75% av regionens befolkning bor i enbostads
hus var det naturligt att anpassa insamlingssystemet till denna boendeform. For 
insamling bland flerbostadshusen byggdes sma behallarstationer. Med systemet fullt 
utbyggt (1983) konstaterades att minst 90% av befolkningen utnyttjade atervinnings
systemet. Atervinningsgraden var for sin tid mycket hog, men avfallsmangdema 
reducerades endast med drygt 15%, beroende pa att det komposterbara materialet inte 
blev foremAl for insamling. De viktigaste erfarenheterna fran NARAB-systemet har 
sedan tagits tillvara i ett tekniskt utvecklingsarbete pa branschens egna villkor. Lange 
sAgs NARAB-systemet som ett foredome for atervinning i Sverige. 
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I takt med NARAB-forsokens fortskridande uppdagades kallsorteringen som en mojlig 
verklighet, varfor aven andra renhftllare intresserade sig for frAgan, varvid Goteborgs 
Stads RenhAllningsverk kom att gora ett antal forsok med Atervinning av torra material, 
som Avfallsgruppen kunde folja pA relativt nara hftll. FrAgan om insamling och 
Atervinning av komposterbart material aktualiserades pA nytt dA det stod klart att 
cltervinningen av torra material aldrig kommer att reducera avfallsmangdema med mer 
an 15 a 20%. Atervinningen mAste sAledes- om Atervinningen skall resultera i vasentligt 
minskade avfallsmangder - aven omfatta insamling och clterforande av den biologiskt latt 
nedbrytbara fraktionen - det komposterbara materialet. (Senare har detta aven kommit 
att benamnas "bioavfall", ett begrepp som aven innefattar tradgArdsavfall, godsel mm). 
Erfarenhetema frcln NARAB-regionen var sAdana att det clter blev dags att forsoka gel 
ner i skala och tillsammans med en mindre grupp hushftll utveckla ett system for 
omhandertagande av det komposterbara materialet. 

Som ett forsta led i utvecklingen startade A vfallsgruppens dAvarande sociolog ett forsok 
i Torsbo i Vaggeryd. I detta forsok gjordes grundlaggande erfarenheter for bland annat 
forstclelsen for hur insamlingen rutiniseras hos befolkningen. I Vaggeryd gjorde aven 
Institutionen for Konsumentteknik pA Chalmers de forsta mAlinriktade studiema av 
diskbankskApen och deras inredning samt dess betydelse for kallsorteringen. I och med 
detta infordes en ny metod - den konsumenttekniska metoden - vilket innebar en 
betydelsefull utveckling for kunskapsbildningen. 

Ungefar samtidigt pAgick forsok med insamling av vAtt och torrt avfall i Eslov och 
Hoor. Forsoken byggde pA en verksamhet pA den europeiska kontinenten dar Ater
vinningsbart material samlades in blandat i "Griine Miilltonne" 1 for att senare separeras 
maskinellt och manuellt. Dessa forsok genomfordes helt i kommunal och privat regi. 

Med denna bakgrund startades BorAsprojektet for att ge kunskapsunderlag for den 
framtida avfallshanteringen i BorAs. Man avsAg att radikalt forandra den dA befintliga 
avfallshanteringen i riktning mot en mer naturresursanpassad resthantering. I detta 
inbegreps ett biologiskt kretslopp for framst hushAllens komposterbara material. Eftersom 
systemet med insamling av vatt och torrt avfall medfor betydande oklarheter vad galler 
prioriteringen vid sortering och darav foljande risker for kvaliteten pa framst den fardiga 
komposten, var det viktigt att utveckla ett insamlingssystem med en klar prioritering av 
det komposterbara materialet. Samtidigt bevarades en fraktion avfall, som trygghet for 
de boende och sakerhet for systemet. 

Redan efter nagot Ars forsoksverksamhet var villkoren klara for en traditionellt 
organiserad insamling bland villabebyggelsen, medan det blev allt mer tydligt att en 
sadan insamling ar svar att organisera och uppratthalla bland flerbostadshusen. Darfor 
inriktades studiema pA att oka forstaelsen for kallsortering i denna typ av bebyggelse, 
samt att utveckla teknik som kan passa dess befolkning: 

* F iirsiik sopkarnseller under sopnedkast pA Hassleholmen. Karusellen 
loste inga problem, men forstaelsen for kallsorteringens villkor fordjupades. 

1 grana soptunnor 

X 



* 

* 

"Omstart Gota", som innebar att ett forsoksomrade med flerbo
stadshus forsags med en systematiskt upplagd och val utformad information 
samt bekvamare insamlingsteknik, inkluderande viss koksutrustning. 
Insatsema medforde en forbattring av insamlingsresultaten till samma niva, 
som i Bagaregarden tio ar tidigare. Aktionen visade aven pa vikten av en 
helhetssyn pa de boendes villkor, deras behov av information, hjalpmedel 
och mojlighet att enkelt na uppsamlingsplatsema. Dessutom uppdagades 
behovet av att inte bara se till de boende, utan aven till de arbetande inom 
omradet, t ex hemtjanstens personal och de fastighetsanstallda. 

Forsok svarta och vita pbsar. Det komposterbara materialet laggs i 
svarta pasar och avfallet i vita pasar. Pasarna kan slangas i samma karl, 
varfor bada pasarna kan slangas i sopnedkastet. De skiljs sedan med hjalp 
av en optisk separator, varefter det komposterbara materialet omhandertas 
i en biologisk nedbrytningsprocess. Forsaken med svarta och vita pasar gav 
snabbt ett sa bra resultat att man in om kommunen snabbt valde att bygga sin 
framtida bantering av hushallen restprodukter pa detta system. Avfallsmang
dema reduc~rades med 75% i villabebyggelsen samt 65% i bebyggelse med 
flerbostadshus. 

Det ar uppenbart att alla problem med insamling av komposterbart material inte kan 
losas med svarta och vita pasar, men det ar aven klart att inget av de tidigare provade 
systemen natt lika langt. 

Under tiden for Borasprojektet pagick ett stort antal mindre forsok i olika kommuner, 
dar de fiesta praglades av upprepning eller anpassning av tidigare forsok. Kunskaps
bildningen ar i allmanhet pa en lag niva pa nagra undantag nar, t ex forsoken i Borlange 
och i Botkyrka (Sodertom). 

Nar sa kallsorteringen ar forverkligad aterstar for renhallningskollektivet att valja mellan 
att inkorporera kunskapen i sin varld eller att forkasta den. Detta sker genom ett 
storprojekt kallat "Integrerat kallsorteringsprojekt", som i skrivandes stund inte ar 
utvarderat. 

Synpunkter pa utvardering av kallsortering 

Uttolkandet av inneborden av vad man menar med ett lyckat kallsorteringssystem maste 
ske mot bakgrund av vad systemet avser - inte bara vad det tycks avse. Man maste 
darfor analysera vilka bakomliggande faktorer som kan paverka resultatet: 

* 

* 

* 

prioriteringar: Vilka fraktioner, amnen, material betonas och utpekas som 
viktiga? Hur visar man detta i ord och handling? 

opinionsklimat: Hur viktig har avfallsfragan varit i den allmanna debatten 
lokalt? Hur stor vikt har kommunen lagt vid att fora ut sitt budskap? 

de boende och deras resursmassiga forutsattningar for deltagande 
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bebyggelsen: Vilka fysiska forutsattningar erbjuder bebyggelsen i form av 
forvaringsutrymmen, narhet till uppsamlings- och hamtningsplatser, tillgfulg 
till odlingslotter etc. 

informationsinsats samt anviindandet av lokala incitament for introduktion 
och drift 

status: Ar den aktuella kallsorteringen enbart ett forsok eller utgor den en 
etablerad verksamhet? Synes kommunen och hamtningsorganisation ta 
forsoket/verksamheten pa allvar? 

kretsloppsforstdelse: Ar den aktuella kallsorteringen sa arrangerad i tekniskt, 
organisatoriskt och informationsmassigt avseende att den stods av och sjalv 
framjar kretsloppsforstaelse? 

Med dessa faktorer kartlagda kan man stalla forvantningar pa sitt kallsorteringssystem 
och dess funktion, uttryckt i t ex materiella, sociala, ekonomiska tenner. 

Det finns inget absolut matt pa ett framgangsrikt system for kallsortering, man maste 
istallet soka flera olika aspekter pa kvalitet. Dessa aspekter kan sokas fran foljande 
tankemodell, som utgar fran att all kallsortering har sina ratter i kunskap och social 
beredskap. Utvarderingen gors sedan fran matningar och andra undersokningar av 
systemets funktion. 

Modell for utvardering av kallsorteringssystem 

Kunskap och social beredskap 

Deltagande 

Atervinningsgrad och renhet 

Kompostkvalitet 

t t 

Miljopaverkan 
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Exempel pa undersokningar som kan 
genomforas 

Kunskap om miljofragor och resurs
knapphet 
Kretsloppsforstaelse 

Deltagarniva 
Missnoje/tillfredstallelse 

Mangdmatningar 
Plockanal yser 

Tungmetallanl ys 

Metallspeciering 



I avhandlingen ges foljande forslag pa kvalitetsaspekter vid utvardering av kallsorterings
system: 

deltagandeniva 
atervinningsgrad 
renhet 
miljokonsekvens 
missnoje/tillfredstallelseniva 
kretsloppsforstaelse 
mangder 
uthallighet 
resurskonsekvener 
ekonomi 

Synpunkter pa implementering av kaJisortering 

Skall kallsorteringen pa sikt bli ett allmant styrsystem for bela samhallets resthantering 
maste budskapet na alia landets invanare - och det maste na deras privatjag. Vi ar alla 
en del av ett hushall. Darfor maste samhallet i sina ambitioner att forandra resthante
ringen borja med hushallen. De grundlaggande villkoren for etablering av kallsortering 
i hemmen ar idag relativt val kanda, saval vad galler de bakomliggande motiven som 
kraven pa t ex fysiska forutsattningar i form av hanteringssystem och hjalpmedel. 
Foljande grundlaggande utgangspukter for implementering av kallsortering utgor en 
kortfattad syntes av kallsorteringens innebord och mest grundlaggande villkor. 

1 

2 

3 

Den enskilda miinniskans motiv for att delta i kallsorteringsaktiviteter iir ideellt. 
Man deltar i akt och mening i avsikt att skydda miljon och/eller med malet att 
spara andliga naturresurser. 

Nar de starkaste motiven ar ideella ar det effektivaste styrmedlet information. Det 
ar vasentligt att denna information dels ar uttommande, dels uppdelad pa ett sadant 
satt att mottagaren enkelt kan ta till sig budskapet. Det ar likasa vasentligt att 
insamlingsaktiviteterna foljs upp med regelbundet aterkommande information om 
resultaten. 

Om man skall rakna med allmanhetens medverkan i olika kallsorteringsaktiviteter 
maste man erbjuda en god service, dels i form av ett for hushallen heltackande och 
bekvamt insamlingssystem, dels i form av underhall av detsamma. 
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Det finns ingen som deltar i kallsortering for nojes skull. Alia handlar med en 
avsikt. Som privatpersoner handlar vi med avsikten att ett visst material skall foras 
till atervinning eller sarskilt omhandertagande. Sker inte detta kommer vi snart att 
upphora med var separata bantering och aterga till den konventionella avfalls
hanteringen. 

finns inga helt siikra marknader for atervunnet material. Papper, glas, metaller 
och textilier har etablerade marknader, men prisema kan svanga snabbt. Det stora 
problemet ar egentligen inte att finna avsattning for olika material, problemet ar 
att halla prisema uppe. Vikten av denna aktiva marknadsforing syns tydligast nar 
olika jordforbattrings- och godselamnen tillverkade ur kallsorterat material skall 
avsattas pa en oppen marknad. 

U ndersokningen visar att kallsorteringen pa ett autentiskt satt engagerar manniskoma i 
deras vardagsliv. I omraden med forhallandevis resursstark befolkning ar det enkelt att 
motivera manniskoma. Med en resurssvagare befolkning okar svarigheten med 
motivationsarbetet, och ju storre inslag av resurssvaghet, desto lagre forvantningar far 
man stalla pa resultatet. 

Synpunkter pa kallsorteringens roll for att minska avfallsmangden 

Kallsortering, i avsikt att minska avfallsmangdema genom atervinning, innebar att den 
gamla arbetskulturen bland renhallarna kommer att paverkas. Renhallningen ar ett arbete 
med stadshygien och snygghet som foredomen. Arbetsgladjen och beloningen ligger i 
att man lamnar samhallet rent bakom sig. I detta ingar en stdivan att tamed sa mycket 
som mojligt och att blanda alit tankbart. Ju mer man far med sig desto duktigare 
framstar man for sig sjalv och for omgivningen. Det finns inga matt pa kvalitet pa det 
som finns i lasset och inga beloningar forknippade med sadant. Atervinnarens 
arbetssituation ar i mangt och mycket den motsatta. Han skall enbart tamed sig det som 
ar av basta kvalitet. Han belonas av i forsta hand kvaliteten och i andra hand av 
kvantiteten. Han kommer pa sa satt att ocksa stimuleras till att soka ett visst matt av 
inflytande over sin arbetssituation. I atervinnarens arbetskultur ingar att lamna det bakom 
sig, som han inte forknippar med den goda kvalitet han efterstravar. Pa grund av de 
vasensskilda grundema for de tva arbetskulturema ar det omojligt att engagerat och 
passionerat arbeta i bada varldarna samtidigt. 

Under forsaken i Bagaregarden minskades avfallsmangdema som mest med 50%, medan 
NARAB-systemet resulterade i en sa liten minskning som 16% - den goda atervin
ningsgraden, totalt 64%, till trots. I Boras visade vi att man med traditionell insam
lingsteknik kan minska avfallsmangderna fran enbostadshusen fran 14 kg/vecka till 4 
kg/vecka, en reduktion med over 70%, under forutsattning att man tar aterforandet av 
den komposterbara fraktionen pa allvar. Efterhand nadde vi, via systemet med svarta och 
vita pasar, liknande resultat i flerbostadshusen i Kristineberg. Avfallsmangden reducera-
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des fran 6,3 kg/hushMl och vecka till 2,3 kg/hushall och vecka, vilket innebar en 
reduktion med omkring 65%. 

Innebar da detta att kretsloppen kan betraktas som slutna? Nej, 70% atervinning innebar 
att halva materialmangden gatt forlorad efter tva cirkulationer, och vid en 90%-ig 
atervinning har halva materialmangden gatt forlorad efter 7 cirkulationer. 

Anvandningen av kompost som jordforbattrings- och godselmedel pa urbana gronytor 
ar ett avsteg fran den ortodoxa kretsloppsteorin, som kanske inte kan accepteras pa lang 
sikt! Pa kort och medellang sikt kan man emellertid har motivera forlusten i av 
naringsamnen i det organiska materialets kretslopp mot vinsten i att inte fora in och 
anvanda konstgodsel och torv som jordforbattringsmedel i staden. Torv skall i detta 
sammanhang ses som en barare av prefossilt kol, som genom anvandning som 
jordforbattringsmedel frigors till atmosfaren istallet for att bindas fossilt. 

Om samhallet - vi - nojer oss med de framsteg som gjorts inom atervinningsomradet i 
allmanhet och kallsorteringen i synnerhet, kommer kallsorteringen att integreras i den 
moderna tekniken. Da riskerar kallsortering och atervinning att bli en del av det 
konsumtionssamhallets servicesystem, som idag utgors av i forsta hand renhMlnings
systemet. Kallsorteringen blir renhallning och atervinningen blir kvittblivning. Perspek
tivet - begransade resurser och en varld som langsamt later sig forgiftas av vasterlandets 
konsumtion- gar forlorat och vi blir ater fangar i den moderna tekniken. Pa samma satt 
som den moderna tekniken bestiiller naturen som hestand kommer den att bestiilla 
avfallet som hestand. 2 Ur den moderna renhallningsteknikens perspektiv - destruktion -
framstar avfallet idag som ett hestand av energi. 

Kallsorteringen kan bli nyckeln till den nya tekniken om vi undviker att exploatera 
kallsorteringen med den moderna teknikens mM, utan istallet utvecklar den med den nya 
teknikens mM. I det dagliga handhavandet av hushallens restprodukter, med atervinning 
for ogonen och kallsortering som en naturlig praktik, kan konsumtionssamhallets 
avigsidor tydliggoras. Da kommer kallsorteringen att inte bara bli den nya teknikens 
styrsystem, utan aven motorn i den medvetandeprocess som staller krav pa en resurssnal 
teknik och som grundlagger det barkraftiga, det uthalliga samhallet. Da framstar 
kallsorteringen som en del av den nya tekniken och dess vasen som livet sjalvt. 

De strukturella tillkortakommanden i kallsorteringen, som jag pavisat i Boras-systemet 
far inte tas som intakt for att systemet ar forkastligt. Det ar snarare ofullganget. Vid 
bedomningen av ett system maste varderingen alltid goras mot den tid, vid vilket det 
etablerades. Boras var forst med insamling av komposterbart material i stor skala, och 
bar med sig tva viktiga ting: Forst och framst etablerade man ett system med tydliga 
prioriteringar. 

l:o 

2 

Det material som samlas in skall vara rent och efter sina egna normer av hog 
kvalitet. Det som inte kan klassas som rent och tillhorigt dessa atervinningskate
gorier ar avfall, vilket fors till den gamla sopsacken. 

Avfallet (eller den samlade mangden restprodukter) skall har ses som en r!varukalla likvardig 
med skogen och berget sAsom stallet beskrevs i kapitel 2. 
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2:o Man pclvisade att det ar mojligt, man gav insamling och hantering av komposter
bart material ett "i-varlden-vara". 

Kallsorteringen ar sci den nya teknikens - den resurssnclla teknikens - styrsystem. 
Kallsorteringen ar inte losningen pel den nya teknikens alla restprodukttekniska problem -
inte en universalmetod - men nar den val ar en naturlig del av vclr kultur ar den nyckeln 
till kretsloppsamhallet. 

Det ar vasentligt att framhcllla vikten av att det aven i framtiden finns ett offentligt 
ansvar for den basala tekniska forsorjningen till tatortemas bostader. Detta ansvar tillhor 
aven den framtida kommunala rollen. Oavsett skala mclste aven i framtiden finnas ett 
offentligt yttersta ansvar for att stadema forsorjs med vatten, for att gaturenhclllningen 
fungerar och for borttransport av scldant material som inte kan recirkuleras lokalt. 
Ansvaret omfattar aven ett ansvar for att det borttransporterade materialet fors in i storre 
kretslopp, scldana som inte kan hanteras frAn den lokala nivcln. 
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The primary interest of public sanitation is to maintain a hygienic and tidy city 
environment. The modem consumer society is based on a large production of goods and 
products with destruction of waste as a final step. The present sanitation system is a 
necessary link in the system serving the consumer society. It follows that the collection 
and destruction of household waste promotes the need for new products and as such 
leads to an increase in consumption. It is anticipated that this system collapse in a long
sighted sustainable society. Future systems for the treatment of residual materials should 
be encompassed in closed cycles of materials in society and added to those providing 
waste generation. 

The present alternative for steering residual materials is source separation. That the 
Swedish population is prepared for an increased responsibility in recycling residual 
materials has been shown in studies in Goteborg, north west Sk~ne and Bor~s. However, 
strong motivation and a sufficiently comfortable collection system are necessary as 
shown by the significant correlation between ease of use and increased collection 
amount. Owner households successfully source separated paper, glass and biodegradable 
material without a need for help. However, source separation in apartments in Bor~s was 
greatly improved by offering simple under-the-sink technology as an aid. This study 
showed that collected household wastes from owner households decreased from 14 kg 
to 4 kg per household and week (7 5%) while in apartments the decrease was from 6.3 
to 2.3 kg (65%) after the commencement of source separation. 

Guidelines for the implementation of source separation technology are proposed based 
on this study: Find the right motives for the user, provide adequate and suitable 
information on source separation, offer the users comfortable collection systems and 
good service, sustain agreements or contracts concerning source separation, actively 
market the recyclables. 

A full assessment of the success of source separation technology requires the application 
of several approaches to allow a holistic picture. Degree of recycling and purity are 
central approaches because they are comparable between experiments and areas 
involved. Absolute amounts measured as "Material Recovery Rate" are unique to each 
sampling area and difficult to compare. A holistic approach to the assessment of source 
separation technology will include investigations of availability to users, participation 
rate, resource conservation, environmental consequence analysis and environmental 
economics. 

Although good collection results are obtained it cannot be expected that source 
separation will be the panacea in the construction of a long term sustainable society. 
Source separation as a technology and a social movement is a necessity in the treatment 
of residuals connected to a new resource-saving technology. However, source separation 
technology is constantly subject to incorporation in modem waste disposal. Recycling 
without a change in the system for production and consumption has no long-term effect 
on the use of resources or environmental protection. On the other hand, a combination 
of source separation technology with a new outlook to production and consumption can 
raise source separation to a key concept in a closed cycle society. 
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I slutet pA1960-talet borjade konsumtionssamhallets konsekvenser pA allvar ge sig till 
kanna i form av vaxande avfallsmangder och okande mil joforstoring. For forsta gAng en 
sAg man sinande rAvarutillgAngar som ett globalt forsorjningsproblem. Ar 1969 bildades 
Statens NaturvArdsverk med ansvar for skyddet av den yttre miljon, vilket forde med sig 
att det tekniska miljoskyddet byggdes ut i landet. Resultatet lat inte heller vanta pA sig. 
Hela 1970-talet och stora delar av 1980-talet praglades av minskade utslapp frAn olika 
punktkallor. 

I denna stravan att minska miljoproblemen kom aven avfallshanteringen att beroras, dels 
genom reglering av utslappen frAn forbranningsanlaggningar och avfallsupplag, dels 
genom 1970 Ars kommunala renhAllningslag (KRL), vilken innebar renhallningstvAng for 
alla. Vis sa mojligheter till dispens var emellertid mojliga. I 197 5 Ars forandring av KRL 
infordes bland annat ett kommunalt renhallningsmonopol. Kommunerna hade dock 
mojlighet att anlita entreprenor for sjalva hanteringen. 

I propositionen 1975:32, "Atervinning och omhandertagande av avfall", argumenterar 
jordbruksministern for en okad Ateranvandning av avfall som ett viktigt led i stravandena 
att minska sloseriet med naturresurser liksom aven ett viktigt led i stravandena att 
forbattra miljon. I fragan om atervinning prioriterar han pappersatervinningen, och i 
likhet med utredningen anser ministem att pappersatervinningen skall baseras pa 
sortering vid kallan. Dessutom oppnar han mojligheten att senare aven foreskriva 
separering av glas och plat. Samtidigt foresprakas emellertid ett statsbidrag till "sadana 
anlaggningar som innebar atervinning och nyttiggorande av avfallet", (Prop 1975:32) 

Statsbidraget tillsammans med ett uttalat onskemal om regionala anlaggningar for 
avfallsbehandling medforde att huvudintresset riktades mot maskinella metoder for 
separering och atervinning av avfall. Pappersatervinningen baserad pA sortering vid 
kallan hamnade i bakvatten och sags av manga som en nodlosning medan stora forhopp
ningar knots till att aven pappersatervinningen skulle kunna losas inom ramen for de 
anlaggningar som planerades for hushAllsavfallets atervinning och nyttiggorande. Nar de 
forsta Atervinnings- och komposteringsanlaggningarna togs i drift visade det sig 
emellertid att den maskinella separeringen inte fungerade som tankt. Det visade sig vara 
mycket svArt - till synes omojligt - att ur hushallsavfallet extrahera fram en produkt som 
skulle kunna jamforas med returpapper hamtat atskilt fran avfallet. Fragan om hur den 
framtida atervinningen skulle organiseras liksom hur den framtidoa avfallshanteringen och 
inte minst renhAllningen skulle se ut var darmed oppen. 

A vfallshanteringen och atervinningen blev mot denna bakgrund ett allt viktigare problem 
for forskningen. Kraven pa effektiv renhAllning stod i god samklang med den centrala 
behandlingstekniken, men det i propositionen 1975:32 uttalade onskemalet om 
pappersatervinning baserad pa sortering vid kallan stallde ett an tal fragor infer framtiden. 
Dessa fragor var av saval praktisk natur - t ex vilka krav man maste stalla pa sarskilda 
utrymmen for returpapperet i bostademas narhet som av social natur - t ex hur den 
enskilda manniskan forhaller sig till resursbesparande atgarder av olika natur. Flera av 
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dessa fnlgor ar direkt relaterade till den bebyggda miljon och kom darfor att intressera 
Statens Riid for Byggnadsforskning (BFR). 

I februari 1977 fick jag i uppdrag av BFR att skriva ett forskningsprogram kring temat 
"Bantering av fast hushMlsavfall". Utgiingspunkten skulle vara en kritisk granskning av 
den svenska avfallshanteringen och pa denna och prova olika alternativa strategier. 
A vfallshanteringen ar en komplex process. Den ar inramad i teknik och i alla vasentliga 
skeenden avhangig olika former av manskliga val och aktiviteter. Dessutom utgor 
avfallet en potentiell hygienisk och miljomassig risk i alla hanteringsled. 

Sjalva avfallet- handelsen dar en vara overgiir frAn att betraktas som en tillgiing till att 
betraktas som avfall- ar en kulturbunden mansklig handling liksom de beslut som ligger 
bakom bur avfallet kommer att hanteras och hur det omsider kommer att slutgiltigt 
omhandertas. Valet av strategi for avfallets omhandertagande kan ses som en 
kulturtypisk handelse baserad pa tekniksyn, uppfattning av naturens formaga att 
omhanderta fororeningar samt en uppfattning av vilka kostnader avfallshanteringen kan 
tankas bara. Det foll sig darfor ganska naturligt att under programskrivningen samla en 
tvarvetenskaplig forskargrupp kring det framvaxande projektet. Denna grupp kom 
sedemera att bli kand som A vfallsgruppen pa Chalmers. 

A vfallsgruppens storlek har varierat under iiren och normalt bar fyra till sju personer 
varit verksamma. Under de forsta aren fanns i gruppen en representant for vardera 
sociologi, ekonomi, ekologi, teknik och vetenskapsteori. Vetenskapsteoretikerns uppgift 
var att studera den tvarvetenskapens utveckling i gruppen samt att fungera som gruppens 
konsult och mentor i tvarvetenskapliga fragor. 

Att pa detta satt fa arbeta med en tvarvetenskaplig grupp redan frAn problembeskriv
ningen har varit en stor tillgiing for forskningsprojektet in spe. A vfallsfragan, som in om 
branschen ofta sags som renhallning och destruktion kom att fa en allsidig belysning. 
Efter tva remissomgangar hos olika samhallsinstitutioner samt hos nordiska avfalls
forskare kunde ett slutgiltigt program och en ansokan om forskningsmedel sandas in till 
BFR. I och med BFR:s bifall till ett forsta anslag var den systematiska kunskaps
bildningen kring kallsortering igang. 

Efter 15 ars forskning i Avfallsgruppen, som under de senaste aren varit i standig for
andring kan jag konstatera att kallsorteringen ar en etablerad och kand teknik, varfor det 
nu finns skal till att analysera och tolka avfallsgruppens forskning fran detta nya 
perspektiv. Kallsorteringens status som etablerad teknik ger aven skal till att aterga till 
det som var Avfallgruppens forsta uppgift: att kritiskt granska och ifragasatta- denna 
gang kallsorteringen, sadan som den bar kommit att tillampas. 

Arbetets syfte 

Foreliggande arbete har tre syften: 

att forst ge en bakgrund till kallsorteringen, vilket inkluderar den teknikteoretiska 
grunden. Dartill skall jag etablera ett spar av vetenskapsteori for den del av rest
produkttekniken som mitt arbete representerar. 

2 



att visa upp hur kunskapsbildningen kring kallsortering gatt till utgaende fran 
A vfallsgruppens forsok. I detta stycke skall jag dels redovisa A vfallsgruppens 

som representerar min empiri, dels andras arbeten under samma tid. 

att till sist diskutera metod for hur kallsortering kan initieras samt metod for 
utvardering av kallsorteringssystem. Till detta fogar jag en kritisk granskning av 
kallsorteringen mot bakgrund av dess verkliga verkan i varlden. 

Arbetet syftar till att skapa forstdelse for problemens art och problemlosningens natur. 
Det ar inte min avsikt att i avhandlingen presentera vare sig det basta kallsorterings-
systemet manualer for etablering av kallsortering. 

Jag har tagit A vfallsgruppens forskning om kallsortering som utgangspunkt for min 
avhandling, och jag foljer i avhandlingsarbetet i stor utstrackning gruppens arbete och 
den kunskapsutveckling som gruppen representerar. Nar det forsta forskningsprojektet 
paborjades 1977 fanns det ingen etablerad vetenskap att inordna studierna under. De 
drevs darfor som det tvarvetenskapliga projekt som namnts tidigare, overskridande saval 
amnesgranser som hogskolegranser. Forst 1981 etablerades A vdelningen for Restpro
duktteknik vid Hogskolan i Lulea, och jag hade formanen att fa verka dar ett par ar. 
Amnets innehall var dock oklart den forsta tiden, varfor jag for min egen del definierade 
amnet 1982 (se Berg 1982 samt Bilaga 1). Jag menar nu att kallsorteringen ar en del av 
restprodukttekniken. Arbetet i A vfallsgruppen har givit mig insikten om vikten att aven 
studera det vetenskapliga fait jag ar verksam inom. I avhandlingen finns detta arbete 
med i en form dar jag pa ett forenklat satt anvander filosofin och vetenskapsteorin som 
hjalpmedel. 

For att ge arbetet en tydlig ram redovisar jag dels definitioner av de viktigaste begrep
pen, dels de avgransningar som gjorts. Det har aldrig varit min avsikt att har skriva 
restproduktteknikens vetenskapsteori, men val att visa pa nagra typiska drag och samt 
att dra upp nagra ramar. 

1.3 Terminologi 

Ord och termer kommunicerar mening. Vissa ord har en enkel naturlig logik, som sallan 
missuppfattas, andra drabbas av vardeforskjutning, och mister sin ursprungliga betydelse 
och logik till forman for en ny. Ytterligare andra ord definieras till en viss betydelse i 
ett visst sammanhang for att dess varde skall besta och - speciellt i facklitteratur - aldrig 
riskera att missforstas. Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) har till uppgift att bl a 
bidra till det tekniska sprakets tydlighet. Som ett led i verksamheten ger man ut ordlistor 
for olika tekniska kontexter. En av dessa ar "TNC 62 Avfallsordlista". 

Avfallsbegreppet och tillhoriga begrepp enligt TNC 62 

Restprodukt - Overblivet material i en process eller konsumtion; jfr returprodukt, 
avfall, fororening. 

- Energi i form av t ex spillvarme samt buller kan raknas som 
restprodukt. 
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F iJrorening 

Restprodukt som tillvaratagits for atervinning; jfr avfall,fororening. 
Returprodukt kan uppsta direkt vid produktion eller konsumtion 
eller i sam band med avfallsbehandling. 
Returprodukt kan indelas i aterbruksprodukt, t ex returemballage, 
och returravara t ex returmetall, skrotdiick i vagbeHiggning. 

Restprodukt som kasserats for att omhandertas och darvid bedomts 
sakna bruksvarde; jfr fororening, returprodukt. 
Avfall kan indelas efter ursprung i naturavfall, tillverkningsavfall, 
konsumtionsavfall och reningsavfall. 

Amne, vanligen restprodukt, som spritts sa mycket i ett annat amne 
eller system att anvandbarheten forandrats i oonskad riktning; jfr 
avfall, returprodukt. 

Det ar av intresse att notera vardeskillnaden mellan restprodukt och avfall. Rest
produkten foreligger objektivt med antingen ett klart definierat bruksvarde eller ett full
standigt outtalat - men andel underforsteltt - mojligt bruksvarde. A vfall daremot definieras 
utifran sin brist pa bruksvarde, vilket ger materialet ett negativt monetart varde. 

Avfallets brist pa bruksvarde ar egentligen enbart relaterad till "avfallsproducentens" 
horisont och kan omprovas. Ett bra exempel ar selgverkens restprodukter - span och bark 
- som i mitten av 1970-talet klassades som avfall (freln selgverkets horisont). I samband 
med de sa kallade energikriserna och en allt mer peltaglig knapphet pel skogsrelvaror 
borjade man forstel att restprodukterna var mojliga att salja. A vfallsbegreppet tonades ner 
och istallet borjade man benamna materialet med dess ratta namn; bark, span. Idag 
skulle det lika garna kunna kallas biobransle. 

Jag anvander i nagra fall begreppet "sopor" som synonym till "hushallsavfall" eller 
"koksavfall". Begreppet anvands enbart dar det skall medverka till att fora tankarna och 
forstaelsen till det vardagliga handhavandet av avfallet - soporna. 

Skillnaden mellan teknik och teknologi 

Allt for ofta anvands termerna "teknik" och "teknologi" som synonyma begrepp. Jag har 
i denna avhandling behov av att ge dessa ord var sin betydelse, speciellt i kapitel2, dar 
jag presenterar en teoretisk grund till mitt arbete och i kapitel 3 dar jag ger en kunskaps
teoretisk ram. Saledes definierar jag: 

Teknologi 

Teknik 

Laran om tekniken 

Traditionellt beskrivs tekniken pel tvel satt: 
I Tekniken ar ett medel for vissa andamal 

Tekniken ar ett manskligt handlande 

Martin Heidegger, vars teknikfilosofi jag aterkommer till i kapitel 2, visar att tekniken 
ar en inrattning, eller pel latin ett instrumentum, (Heidegger 1974). 
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Som namnts tidigare definierade jag mitt amne i en artikel 1982 (se Bilaga 1 som ar 
identisk med Berg 1982), i vilken jag angav fyra villkor for restprodukttekniken. Dessa 
utgor min provisoriska definition av mitt amnes helhet. 

1 :a villkoret: 

2:a villkoret: 

3:e villkoret: 

4:e villkoret: 

Restprodukttekniken ar den teknik eller metod som soker 
adekvata brukssammanhang for produktionens och konsum
tionens restprodukter, under villkoret att omgivningen - i vid 
bemarkelse- inte skadas. 

Restprodukttekniken ar teknik for att "slutgiltigt" omhanderta 
(konvertera eller Higga upp) restprodukter pii ett siidant satt att 
omgivningen - i vid bemarkelse - inte skadas. 

Restprodukttekniken ar den produktionsteknik som resulterar i 
produkter som ar reparerbara och anpassade till ett resurs- och 
energisniUt omhandertagande den dag de forlorat sitt ursprung
liga bruksvarde eller brukssammanhang. 

Restprodukttekniken ar den pii ett helhetsperspektiv baserade 
tekniken att styra samhallets materialhantering. 

Det forsta villkoret definierar atervinningstekniken och det andra villkoret forbrannings
och deponeringstekniken medan det tredje och fjarde villkoret definierar det som jag 
efterhand kommer att kalla "resurssnal teknik", som har ungefar samma innebord som 
det nu allt vanligare begreppet "kretsloppsteknik". 

Definitionen av restprodukttekniken ar provisorisk, och borjar nu efter tio ar komma i 
behov av en bearbetning sii att sprakbruket battre anpassas till den moderna begrepps
varlden. Spraket ar annu inte alderdomligt, utan helt begripligt, och da innehallet som 
sadant torde sta sig annu en tid, finner jag inte nagon anledning att gora en spraklig 
bearbetning har. 

Kallsortering 

I en artikel for Nationalencyklopedin har jag beskrivit kallsortering pa foljande satt 
(Berg 1992d): 

"Kallsortering innebar sarhallande av olika former av restprodukter vid kallan for att 
mojliggora separat insamling som alternativ till att blanda allt till avfall. Kallsortering 
ar darmed ingen behandlingsmetod for avfall, utan en metod att styra olika restprodukter 
till ratt hantering. 
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Kallsortering genomfors dels for Atervinning, dels i avsikt att minska avfallets 1 

farlighet. Pappersinsamling, glasatervinning samt separat insamling av batterier och 
miljofarligt avfall ar exempel pa fungerande kallsortering i hemmen. Atervinning av 
wellpapp och skrot ar exempel pa genomford kallsortering pa arbetsplatser ...... " 

Atervinningsgrad 

dar p. 
1 

Renhet 

Renheten r = 

= 

= p.fL(P.+P ) 
1 1 a 

mangden insamlat material av en viss klass ( t ex 
papper) 
mangden material av samma klass (t ex papper) i det 
resterande avfallet 

100 - <I> (%). 

fororeningsgraden, dvs andelen ovidkommande material i 
det atervunna materialet i en viss klass (%) 

1.4 Omfattning och avgransningar 

A vhandlingen behandlar allmant avfallshanteringen i ett samhallsperspektiv, och i 
synnerhet fragor kring kallsorteringen. Utgangspunkten for min betraktelse ar det som 
idag med en metafor kallas "samhallets amnesomsattning", dvs hur olika material upptas, 
omsattes och utsondras av samhallet. 

Det hander allt oftare att avfallsfragan hanteras som samhallets totala mangd utsond
ringar. Auktoriteter i debatten som Bengt Hubendick, set ex Hubendick (1985) och Nils 
Tiberg, set ex Tiberg (1990a och b) raknar alia typer av utslapp som tillhorande avfallet 
- salunda aven gasformiga utslapp och buller. Jag avgriinsar mig till det fast a avfallet. 

Den vasentligaste terminologin och begreppen som fordras for min redogorelse finns 
grundlagda i kapitel 1, dar jag definierat mitt amne- restprodukttekniken- och dar jag 
samtidigt inordnat nagra grundlaggande begrepp. 6vriga begrepp definierar jag efterhand 
som de behover ha en explicit forklaring eller en distinkt betydelse. 

En del av avhandlingen, t ex kapitel2 och 5, ar teoretisk och relativt allmant hallen, och 

1 Det ar alltsa huvudstrommens farlighet som minskas genom det miljofarliga avfallets (MFA) 
separata insamling. Sammantaget ar ju avfallsmangden fortfarande densamma, men 
mojlighetema till att minska miljoriskema vid omhandertagandet av MFA okar om det samlas 
in separat. 

6 



darmed relativt allmangiltig for de fiesta avfallstyper. Jag avser emellertid med min 
diskussion det fasta avfallet, sadant som det faller i det vasterlandska industrisamhallet. 
Att ga langre an sa i generalisering ar omojligt for mig, eftersom mina erfarenheter av 
den ostra industrivarlden och av utvecklingslanderna ar liten. 

Jag fokuserar pii de restprodukter som faller i hushiillen - avfall och iitervinnings
material fran privat konsumtion och dii siirskilt pii kiillsorteringen och dess effekter samt 
mojligheter. I avhandlingens empiriska del (kapitel6 och 7) agnar jag min framsta upp
marksamhet at metodfragorna, eftersom resultaten i de fiesta fall redan ar val kanda och 
delvis aven exploaterade. Metodfragoma har tidigare inte givits den uppmarksamhet de 
fortjanar. Mot slutet oppnar jag perspektiven igen mot den del av vardagslivet som 
utgors av arbetslivet och tar fram nagra fragestallningar kring hur avfall uppstar i 
arbetslivet samt hur atervinning och kallsortering kan/bor utvecklas dar. 

Under arens lopp har jag allt battre forstatt vikten av att reda ut en del begrepp av saval 
vetenskapsteoretiskt som av rent teknikteoretiskt intresse. I avsnitt 3.1 diskuterar jag 
nagra grunder for forstaelsen av den kunskapsbildning och for den forskningsprocess jag 
varit delaktig i. I kapitel 5 utpekar jag traditionalisterna, framst representerade av 
industrisamhallets och renhallningsteknikens forvaltare samt den av dessa intressen 
initierade kunskapsbildningen, som ytliga. Jag menar att man maste ta teknikens problem 
pa allvar. De fordrar djuplodande analyser, mer langtgaende an processtekniska 
enhetsoperationers fysik. I kapitel 2 diskuterar jag darfor teknikteori fran en filosofisk 
utgangspunkt. Denna text faller in i det filosofiska sprakbruket och terminologin, varfor 
den bitvis kan framsta som svarlast, men for den som gor sig besvaret med att arbeta 
sig igenom texten och under lasningen delta i undersokningen av teknikens vasen och 
teknologins position bland vetenskaperna kan nya insikter vaxa fram t ex i skillnaden 
mellan den traditionella och den modema tekniken, vikten av att forsta den modema 
teknikens vasen for att kunna astadkomma resurssnal teknik for ett barkraftigt samhalle, 
samt varfor tekniken inte far forvaxlas med tillampad naturvetenskap. 

1.5 A vfallsgruppens roll 

Det ar ett privilegium att fa bedriva forskning i en fungerande tvarvetenskaplig miljo om 
an tidvis ocksa kravande. A vfallsgruppens satt att formulera problemen och sedan over 
amnesgranserna soka svaren har varit stimulerande och mycket larorikt. Den gemen
samma databildningen har givit oss mojligheter att skapa ny forstaelse for varandras 
amnesomraden och inte minst - skapa en gemensam plattform att utveckla var 
forstaelse och kunskapsbildning fran. Resultaten - den kunskap om hushallens avfall, 
dess bantering och sarskilt kallsortering som vi fatt vara med om att utveckla- rymmer 
utan alit tvivel helt andra insikter an vad sektoriellt bildad kunskap i amnet nagonsin kan 
rymma. 

Jag anvander i stort sett allt Avfallsgruppens material som mitt eget, men det skall redan 
har goras klart att det ligger ett omfattande grupparbete bakom gruppens resultat. 
Oavsett vern i gruppen som skulle ligga bakom en viss ide, en metodansats eller 
liknande ar denna till slut anda en genuin del av alia gruppmedlemmars erfarenhet. 

A vfallsgruppen kom att under mer an tio ar - helt eller del vis - finansieras av som 
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under m§.nga §.r ensamt tog det l§.ngsiktiga ansvaret for avfallsforskningen i landet. 
ligger till stor del bakom mojligheten att befasta avfallsrelaterad kunskap pA Chalmers2. 

I botjan av 1980-talet definierade Avfallsgruppens uppgift pa foljande satt: 

att pa vetenskaplig 
avfallshanteringen samt 

att foresla prova alternativ. 

granska analysera 

A vfallsgruppen har alltid arbetat normativt, med tiimligen tydliga vardekriterier som 
grund for kunskapsbildningen. Malinriktning har varit langsiktig med foljande 
foresatse~: 

Enkel teknik 
Teknikutvecklingen bor grundas pa anvandarens mojligheter att beharska tekniken. 

Sociala villkor 
En aktiv medverkan och ansvarighet for hanteringen bor sokas hos den enskilde. 

Resurshansyn 
Destruktionsnivan bor sankas. En praktisk atervinningsideologi bor utvecklas och 
komma i tillampning. 

Ekologisk ansvarighet 
Hanteringen bor byggas upp sa att den svarar mot intresset av minskad forstorelse 
av luft, vatten och mark. 

Samhallsekonomiskt perspektiv 
All ekonomisk bantering av ingrepp i restprodukthanteringen bor ske utifran 
samhallsekonomisk synvinkel. Vid de tillfallen den kommunala avfalls- eller 
restprodukthanteringen berors skall den kommunala ekonomin fokuseras. 

Den sista av dessa normer har i praktiken haft relativt liten betydelse, da gruppen endast 
under kortare perioder haft tillgang till samhallsekonomisk sakkunskap. De andra fyra 
normema harmed tiden utvecklats sa att den ekologiska ansvarigheten varit riktmarke, 
men ingen eller foga forskning har bedrivits kring ekologiska konsekvenser av de 
forsok gruppen iscensatt eller medverkat i. Istallet har allt mer intresse koncentrerats 
pa fragor som relaterar till lokal hygien. Kombinationen av enkel teknik och sociala 
hansyn har inneburit att problematiseringen efterhand tagit sadana former att fragestall
ningama alit mer kunnat definieras som konsumenttekniska. Det ar darfor ingen 
tillfallighet att institutionen for konsumentteknik tagit over en alit storre del av ansvaret 
for kallsorteringsforskningen pa Chalmers. 

2 

3 

Under 1980-talets senare halft har aven Reforsk och flera enskilda kommuner- sarskilt 
Boras -vasentligen bidragit till A vfallsgruppens finansiering. 

Dessa vardekriterier formulerades i slutet av 1970-talet, och det finns nu anledning till 
att se over, modemisera och fortydliga dem sa att de harmoniserar med det sprftkbruk 
som anvands inom restprodukttekniken idag. 
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A vfallsgruppens normativa sta1lningstagande har utsatts for kritik fran olika hall, i vilken 
det havdats att "forskningen skall vara neutral". Denna formenta neutralitet ar emellertid 
svru- att hantera etiskt, eftersom den forutsatter en referensram som definierar 
neutraliteten. I boken "Objektivitetsproblemet i samhallsvetenskapen" skriver Gunnar 
Myrdal foljande: 

".. .. .. I sjalva verket ar observation av fakta och databehandling ofta mer 
forsvarslosa mot tendenser till skevhet an "rent tankande" ar. Ett kaos av mojliga 
data for forskning ordnar sig inte sjalvt till systematisk kunskap bara genom 
iakttagelse. 

Innan man kan ha en syn, en uppfattning, maste man bestamma sig for en 
synpunkt som implicerar varderingar. "Utan varderingar", skrev min bortgangne 
van, den lysande sociologen Louis Wirth med vilken jag korresponderade om 
dessa ting, har vi inget intresse eller sinne for relevans eller signift.kans och 
foljaktligen inget objekt. Om vetenskapsmannen i sina forsok att stodja sig pa 
fakta, inte tydligt klargor sin synpunkt ar det fritt fram for skevhet", (Myrdal 
1968). 

Myrdal menar vidare att "Det enda sattet att strava efter "objektivitet" i teoretisk analys 
ar att lyfta fram varderingama i fullt dagsljus, gora dem medvetna, specifika och 
explicita och oppet klarlagga hur de bestammer over den teoretiska forskningen. I de 
praktiska fasema av en undersokning skall da de redovisade vardepremissema, till
sammans med data - faststallda genom teoretisk analys med anvandande av samma varde
premisser- forma premissema for alia slutledningar". Han argumenterar har for att "gora 
vardepremissema explicita sa att forskningen kan sikta pa att bli "objektiv" i den enda 
betydelse denna term kan ha inom samhallsvetenskapen", (Myrdal 1965). 
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I mitt sokande efter restproduktteknikens vara i borjan av 1980-talet skrev jag den 
utredande artikel (Berg 1982), som jag hamtade min definition i kapitel1 friin. I den dii 
riidande situationen gjorde jag en preliminar beskrivning av mitt amne, men be
skrivningen byggde pa flera outtalade koncensusforhiillanden vad galler t ex teknikens 
grundlaggande inbegrepp, teknikens position bland vetenskapema etc. Idag, nar 
restprodukttekniken ar over tio iir gammal som amne pii hogskolan miiste jag kritiskt 
granska denna min preliminara amnesbeskrivning. Vid en ganska snabb genomlasning 
finner man att mina resonemang haltar och ar ofullstandiga. Hur kan man definiera 
restproduktteknik - med alla dess artefaktfria bestiindsdelar - utan att iitminstone ge en 
forenklad beskrivning av vad vi menar med teknik? Hor tekniken till vetenskapema, stiir 
den understand desamma eller ar rent av tekniken overordnad vetenskapema sii som 
vissa teknikfilosofer menar? 

Med tiden har det blivit allt mer vasentligt att fii reda ut detta for att battre kunna forstii 
den kontext, inom vilken min forskning hor hemma och darmed aven battre forstii hur 
vi inom restproduktteknologin skall valja metod och tillvagagiingssatt. I avsnitt 2.2 soker 
jag ett svar pii friigan: Vad ar teknik? Ur denna friiga reser sig den nodvandiga 
foljdfragan "Vad ar dii teknikens vasen?" Med hjalp av Martin Heideggers uppsats 
"Teknikens vasen" beskriver jag hur den moderna tekniken i sitt vasen bar pii 
plundrandet av naturen. Ar i sii fall restprodukttekniken mojlig? Kommer inte aven rest
produkttekniken att delta i plundringen? Jag havdar restproduktteknikens mojlighet, men 
den mojligheten stiir en bart att finna i uppdagandet av den moderna teknikens vasen dar 
faran men aven raddningen riider. 

I avsnitt 2.3 fullfoljer jag med ett resonemang om teknikens relation till vetenskapen, 
dar jag havdar att tekniken forhiiller sig till teknologin pii ungefar samma satt som 
poesin tilllitteraturvetenskapen. Jag havdar att teknologin inte skall forvaxlas med eller 
likstallas med naturvetenskap utan teknologin ar i vasentliga delar mer beslaktad med 
samhallsvetenskap och humaniora. 

Teknikens vasen 

Inom filosofin har man forsokt definiera tekniken friin lite olika synvinklar. Miinga 
iiterkommer till de tvii klassiska beskrivningarna; tekniken som medel for vissa andamal 
samt tekniken som manskligt handlande. Ur detta harledde Heidegger, som namnts, 
tekniken som ett Ingen kan val bestrida att de klassiska beskrivningama 
ar riktiga - utifriin ett antropologiskt perspektiv pa tekniken. Den galler saval den 
klassiska hantverksmassiga tekniken som den modema tekniken, vilka - som jag senare 
skall visa - i vasentliga avseenden har skilda drag i sina vasen. 

Ingemar Nordin gav 1981 ett viktigt bidrag till den svenska teknikfilosofiska debatten 
med haftet "Vad ar Teknik? (Nordin 1981). I denna skrift pekar Nordin pii vad han 
menar vara tva vasentliga problem for teknikfilosofin: Det finns ingen koncensus kring 
forhallandet mellan vetenskapsteorin och teknikens filosofi. Man ar inte heller overens 
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om vilka problem i samband med tekniken som ar de centrala for filosofin. Nordin 
menar att dessa problem delvis beror pa att man helt enkelt har olika infallsvinklar, 
varfor den ena analysen utesluter den andra, men delvis beror oenigheten pa att man 
helt enkelt ar oense om vad teknik/teknologi egentligen ar. Jag kan inte halla med 
honom om att dessa sakforhallanden skulle innebara nagot problem. Tvart om, menar 
jag, ar det vasentligt for problemens allsidiga belysning och for den grundlaggande 
forstaelsen att man kan bryta olika synsatt och asikter mot varandra. 

Nar man laser teknikfilosofi eller soker efter teknologins vetenskapsteori kommer man 
snart till den punkt dar man gor atskillnad mellan olika forfattare. Vissa kan man forsta -
de beskriver varlden pa ett igenkannbart satt. Andra kan man inte forsta darfor att man 
inte kanner igen den verklighet de skildrar. Har valjer manga bort det de inte forstar och 
ansluter sig pa sa satt till en viss skola. Jag kan personligen kanna igen min varld i 
manga av Martin Heideggers texter. Sedan jag vant mig vid hans lite speciella sprak 
finner jag texterna klargorande, och hans fenomenologiska metod som en konsekvent 
vag till uppdagandet och forstaelsen. 

Det kan ibland vara problematiskt att det ar sa fa som pa ett redigt satt gor atskillnad 
mellan teknik och teknologi, vilket delvis beror pa att man i den engelsksprlliga 
litteraturen kan anvanda termen "technology" for bada sakerna. Det kan aven synas lite 
markligt att vissa filosofer placerar teknologin som en del av vetenskapen (traditionellt 
fran Bacon och framat), medan andra placerar vetenskapen som en del av teknologin, 
se Idhe 1979 och 1983). Nordin menar for sin del att teknik och vetenskap maste skiljas 
at som vitt skilda foreteelser, men med manga sjalvklara samband dem emellan. Han 
menar att vetenskapsteorin och teknikens filosofi pa sa satt kompletterar varandra 
eftersom de handhar olika delar av verkligheten. Nordin kritiserar de filosofer som agnar 
klassifikationsproblematiken allt for stort utrymme. Han kan inte se poangen i att gora 
atskillnad mellan apparater, verktyg och maskiner, inte ens mellan teknik och teknologi. 
For mig ar det senare obegripligt eftersom vii sokandet efter det som tekniken ar soker 
teknikens vasen. Da maste vi gora atskillnad mellan atminstone tekniken och laran om 
densamma, vilka till sina vasen ar vitt skilda ring. 

Forskningen kommer pa sa satt att tillhora teknologin medan uppfinnandet och den 
tekniska teorin kommer att tillhora tekniken. I avsnitt 2.3 lagger jag fram min tolkning 
av teknologin och teknologins relation till ovriga vetenskaper. Innan det maste jag 
emellertid reda upp teknikens vasen i sokandet efter forstaelse for vad tekniken ar. I 
denna utredning kommer jag till stor del att stodja mig pa Martin Heidegger klassiska 
uppsats "Teknikens Vasen", (Heidegger 1974). Heidegger arbetar med spraket som 
verktyg, och skapar delvis ett eget sprak, dar ordens vardagliga betydelse forlangs och 
forstarks. Det fenomenologiska sattet att arbeta utgar inte fran tekniska definitioner, utan 
fran adekvata uttryck, som talar om den erfarenhet som visar sig for oss. Heidegger 
konstruerar och delar ord for att framhava en viss betydelse eller for att rikta sina egna 
och lasarens tankar at ett visst hall. Hans texter maste darfor lasas med ett matt av 
oppenhet for det utvidgade anvandandet av spraket liksom for ordens fordjupade 
betydelse. I framstallningen nedan har jag inte kunnat undvika det heideggerianska 
spraket, sadant som det oversatts till svenska av Rickard Matz. Jag har darfor istallet 
forsokt att utnyttja Heideggers sprakliga verktyg i min egen analys. 

Heidegger skriver att: "Nar vi soker efter teknikens vasen, maste vi ha klart for oss att 
det som rader och verkar i varje trad ingalunda sjalvt ar nagot trad, som later sig 
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patraffas bland de andra traden. s aledes ar teknikens vasen i minsta man nagot tekniskt. 
Vi erfar aldrig var relation till teknikens vasen sa lange vi blott forestaller oss och 
bedriver det tekniska, finner oss tillratta med det eller viker undan for det", 
(Heidegger 1974). 

Vidare menar Heidegger att vi latt blir bundna av tekniken och darmed ofria: "Vi ar och 
forblir overallt ofria, och kedjade vid tekniken, om vi nojer oss med att passionerat 
bejaka eller forneka den. Allra varst utlamnade at tekniken blir vi om vi betraktar den 
som nagot neutralt; ty denna uppfattning, som manniskor av idag har en forkarlek for, 
gor oss fullkomligt blinda for teknikens vasen", (Heidegger 1974). Det kan vara vart att 
stanna upp en sekund vid tanken pa att man ar lika ofri och kedjad vid tekniken da man 
passionerat fornekar den som da man passionerat bejakar den. Teknikkritiken far alltsa 
inte vaxa ut fran passionen. Den maste utga fran reflektionen. 

"Enligt gammal tradition galler som nagots vasen det som detta nagot ar. Vi fragar efter 
teknikens vasen nar vi fragar vad den ar for nagot. II I definitionerna i avsnitt 1.3 namns 
tekniken som ett medel att uppna vissa andamal, samt som ett manskligt handlande. 
Bada dessa definitioner hanger ihop, eftersom saval faststallande av vissa mal som att 
skaffa fram och att utnyttja lampliga medel for att uppna dessa mal ar manskligt 
handlande. Till det som ar teknik hor forfardigandet och anvandningen av verktyg, don 
och maskiner; dit hor aven det forfardigade och anvanda sjalvt; dit hor ocksa de behov 
och andamal i vilkas tjanst aUt detta star. Bela komplexet av dessa inrattningar ar 
tekniken. Tekniken sjalv ar enligt Heidegger en inrattning, eller pa latin ett instrumen
tum. 

Inom filosofin raknar man sedan arhundraden med fyra slags orsaker: 

Causa materialis 
Causa formalis 
Causa finalis 

Causa effi' ciens 

det stoff varav t ex ett skepp forfardigas. 
den form i vilken materialet ingar. 
det andamal, till exempel fiske, i enlighet med vilken 
skeppet bestams till material och form. 
den effekt som astadkommer verkliga skepp, alltsa skepps
byggaren. 

Dessa fyra satt av vallande/foranlatande formar nagot att framtrada. De later det komma 
fram i nar .. varon. Heidegger menar med stod av Platon att overforandet av nagot fran 
det icke-narvarande till det narvarande ar poiesis, ar frambringande. Detta ar inte bara 
det hantverksmassiga forfardigandet, "inte bara den konstnarligt-diktande akten att bringa 
nagot att framtrada i bilden. A.ven fy'sis, det utur sig sjalvt uppgaende, ar ett 
frambringande, ar poiesis. Fysis arrent av poiesis i allra hogsta bemarkelse", (Heidegger 
1974). 

I sitt resonemang om teknikens vasen kommer Heidegger fram till att tekniken har med 
uppdagandet att skaffa. "Ty i uppdagandet grundas varje frambringande. Detta 
forsamlar sig i foranlatandets fyra satt - kausaliteten - och rader helt inom dem. Till 
deras omrade hor saval andamal och medel som det instrumentala. Det senare galler ju 
som sjalva grunddraget hos tekniken." . ... "Tekniken ar alltsa inte blott och bart ett 
medel, den ar ett satt att uppdaga. lfall vi ger akt pa detta uppdagar sig en helt ny sfar 
/Bereich/ for teknikens vasen. Den sfaren ar uppdagandets sfar, det vill saga sanningens 
sfar", (Heidegger 1974). Har finns saledes en koppling mellan sanningen och nagon 
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aspekt av tekniken. 

ar enligt Heidegger att uppdaga. uppdagar sadant som inte frambringar 
sig sjalvt, och som annu inte foreligger, ocb som darfor kan se ut ocb utfalla an pa det 
ena sattet och an pa det andra. Sasom uppdagande, daremot inte som forfardigande, ar 
techne ett fram-bringande. Det avgorande i tecbne ligger inte i bearbetningen och 
banteringen, inte heller i anvandningen av bjalpmedel, utan i uppdagandet med 
avseende pa de fyra satten att foranlata. Detta forsamlar fran borjan skeppet och busets 
utseende och material med tanke pa det i fullandat skick skadade fardiga tinget, ocb 
bestammer utifran detta forfardigandets art. 

Det finns vasentliga skillnader mellan den traditionella hantverks-tekniken ocb "den 
modem a tekniken". Skillnaden finns i formen av uppdagande. Det uppdagande, som belt 
ocb ballet beharskar den moderna tekniken, utvecklar sig inte i form av nagot fram
bringande i form av poiesis, vilket ju ar fallet for den traditionella tekniken. Det 
uppdagande som rader in om den modem a tekniken ar II en utmaning /ein Herausfordern/ 
mot naturen, en utmaning som bansynslost kraver av naturen att den skall leverera 
energi, vilken som sadan kan uppfordras ocb magasineras", (Heidegger 1974). 

Den modema tekniken ar inte blott ocb bart manskligt agerande eller enbart ett medel 
inom ett sadant agerande. Vi maste uppfatta den utmaning, som staller1 manniskan sa 
att hon "bestiiller det verkliga som hestand", precis sa som utmaningen framtrader. Den 
forsamlar manniskan in i bestallandet. Detta forsamlar och koncentrerar manniskan pa 
att bestalla det verkliga som hestand, (Heidegger 1974). Den modema tekniken far alltsa 
manniskan att se som sin uppgift att bedriva rovdrift av naturen, att forstalla sin syn 
varvid skogen enbart framstar som kubikmeter massaved, berget som ton maim ocb 
lastbilslass med makadam, vilket alit skall utvinnas. Den rent instrumentala, den rent 
antropologiska definitionen ar ocb forblir darmed principiellt oduglig som definition av 
den modema tekniken. Vi maste alltsa soka vidare i den modema teknikens vasen. 

Med den traditionella teknikens vasen i poiesis ocb den modema teknikens vasen i 
stallet maste man stalla sig foljande fraga: Finns "teknik" som ett samlande begrepp, 
eller maste man skilja (den traditionella) tekniken fran "den modema tekniken"? Ar det 
vi kallar "den modem a tekniken" over buvud taget teknik? 

Det ar forst i och med uppkomsten av den nya tidens exakta naturvetenskap som 
manniskans bestallande forballningssatt gentemot naturen framtrader. Det ar inte belt 
tydligt buruvida naturvetenskapen med sina insikter om naturen gynnar den tekniska 
utvecklingen eller om det ar tekniken, nya instrument ocb verktyg, som mojliggor 
naturvetenskapens utveckling. Detta ar egentligen inte beller intressant. Det viktiga ar 
att det finns en samverkan mellan teknik ocb naturvetenskap utan att tekniken bebover 
vara tillampad naturvetenskap. Tekniken staller manniskan till ett sadant forballningssatt 
att hon utvecklar naturvetenskapen sa att exempelvis den moderna fysiken "staller in 
naturen pa att framstalla (beskriva) sig som ett i forvag kalkylerbart sammanhang av 
krafter ... " (Heidegger). Den Nya tidens naturvetenskapliga exakta kunskap ocb teorier 
rorande naturen bereder vagen inte i forsta hand for tekniken, utan for den modema 

1 Heidegger anvander bar begreppet "stalla" i samma mening som en hund statler en fagel. 
Stalla har har ett drag av utmana over sig. 
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teknikens vasen - utplundringen av naturen. 

Nar vi frli.gar efter den modema teknikens vasen visar sig vasendet alltsli. i vad 
Heidegger kallar stall. Stallet ar 11det satt varigenom det verkliga uppdagar sig som 
bestli.nd", alltsli som kubikmeter mas saved eller ton maim. Uppdagandet i sin tur 
forsiggli.r inte enbart i manniskan och inte heller pli ett normgivande satt genom henne. 
Den modema teknikens vasen bringar manniskan in pli en vag praglad av den typ av 
uppdagande varigenom det verkliga overallt, mer eller mindre pli.tafligt, blir till bestli.nd. 
Att bringa in pli en vag ar detsamma som att skicka; och skick i denna bemarkelse 
ar ocksli., enligt Heidegger, poiesis. Pli grund av att teknikens vasen 
har sin grund i sUillet motsages det allmanna talet om att tekniken ar vli.r tids ode, 
varvid man menar det oundvikliga i ett oforanderligt forlopp. Den modema teknikens 
vasen har s{i.ledes tvli sidor, den ena ar genom skicket gemensam med den traditionella 
teknikens vasen; poiesis, den andra ar genom stallet utmarkande for den modema 
tekniken. "lfall vi enkom oppnar oss for teknikens viisen finner vi oss oforhappandes 
talade till och tagna i ansprli.k pli. ett satt som gor oss fria 11

, (Heidegger 1974). 

Den modema teknikens vasen ar alltsli. blide i poiesis och skicket. Dli. borde det aven 
vara mojligt att kunna tala om "tekniken 11 som ett begrepp for bli.de den traditionella och 
den moderna tekniken. Det ar aven mojligt att utveckla tekniken sli. att den gestaltar sig 
pli ett annat satt i framtiden. 

Med helt andra metoder och i ett annat kausalbegrepp kommer den finlandske filosofen 
Georg Henrik von Wright till en liknande stli.ndpunkt, (von Wright 1987). Han menar 
att den teknik-vetenskapliga produktutvecklingen som sddan tenderar att gora 
manniskoma, d.v.s. dem som skallleva med produktema, till objekt, vars egna behov 
och onskningar inte langre har nli.gon talan i dialog med det tekniska "systemet". Under 
trycket av vad von Wright kallar "det teknologiska imperativet11 blir det svli.rt eller 
omojligt for samhallet att frli.n klart angivna mal angripa de miljo- och samhallsproblem 
som expanderande industri och ny teknologi3 skapar. Tendensen blir att overlamna 
ocksa dessa problem till 11Utvecklingen" att losa med hjalp av "mot-teknologier", som 
skall "eliminera risker och olagenheter hos det redan igangsatta industriella produktions
maskineriet", (von Wright 1987), 

Pli detta satt menar von Wright loser vi inga problem, tvartom, om endast Indiens 800 
miljoner manniskor skulle forsoka dela vli.r teknikanvandning och 11Valfard" skulle hela 
systemet rasa samman. Losningen finns istallet i manniskans fornuft: 

"Mitt hopp, om jag har nagot, stli.r till en protest mot utvecklingen s.a.s inifrli.n, 
frli.n den kraft som jag uppfattar ocksli. som den nu forharskande trendens starkaste 
drivfjader: manniskans ration ella anlag. II 

2 p~ tyska: das Geschick, som dels kan oversattas med "ode" ("Utifr~n skicket avgors all 
historias vasen" skriver Heidegger), dels kan oversattas med fardighet, duglighet, skicklighet. 

3 von Wright anvander termen "teknologi" istallet for teknik p~ flera stallen. Jag tolkar hans text 
s~ att han har menar teknik, liksom att han (n~gon rad ner) med begreppet "mot-teknologier" 
menar samma sak som jag skulle kalla "mot-tekniker". 
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II Det vetenskapliga sanningssokandet skall mahanda igen varderas for den 
orientering det ger var stravan efter en fornuftig livsstil och inte enbart for den 
makt det skanker att dirigera och manipulera vara av naturen givna livsvillkor", 
(von Wright 1987)4• 

I des sa insikter ryms sa val faran som raddningen och darmed friheten. V arje nytt 
bringande pa vagen av upp-dagande av modern teknik innebar fara, och "inte nagon 
fara vilken som heist utan sjalva faran. Ju mer vi nalkas faran, desto klarare borjar 
vagarna in mot det raddande lysa fram, desto mer fragande blir vi. Ty fragandet ar 
tankandets fromhet.", (Heidegger 1974). Detta fragande uppstar av en vaknande 
nyfikenhet pa saval faran som raddningen. Fragandet ar forskningens grund, och ju mer 
fragande vi blir' des to mer och livfullt agnar vi oss at forskning. 

Det von Wright kallar "det teknologiska imperativet" ar detsamma eller atminstone 
beslaktat med stallet. "Mot-teknologier" som restproduktteknik inkorporerar restprodukt
tekniken i den moderna tekniken, vilket enbart kan leda till ytterligare utplundring av 
naturen, om an med den oundvikliga katastrofen nagot forskjuten i tiden. En 
restproduktteknik for ett barkraftigt samhalle forutsatter istallet att vi skapar frihet 
genom att oppna oss for och analyserar teknikens vasen - skicket (som innehaller 
element av saval ode och historia som duglighet - skicklighet). Genom att - med 
Heideggers sprakbruk- "betrada den uppdagandets vag, genom vilken det verkliga blir 
till hestand", kan vi finna vagen till"det raddande". I detta borjar vi stalla de fragor som 
konstituerar den restproduktteknologiska forskningsinsatsen. 

Kapitlen 4 och 5 antrader vagen mot forstaelsen for den traditionella renhallningstekni
kens och den moderna avfallshanteringens vasen. Utur detta vaxer kraven paden nya 
teknikens vasen fram, och i detta formuleras alternativet med atervinning och kall
sortering. Forst maste jag emellertid fullfolja intentionen att svara pa de inledande 
fragestallningarna kring teknikens relation till vetenskapen. Jag har redan gjort 
atskillnaden mellan tekniken och teknologin och nu aterstar da att soka teknologins 
relationer till andra vetenskaper. 

2.3 Teknologins position bland vetenskaperna 

Jag har under lang tid gjort en demarkation mellan naturvetenskapen och teknologin 
som gar tillbaka pa distinktionen mellan naturliga och artificiella foremal. Naturveten
skapen studerar det av manniskan oberoende, medan teknologin studerar de av 
manniskan konstruerade foremalen och deras sammanhang samt de fyra satten av vallan
de/foranlatande. Detta synsatt kan ifragasattas som Nordin (1981) gor da han tar 

4 von Wright menar uppenbarligen att samma fomuft som givit upphov till den moderna 
teknikens utveckling och framfart nu skalll~ta sig konverteras i sin fomuftighet till att 
verka i motsattning till sHillet. Samma fomuft som skulle vilja forse Indiens 800 
miljoner inv~are med kylsk~p skalllika fomuftigt vanta med detta tills det ar mojligt 
att producera miljoanpassade kylsk~p, eftersom dagens kylsk~psteknik allvarligt och 
Hingsiktigt utmanar ozonskiktet. Fomuftet ar spekulationen och avlagsnar sig fr~n varat! 
I varat vilar verkligheten. 
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muHisnan och en foradlad vetesort som exempel pA att det kan vara sviirt att skilja 
mellan det artificiella och det naturliga. Bunge (1967, 1972) tar upp skillnaden mellan 
att veta "varfor" och veta "hur", som grundlaggande distinktion mellan naturvetenskap 
och teknologi. Det finns en klar skillnad mellan de olika kunskapsformerna: Tusentals 
personer har lart sig ( hur) segla val utan att veta vaifor bAten egentligen dras framAt pA 
en bidevind, istallet for att - som man skulle kunna forledas att tro - enbart tryckas At 
sidan. Vi vet vaifor det blAser en sydvastlig kuling utan att veta hur vi skall kunna 
pAverka vinden som sAdan eller dess utveckling. Som en foljd av kunskapen vaifor kan 
vi emellertidforutsiiga vindens utveckling och darvid vidtaga mAtt och steg for att sakert 
fortsatta seglatsen, kulingen till trots. 

Det finns ett samband mellan de bAda kunskapsformerna. Kunskap om naturen kan oka 
mojligheterna till effektiv och korrekt handling. Den erfarne seglaren har lart sig de 
meteorologiska grunderna och darmed att tolka vadrets forandringar. Med de instrument 
som stAr till forfogande gor han de nodvandiga observationema for att kunna utnyttja 
sin kunskap for att inte overraskas av kulingen och i tid reva sina segel. ("Kommer regn 
fore vind - tag toppseglen in" har vi av tradition fAtt lara oss). Har finns parallellt tvA 
former av kunskap, som dock ar beslaktade i poiesis; kunskapen hur (att segla eller att 
bygga skeppet) som ar duglighet- poiesis- samt kunskapen vaifor, beslaktad med den 
exakta naturvetenskapen, fysis - det utur sig sjalvt uppgAende och poiesis i allra hogsta 
bemarkelse. 

Heidegger skiljer den moderna tekniken frAn vetenskapen i foljande resonemang: 
"Eftersom den modema teknikens vasen har sin grund i stiillet, mAste denna teknik 
utnyttja aven den exakta naturvetenskapen. Harigenom uppstiir den bedragliga illusionen 
att den modema tekniken skulle vara tillampad naturvetenskap. Denna illusion kan aga 
hestAnd blott sA lange man inte i tillracklig mAn frAgar sig vare sig av vad vasens
harkomst Nya tidens vetenskap ar, eller, an mindre, vad den modema teknikens vasen 
ar." 

Jag menar att teknologi ar vetenskap - laran om tekniken och dess kunskapsbildning, 
men inte naturvetenskap. Tekniken ar i grunden skapande, tilldelande verkligheten nya 
don, maskiner och apparater, sAdana som aldrig tidigare existerat. Denna tilldelande 
aspekt gor tekniken direkt beroende av manniskan och fullstandigt kopplad till kulturen. 
SAledes ar teknologin, sin koppling till naturvetenskapen till trots, i sitt vasen mer 
beslaktad med samhallsvetenskap och humaniora, vilka studerar upp-dagandet, an med 
naturvetenskapen, som i grunden studerar fysis, det utur sig sjalvt uppgAende. SA som 
litteraturhistorien forhAller sig till dikten forhAller sig tekniken till teknologin. 

Teknologins uppgift ar att generera sAdan kunskap att anvandbar teknik frilagges; inte 
att sAsom naturvetenskapen visa vad som ar sant eller approximativt sant. Teknologins 
kunskapsbildning utgiir frAn att frilagga och uppratta forstAelse for ett givet tekniskt 
problem och frAn denna forstAelse tilldela och frigora teknik som klarar de (tekniska) 
normer som innebar att det politiska, sociala och ekonomiska kravet ar uppfyllt. 
Kravuppfyllelsen kan till dels matas och exakt registreras. I andra delar blir det en frAga 
om att tolka teknikens funktion relaterat till de rAdande normema. Teknologins kunskap 
finns i det Heidegger kallar aletheu'ein. Teknologin uppdagar sAdant som inte 
frambringar sig sjalvt, som annu inte foreligger, och som darfor kan se ut och utfalla an 
pA det ena, an pA det andra sattet. 
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Teknikvetenskapen ar unik i det att den till stor del arbetar utifran och syntetiserande 
kunskap fran andra vetenskaper - den modema tekniken i samverkan med naturvetenskap 
och matematik. U tifran den instrumentala definitionen av tekniken ar den emellertid i 
en aspekt strikt social. Det ar i avsikt att uppna sociala mal som vi medvetet utnyttjar 
tekniken. Dessa mal kan vara storskaligt omvalvande som att vinna ett krig eller de kan 
skanka en stilla forandring av vardagslivet t ex att underlatta avhandandet av familjens 
avfall. 

Idag fokuseras stort intresse pa hur vi med teknikens hjalp skall utveckla samhallets 
resurskonsumtion sa att var kultur kan bli langsiktigt barkraftig - samtidigt som jordens 
resurser fordelas pa ett mer jamlikt satt over hela varldens befolkning. Mot bakgrund av 
detta fordrar teknologins rationalitet att atminstone grova uppskattningar av den socio
ekonomiska och naturliga miljo som tekniken skall fungera i. Han ligger saledes en kun
skapsrelaterad rationell forklaring till behovet av tvarvetenskap. Har finns aven motet 
med faran. Med ett passionerat forhallande till tekniken kan man forsatta sig i den 
situationen att man staller naturen och okar resurskonsumtionen i forsoken att minska 
rovdriften. 

Den tidiga teknikutvecklingen byggde framst pa uppfinnandet, den ospecifika kreativa 
process som innebar gransoverskridande resonemang och formagan att se en funktion 
eller losningen pa ett problem. Epokgorande uppfinningar som skiftnyckeln, dragkedjan 
och klippfyren ar resultatet av i forsta hand expansiv kreativitet och i mycket liten 
utstrackning av kunskap om naturen. 

Manga av de tekniktillampningar vi idag betraktar som "hogteknologiska" bygger 
emellertid pa en den framgangsrika forsknings- och utvecklingstradition som har sina 
rotter i forberedelsema for det andra varldskriget. Da utnyttjades for forsta gangen pa 
allvar naturvetenskapen for mdlinriktad forskning med specifika tekniska mal. Denna 
forskning blev oerhort framgangsrik och har sedan kommit att pragla teknologin och det 
tekniska utvecklingsarbetet. under drygt 50 ar har teknikvetenskaplig och naturveten
skaplig kunskapsbildning gatt hand i hand pa ett sadant satt att det blir latt att forvaxla 
dem med varandra. Icke forty ar de emellertid skilda at i grundlaggande existentiell 
mening. Det ar under denna period tekniken kommit att uppfattas sotn neutral, och som 
vastvarldens rovdrift pa jordens resurser blomstrat. 

Uppfinnandet bygger i allt pa kreativitet pa ett plan som langt ifran alltid kan ges 
rationella forklaringar; att seen funktion eller losningen pa en konstruktion, att jamstalla 
med att skriva den dikt som rinner upp i poetens medvetande. Den moderna teknikens 
utmaning av naturen forutsatter emellertid genuina kunskaper om densamma, vilket 
kopplar den teknikvetenskapliga kunskapsbildningen till den naturvetenskapliga. 
Teknikvetenskapen- teknologin- har familjelikheter med samhallsvetenskapen, men ar 
atskild darifran bland annat pa grund av att den sa ofta till synes bygger pa naturveten
skaplig baskunskap. 

A vfallsgruppens arbete med utveckling av kallsorteringen i hemmen kan i sig illustrera 
nagot av teknologins slaktforhallanden till samhallsvetenskapen. Med 15 ars perspektiv 
pa de forsta kunskapsbildande insatserna kan vi se hur kallsorteringen, som 1977 ansags 
vara en mycket vagad hypotes, efterhand infiltrerar hela samhallet och langsamt 
forandrar oss som samhallsmedborgare och darmed samhallet i sin helhet. Idag framstar 
kalsorteringen som en allman trosats. A v de drygt trettio avfallsplaner jag haft tillfalle 
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att Hisa under perioden 1990-925 fanns ingen som inte antingen forutsatte kallsortering 
utan vidare kommentarer eller p§. ett mycket tydligt satt forklarade vikten av att all 
Atervinning baseras pA sortering vid kallan. 

5 Aneby, Arvika, Askersund, Bor~s, Boxholm, Degerfors, Eda, Forshaga, Gisslaved, 
Gnosjo, Grums, Goteborg, Habo, Hallsberg, Hammaro, Jonkoping, Karlskoga, Kil, 
Kristinehamn, Kumla, Lax~, Munkfors, Storfors, SYSA V, Sunne, Saffle, Savsjo, 
SORAB, Torsby, Tran~s, Trollhattan, Ulricehamn, Vetlanda, Vamamo, Am~l, 
Arjang, Odeshog. 
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A vhandlingsarbetet ar min egen bearbetning och min personliga tolkning av all den 
forskning kring kallsortering jag genomfort tillsammans med Avfallsgruppen1 under en 
tidsperiod av 15 clr. I min tolkning anvander jag mig av hela min erfarenhetsvarld -
inneh«lllande sAval sAdan forskning jag gjort pii egen hand som den jag genomfort 
tillsammans med Avfallsgruppen och tillsammans med andra. 

A vhandlingsarbetet utgclr frAn att skapa forstAelse, och min metod for detta forstAelse
skapande ar beslaktad med fenomenologin utan att gora anspriik pA att vara fenomeno
logisk. Jag forsoker - sA lAngt det gclr att relatera det jag sager i mina texter till nAgot 
personligt, nAgot igenkannbart. Min ambition har varit att visa upp en helhet i form av 
restprodukttekniken och restproduktteknologin, och till dessa koppla de delar som utgors 
av A vfallsgruppens forskning och forskningsresultat. 

Efter metodkapitlet, som i sammanhanget ar formalia, tar jag tag i det stycke som 
avslutade avsnitt 2.2.: 

"Kapitlen 4 och 5 an trader vagen mot forstAelsen for den traditionella renhAllnings
teknikens och den modema avfallshanteringens vasen. Utur detta vaxer kraven pA 
den nya teknikens vasen fram, och i detta formuleras alternativet med Atervinning 
och kallsortering." 

Metoden for historieskrivningen i kapitel 4 kan beskrivas som en traditionelllitteratur
genomgAng utan nAgra ambitioner till mer djupgAende analys. Analysen sker istallet i 
kapitel 5 dar jag sammanfattar A vfallsgruppens kritiska granskning av den traditionella 
avfallshanteringen i en nytolkning frAn mitt teknikperspektiv. Jag reflekterar over ett 
antal aspekter pAden teknik som frilagges i historieskrivningen och sedan skickas i en 
behandlingsteknisk utveckling mot kvittblivningsteknik. I stallet finns sedan aspektema 
resursutsugning, behovet av kretslopp samt raddningen i form av kallsorteringen som 
grund for den resurssnAla tekniken. Mot dessa aspekter reflekterar jag den traditionella 
avfallshanteringen. 

Den grundlaggande metodansatsen for avhandlingens empiriska del, som redovisas i 
kapitel 6, ar vad jag utvecklar under rubriken "Den teknikvetenskapliga metoden" i 
avsnitt 3.5. De experiment jag tar fram som mitt empiriska underlag inrymmer under
sokningar baserade pA konventionell positivistisk metod med matning och katalogisering 
synkroniserat med in om teknikvetenskapen ovanligare former av tolkande kunskapsbild
ning. Det matematiska spriiket anvands- om an sparsamt- parallellt med vardagsspriik 
och ett uppstramat mer stringent teoretiskt spriik. De olika verktygen handhas var for sig. 
I forskningsprocessen formas olika mellanformer av information och resultat. Dessa 

1 Jag kan i avhandlingsarbetet inte blunda for nAgon av de erfarenheter jag fAtt under Aren. 
De finns alltid med i bakgrunden vid tolkningar och bedomningar. Framst grundar jag 
emellertid avhandlingen pA A vfallsgruppens tre stora kallsorteringsprojekt samt pA ett 
REFORSK-finansierat projekt kring matfrAgor. De viktigaste rapportema finns namnda 
i syftet. 
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mellanformer anvands sedan som data i en integrerande process, som har stora likheter 
med den tvarvetenskapliga tolkningen i ett tvarvetenskapligt grupparbete. Metoden 
diskuteras och jamfors med andra undersokningars metod i kapitel 7 i avsikt att na delar 
av Avfallsgruppens dolda kunskap. De givna metodbeskrivningama i projektansokningar 
och i forskningsrapporter formedlar endast en del av den tilUimpade metoden. Bland det 
outsagda finns allt det som upplevs som sa naturligt att det inte later sig beskrivas eller 
formedlas. Delar av detta har emellertid nu i efterhand blivit synliggjort och mojligt att 
formedla. 

Min personliga syntes och tolkning av inneborden i kallsorteringstekniken presenteras 
i kapitel8. I takt med att forstaelsen for kallsorteringens villkor mognat har atta aspekter 
pa tekniken gjort sig sarskilt gallande: 

initiativet till forsoket eller implementeringen 
motivet 
informationen 
nodvandigheten att bygga tekniska system som ger god bekvamlighet och 
forknippas med god service 
kallsorteringen som ett avtal mellan hushallet och kommunen 
marknader och marknadsforing av atervunnet material 
kallsorteringens kostnader 

Tolkning har utgatt fran ovanstaende aspekter och givits formen av en enkel handledning 
i hur man forverkligar en ide om kallsortering i ett bostadsomrade eller i en kommun. 

Metoden for den kritiska granskningen av kallsorteringstekniken (kapitel 9), aterknyter 
till fenomenologin och hermeneutiken. Jag utgar fran sju aspekter pa kallsorteringen och 
dess organisation, vilka del vis formulerats som fragor. Dessa aspekter reflekterar jag mot 
den moderna samt den nya teknikens vasen. 

Som en bakgrund till den teknikvetenskapliga metod jag formulerat som grund for mina 
experiment samt for att motivera och skapa en grund for min tolkande metod i sjalva 
avhandlingsarbetet ger jag en kort bakgrund av vetenskapsteoretisk natur. Meningen med 
denna bakgrund ar att introducera lasaren i forstaelsen som en form av kunskap liksom 
i tvarvetenskapens grunder. Pa denna bas, och med aktionsforskningen som stomme, 
bygger jag sedan upp den teknikvetenskapliga metoden. 

En vetenskapsteoretisk bakgrund 

Vad ar vetenskap, kunskap och. forshielse? 

I den inom teknikvetenskapen sa vanliga positivistiska hallningen till vetenskap och 
kunskap framstar kunskapen ofta som nagot objektivt, nagot som existerar i sig utan 
nagra egentliga referensramar utover att den bildats i en "vetenskaplig process". Denna 
vetenskapliga process maste i sin tur uppfylla vissa givna villkor. Bland vilka de framsta 
ar kravet pa metod, vilket resulterar i underkravet pa en begriplig metodbeskrivning samt 
resultatens repeterbarhet. Vilken inom amnet vetenskapligt skolad person som heist skall 
kunna upprepa den kunskapsbildande processen (vanligen forsoket/experimentet) och alla 
skall na samma resultat. Kunskapen kommer pa sa satt att genereras experimentellt -
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deduktivt. Vanligen utgor den aven "sanningen" ut till en relativt val definierade grans. 
(Bortom denna finns inget annat an antaganden och spridda hypoteser i ett i ovrigt tomt 
universum av kunskap. Den samlade kunskapen kommer att utgora sanningens 
momentana totalitet bestaende av summan av all genererad kunskap.) 

Det ar emellertid inte min avsikt att i denna avhandling i detalj "sant" beskriva 
verkligheten utifran det ovan relaterade kunskapsbegreppet. Min avsikt ar istallet att oka 
forstiielsen av verkligheten genom att beskriva strukturen hos dess delar i helheter och 
i detaljer. Med en okad forstaelse for delama kan man pa ett insiktsfullare satt aven 
tolka och forsta helheten i dess egenskap av struktur i och for sig, liksom i dess 
egenskap av interaktion mellan delama. Min kunskapsteoretiska ansats ar alltsa inte 
verkligheten i dess totala objektivitet i positivistisk bemarkelse, utan verkligheten i en 
totalitet av forstaelse - alit mer fordjupad - objektiv i den bemarkelse Myrdal (1968) 
asyftar. 

Manga ganger ar kunskap i hela begrepp - forstaelse - viktigare an manga och 
djuplodande fragment av "objektiv" kunskap. Teknikvetenskapen maste tapa sitt ansvar 
att aven utveckla kunskap av dimensionen medvetande och forstaelse. Jag vill framtnana 
bilden av en mojlig forstaelse aven for det som faller utanfor det omedelbart utforskade 
- en mojlighet att bygga teorier och nat av insikter i det outforskade. I detta arbete ar 
spraket ett viktigt redskap. "I satsen uttryckes tanken pa ett for sinnena fornimbart satt." 
skriver Wittgenstein, som senare forstarker detta med: "Endast satsen har mening; endast 
i satsens sammanhang har ett ord betydelse", satsema 3.1 och 3.3 i Wittgenstein (1921). 

I spraket goms det nara slaktskapet mellan inneborden av de tva begreppen "veta" och 
"forsta". Betydelsen av verbet "veta" ar dunkel, men det finns ett slaktforhallande till 
latinets "vidi" Gag sag/har sett). Verbet "forsta" kan ocksa liknas vid att se. Jamforelsen 
tyder pa att det kan finnas en gemensam ursprungsbetydelse hos "veta" och "forsta". 
Vetenskapen ar i sin tur vetandets abstraktion. Ordet "vetenskap" kan tolkas som en 
process varigenom man skapar vetande, men aven som det tillstand av okat vetande som 
darmed uppnas. Vetenskapen kan saledes vara bade process och mangd, se Odman 
(1979). 

3.2.2 Om tolkning 

Enligt Per Johan Odman (1979) utgor den vetenskapliga tolkningsakten en odelbar 
process, som emellertid "kan aspekteras till aspekterna: att friliigga mening och att 
til/de/a mening". Aspektema ar oskiljaktiga: "jag kan inte frilagga utan att tilldela; jag 
kan inte tilldela utan att frilagga". Denna dialektik bygger i sin tur pa samspelet mellan 
betydelser jag subjektivt kan tolka fram och det tolkades intersubjektiva betydelse, dvs 
att dess betydelse "for dig respektive mig overensstammer mer eller mindre". 
Tolkningsakten har alltsa tva inriktningar: 

"(i) fran nuet till det forgiingna: uppfinnandet eller skapandet av det realiserade 
(det gamla), med syftet attforstii (har dominerar den frilaggande aspekten);" 

"(ii)friin nuet motframtiden: Uppfinnandet och skapandet av det mojliga (det nya) 
med syftet att fortrycka eller frigora (har dominerar den tilldelande aspekten)", 
(Nilson (1976) i Odman 1979). 
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En elementar tolkning representerar en osammansatt tolkningskategori, vilket inte i och 
for sig beror p~ att tolkningsobjekten skulle vara speciellt okomplicerade, utan att de 
utgor foreteelser vi har en utvecklad forst~else for. Nar vi lyssnar till en berattelse eller 
laser en artikel m~ste vi anstranga oss mer, darfor att dessa tolkningsobjekt befinner sig 
p~ en hogre abstraktionsniv~ an de sinnesintryck som den elementara tolkningen oftast 
galler. 

En forskares tolkningar ar ofta mer abstrakta och samtidigt mer komplexa an berattelsen. 
De grundar sig ofta p~ ett mer omfattande material och ar som regel mer valartikulerade, 
eftersom det ing~ i forskarens sjalvkontroll att forh~lla sig medveten om att verklig
heten kan ses frM olika aspekter och att det finns en grans mellan verkligheten och de 
tolkningar han gor. Detta ar den insikt som grundlagger tvarvetenskapen som b~de 
mojlighet och nodvandighet. 

3.2.3 Tvirvetenskaplig integration 

A vfallet och avfallshanteringen kan beforskas av m~nga olika discipliner utifr~n de olika 
aspekter p~ avfallshanteringen som dessa kan anlagga. Sutnman av s~dan forskning blir 
ett antal bilder - kanske rent av motsagande i vissa stycken - utan n~got egentligt 
samband. Summan av denna kunskap blir vanligen en uppsattning av fragment; ett 
pussel, till vilket det produceras den ena biten efter den andra utan att nilgon lagger 
pusslet. 

For att kunna uppn:1 integrerad kunskap ar det viktigt att man utg~ friln en grupp av 
personer representerande flera olika discipliner. Gruppens medlemmar milste gora klart 
for varandra vilka forhandsantaganden om forskningsomrildet som man har som utgilngs
punkt. Detta forhandsantagande, som speglar en varldsbild utgor - tillsammans med bl a 
en uppfattning om vad som ar god metod, vad som ar god vetenskap etc - det som 
kallas paradigm2• Goran Wallen, som under ett drygt ~ var Avfallsgruppens veten
skapsteoretiker med uppgift att studera och utveckla tvarvetenskapen i gruppen, har 
beskrivit hur paradigmkonfrontation kom att pragla A vfallsgruppens forsta tid, dels som 
motsattningar och oforstilelse, dels som en konstruktiv bas for utformande av en 
gemensam kunskapssyn, vilken i ett forsta skede kom att utg:1 friln ett systemperspektiv 
med sikte p:1 en forenklad form av systemanalys, se Berg m fl (198lb) och Wallen 
(1980). 

Begreppet "systemanalys" har under 1:1ng tid anvants av Avfallsgruppen i brist p~ vettiga 
begrepp for den tvarvetenskapliga kontext man skapat. Systemperspektivet syftade till 
att bidra till de forenklingar, som forskningen och teoribildningen milste ta sig an for att 
gora tillvaron grip bar. Wallen skriver att "Teorins funktion ar att vara verklighets
frammande (darav foljer att forskarna har ett behov att aven i sprilket avlagsna sig friln 

2 Paradigmteorin lanserades av Thomas Kuhn (1969) i The Structure of the Scientific 
Revolution. Teorin har sedan utvecklats av bl a H:Th:an Tomebom (1974), som menar att 
paradigmet aven inneh~ller ett element av estetik vid sidan om varldsbild, vetenskapssyn, 
forskningsinriktning och etik. Tomebom har senare slagit samman begreppen etik och 
estetik till n~got han kallar "forskarroller". 
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vardagssprak:et.)". Han fortsatter: "Om teorin blir lika komplex och kaotisk som verklig
heten blir den ohanterlig, teorin skall alltsd vara en avsiktlig verklighetsforenkling (min 
kursivering i citatet av Wallen i Berg m fl 1981 b) 

Forutom systemperspektivet har A vfallsgruppens kunskapssyn praglats av ett aktors
perspektiv, som kommit att ge sociologin en central roll i gruppens arbete. Aktors
perspektivet har inte enbart inneburit att de sociala processema vanligen kommit att 
placeras i centrum utan aven att teknik och ekonomi darav tidvis kommit att framstA 
som sidokunskap i arbetet med att tillskapa vettiga sociala former for ett lAngsiktigt 
barkraftigt samhalle. 

3 .. 3 Tvarvetenskaplig metod 

Det finns ingen allmant formulerad tvarvetenskaplig metod att falla tillbaka pA. Metoden 
mAste konstrueras ur de sarskilda villkor som forknippas varje enskild tvarvetenskaplig 
kontext. Det viktiga ar att tvarvetenskapen resulterar i kunskapsintegration snarare an 
kunskapsfragment att addera till varandra. Goran Wallen visar i sin beskrivning av 
Avfallsgruppens arbete, se Berg m fl (1981b) och Wallen (1980) att kunskapsintegration 
kraver en integrering redan i det fortlopande forskningsarbetet. Det gAr alltsA inte bara 
att i ett tidigt skede dela upp problemet i en teknisk, en ekonomisk, en sociologisk del 
for att senare sammanstalla resultaten. Man mAste ha ett fortlopande samarbete under 
projektets gAng. Avfallsgruppen har under lAnga perioder haft en gemensam empiri, vil
ket givit mAnga gemensamma erfarenheter, men aven mojliggjort att t ex intervju- och 
enkatfrAgorna stallt over en storre bredd och att en avsevart storre mangd sidoinfor
mation tagits tillvara. Resultatet av den gemensamma utvarderingen av undersokningarna 
har blivit en storre bredd och ett avsevart storre djup i forstAelsen. 

Wallen utvecklar tvarvetenskapen under tre teser: 

"Syftet med tvarvetenskaplig forskning ar att uppnA integrerad kunskap" 

"Kunskapsintegration kraver en integrering redan i det fortlopande forskningsar
betet" 

"I utvecklingen av ny kunskap vaxelverkar internt vetenskapliga, personliga och 
sociala faktorer" 

Den metod Avfallsgruppen kommit att anvanda ar uppbyggd kring Wallens teser, och 
beskrivs tidigt pA foljande satt, se Berg m fl (1981b): 

A vfallsgruppens metod for samordning och tolkning av helheten ar i grunden 
hermeneutisk. Ansatsen kan formuleras som "gemensam tolkning av sektoriellt 
bildad kunskap". For att underlatta den gemensamma tolkningen fordras en 
gemensam datainsamling, vilken i sin tur grundar sig pA gemensam planering av 
vilka data som skall samlas in och hur detta skall ske. 

De data som skulle samlas in har i hog utstrackning dikterats av de olika 
disciplinemas krav pA att fA bedriva sektoriell kunskapsbildning med for respektive 
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omraden naturliga och Himplig metoder. En grovbearbetning av data maste komma 
till stand under varje enskild disciplin. Med de raresultat som foreligger harur kan 
dels inomvetenskapligt intressanta delresultat produceras, dels for projektet 
intressanta gemensamt framtolkade delresultat, som sedan maste tolkas vidare mot 
helhetsperspektivet. 

Organisationen av A vfallsgruppens arbete lades upp sa att gruppen utat har en 
projektledare, som ar administrativt ansvarig, ansvarig gentemot finansiarema och ofta 
aven gruppens talesman. I de olika delundersokningama kan emellertid inte projekt
ledaren sta i centrum, utan dar maste den for varje delundersokning ansvarige, dvs den 
med bast instrumentuppsattning och bakgrundskunskap leda arbetet. innebar i 
praktiken att Avfallsgruppens forskare fungerat som projektledare for de delundersok
ningar som ordnats under respektive disciplin. Denna organisation bygger pii en god 
kommunikation gruppens medlemmar emellan, samt ett totalt fortroende for den - for 
varje enskild undersokning - ansvariges kompetens och metod. Eftersom metoden ar 
avhangig paradigmet har metodfragoma varit centrala for bibehallandet av de ambitioner 
som avspeglas i organisationen3. Efterhand har projektledningen utvecklats till att aven 
omfatta ren arbetsledning i det vardagliga praktiska arbetet, och den tvarvetenskapliga 
platta organisationen harmer kommit att spegla ansvaret for utformning av metod. 

Den gemensamma tolkningen av de olika delresultaten ar svar. Forstaelsen for en 
varldsbild, som helt omfattas av nagon annan, men inte av en sjalv, ar nastan omojlig. 
Viir forstaelse beror av var varld, liksom varlden av forstaelsen, (Heidegger 1927). Det 
galler alltsa i den gemensamma systemtolkningen av olika delresultat att forsoka satta 
sig over den varld (eller den del av varlden), som definieras av den dagliga sektoriella 
forskargamingen. Heidegger anvander ett klassiskt exempel for att illustrera detta. Vi 
kan inte forsta vad en hammare ar genom att vaga, mata eller katalogisera dess 
egenskaper. Vi maste anvanda den. Dess innebord blir emellertid mest uppenbar nar den 
gar sonder. Forst da blir det vardagliga redskapet i all sin pataglighet synligt for oss. 

Hammaren maste alltsii forstas som redskap och anvandas som redskap for att dess 
innebord skall bli tydlig. Detta ar inte samma sak som att tilldela foremalet en mening, 
att projicera sig sjalv pa foremalet. Det ar att lata foremalet sjalvt uppenbara sin 
existentiella innebord for oss; varlden och forstaelsen ar inflatade i varandra, se Odman 
(1979). 

Den gemensamma tolkningen erbjuder saledes flera svarigheter, men samtidigt manga 
fordelar. Det kanske mest omedelbara ar att var och en i den tvarvetenskapliga kontexten 
far en bild av sin egen inomvetenskapligt accepterade metods tillkortakommanden och 
styrka. Med flera intressen i samma datainsamling kan rena effektivitetsvinster goras 
samtidigt som data lattare nar ett storre djup och oanade vyer da fler perspektiv laggs 
pa samma undersokning. Sadant som inte later sig uppdagas sektoriellt kan frilaggas och 
tilldelas en mening i den tvarvetenskapliga processen. 

3 I Avfallsgruppens uppsattning av metoder och instrument ryms allt frAn matningar av 
avfallets mangd och sammansattning baserat pA stickprovtagning med slumpval och 
enkater over en hel population till selektiva intervjuer med nyckelpersoner eller vissa 
grupper. 
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Aktionsforskningen ar ett satt att ge forskningsobjektet en existentiell innebord. Att 
genomfora modellering och simulering i laboratorium eller datormiljo kan generera icke
elementar kunskap om en avfallshantering och kallsortering, men det ar forst genom 
iscensattandet som verkligheten exponerar sig i bela sin komplexitet. Det ar forst dA som 
begreppen ges en innebord. 

A vfallsgruppens empiri har i forsoken med kallsortering i mAngt och mycket varit en 
form av aktionsforskning, dar en del av forskarrollen har varit att gil in i den beforskade 
verkligheten och forandra den. Detta har vanligen skett systematiskt, t ex i av 
planerade informationsinsatser i takt med att forsoken fortskrider eller ej tidsatta men 
val vantade behov av forandringar i systemet manifesterade av de behov som visat sig 
finnas i ett forsoksomrelde. Ingreppen har aven kunnat ske mindre systematiskt och i 
mindre skala i form av oplanerade samtal med befolkningen i ett forsoksomrelde i 
samband med t ex provtagning. 

Aktionsforskningen iir i ett avseende unik i sd motto att den tilldter, ja forutsiitter, att 
forskarna iir delaktiga i den beforskade verkligheten och att de medvetet foriindrar den 
som en del av den pdgdende forskningsprocessen. Socialisationen in i vetenskaps
samhallet brukar annars (for naturvetare och teknikvetare) innebara att man lar sig att 
inte medvetet pelverka sina forsok nar de val satts igelng. De skall utvecklas utan 
pelverkan utifrc1n. Varje ingrepp i avsikt att styra resultatet elt ett visst helll ar del ett brott 
mot vad som betraktas som grundlaggande metodologi. Aktionsforskningen daremot ar 
narmast motsatsen. Har bar forskaren ett ansvar for den sociala process han satter igelng. 
Han mdste efter basta formelga underhellla och styra den mot det onskade resultatet. 
samtidigt skall han studera processen i avsikt att kunna beskriva den pel ett seldant satt 
att den i tillampliga delar kan upprepas av nelgon annan senare. Vidare skall aktions
forskningsprocessen generera en djupare forstelelse for det samhalle i vilket den imple
menteras och for vissa specifika samhallsprocesser. 

Forskningen kring kallsortering bar klara fordelar av att arrangeras som aktionsforskning. 
Forskarna startar processen genom att introducera mojligheten for befolkningen i ett 
omrelde att delta i ett kallsorteringsforsok. Man motiverar befolkningen till att delta och 
underhiUler systemet. Samtidigt studerar man hur befolkningen anpassar sig till det nya. 
Hur sager man sig acceptera det? och hur visar man i praktiken att man accepterar det? 
Hur manga kommer med och hur melnga staller sig utanfor? V arfor gor man sina val? 
Om nAgot gc1r snett melste forskarna ta ansvar for det sociotekniska system man satt 
igc1ng genom att fora in information, att tillfora hjalptnedel, att forandra hamtningsfre
kvens eller pA annat satt gil in i systemet och pelverka det. 

!bland kan detta ta sig ganska drastiska former. I forsaken i Sodra Gota i BorAs (1988-
90) kom vi efter hand fram till att verksamheten fungerade sel delligt att nelgot radikalt 
melste goras. Efter en analys av var roten till problemen fanns kunde vi konstatera att 
vi egentligen borde borja om freln borjan i omreldet. Darfor gavs forsaken en "oms tart". 
I denna ingick att befolkningen skulle informeras pel nytt, att en del av dem skulle forses 
med nya hjalpmedel samt att ytterligare en del skulle ges okad tillganglighet och darmed 
okad bekvamlighet i uppsamlingsledet. 
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I takt med att forskargruppens forstaelse for systemet okar inser man aven systemets 
behov av forandringar. Det ar da naturligt att man dokumenterar detta och sedan 
genomfor forandringama pa samma satt som en ingenjor korrigerar den apparat han 
utvecklar i takt med att hans forstaelse for dess funktionsbrister okar. 

Den teknikvetenskapliga metoden star ofta aktionsforskningen nara. Man har ett tydligt 
mal, och man korrigerar sitt tekniksystem eller sina don i takt med att forstaelsen for 
systemets eller donens funktion okar och man ser att det finns behov av forbattringar. 
Om man ser uppgiften att konstruera och iscensatta ett kallsorteringssystem som en ren 
teknikvetenskaplig uppgift maste det vara tillatet att anvanda sig av metod relaterad till 
en konstruktionsprocess, under forutsattning att metoden ar systematisk i atminstone 
dokumentationen av vad som forsiggar samt avseende motiven till detta. 

Teknikforskningen maste - for att klara den kunskapsbildande kontextens krav pa 
eftertanke och metodiskt framatskridande - uppfylla vissa krav, som i sammanhanget kan 
synas sjalvklara, men som maste vara explicita. Reglema kan sammanfattas under 
foljande tre punkter: 

Planering 
Aktion 
Uppfoljning 

Planeringen ar for aktions- och teknikforskningen vad provtagningen ar for analysen. 
Misstag i projektplaneringen ger ofelbart problem under aktionen, varvid forandringar 
maste vidtas i onodigt stor utstrackning. Planeringen maste innefatta utrymme for 
reflektion over aktionen och tid for revideringar. 

Vid aktionsforskning i sociala system - som kallsorteringsforskningen - inrymmer 
planeringen framtagandet av introduktionsmaterial, t ex information. Det har i vara 
forsok visat sig vara av storsta vikt att just denna del av planeringen genomfors val. 

Aktionen skall vara tydlig och sa val dokumenterad i forvag att alla avvikelser fran den 
ursprungliga aktionen, och orsakema till dessa, ar mojliga att dokumentera och senare 
analysera. Mojlighetema till avvikelse fran den forst introducerade aktionen ar sjalva 
meningen med aktionsforskningen, men avvikelserna maste genomforas pa goda grunder 
och i god ordning. I aktionsforskningens systematik ligger detta att forandringama aldrig 
sker i panik, utan efter analys och pagoda och val dokumenterade grunder. 

En radikal sadan forandring finns redovisad som ett eget forsok under rubriken "Omstart 
i Sodra Gota". En mindre uppseendevackande sadan forandring gjordes i Narabregionen 
nar insamlingen av "burkar" pa forekommen anledning utvidgades till insamling av 
"metaller". 

Uppfoljningen ar den aktivitet som de fiesta forst associerar till forskning. Den 
innehaller de fiesta av de traditionella kunskapsbildande elementen. Det ar dock viktigt 
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att p~peka att uppfoljningen inte bara ar matning, utan aven kan innefatta ett stort m~tt 
av annan empiri. 

Planen p~ uppfoljning skall innehMla tillrackligt m~tt av s~dana matningar och annan 
empiri. De skall vara s~ planerade i tiden att det ar mojligt att analysera och utvardera 
tekniksystemet eller delar darav under p~g~ende aktion. Dessutom skall det vara mojligt 
att vid en bestamd tidpunkt gora en utvardering av hela aktionen och hela det studerade 
tekniksystemet. 

Jag har i min avhandling visat p~ hur man anvander den teknikvetenskapliga metoden 
vid kallsorteringsforskning. Metoden ar emellertid inte pa n~got satt begransad till denna 
sfar, utan borde vara det naturliga metodologiska forhMlningssattet inom ett stort fait av 
teknikforskning och tekniskt utvecklingsarbete. 
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Bearbetning av "Renhallningens historia arden bofasta manniskans historia", 
Berg (1988a) 

Detta kapitel ar en bearbetning av "Renhallningens historia ar den bofasta manniskans 
historia" (Berg 1988a). Kapitlet avser att antrada vagen mot forstAelse for den traditio
nella avfallshanteringen. Jag vill har framst belysa renhAllningens rotter i tillfredsstallan
de av hygieniska behov - renhAllning som sanitar teknik sedan urminnes tider. Upp
samlingen av koksavfall ar, historiskt sett, en ganska ny ide, som knappast genomgAtt 
nAgra revolutionerande spr:ing i utvecklingen. Dagens avfallshantering ar g:irdagens lik, 
men den moderna renhAllningstekniken ar sjalvfallet tidsenligt motoriserad och 
automatiserad. Med det historiska perspektivet aktuellt blir analysen i kapitel 5 tydlig. 

4.1 Om att ett bo och att inte ha nagot bo 

Den som vandrar fritt behover inte bekymra sig om vad han lamnar efter sig. 
Bobyggarna har dock i de fiesta fall tvingats skaffa sig andra vanor. Musen och tam
svinet avsatter en sarskild vrA for sina behov. De fiesta bobyggande fAglar har likartat 
beteende. Beteendet ar effektivt och har under historiens gAng blivit en vasentlig 
komponent i artemas overlevnadsstrategi. 

Det finns emellertid en del bobyggare, som inte klarar att skota en sAdan bostadsstan
dard. En av vAra narmaste slaktingar bland primaterna - gorillan - tillhor dem. I en 
afrikansk studie fann man exkrementer i 99% av gorillornas nattbon. I 73% av bona 
kunde man konstatera att djuren sovit i dyngan, (Morris i White-Hunt 1980). En gorilla 
Atervander inte till ett sAdant bo. Hon bygger sig ett nytt varje natt. 

M:inne var urmanniskan likadan en gAng i tiden. Man har anledning att tanka sig det nar 
man ser hur dAligt vi skott v:irt avfall - latrin och koksrester - under historiens gAng. Vi 
behover inte gA sarskilt lAngt tillbaka i tiden i v:irt eget land for att mota vad vi idag 
betraktar som ett oerhort snusk vad galler sAval de sanitara forhAllandena i de fattigas 
bostader som deras personliga hygien, (Nordstrom 1938). Renlighet i stort och smAtt ar 
i mycket forknippat med en hygglig materiell standard i ovrigt. 

L:inga tider har dock renligheten och goda sanitara villkor varit viktiga, aven om de 
periodvis varit bortglomda. De gamla egyptierna och grekerna liksom judafolket hade 
var sina - till dels likartade - val utvecklade sanitara ideer. Dessa var inlemmade i storre 
filosofiska system och regelverk, som i lampliga delar overtogs av romarna i Europa och 
araberna i Afrika. 

I Europa kan vi sedan se ett kontinuerligt hygieniskt forfall i och med den romerska 
kulturens fall och kristendomens inforande. Forst efter medeltidens pestvAgor - dA 
Europas befolkning vid ett par tillfallen boll pA att utplAnas - vaknade ett nytt intresse 
for hygien. Framst yttrade det sig i olika forsok att hAlla de storsta stadernas gator rena. 

kanske har skall pApekas att man under historiens gAng haft varierande begrepp om 
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vad hygien egentligen ar och vad for betydelse renlighet kan ha for manniskans balsa 
och va1stl1nd. Starkt forenklat kan man pl1sta att man fran medeltiden fram till slutet av 
1800-talet betraktade obehaglig lukt och stank som nagot matt pa bristande renlighet. 
Detta fick som marklig - men logisk - foljd att 1700-talets adel och annan overklass 
anvande parfymer for att dolja sin personliga stank, och darmed kollektivt intala sig att 
man med de goda dofternas hjalp var mindre bemangd med det obehag som for
knippades med den otvattade manniskans stank. 

Fanns det pa stenaldern nagot som kan kallas l1tervinning? Knappast, man kan inte 
pavisa detta i alla falL vasentligaste materialen for tillskapande av redskap var sten 
och och dessa hade man tillgl1ng till i overflod. Dessutom var sten- och benredskap 
svara att reparera, sannolikt var det lattare att kassera det trasiga och istallet tillverka 
nytt. Stenaldem praglades dock formodligen av en allman resurshushallning utgaende 
fran hushallning med arbetstid. Allt material, som fordes in i det primitiva samhallets 
kretslopp kunde varderas i det arbete som fordrades for att utvinna och bearbeta 
detsamma. Knapphet i ekonomisk mening forelag inte - eller om man hellre vill det -
forelag standigt. 

Bronsaldem ar den tidsepok, dar vi forst kan patraffa atervinningen som en vital del av 
ett ekonomiskt kretslopp. Fanns det alltid ett overflod pa sten, var det i lika hog 
utstrackning knapphet pa brans. Bronsen maste kopas utifran, och fraktades fardig eller 
som ravaror till Skandinavien pa Mellaneuropas floder. Brons blev aldrig en sadan 
allemansvara som sten och flinta var och senare jarnet skulle komma att bli. Bronset var 
- aven om det kom att anvandas till vardagsforemal, ett material, som i varde hade 
narmat sig adelmetaller. Bronset kunde inte kastas bort pa samma satt som man tidigare 
gjort med sten- och benforemal. 

De bronsforemal, som bevarats till vara dagar ar framst gravgavor, som med datidens 
uppfattning knappast kan betraktas som kassation. Och visst sparade man aven pa 
gravgavoma om man bara kunde och vagade. Man har i mansgravar funnit svardsskidor, 
som borde innehallit ett svard, men istallet innehaller en liten dolk. Man har kanske bytt 
ut den dodes vapen i hopp om att han inte skulle upptacka att han blivit lurad, och sa 
vitt kant ar har det inte heller kommit nagra klagomal 

Med dessa tva exempel fran fomtiden slar Erik Kjersgaard fast att "genbrug - i hvert 
fald i et samfund, som hverken havde kraefter nok til overproduktion eller velstand nok 
til overforbrug - at genbrug i et sadant samfund i allerhojste grad var styret af, at 
ravareme i sig selv var langt mere kostbare end forarbejdningen av dem. Saledes skulle 
det forblive langt ned i tiden", (Kjersgaard 1985). 

Nar 

Tidigt drevs manniskan av tva olika renhallningsmotiv: en hygglig hygienisk standard 
samt kvittblivningsbehovet. 

Fran den yngre bronsaldem finns i Sverige lamningar som kan tolkas som sarskilt 
uppkastade avfallshogar, namligen skarvstenshogarna. I Malaromradet har minst ett 
trettiotal fyndorter undersokts med sammanlagt ett 75-tal sadana skarvstenshogar. 
Forutom stenskarv innehaller hogarna rester av verktyg, keramik, lerklining och 
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benrester m m. Stenama ar ofta sotiga. 

Tv~ typer av skarvstenshogar dominerar, dels en flack, narmast skAlformad typ som 
antas ha uppkommit under och kring en hard som anvants Hing tid, dels en valvd form 
som verkar ha uppkommit genom att man frAn sidan kastat upp material, hogama ligger 
ofta over jordfasta block, vilket kan tolkas som om de uppkastats over oanvandbar mark. 
Hogarna ar, dar de kunnat Mderbestammas, fr~ bronsAlder eller tidig bronsMder. De 
ligger ofta i anslutning till andra fornlamningar av "bronsAlderskaraktar" som skMgropar 
och hallristningar. av notkreatur, fAr, hast och svin bar vittne om boskapsskotselns 
stora betydelse. 

Medan m~ga skarvstenshogar torde vara rena avfallshogar, ar andra snarast en 
blandning grav-avfallshog, (Hyenstrand 1968). 

Nar man lever tatt inpa varandra 

Nar man omsider pA olika hAll i varlden borjar bygga stader i egentlig bemarkelse okar 
kravet pA gemensamma och genomtankta losningar for att klara kvittblivning och 
grundlaggande sanitara krav. Det skulle dock droja lange inn an en kommunal 
organisation for renhAllning, av modernt slag, vaxer fram i Vasteuropa. 

Det finns emellertid talrika exempel pA hur hogtstAende kulturer pA skilda hMl i varlden 
lost sina staders sanitara problem med avancerad teknik och inte sallan kompletterat med 
ett omfattande regelsystem. 

I Indusdalen levde omkring Ar 3000 f Kr fore Aryanernas tid - ett folk med anknytning 
till sumererna och med en egen hogtstAende civilisation. De byggde staderna Muhenjo 
Daros och Happas av loppssystem. V arje gata, alle eller passage var forsedd med en egen 
tackt avloppsledning byggd av tegel och lagda med stor precision. SAval fast avfall som 
avloppsvatten kunde foras till dessa avloppsledningar och transporteras bort (Erhard 
1964). Tackningen kunde enkelt tas bort dA man maste genomfora det ofr~omliga 
rensningen fr~ sediment av olika slag. Det finns aven uppgifter om att man i dessa 
tidiga Stader hade "sopnedkast" frAn koken i overvaningen ned till ett sarskilt utrymme 
i undervaningen. PA gatoma fanns behAllare for avfall utplacerade med jamna 
mellanrum, (STU 1982). 

Senare - omkring 1900 f Kr - fanns det i den fantastiska staden Knossos pa Kreta stora 
cirkulara inkladda gropar- "Koulouva"- i vilka avfallet samlades. Avfallet tacktes med 
jord och fuktades regelbundet for att underlatta nedbrytningen. 

Grekerna utnyttjade och utvecklade de minoiska sanitara ideerna. Stadsplanering, 
gatuarrangemang och vattenforsorjning liksom spillvattnets avledande och avfallets 
omhandertagande var strangt reglerat - speciellt under Perikles och Tyran. Platon 
diskuterade nodvandigheten i avledandet av smutsvatten och den fria tillg~gen pA farskt 
vatten. Athens avloppsnat var valbyggt och slutade i en stor cistern, frAn vilken kanaler 
distribuerade vattnet over oppen mark lAngt utanfor staden. 
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Samtida med Alexander den store och det grekiska imperiets kulmen fanns i den indiska 
staden Pataliputra (idag Patuna i det modema Bihar) administrativa kommunala organ 
jamforbara med dagens vasterlandska. Bland dessa fanns ett sarskilt organ for vattenfor
sorjning samt for omhandertagandet av spillvattnet och fast avfall. Liksom hos oss idag 
finansierades verksamheten med skatter och avgifter. 

Som centrum i ett annat stort imperium var Rom stallt infor liknande "imperiska" 
sanitara problem, vilka aven har lostes med storstilade byggnadsverk. kvarvarande 
restema av det avancerade systemet for vattenforsorjning och spillvattenavledning visar 
att man lost problemen delvis efter grekisk modell. Rom hade redan sii tidigt som 494 
f en forvaltning kallad "Aediles". av Aediles uppgifter var att tillse att gatoma i 
staden bolls ordentligt rena. 

Det romerska kloaksystemet maste regelbundet rensas fran allehanda sediment och slam 
- ett arbete for slavar och fangar. 

Kloaksystemet till trots fordrades bortforsling av fast avfall fran gatoma, vilket utfordes 
av "foricarii", som trots sitt arbetes obehagliga art, kunde gora lukrativa affarer nar detta 
"Aurum Urbis" (stadens guld) saldes som godselmedel. 

Aven nomadiserande herdefolk tvingades tidigt att reglera sin avfallshantering. Den 
gamla mosaiska lagen innehaller direkta anvisningar for den personliga hygienen. Det 
var strikt forbjudet att lagra latrin eller avfall i talt och lager. Allt sadant skulle noga 
avhandas utanfor stadens murar och lagrets granser: 

Om bland eder finnes nagon som icke ar ren, darigenom att nagot har hant honom 
under natten, sa skall han ga ut till nagot stalle utanfor lagret, han far icke komma 
in i lagret. 

Och om aftonen skall han bada sig i vatten, och nar solen gar ned, far han gain 
i lagret. 

Du skall hava en sarskild plats utanfor lagret, dit du kan ga avsides. 

Och du skall jamte annat som du bar hava en pinne, och nar du vill satta dig 
darute, skall du med den grava en grop och sedan ater tacka over din uttomning, 
(5:e Mos 23 9-13). 

Denna sanitara ordning var livsnodvandig for alla nomader, och liknande regler kan 
fortfarande aterfinnas bland nomadfolk, men aven bland andra kulturfolk finns liknande 
sanitar ordning. Indiens hinduer ater alltid med boger hand, den vanstra anvands i 
samband med uttomningar. 

Atervander vi till ett nyss kristnat vasteuropa kan vi konstatera att avfallsproblemen i 
de fiesta fall var sma pa grund av stadernas ringa storlek. Renhallning var i de fiesta 
stader nodvandig, men ansvaret tycks ha begransats till att var och en forslade bort 
avfall fran sin bostad - i praktiken efter eget gottfinnande. Det fanns gott om fioder, 
vattendrag och kringland, som fick tjana som dumpningsplatser, men allt for ofta 
dumpades avfallet innanfor stadsmurarna. 
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Dumpningen tycks ha kunnat fortga Hinge utan allt for dramatiska konsekvenser, men 
till slut kunde stanken och den patagliga osundheten bli borgarna overmaktig. Det 
berattas t ex att biskop Notger i Liege (972-1018) lat avleda en biflod till Meuse for att 
dels forbattra halsotillstandet i staden, dels gora den mer lattforsvarad (Pirenne 1969). 
Antagligen tjanade den avledda floden bade som vallgrav och dumpningsplats for avfall 
och det forbattrade halsotillstandet kom av att det okade vattenflodet battre maktade 
transportera bort vad som tidigare stilla hade ruttnat i den illaluktande vallgraven. 

Vattensamlingar och vattendrag ar tidigt anlitade kvittblivningsplatser. Ar 1371 
beordrades t ex slaktarna i York att anlagga en pir ut i floden Ouse, vid en sarskild 
plats, varifran man fick slanga sitt avfall, slaktarna i London hade 1369 blivit forbjudna 
att langre anvanda "Bochersbrigge" for samma andamal, och denna bro revs for att 
garantera forbudets efterlevnad, (Salusbury 1948). 

En tidig vattenkvalitetskonflikt uppstod nar olbryggarna, som hamtade sitt vatten i 
samma vattendrag, fick sin verksamhet stord av fororeningen med latrin och avfall. 61 
var i staderna en viktig produkt, att dricka vatten framstod som en extrem fattigdom 
varfor konsumtionen av ol var stor, 3-4 liter per person och dag kan betraktas som 
stadsbefolkningens normalkonsumtion i Sverige under 1500-talet, (Thunaeus 1968). 

Vid medeltidens slut var de vasteuropeiska staderna, med nagra fa undantag, fortfarande 
sma. Det fanns gott om floder, sjoar och kringland dar avfall av varjehanda slag kunde 
dumpas. I Sverige var detta forhallande sarskilt tydligt. Har anvandes till och med 
avfallet som utfyllnad i vatten. Spar av sadana fyllningar finns pa flera olika hall. De 
aktualiseras ofta i samband med byggande, t ex i centrala Stockholm, som under langa 
tider expanderat ut fran de ursprungliga holmarna genom sadan utfyllnad. 

Kring Stockholm dumpades latrin och koksavfall i stora mangder. Runt den gamla 
stadsholmen ligger fern hundra ars avfall i allt tjockare och vidare ringar. Dumpningen 
genomfordes metodiskt och den hade sa hog prioritet att stadslagens byggningabalk fran 
1350-talet foreskrev att den som bygger vid vatten skall forst av allt skall anlagga broar 
(i modern svenska snarast bryggor) sa att de, som bor och verkar ovanfor och innanfor, 
renligt och utan skada skall kunna komma till vatten. Ett viktigt skal for att na vatten 
var just dumpning. 

Nar den permanenta sjomuren anlades under 1400- och 1500-talen hindrades tippningen 
av avfall i strandkanten, varvid Stockholm fick problem likartade de kontinentala 
stadernas. Sa sent som ar 1849 beslot man under varen att rensa upp staden och med 
pramar fora bort "den orenlighet som ligger kring staden, nedan alia grander och fyller 
sa att ingen kommer till vatten". Samtidigt beslots att anvisa dumpningsplatser oster och 
vaster om staden dar avfall kunde laggas i vantan pa en arlig borttransport. 

Trots forbudet mot dumpning i vatten var det manga, som loste sina avfallsproblem vid 
stranderna och vintertid vid vakar pa isen. Period vis kunde denna dumpning sanktioneras 
inom vissa inpalade omraden nar ny mark behovdes for stadens tillvaxt. 

Avfallet spreds och dumpades aven pa marken kring andra boplatser. Pa sa satt kom det 
att tjana som utjamningsmaterial och fundament till senare bebyggelse. I Dragor, som 
ingick i den ekonomiskt mycket betydande "Skanemarknaden" under 1300-, 1400- och 
1500-talen, harman vid utgravningar funnit en "garbogen" landhojning om i genomsnitt 
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tva meter sedan 1300-talet. Naturliga sankor har fyllts ut, varvid platsen har planats ut. 
Det finns dessutom spar utav sarskilda "avfallsbrunnar" for fiskrens och dylikt i 
anslutning till arbetsplatsema, (Liebgott 1979). 

Liknande brunnar var langei bruk aven i Goteborg och om dessa berattas foljande: 

I Goteborg gjorde man sig i gamla rider qvitt orenlighetsamnena pa sa satt, att en 
grop grafdes nagonstades a tomten, i hvilken uppsamlades latrin, sopor och andra 
affallsamnen. Nar gropen var full, tacktes den ej sallan med jord och en ny grop 
oppnades. Nar grundgrafning sker a sedan gammalt bebyggda tomter i det af 
staden traffas annu idag sadana godselsamlingar, (Almquist 1892). 

Det kunde finnas flera sadana gropar in till varandra pa en och samma tomt, direkt under 
gardsytan - aven pa mycket snygga och valskotta gardar, "bebodda af de formognare 
klassema". Groparna var mer eller mindre val inkladda med travirke. Det forsta 
framsteget var att gropama anlades mer omsorgsfullt och tomdes. I borjan av 1860-talet 
anvandes latringropar vid alla hus inom staden. De var ej sallan stensatta - i nagra fall 
till och med murade. Eftersom groparna sallan var tatade spred sig lakvatten under huset 
och till intilliggande tomter. Almquist berattar vidare: 

Boningshusen stodo pa grund haraf ofta nog i en pol af det mest fororenade 
vatten, hvilket ocksa intrangde i kallare osv. 

Gropens tomning orsakade den svaraste stank a gard och omgifningar, (Almquist 
1892). 

Goteborgs tidiga avfallshistoria har aven andra sidor. Mycket avfall kom att dumpas i 
kanalema, som aven anvandes som hamn, dricksvattentakt och kollektiv tvattbalja. Annat 
avfall dumpades pa stadens vallar, vilket irriterade stadens kommendant, som 1676 
foreslog att avfallet skulle utnyttjas som utfyllning i alven vid bastionen S:t Erik. 
Omrade komi samband med detta att inhagnas med palar. Redan 1701 klagar stadens 
davarande guvernor pa att befolkningen alltjamt slanger avfall och dynga pa vallama. 
Det var inte latt att ha med goteborgare att gora pa den tiden. 

Moderna tider ... fran mitten av 1800 .. talet 

Renhallning som kommunal avfallshantering introducerades pa allvar i slutet av 
1800-talet, da grunden lades for den modem a folkhalsan och de goda sanitara 
forhallanden som rader i dagens Stader och tatorter i Sverige. Det gallde da att framst 
komma tillratta med nedsmutsningen av gator och gardar, varfor vi snart kan urskilja tre 
element i renhallningen: gaturenhallning, latrinhantering och bortskaffande av koksavfall. 

Med en ordnad latrin- och koksavfallshantering reducerades omsider gaturenhallningen 
till bortskaffande av hastgodsel- datidens motsvarighet till dagens avgasproblem. Den 
ovriga renhallningen utvecklades sedan i tva steg med omkring 50 ars mellanrum: det 
forsta nar latrinhanteringen hastigt minskade i samband med WC's inforande vid seklets 
borjan samtidigt som stadsbefolkningen och darfor aven mangdema hushallsavfall och 
darmed jamforbart avfall okade. Det andra steget var nar kraven pa behandling av 
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avfallet okade samtidigt som kommunema slogs samtnan till relativt stora ekonomiska 
enheter i borjan av 1970-talet. 

Den tidiga renhallningen var koncentrerad kring latrinhanteringen, och tekniken for dess 
hamtande hade inte namnvart forandrats sedan medeltiden. Det som skedde var att 
renhAllningsorganisationema vid 1800-talets slut kom att ta tidsenlig teknik i sitt bruk. 
Utvecklingen gick sedan vidare under borjan av 1900-talet med motoriserade fordon, 
automatisk tomning och rengoring av karl. Tidsenligt introducerades pA 1960- och 
1970-talen engAngskarl for latrinhanteringen. 

Renhallningens utveckling och utbyggnaden av sHidemas avloppsnat gick hand i hand 
- bAda betingade av kravet pA anstandiga hygieniska forhAllanden i stadema. Flera 
artiklar och utredningar frAn slutet av 1800-talet och sekelskiftet diskuterar bAda frAgoma 
samtidigt. I centrum stAr fekalier och urin. Koksavfallet behandlas i flera fall som en 
marginell frAga. Dr Ernst Almquists studier av renhallningen i Europa ar ett bra exempel 
pA detta: 

Mest har jag studerat latrinets behandling sasom den for mig viktigaste sidan af 
saken. Sopornas och afskradenas afhemtande har afven varit foremAl for min 
uppmarksamhet. Jag har dock ej kunnat upptacka storre olikheter i deras 
behandling. De bortforas i derfor lampliga akdon, komposteras utanfor staden samt 
saljas sadana de aro, (Almquist 1883). 

Aldre redogorelser for stademas renhAllning tar aven fasta pA gaturenhallningen. DA alla 
eller flertalet transporter skottes med hastdragna akdon blev naturligtvis hastspillningen 
pA gator och torg en allvarlig sanitar frAga. Situationen forbattrades inte heller av att 
mAnga hushall i staderna hall svin och andra husdjur for att forsakra sig om tillgAngen 
pA kott. 

4 .. 5 Att arbeta med renhiUlning 

4.5.1 Renhallningsarbetarens villkor 

I "Utopia" speglar Thomas More 1516 sin samtids installning till renhallningsarbete 
genom att beskriva det onskvarda samhallet dar mordare och andra forbrytare inte 
avrattas utan i stallet far sona sina brott genom att skota renhallningen och andra grova 
sysslor. 

I Norden var man tamligen efterbliven nar renhallningsidealen borjade utvecklas i den 
nya tiden. Det omtalas i Helsingors tingsbok att en Bernt Hollandare gjort sig omojlig 
genom "att falla rackaren i ambetet", sommaren 1583 (Troels-Lund 1945). Han hade 
forsokt hAlla rent pA sin gard pA samma satt som brukligt var i hemlandet och nar ingen 
hjalp stod att fa, sA rensade han sjalv under sitt hemlighus. Det ar ju mojligt att denna 
episod har sin bakgrund i andra motiv an skrAtankande, t ex kunde ju magistraten ha 
haft i sikte att begransa konkurrensen, i vilket fall blev Bemts renlighetsiver motivet for 
hans forvisning fran Helsingor. 

LAngt fram i modem tid har renhAllningsarbetarna haft lag status. Det var lange sA att 
det inte var den aUra pAlitligaste arbetskraften man lyckades rekrytera. Aven sedan 
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renh~llningen organiserats, och blivit ett ansHindigt komtnunalt yrke, levde samhallets 
misstankar mot renh~llama kvar. Gustaf Blomberg berattar i sina minnen fr~n tidens som 
patrullerande polis i Stockholm p~ 1920-talet att "Polismannen var ett slags samhallets 
klockarfar, som skulle bestyra allting. Han skulle se till att renh~llningsarbetama ej 
fuskade och att de vid torr vaderlek forst vattnade gatorna innan sopningen utfordes." 
Han ger aven en annan inblick i renhMlningsarbetarnas vardag: 

"Ofta hande det under nattema d~ renhiDlningsverkets personal kom for att hamta 
latrinkarl i husen att n~got karl var s~ overfullt, att det ej gick att satta p~ locket 
och bara ned till vagnen, utan att renhiDlningspersonalen forst m~ste osa over en 
del i ett annat karl. Detta var en forseelse som bestraffades med boter och d~ ett 
s~dant karl antraffades av renh~llningskarlarna gick de genast efter en poliskon
stapel, som kunde intyga att karlet var overfullt och konstapeln fick d~ av 
renh~llningskarlama namnet p~ agaren som sedan blev botfalld", (Blomberg 1968). 

Hamtningen av latrin var allts~ nattarbete Hingt in i vMt sekel och det rackte inte med 
hamtarnas ord att n~gon misskott sig utan polis m~ste styrka vittnesborden - det kan ju 
tolkas som symtom p~ en kvardrojande areloshet hos rackamas eftertradare. 

I den nya tiden utvecklade man ett estetiskt ideal som - l~ngt innan de hygieniska 
orsakssambanden var klarlagda - ville skaffa undan orenligheten och hanteringen darmed 
fr~n blickfaltet- som en foljd darav renh~llningsarbetamas arbetstider. 

Ett annat exempel harp~ - 100 M aldre - har hamtats fr~n overst~th~llarambetets i 
Stockholm reglemente: "At i akt tagas vid wid Aftrades Renh~llningen, s~ i Staden s~ 
p~ Malmame" fr~ 23:e maj 1809: 

"For all den spillning och orenlighet, som Entrepreneuren hos TradgMds- och 
Plantageagare, boende langst ut p~ Malmame, ej kan foryttra, bor Entrepreneuren 
utom Staden sjelf anskaffa nodige nederlags-platser, hwilka dock bora wara 
aflagsna ifr~ S taden, at Innew~narne ej deraf hafwa n~gon oHigenhet, och ej 
heller for nara allmanna wagar, aldraminst der Ofwerheten kan fardas til Lustslott 
och andra stallen." 

Renh~llningsarbetet i Stockholm var s~ sent som i mitten p~ 1800-talet ett illa ansett 
arbete. Sarskilt obehagligt kom det att te sig genom det d~varande hamtningsmanskapets 
"forargelsevackande uppforande". Manskapet, som fore renh~llningsverkets tillkomst 
1859, bestod av korrektionshjon av b~da konen, spred skrack och forargelse varhelst de 
drog fram. 

Nar renh~llningsverket skulle byggas upp p~ nytt var detta missforh~llande det forsta och 
kanske svMaste hindret att overvinna. Det skulle inte racka med att man overtalade och 
anstallde en p~litlig karl i taget. Det skulle forresten knappast vara mojligt, i varje fall 
inte om man forsokte rekrytera dessa man i Stockholm. Vern skulle dar vilja dra 
skammen over sig och jamnstallas med korrektionshjon? Stockholms renh~llningsverks 
forste direktor J A Nordstrand - en fore detta lojtnant och bevakningsbefalhavare p~ 
L~ngholmens fangelse - fick som forsta uppgift ordna med anstallandet av p~litliga 
arbetare. Han "afskedade namligen den brokiga hopen av renh~llningshjon, under hvilkas 
skrackvalde staden suckade, anstallde dugliga och valfrejdade arbetare, bland hvilka den 
strangaste ordning upprattholls ... ", (Tingsten 1911). 
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For att kringgA stockholmamas forakt for renhAllningsarbetet vande sig Nordstrand till 
sin hembygds trakter, Dalsland och Varmland i detta arende. Genom kungorelser i 
kyrkorna bringades menigheten kannedom om de nya arbetstillfallena i huvudstaden, och 
efter ett personligt sammantraffande med de personer, som var villiga att "ta varvning 
i RenhAllningsverket" lyckades han sammanbringa den nodvandiga arbetsstyrkan av 75 
man. 

Dessa arbetare forlades i for andamAlet iordningsstallda kaserner. Livet inom kasernerna 
ordnades, sA vitt mojligt, efter militariskt monster med kasernbefalhavare, gemensam 
bespisning och korum varje kvall. De anstallda och i kasernerna forlagda mannen var 
tvungna att begara tillstAnd for att avHigsna sig frAn kasernomrAdet. 

I ansilillningsvillkoren var noga fastlagt krav pA trohet, nykterhet och ordentlighet. Brott 
mot dessa krav medforde omedelbart avsked. A v loningen bestod till stor del av 
naturaformAner, sAsom fria arbetsklader, fri logi och fri mat. Som kontant Ion betalades 
en krona per dygn och om den anstallde "anwandes till hamtning af karl" for varje till 
karran och prAmen nedburet och tomt karl ytterligare 5 ore riksmynt. NAgon sarskild 
betalning for extra arbete gavs daremot inte. Utover detta betalades 5 kronor vid 
kontraktets undertecknande, och 2 kronor som gratifikation efter ett kvartals anstallning. 
Efter ytterligare ett, tvA och tre kvartals anstallning betalades 4, 8 respektive 12 kronor 
som gratifikation. 

Kasernlivet borjade efter loppet av tio till femton Ar att upplosas for att sA smAningom 
forsvinna i samband med att ungkarlarna bildade familjer. SA lange marketenteriet var 
i verksamhet, utdelades emellertid aven till de gifta arbetarna "dem tillkommande", fast 
oberedda matvaror for ett varde motsvarande de mAltider, som serverades i den 
gemensamma matsalen. 

I och med utflyttningen frAn kasernerna blev renhAllningsarbetarna i Stockholm 
jamstallda med arbetarklassen i ovrigt. 

Under 1920- och 1930-talen blev renhAllningsarbetaren- i stader med renhAllningsverk 
- en kommunalarbetare med uniform och skarmmossa. Hans arbete var smutsigt och 
tungt sarskilt vintertid dA han skulle ta sig fram pA oskottade trottoarer och gArdar. Det 
150 liters standardkarl av plAt, som var det i sarklass vanligaste sopkarlet mellan 1930 
och 1960 vagde tomt omkring 35 kilo. Fyllt kunde det vaga over 100 kilo. Denna borda 
skulle renhAllaren bara eller rulla till insamlingsfordonet, i vilket karlet tomdes for hand 
anda fram till mitten av 1940-talet, dA den automatiska tomningen infordes. 

Vintrarna forde aven med sig problem vid sjalva tomningen av karlen. Soporna, som 
tomts direkt ur slaskhinken i soptunnan, var biota, och aven vid inte alit for strang kold 
fros de fast i den kalla plAten. Karlen fick i en tidsodande procedur varmas med 
blAslampa innan de kunde tommas. Detta arbetsmoment fanns kvar lAngt efter andra 
varldskriget, och forsvann forst nAgon gAng pA 1960-talet nar vi vant oss att forpacka 
soporna i plastpAsar, och den gamla slaskhinken spelat ut sin roll i hemmen. 

Arbetet kom att kontinuerligt bli lattare och mer hygieniskt i och med att karlkarran kom 
i mer allmant bruk. Den dammfria tomningen lanserades omkring 1930 i samband med 
att standardiserade karl infordes mer allmant i de storre staderna. En annan pAtaglig 
forbattring blev inforandet av den automatiska tomningen tio till tjugo Ar senare. 
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Del papperssacken introducerades under 1960-talet forbattrades renhelllningsarbetamas 
arbetsmiljo snabbt- inte bara pel grund av sacken som seldan utan desto mer pel grund 
av att vi larde oss forpacka sopoma innan vi slangde dem i sopnedkastet 
villasacken. 

Melnga problem finns dock kvar, t ex svfuframkomliga transportvagar, otympliga 
behelllare och obekvama insamlingsfordon. Ar 1972 pelborjades en utredning om 
renhclllningsarbetamas arbetsmiljo. 1978 resulterade denna i en forstarkt lagstiftning 
avseende soprums utformning samt utformning av transportvagama till och frcln 
soprummen. Denna forandring i byggnadslagen kom att galla retroaktivt, nelgot som 
tidigare endast varit aktuellt vid andring av den svenska faderskapslagen. 

Forandringen av byggnadslagen - med renhelllningsarbetamas arbetsmiljo som grund, kan 
ses som det slutliga steget i kampen for renhclllningsarbetamas jamstalldhet. I och med 
utredningen om renhelllningsarbetarnas arbetsmiljo kom renhelllningsarbetaren att 
diskuteras offentligt pel allvar for forsta gelngen sedan strejken 1908. Diskussionen i 
slutet av 1970-talet tenderade att inte bara omfatta arbetaren utan hela arbetsorganisa
tionen. Renhclllningen som helhet bringades offentlighet men med arbetaren i fokus. 

4.5.2 Latrinuppsamling 

Den tidiga latrinhanteringen hade byggt pel att var och en hall sig med egna behelllare, 
som i basta fall var tata och barbara. Som behelllare anvandes gamla silltunnor, 
fotogenfat och liknande. Det fanns aven behelllare som inte var barbara, och som darfor 
melste gravas ur for hand, ett obehagligt arbete. 

Fore standardkarlets tillkomst fanns pel melnga helll bestammelser om att behelllarna skulle 
vara forsedda med lock, men det var narmast omojligt att fellocken tattslutande, sarskilt 
som karlen ofta var overfulla. Ett standardkarl skulle i forsta hand underlatta hamt
ningen, men aven forbattra avtradenas hygieniska standard. 

Stockholms forsta standardkarl infordes under 1860- och 1870-talen. Det nya karlet gavs 
forst konventionella buktiga former som de tidigare lax- och silltunnoma, men ganska 
snart overgavs denna form for den mer andamcllsenliga koniska, nedtill svagt 
avsmalnande formen. Karlen tillverkades i tvel storlekar; 63 liter och 40 liter, av vilka 
den storre var avsedd for gclrdsavtraden och den mindre for velningsavtraden, (Tingsten 
1911). 

Redan c1r 1880 foreslog Stockholms renhelllningsverks direktor F G F Wallander 
inforande av ett standardkarl i plelt med tattslutande lock och klambygel, men forst efter 
flera clrs forlopp medgav dratselkammaren att forsok i omfattande skala finge goras. 
Aren 1885-1888 inkoptes clrligen 660 karl och 1889 inkoptes 1200 dylika, men forst c1r 
1890 beslutades "att karlen skulle allmanneligen anvandas", (Wallander 1897). 

Karlen var cylindriska, tillverkade i 1,5 mm martinstellplelt med nitade skarvar, av vilka 
sidoskarven dfujamte hoploddes med borax och massing. Bottenplelten av 2,5 millimeters 
tjocklek var forsedd med en nedelt pressad kant. Karlen bestroks vanna tned stenkols
tjara. Locken tillverkades av stcllplelt och forselgs med en tatande gummiring och en av 
direktor Wallander konstruerad bygel. De tillverkades i tvel storlekar; den ena rymde 52 
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liter och den andra rymde 43 liter. Det mindre karlet var avsett for v~ningsavtdiden, s k 
klosetter, (Wallander 1897, Tingsten 1911). 

Strax efter sekelskiftet hade tillverkningen av karlen rationaliserats s~ att karlen kunde 
tillverkas pressade - utan skarvar - och galvaniserade. Den nu nittiomga konstruktionen 
var uppenbarligen andamiDsenlig, d~ den an idag ar i bruk p~ vissa hMl, ehuru p~ 
tillbakag~ng p~ grund av konkurrens fr~n eng~gsbeh~llare av olika slag. 

I Goteborg utvecklades ett sareget beh~llarsystem belt oberoende av de system med 
tunnor som kommit i bruk i andra stader. Latrinen uppsamlades p~ gmdarna i "ofvan 
jord st~ende, p~ jemrals g~ende trakistor", (Almquist 1892). 

Latrinen med ~tfoljande urin faller direkt ned i kistan, men inget spillvatten 
halides ut i den, utan det slogs ut i gatudraneringen, i vilket aven pissoarema hade 
sina avlopp. 

Kistan var tat, tillverkad av tjocka plank och tjarad. Dess underlag utgjordes av 
en betongplatta, som gjordes hogre an angransande gmdsplan, och var lutad ut~t 
for att mojliggora avrinning i samband med regn eller rengoring. 

Dagligen kom renh~llningsverkets personal och blandade kalk och torv i kistoma. 
Tomningen ombesorjdes av verkets personal en g~ng per vecka sedan verkets 
praktiska verksamhet borjade den 1 januari 1885, (Almquist 1883). 

Almquists berattelse fortsatter: 

s~ aro aftradena beskaffade ide fattigas gmdar, s~ se de ocks~ uti de formognares 
hus. I de sen are tillkommer v~ningsklosetter af en eller annan konstruktion, ... 

I v~ingsklosetterna i Goteborg anvandes inga tillsatsmedel i allmanhet. De tomdes i 
gmdens avtradeskista vanligen genom hyresgastens, stundom genom fastighetsagarens 
forsorg. Renh~llningsverkets personal hade s~ledes inget att utratta uppe i v~ningarna 
eller i trapphusen. 

Under 1900-talet infordes Stockholmstunnorna aven i Goteborg varvid det gamla 
systemet med kistor dog uti takt med att pudretten- den med torv eller kalk blandade 
latrinen - blev allt sv~are att avsatta. 

Under de m renh~llningsstyrelsen i Goteborg forberedde sin praktiska verksamhet (1882 
- 1884) lat man den ovan citerade d~varande stadslakaren Dr Ernst Almquist studera 
renhiDlningen i utlandet, s~ att stadens renhMlning, d~ den val kom att laggas under 
verkets ansvar, skulle bli s~ andam~lsenlig som mojligt. 

Almquists studier kom, som namnts, framst att berora latrinhanteringen, men han hade 
aven erfarenheter av hush~llssopornas omhandertagande med sig i bagaget efter sina 
resor i Europa, (Almquist 1883). 

Almquist fann mest olika utvecklingsstadier av de gamla latringroparna, mer eller 
mindre tata brunnar, en del forsedda med avlopp, s~ att dekantat kunde foras till ett 
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naraliggande vattendrag. A vtradesbrunnarna tomdes med Hmga mellanrum och orsakade 
s~valluktproblem som problem med grund- och ytvattenfororening. 

I Tyskland hade utvecklats ett system med avtraden p~ varje v~ning av byggnaderna. 
A vtradena stod i forbindelse med latringropen eller latrintunnan via en gemensam kanal, 
som stundom spolades med spillvatten. Denna spolning var dock inte tillfyllest for att 
rengora trumman varfor den - oaktat gropen - spred lukt och utgjorde yngelplats for 
flugor. Denna typ av avtraden fanns inte spridda i Sverige, varfor jamforelsema med de 
torra tyska systemen kanske inte blev s~ fruktbara som tankt. Han noterar dock att den 
Heidelbergska tunnan har vissa foretraden, d~ den var tillverkad av metall, tat, mojlig 
att flytta samt mojlig att rengora. Vidare var tunnan tackt och s~ avpassad till 
latrinmangderna att den kunde tommas relativt ofta varvid omgivningen delvis 
forskonades fr~ den lukt som var forbunden med latringropama. 

Almquist jamforde den Heidelbergska tunnan med Stockholmstunnan - den tidiga av tra 
- och fann att Stockholmstunnan hade flera fordelar, framst genom att latrinen faller 
direkt i tunnan, vidare ans~g han att man kunde forvanta sig en viss avdunstning i den 
oppna tunnan varvid latrinen skulle bli mer tjockflytande. "Ej blott afdunstningen 
bidrager hartill, utan afven den omstandigheten att i v~a aftraden, som ligga p~ g~den, 
tjanstepersonalen ar foga frestad att utsl~ spillvatten och foga urin l~tes", (Almquist 
1883). 

En variant av den Heidelbergska tunnan var de s~ kallade "tinnetes filtrantes" eller 
"divisorema". Anordningen skiljde sig fr~n tunnan genom att den i botten var forsedd 
med ett avlopp for avledande av de flytande delarna av latrinen. Avloppet stod sedan i 
forbindelse med kanalisationssystemet. K var i tunnan stannade papper och latrinets fasta 
best~ndsdelar. Systemet medforde mojlighet att infora vattenklosetter, men stallde sig 
n~got dyrare an konventionellt utforda WC. A v n~gon anledning lyckades detta system, 
som tillampades i ZUrich, klara sig undan den kritik som WC-systemet utsattes for under 
slutet av 1800-talet (Almquist 1883). 

I Paris studerade Almquist Berliers pneumatiska system for latrinets uppsamlande och 
transport. Berlier hade adopterat Liernurs system, som tillampades i Holland, ehuru han 
utfort detaljerna p~ annat satt. Det pneumatiska systemet bestod av avtraden vars fallror 
var sammanbundna med lufttata gjutjamsledningar som forgrenade sig utefter gatoma 
och som pumpades lans fr~n centralstationen medelst en ~ngmaskindriven pump. 

Meningen med dessa system var att de skulle kombineras med pudrettillverkning, men 
i detta fall hade uppfinnarna inte lyckats n~ hela vagen fram till ett fungerande system. 
I Paris skulle pudrettfabriken medfora s~ hoga kostnader att hanteringen skulle bli 
olonsam, varfor den uppsamlade latrinen pumpades ut i Seine utan n~gon vidare 
be handling. 

I Holland hade man konstaterat att latrinen var s~ bemangd med vatten att det inte ens 
lonade sig att transportera den vidare med pr~m till eventuella avnamare. Almquist 
menar att om det lyckats att tillverka billig pudrett av den uppsamlade latrinen skulle 
s~val Berliers som Liemurs system bli av storsta betydelse for framtiden. 

Almquist har l~tit sig begeistras av vattenklosetten och dess hygieniska fordelar. Hans 
skildring av dess miljokonsekvenser ar tidstypisk och har valdigt lite med modema 
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uppfattningar att gora: Som en sarskild fordel med namner han att allt vattens 
avledande naturligt kommer att samordnas, varfor man kan forvanta sig en avsevard 
forbattring av de stadsnara vattendragens standard. Vi ska har da ha i atanke att 
dagvattnet kraftigt fororenades av saval hastars som andra djurs avforing och urin, av 
mansklig urin i stora mangder samt koksavfall och liknande som slangdes pa gator och 
gardar. Vid 1800-talets slut ansag man att minst halften av all mansklig urin spilldes pa 
andra hall an pa avtradena. 

De tidiga karlen hamtades i en tackt karra eller vagn, eftersom karlen inte var forsedda 
med lock. Medelst tackning av karran respektive vagnen avsag man att motverka 
luktspridning och inte minst spill fran vagnen. Dessa typer av akdon anvandes aven den 
forsta tiden nar de nya behallarna med tattslutande lock var i bruk. Akdonen var 
emellertid sma, en karra lastade 8 till 10 karl av den nya typen, medan en vagn normalt 
lastade 12 karl. Saval karran som vagnen drogs av en hast och betjanades av tva man. 

Djuren for illa under den period hamtning skedde nattetid, eftersom personalen forsokte 
forkorta sin verkliga arbetstid genom fortkoming. Med fortkorningen foljde naturligtvis 
betydande gatubuller, som blev foremal for anmarkningar fran allmanheten, som fick sin 
nattro stord. 

Den slutna vagnkonstruktionen forsvarade - kanske rent av omojliggjorde - ordentlig 
rengoring av densamma, vilket medforde "standigt obehag genom den elaka lukt, som 
trots vadring genom luckorna alltid forefanns ... ", (Tingsten 1911). 

Alla de tre namnda missforhallandena "blefvo med ett slag sa langt praktiskt mojligt var 
undanrojda genom inforande av nu anvanda hamtningsfordon i forening med en fornuftig 
och passande kortakt", (Tingsten 1911). 

Tingsten syftar pa en oppen vagn rymmande 24 karl, som framfordes i skritt. Tack vare 
den lugna kortakten kunde hastens krafter utnyttjas effektivare utan att den blev 
overanstrangd, samtidigt som gatubullret avtog starkt och hamtningsekonomin avsevart 
forbattrades. 

Snart nog motoriserades insamlingen, men samtidigt byggdes avloppsnaten ut och WC 
blev allmant forekommande i bostaderna aven i de fattigas kvarter. Intresset for 
utveckling av latrinhamtningen avtog i och med att man i slutet av 1930-talet trodde sig 
forsta att latrinhamtningens tid var forbi. Inte kunde man da ana att den 50 ar senare 
skulle vara lika aktuell som da - fast i stora omraden med fritidshus. 

Uppsamling av koksavfall 

Hushallsavfallets uppsamling organiserades vanligen flera ar efter det att man kommit 
tillratta med latrininsamlingen. Den aldre insamlingen och bortforslandet av koksavfallet 
skulle med ett modernt uttryck kunna betecknas som "systemlos", d v s obunden till 
saval karlens utformning som till transportforfarandet. 

Nar Goteborgs Renhallningsverk ordnade upp den tidigare misskotta och olonsamma 
latrinhanteringen passade man samtidigt pa att ordna upp insamlingen av koksavfallet. 
Med stora krav pa konformitet utformade man regler for koksavfallets uppsamling och 
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insamling. Renhallningsverket skotte denna del av sin verksamhet pa samma villkor som 
ovriga entreprenorer, men genom sitt val genomarbetade system och med stod av stadens 
halsovardsnamnd kunde man snabbt erovra i det narmaste hela marknaden. 

Koksavfallet och sopor samlades i ronda baljor rymmande hogst en hektoliter (100 liter), 
en eller flera pa samma gard. De stalldes upp pa en liten cementplan med lagpunkt i 
mitten, fran vilken planen dranerades i en underjordisk ledning. Foreskriften om 
cementplanen kom till for att marken under baljoma inte skulle "nedsyras" samt for att 
i baljan befintlig vatska skulle kunna slas av innan baljan bars ut for tomning. Man 
kunde snabbt konstatera att sadant vatten inte varit till besvar vid de beskrivna 
anordningama. Baljoma tomdes dagligen. 

Det skall kanske papekas att man i borjan av 1890-talet inte hade nagra rapporter om 
problem med fastfrusna baljor, men stundom fros avskradet fast i baljoma. Detta trodde 
man sig emellertid kunna komma tillratta med genom att salta i botten av baljoma. 
Problemet med fastfrusna sopor i behallare skulle forbli ett renhallargissel tilllangt fram 
pa 1960-talet och tycks forst ha losts i och med att papperssacken kom i allmant bruk 
samt att vi ungefar samtidigt larde oss att forpacka vart koksavfall pa ett andamalsenligt 
satt. 

I samband med att avfallet delades upp i "godselsopor" och "skrapsopor", strax efter 
sekelskiftet, utokades antalet karltyper i bruk. I Stockholm anvandes till godselsopoma 
de aldre 1,5 hektoliters tunnorna som ofta utgjordes av gamla avsagade fotogenfat och 
dylikt, medan skrapsoporna samlades upp i nytillverkade behallare av 3 till 5 hektoliters 
volym, vilka hanterades av tva man tillsammans. 

Insamlingen av fast avfall - hushallsavfall - har genomgatt en utveckling utan nagra 
revolutionerande sprang. Karl och hamtningssystem har anpassats till tidens allt mer 
sofistikerade teknik, men grunden kvarstar i de fiesta fall - uppsamling i behallare, 
manuell hamtning till fordon for transport till nagon form av disponering. Arbetet har 
blivit lattare och mindre motbjudande att utfora, men samtidigt har stressen okat och 
slitaget pa de anstallda ar idag uppenbart. 

Under 1930-talet introducerades sopnedkastet av HSB. Det presenterades da som en 
koksavfallets motsvarighet till dammsugaren och WC't. Sopnedkast installerades 
emellertid endast i nybebyggelse, varfor dess betydelse var tamligen ringa fram till 
1960-talets forcerade bostadsbyggande. Under 1960- och 1970-talen utvecklades ett 
mellansteg i insamlingstekniken - steget mellan sopnedkast och insamlingsfordon - i 
form av sopsugar, sopskruvar etc. Den automatiserade uppsamlingen kan forefalla vara 
ett nytankande, men i grund och botten arden bara en forlangning av sopnedkastet, sa 
att det nar anda ut till hamtningsfordonet. 
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I detta kapitel utvecklar jag historieskrivningen i en analys dar jag soker strukturema i 
utvecklingen. Jag konstaterar att avfallsproblemet bar sina rotter i stadsboendet och det 
kulturellt stadfasta konsumtionssamhallet. Jag visar bur tekniken for avfallsbehandling 
kommit att utvecklas som kvittblivningsteknik varvid renh«Ulning och avfallshantering 
kommit att fungera som servicesystem for konsumtionssamhallet. modema 
restprodukttekniken deltar darmed i utmaningen av naturen. Vi bar nu natt den punkt i 
utvecklingen dar vi borjar se i form av resursutsugningen med begransade 
lagerresurser och en accelererande miljoforstoring pa grund av naturens begransade 
formaga att assimilera industrisamhallets restprodukter. Harur vaxer raddningen fram 
formulerat som ett behov av kretslopp, som i sig staller krav pa en ny teknik. Denna nya 
teknik bar stundom kallats "ekologisk teknik" och "kretsloppsteknik". Jag nojer mig med 
att kalla denna foreteelse "den nya tekniken" eller "den resurssnala tekniken", och med 
samma metod som jag funnit den moderna teknikens vasen i stiillet finner jag den nya 
teknikens vasen i livet sjalvt. 

Jag konstaterar till sist att kallsorteringen ar den nya - den resurssnala - teknikens 
styrsystem och nyckeln till kretsloppssamhallet. 

5.1 Utvecklingen ur ett kritiskt perspektiv 

A vfallsproblemet var litet och relativt lokalt sa lange varldens befolkning var liten och 
framst bunden till att rent konkret forse sig med foda genom odling, jakt, fiske och 
samlande. Man utnyttjade framst lokala material for sina verktyg, for bostader, klader 
etc. Pa detta satt kom det avfall som trots allt maste ha uppstatt t ex genom forslitning 
- att aterga i ett naturligt kretslopp paden plats varifran det en gang togs. De lamningar 
vi idag kan se av denna livsstil ar framst hogar av sten, antingen som de skarvstenshogar 
som namnts i kapitel 3, som rester av husgrunder och befastningsverk eller som gravar. 

Smarre befolkningskoncentrationer forandrade inte helhetsbilden av ett samhalle med 
manniska och natur i relativ balans, aven om de lokala effektema av vissa befolknings
koncentrationer kunde bli narmast forodande. Trots sin nara anknytning till den kring
liggande landsbygden (man boll pa sina hall bade kor och grisar i stadema langt fram 
pa 1800-talet) kom varje stad att framsta som en smarre lokal ekologisk katastrof. 
Staden ar- ur resurssynpunkt- en allt for stor anhopning manniskor pa en alldeles for 
liten yta, dar manniskornas och deras husdjurs utsondringar tenderar att dranka dem. 
Harur bar renhallningen - bortforslingen av forst exkrementer, sedan aven samhallets 
ovriga utsondringar i form av olika sorters avfall - vuxit fram. 

Vi kan en kort stund se pa staden som en organism som for sitt livsuppehalle maste 
forsorjas i olika avseenden. U tan mat till invanarna, energi till uppvarmning, ravaror till 
industrin och varor till handeln kan staden inte fungera. Detta massiva intag skulle 
efterhand fylla staden om den inte utsondrade de rester som bildas i dess metabolism. 
Avfall uppkommer framst pa grund av dess isolering fran det agrara system som foder 
dess invanare. Sjiilva stadsboendet iir saledes avfallsskapande pd grund av den arbets
fordelning som iir grunden for stadens uppkomst, dar inte alia skall arbeta med sin egen 
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forsorjning. Vissa specialiserar sig pa produktion av mat (och stannar utanfor staden). 
Andra specialiserar sig pa att skapa verktyg till matproduktionen. Ater andra blir 
specialister pa att skapa verktyg till verktygsmaskinema, att bryta ravaror, att distribuera 
eller formedla desamma i all oandlighet. I alia dessa processer, bundna till stadsboendet, 
uppkommer rester som inte har ett naturligt kretslopp att aterga till. 

I och med angmaskinen kunde nya oanade krafter tas i ansprak, och arbetsdelningen blev 
annu effektivare an tidigare. Med hjalp av all den nya energi, som kunde sattas in i 
samhallet uppstod ett nytt utrymme for konsumtion, och i forlangningen av denna, for 
produktion av avfall. 

Fore industrialismens genombrott fungerade samhallet i relativ samklang med naturen 
trots arbetsdelningen. Stadema var sma och over 90% av befolkningen levde med 
utgangspunkt fran sin egen forsorjning pa landsbygden - sitt eget odlande. Vid sidan om 
odlandet hade man ett stort antal goromal, som idag utfors av specialister. Man 
tillverkade sina egna klader, sina skor, en stor del av sina verktyg etc. Flera av dessa 
sysslor kom efterhand att tas over av specialister, men aven detta gick bra i det 
forindustriella samhallet eftersom hantverkarna kunde ga fran gard till gard och 
genomfora arbetet pa garden. En ytterst liten del av produktionen kom att ske i regelratta 
verkstader. 

Arbetsdelningen har "effektiviserats" under industrialismen och alit fler verksamheter har 
efterhand centraliserats. Vid forra sekelskiftet levde 55% av landets befolkning pa 
jordbruk och omkring 80% lev de pa vad vi idag kallar landsbygd. Idag - knappt 100 ar 
senare- lever 2,5% av befolkningen pa jordbruk och 83% lever i tatorter. 

Allt farre manniskor producerar en alit storre del av efterfragan pa mat, klader, bostader 
och overflod, samtidigt som aUt fler manniskor blivit tillgangliga for overflodskonsum
tion. Specialiseringen och den materiellt sett rationellare hantering som hor ihop med 
densamma har resulterat i att det blivit tid och arbetskraft over for produktion av de nya 
varor som konstituerar det materiella overflodet, och darmed okar takten i konsumtionen. 

Denna "effektiva" produktion (och konsumtion) resulterar i att organismen staden i sin 
livsform bygger in en risk for att forgiftas av sina egna nedbrytningsprodukter. Dessa 
maste saledes utsondras i en allt hogre takt for att staden skall kunna fungera. 
Kvittblivningen av avfall ar pa sa satt lika nodvandig for staden som manniskans behov 
av att komma tillratta med utsondringen av sin urin. Renhallningen ar pa detta satt 
stadens njurar. 

V aruproduktionen skulle snart avstanna om det inte fanns en standig efterfragan pa alla 
de varor som industrialismen formar att producera. Problemet med en standig efterfragan 
kunde under en period losas med att lata marknaderna expandera, men denna expansion 
hade en sjalvklar grans. Forr eller senare var behovet tackt, och eftersom man var 
beroende av att ravaroma var billiga maste en del- den storre delen- av varlden finna 
sig i att forse den andra delen av varlden med ravaror utan att sjalv kunna tillgodogora 
sig de produkter som tillverkades darur. En sadan konsumtion skulle medfora att 
ravaroma blev sa dyra att de varor som producerats pa basis av dessa inte skulle kunna 
saljas till sa manga, varvid produktionen ater igen skulle avstanna. Darfor ar det mnojligt 
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att med vinst Hi.ngsiktigt salja varor pa de marknader som forser tillverkningen med 
ravaror. 

For att overleva var det darfor naturligare att forsoka lata marknaden expandera inom 
sina egna granser. Detta mojliggjordes genom att produkterna gavs en kortare livscykel. 
Tekniken utvecklades sa att det som tidigare kunde repareras och underhallas nu gjordes 
for engangsbruk. Med bristande kvalitet kunde priserna sankas och varan blev tillganglig 
for allt fler, varvid efterfnigan okade bade pa grund av att varan blev tillganglig for allt 
fler och for att livscykeln forkortades. En allt snabbare karusell av produktion och 
konsumtion snurrade igang. Under 1950-talet utvecklades detta till att avenges en social 
dimension i kop-slit-och-slang-mentaliteten. sociala integration av industrialis
mens behov av okad tillvaxt var av oerhord vikt, eftersom man pa detta satt kom att 
kulturellt stadfiista konsumtionssamhiillet. Fran och med 1950-talet har den uppvaxande 
generationen socialiserats till liv dar skapandet av avfall blivit en central del. Insikten 
av mojliga samhalleliga kretslopp har fordunklats av overflodet av engangsprodukter -
allt fran blojor och nasdukar till olika forpackningar, muggar, tallrikar och bestick. 
Dessutom mangder av produkter som inte gar att reparera, t ex mekaniska leksaker, eller 
produkter dar reparationen ar sa dyr att det inte lonar sig, t ex elektriska hushallsmaski
ner, armbandsur etc. 

I och med detta framstar inte langre ekonomins mal som att primart vara tillvaxt eller 
vinst. Millet iir att skapa avfall, ty genom avfallet uppstar behovet av nya produkter, och 
produktionen skapar sedan saval vinster som tillvaxt. Avfallet ar enligt Manfred Max
Neef det oundvikliga resultatet av all ekonomisk verksamhet och kreativitet, (Max-Neef 
1984 och 1986). Samhallssystemet blir i sig avfallsskapande och en effektiv renhallning 
blir en av flera nodvandiga lankar for den ekonomiska utvecklingen. Renhilllningen 
kommer hiir att utvecklas till en viktig lank i uppriitthilllandet av konsumtionssamhiillet 
i sin form av serviceorgan till den nodviindiga destruktionsapparaten. Har samverkar 
den modema marknadsekonomin med den moderna teknikens vasen i utmaningen av 
naturen. Den moderna avfallshanteringen blir en av konsumtionssamhallets stottepelare, 
och fokuserar den modema teknikens vasen pa stiillet. 

Den allt effektivare produktionen medfor allt mindre behov av mansklig arbetskraft. 
Under lang tid var detta mest av godo, eftersom det okade manniskomas fritid, dvs den 
tid under vilka de kunde konsumera. Idag ser Georg Henrik von Wright det minskade 
behovet av mansklig arbetskraft inom alla samhallssektorer som ett av de storre 
samhallsproblemen. Han kommenterar situationen pa foljande satt: "Det ar ocksa en 
sjalvklarhet, som bara den som sluter ogonen kan undga att inse, att den fortgaende 
minskningen av den nodvandiga arbetsinsatsen inte kan pa sikt kompenseras av standig 
okning av summan av producerade varor och tjanster. Tillvaxtens grans satts, om inte 
av resursema sa av konsumtionen", (von Wright 1987). 

Fore industrialismen var konsumtionen av ramaterial relativt liten, men effektema av 
utvinningen kunde aven fore den industriella epoken vara forodande. Det gamla skogs
landskapet i sodra Frankrike och pa Balkan forvandlades redan under antiken till hedar 
pa grund av forst skogsskovling och sedan overbetning. Samma fenomen bidrog under 
medeltiden och langt fram i nya tiden till att skapa Bohuslans och Hallands karghet. 
Linne beskrev Falun som ett helvete pa jorden under 1700-talet, forgiftat av svavel och 
odelagt med skrotsten och slagger fran koppargruvan. Samma gruva var- tillsammans 
med Sala Silvergruva - en gang grunden till den ekonomi som gjorde Sverige till 
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stonnakt. Problemet var att ravarukallorna overexploaterades pa grund av krig och en 
alit for omfattande handel. Den lokala befolkningens begransade behov kunde landskapet 
kanske sorja for och tolerera, men nar materialet transporterades allt for langt bort fran 
fyndplatsen kom de gamla kretsloppen att brytas i sa hog utstrackning att miljo
problemen var ett faktum. 

I detta ryms aven en resursekonomisk marklighet. De fornyelsebara resursema, t ex 
skogen, kan utannas och forsvinna varefter overbetning och jorderosion kan helt omoj
liggora aterkultivering av marken. Lagerresurserna toms mer sallan totalt. toms ner 
till den niva dar fortsatt utvinning anses olonsam, dvs utifran tidens teknik och mark
nader. Det finns inget som sager att man i framtiden inte kommer att ateruppta utvin
ningen med effektivare teknik eller mot battre betalning (stabilt hogre priser). 

De verkliga avfallsproblemen- alltsa de vid sidan om stadshygienen - uppkommer nar 
varldens befolkning plotsligt exploderar i tillvaxt under artonhundratalet samtidigt som 
industrialismen vaxer fram med en okad konsumtion per capita som foljd. Industri
alismen mojliggor - och forutsatter - att man slutgiltigt bryter med traditionen att framst 
utga fran de lokala ravarutillgangarna for sin konsumtion. Massproduktionen forutsatter 
att produkterna sprids over vaxande marknader - langt bort fran de lokaler dar ravarorna 
funnits. I massproduktionen blev sa den modema tekniken fullvuxen, och den kom 
snabbt att reproducera sig i behovet av mer teknik i form av transporter av ravaror till 
fabrikema, behov av ytterligare maskiner och sedan i behovet av transporter for distri
bution av varoma. Till sist utvecklade sig renhallningen och tekniken for omhander
tagande av avfall till en ren kvittblivningsservice at produktionen; Den moderna tekni
kens sista stall av naturen. 

Behandlingstekniken som kvittblivningsteknik ... en ren 
service for och underhall av konsumtionssamhallet 

5.2.1 Forbranning 

A vfallets omhandertagande har i de fiesta kommuner kontinuerligt forbattrats i teknisk 
bemarkelse. De gamla avstjalpningsplatserna har utvecklats till allt mer valskotta avfalls
upplag, framst med avseende pa miljoskyddet, dvs avfallsupplaget skall inte pa kort sikt 
fora med sig allt for omfattande negativa konsekvenser for omgivningen. Under mycket 
lang tid har tippningen kompletterats med destruktion i form av oppen okontrollerad 
forbranning. Det finns uppgifter om oppen forbranning redan fran kung Salomos 
Jerusalem, (STU 1982) och i modern tid har destruktionsanlaggningar byggts sedan 
mitten av 1800-talet. Den forsta riktiga forbranningsanlaggningen i Sverige byggdes i 
Lovsta 1905, i avsikt att forse pudrettfabriken pa samma omrade med varme. Som 
bransle utnyttjade man da skrapsopon1a fran Stockholm. 

Pa avstjalpningsplatsen vid Skrappekarr i Goteborg eldade man redan pa 30-talet lattare 
avfall, t ex kartonger och tra, under ett honsnat som spandes upp for att forhindra 
spridningen av sotflagor och glod. Under 1950-talet ersattes Skrappekarr med ett nytt 
avfallsupplag pa Brudaremossen, men forbranningen pa Skrappekarr fortgick alltjamt nar 
Goteborg tillsammans med forortskommunema lat utreda en eventuell framtida gemen
sam destruktionsanlaggning 1963. Det var redan da svart att finna mark, som kunde 
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avsattas till avfallsupplag, och samtidigt blev man allt mer klar over svmghetema att 
driva ett standigt vaxande avfallsupplag med de vaxande avfallsmangder man hade i 
sikte. En av de stora svmghetema ansiigs vara bemastrandet av de sanitara problem som 
oavvisligen skulle bli konsekvensen av ett nytt interkommunalt avfallsupplag. Detta var 
ett viktigt skal till att man prioriterade en termisk destruktionsanlaggning, i vilken 
sopoma kunde forbrannas under rimligt goda hygieniska forhiillanden. Ett ytterligare skal 
var mojligheten att avsatta stora delar av den varme som frigjordes i anlaggningen pii 
fjarrvarmenatet (Storgoteborgs avfallsutredning 1965). Som ett resultat av utredningen 
byggdes omsider avfallsforbranningsanlaggningen vid Savenas, som stod fardig 1972. 

A vfall hade redan tidigare anvants for uppvarmning av bostader i Goteborg. anlagg
ningar som fanns i staden var mindre fjarrvarmeanlaggningar, som forsorjde ett 
bostadsomrade eller en hel stadsdel med fjarrvarme. Tekniken i dessa anlaggningar var 
~?led dagens ma.tt matt dalig, och mojlighetema att kontrollera och styra branden var 
sma. Erfarenheterna av dessa anlaggningar var inte heller de basta, med anmarkningar 
pa bade buller och luftfororening (lukt, sotnedfall och svavande stoft), (Storgoteborgs 
avfallsutredning 1965). 

Idag har destruktionsanlaggningama for det kommunala avfallet utvecklats till avfalls
varmeverk med sofistikerad rokgasrening, och som primart mal med verksamheten att 
generera fjarrvarme och ibland aven elektricitet. Det ar viktigt att har lagga marke till 
att ambitionen med verksamheten forandrats - fran att destruera avfall till att generera 
energi. Denna forskjutning av meningen med verksamheten syns aven pa andra satt, t ex 
att avfallsvarmeverken idag staller allt hogre krav pa det inkommande avfallets kvalitet. 
Man vill siDedes att leverantorema skall samla in visst miljofarligt material, t ex kvick
silverhaltigt avfall. Man undviker dessutom leveranser av ren PVC, aven om rokgasre
ningen kan neutralisera det mesta av det bildade klorvatet. Redan 1976 foreslog Gote
borgsregionens A vfallsutredning: 

"att rekommendera GRAAB och GRAAB:s delagarkommuner att vidta de atgarder 
som utredningen foreslagit for att selektivt insamla ur luftfororeningssynpunkt 
speciellt svara avfall", (Goteborgsregionen 1976). 

Detta arbete har inletts i och med att insamlingen av batterier och annat kvicksilverhal
tigt avfall paborjades under 1980-talet. Dessa insatser var naturligtvis inte tillrackliga for 
att klara de alit hogre stallda kraven pa rokgaserna och mot slutet av decenniet sag man 
sig foranlaten att bygga en anlaggning for kondensering av rokgasema. Pa detta satt 
lyckas man - mot sina egna explicita intentioner - vidmakthalla och oka forutsattningama 
for att ta emot ur miljosynpunkt problematiskt avfall i forbranningsanlaggningen, varvid 
anlaggningens vara som destruktionsanlaggning forstarks. 

I takt med att energiutvinningen forbattras overfors motivet for anlaggningamas drift till 
att i forsta hand rora sig om energiomvandling och fjarrvarmeforsorjning. Har fortrangs 
kvittblivningsaspekten, och destruktionen av avfall ges namn av "energiproduktion" eller 
i basta fall "energiutvinning" - "avfallsforbranningsanlaggning" ersatts med "avfalls-
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varmeverk"1 . Med det forskjutna motivet som grund overfors ansvaret for destruktions
anHi.ggningen till det kommunala energiverket eller -bolaget, och destruktionen av avfall 
blir en allt mer fordold komponent av den moderna tekniken. 

Nar sa avfallsvarmeverken kommer under energibolagens hander finns det anledning att 
tro att intresset for ett allt mer bransleliknande avfall kommer att oka ytterligare, vilket 
i sa fall skulle stalla langtgaende krav pa det avfall som levereras till anHi.ggningen var
vid anHiggningen ytterligare skulle forstarka sin identitet av energiforsorjningsanlagg
ning. 

Allt tyder idag pa att man i storskalig verksamhet ser konvertering av avfall till en aUt 
mer bransleliknande produkt som en uppgift for maskiner. Den modema tekniken- i sin 
modemitet- pockar pa tillvaxt och "den naturliga" losningen faller inom den modema 
teknikens egna ramar. I smaskalig verksamhet, dar den modema tekniken inte ar fullt 
sa patrangande, ser man lika ofta en tendens dar foradlingen av det som idag ar avfall 
i framtiden sker som kallsortering, dvs att brannbart rent material skall inte tillatas 
forfaras till avfall. Idag tillverkas t ex branslepellettar av rent traavfall, och forsok pagar 
att utveckla denna teknik. 

5.2.2 Sortering och kompostering 

I slutet av 1960-talet borjade det svenska kollektiva miljomedvetandet vaxa fram. Statens 
Naturvardsverk (SNV) bildades som en mindre forvaltning 1969, men kom att vaxa 
snabbt i takt med att aUt fler miljoproblem kom i dagen och att det kollektiva 
medvetandet vaxte till. Medvetandeprocessen borjade som miljovard i den mening som 
resulterar i att man framst bekampar direkta utslapp till luft, mark och vatten. I detta 
ingar kampanjer mot nedskrapning, t ex "Hall Sverige Rent". Man borjar med det som 
syns eller luktar och i takt med att man stadat undan det mest patagliga kan man ge sig 
tid till att ta sig an aven annat. 

Vid stadningen blir man varse de foremal som representerar nedskrapningen. Har fanns 
bland annat det da relativt nya fenomenet engangsglas som dryckesforpackning, som 
ganska omgaende kom att utsattas for en omfattande kritik pa grund av dess benagenhet 
att hamna som skrap i naturen. I och med stadningen far man aven tillHille att vidga 
perspektivet och ansvarstagandet och ganska snart kom engangsglasen aven att represen
tera "sloseriet med jordens begransade resurser". Atervinning - som ett led i miljovarden 
eller som nagon form av allmant ekologiskt ansvarstagande- fordes upp i den allmanna 
debatten for forsta gangen, och de forsta trevande forsaken att hamta nyttigheter ur 
modernt avfall skulle spira. Bland dessa var forsaken med "samkompostering av sopor 
och slam" i Laxa i mitten av 1970-talet. 

Forsoken kom ursprungligen till for att man pa SNV var angelagen om att komma till 
ratta med de snabbt stegrade s/ammangderna. I ett utkast till en PM- daterat 15.12.1971 
och rubricerat "ang fullskaleforsok med kompostering av slam och sopor" redovisar 

1 "Energiproduktion" ar en vardaglig felsagning for energiomvandling, men jag anvander 
den citerad har tillsammans med t ex "avfallsvarmeverk" for att med spnlkbruket 
associera in i den tankevarld som skapat (inte bara) denna logiska orimlighet i sprAket. 
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verket en oklar och bitvis felaktig bild av vad en s:~dan samkompostering innebar 
tekniskt, varefter man konstaterar att foresprakarna for samkompostering av slam och 
"sopor" lockat med mojligheterna att avsatta den fardiga komposten till s~dant pris att 
det skulle "kunna f~ 'ekonomi' p~ slamhanteringen". Man konstaterar emellertid att 
mojlighetema att genomfora s~dan kompostering med "ekonomi" knappast forel~g i 
Sverige, bland annat beroende p~ slammets inneh~ll av "ett antal 'miljogifter'", varmed 
man framst torde ha avsett vissa tungmetaller. 

"Samhallets intresse for att f~ samkomposteringsalternativet noggrant utvarderat 
bor dock inte vara beroende av "marknadskrafterna". Naturv~rdsverket forordar 
darfor att s~dan utvardering i full skala snarast kommer till st~nd statliga 
medel, och utan forutsattning att slutprodukten (komposten) skall kunna saluforas." 

Vidare anser man: 

"Den ledande tanken bor istallet vara att utreda for- och nackdelar under svenska 
forh~llanden av ett belt ordinart kvittblivningsalternativ (alternativ till exempelvis 
dumpning i havet eller forbranning)" (kursiveringen ar min). 

Man understryker att SNV "genom att fororda en genomgripande undersokning kring ett 
alternativ for omhandertagande av slam, darmed inte tar stallning till vilka praktiska r~d 
och anvisningar som i framtiden kommer att forordas fr~n verkets sida". 

Ut ur detta utvecklar sig med den moderna teknikens logik- via en omfattande forsoks
verksamhet lokaliserad till Lax~ - en forestallning om att det ar mojligt att kombinera 
kvittblivningsteknik med ~tervinningsteknik. Trots att undersokningarna i Lax~ gav klara 
indikationer p~ att samkomposteringen inte skulle losa de problem som ursprungligen 
avs~gs tycktes det inte finnas n~gon hejd p~ den tilltro som plotsligt sattes till denna 
teknik. I renh~llningspropositionen 1975 (Prop 1975:32) skriver jordbruksministem att 
han tror att de kvarst~ende problemen skalllosas, varfor han foresl~ att sarskilda medel 
avsatts till statsbidrag for byggande av s~dana anlaggningar. SNV sattes att forvalta 
dessa pengar. 

I den namnda propositionen ar ~tervinning tema, men tidigt gor man det logiska felslutet 
"Avfall ar en resurs", och utifr~n detta missforst~nd2 bygger man upp motiven till sina 
forslag. J ordbruksministerns tilltro till processtekniska losningar p~ avfallsproblemet ar 
latt att forst~ i efterhand. Man hade nar forslaget gavs till riksdagen sett en makalos 
utbyggnad av avloppsreningsverk och en p~tagligt hejdad eutrofiering som resultat av 
detta. Det ar d~ inte onaturligt att man ~ter satsar p~ liknande teknik for att losa det vad 
man uppenbarligen uppfattar som ett likartat problem, och sjalvfallet stod man inte 
isolerad i denna uppfattning i regeringskansliet. Man var ivrigt p~hejad av b~de SNV 
och en konsultk~ som i konstruktion av avfallsverk s~g en mojlighet att sysselsatta de 
ingenjorer som tidigare konstruerat avloppsreningsverken, och i detta skede hade 
begransad efterfr~gan p~ sin kunskap. P~ s~ satt kom stora delar av en hel ingenjorsk~ 

2 A vfall ar som framgclr av definitionema i kapitel 1 ingen resurs. En restprodukt kan vara 
en potentiell resurs fram till dess den blandats med annat som avfall i avsikt att bli kvitt 
desamma. I regeringens miljopolitiska proposition 1991 har man korrigerat detta och 
deklarerar att avfall ar en belastning. 
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att "over en natt" konvertera sig frAn avlopps- till avfallsexperter. Sjalvklart tog man 
med sig sin tekniksyn - sitt teknik -paradigm - och forsokte applicera detta pit det nya 
problem man satts att losa. Atervinningen kom pa sa satt att bli ett processtekniskt 
problem, dar grundforutsattningen ( outtalat) var att avfallet existerar och egentligen inte 
kan ifriigasattas till mangd och sammansattning - Laxa-forsoken till trots. 

Det byggdes i Sverige drygt 15 anlaggningar efter grundkonceptet separering och kom
postering. Ingen av dessa har resulterat i nagon langsiktig avsattning for de olika 
delstrommar som kunnat tas ut fran anlaggningarna. Denna brist pa maluppfyllelse var 
sjalvklart mer an en besvikelse och i borjan av 1980-talet initierades en stor under
sokning av funktionen hos landets anlaggningar for avfallsbehandling (DRAV). Saval 
separerings- och komposteringsanlaggningarna som forbranningsanlaggningarna berordes 
av undersokningen. 

"Syftet med studien ar kortfattat att under 1981-84 studera och utvardera olika 
behandlingsmetoder och behandlingsanlaggningar i Sverige samt deras funktion. 
Detta for att begangna fel inte skall upprepas i framtida anlaggningar. Studien 
skall kunna ligga till grund for framtida val av behandlingsmetoder med hansyn 
tagen till saval teknik, ekonomi som miljopaverkan", (RVF information 4/1981). 

Nagra ar senare konstaterar undersokningens slutrapport lakoniskt att: "Man skall dock 
vara medveten om att det finns begransningar i tekniken och dess reglerbarhet, som 
tillsammans med det heterogena avfallet, medverkar till svarigheter att framstalla 
atervinningsbara produkter med en jamn och onskad kvalitet", (DRA V 1985). 

Detta konstaterande innehaller samma utsaga som nagra av argumenten for att ORA V
projektet skulle genomforas. Man finner alltsa att undersokningen var berattigad, men 
man kunde inte ange nagra vagar ut ur problemen. 

Kapitlet om systemfunktion i DRA V -projektets slutrapport avslutas med foljande tva 
konstateranden: 

"Ju mer komplicerat uppbyggda avfallsverk ar och ju hogre kvalitetsmal som stalls 
desto storre ar risken for driftstorningar. Atervinningsanlaggningen i Lovsta ar ett 
exempel pa ett sadant fall .... 

Malnings- och separeringsstegen i flertalet verk anses dimensionerade for att 
kunna drivas 1.600 tim/arvid full kapacitetsbelastning. Huruvida detta ar mojligt 
vid fortsatt hog tillganglighet har inte kunnat studeras eftersom verken for 
narvarande drivs endast 30-45% av denna tid." 

Utan att vidare kommentera vare sig undersokningens upplaggning eller dess resultat kan 
man konstatera att de fynd som gjorts framst ar sadana man kan forvanta sig med nagra 
lysande undantag nar. Man konstaterar t ex att trumsiktarna till dels aven fungerar som 
sonderdelare. Sonderdelningen kan alltsa inte ses enbart som en funktion av malnings
steget. Vidare noterar man att den storsta partikel som passerar genom en trumsikt har 
ungefar halva sikthalets radie. Problemet kvarstar emellertid: Den grundlaggande frage
stallningen maste varit felaktig samtidigt som en eller flera av grundforutsattningarna 
kan ha varit felaktig. 
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Den modema kvittblivningstekniken kommer - om an maskerad till energiomvandlare 
eller komposteringsverk - att sjalv delta i utmaningen av naturen. En effektiv kvitt
blivning innebar en mojlig expansion av konsumtionen varvid utmaningen ytterligare 
forstarkes. Till yttermera visso frambringar den moderna tekniken alit mer komplexa 
produkter, som staller alit hogre krav pa kvittblivningsteknikens losningar till skydd for 
den lokala miljon - t ex rokgasreningen. Driften av dessa blir darvid en del av 
utmaningen, eftersom anlaggningama fordrar hjalpmaterialstrommar i form av t ex 
kemikalier for fallning och neutralisering. 

Det ar en vanlig uppfattning, bl a mot bakgrund av Romklubbens berakningar pa 1960-
talet att varldens samlade lagerresurser kommer att vara den begransande faktom for en 
okad konsumtion, vidgade marknader samt en okad och rattvisare fordelad valfard for 
jordens befolkning, se t ex Meadows (1972). Omojligheten i en rattvist fordelad 
materiell valfard visar G H von Wright i foljande tankeexperiment: 

Att jag far det battre betyder i regel inte att du far det samre. Men om man istallet 
for "jag" och "du" sater "mitt land" och ett eller annat s k "u-land", far fragan en 
annan dimension. Men ocksa da ar den abstrakt och svar att fa grepp om. Annat 
an i extrema fall. Forsok t ex tanka er att Indiens snart 800 miljoner manniskor 
plotsligt skulle "hojas" till var egen levnadsstandard. Den produktion av energi, 
livsmedel, bostader och icke-livsnodvandiga konsumtionsartiklar som detta kraver 
och den forslitning, som maste bli foljden, skulle innebara en sadan brandskattning 
av jordens resurser, att det snart skulle vara slut med frojden. En jamn fordelning 
over jordklotet av den konsumtionsniva, som vissa industrilander redan uppnatt, 
ligger helt enkelt inte inom de fysiska mojligheternas grans. Onskar man en 
utjamning, maste man ocksa vilja en sankning av konsumtionsnivan i varje fall i 
de fiesta av de vastliga industrilandema. Vern vill det? Nagra inser sakert 
nodvandigheten - men knappast nagon i "ansvarig stallning" kunde ens ta ett litet 
forsta steg mot ett sadant mal utan att riskera sin egen position. 

Idag ar det inte helt sakert att lagerresursernas begransning verkligen ar det storsta hotet 
mot en langsiktig overlevnad. John Holmberg (Holmberg 1992) argumenterar - med stod 
av den sa kallade "Brundtlandrapporten" (WECD 1987), som har fokus riktat pa 
miljopaverkan orsakade av samhallets restprodukter - for att det istallet ar naturens 
formaga att assimilera samhallets restprodukter som kommer att vara avgorande. 
Holmberg beskriver - utifran ett resursteoretiskt perspektiv - rovdriften pa foljande satt, 
(Holmberg 1992): 

De energirika material som samhallet tar ut ur naturen for dess drift aterlamnas till 
naturen som restprodukter. Tidigt i manniskans historia var samhallet litet i 
forhallande till ekosystemen, och energi- och materialomsattningen innebar inte 
nagot allvarligt problem. Resurserna togs framfor alit ur ekosfaren och ater
lamnades dit i degraderad, men anvandbar form. Nu har det manskliga samhallet 
vuxit, och en stor del av energi- och materialravarorna for driften av industrisam
hallet hamtas utanfor ekosfaren, medan restproduktema tillhor ekosfaren. Dessa 
floden ligger alltsa nastan helt utanfor de stationara flodena pa Jordens yta och kan 
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bara till liten del integreras i dessa. Konsekvenserna ar nu val kanda: globala 
atmosfariska effekter som hojd koldioxidhalt och ozonhai, regionala som sur 
nederbord och lokala som smog och grundvattenfororeningar. risker som ar 
forenade harmed ar ocksA allmant kanda, aven om osakerhet foreligger i miinga 
delfriigor .... 

Redan i analyser gjorda pi\. 1970- och 1980-talen konstaterades att ett av de grundlag
gande problemen med den vasterlandska synen pi\. naturresursema var det linjara 
materialflodet, set ex Berg m fl (1981a), Hubendick (1985) samt Tiberg (1988). Detta 
resulterar oundvikligen i ett uttommande av resurser i ena andan och en produktion av 
entropi - oreda - i den andra andan, dar produktions- och konsumtionsrester pa olika satt 
deponeras for att ackumuleras i luft, vatten och pa marken. Ett linjart materialflode kan 
enbart resultera i uttomning av de samlade lagerresursema. Det finns inga genvagar ut 
ur detta och ingen rationalitet darifran. Nils Tiberg beskriver situationen pa foljande satt: 

"Pasta flytande och gasformiga avfallsprodukter uppstar nar materia omsatts med 
hjalp av energi. A vfall over gar ocksa spontant och overfors bl a genom 
avfallshantering medvetet mellan de olika tillstanden genom processer som 
forgasning och forbranning, kondensering och gasrening, upplosning och 
rengoring, fallning och sedimentation. U tan ett overordnat perspektiv pa 
avfallsproblemen, hamnar vi latt i skenlosningar och langsiktigt i misslyckanden. 
Vi flyttar problemen i tid och rum", (Tiberg 1990b). 

Som redskap for tanken beskriver Tiberg skillnaden mellan avfall och resurs som en 
kontrast, ju skarpare kontrast mot omgivningen, desto hogre grad av resurs. Uppkomsten 
av avfall ar i detta perspektiv en funktion av att nedbrytande processer dominerar over 
de uppbyggande processema. Dessa processer lyder- i det langa loppet- naturlagama 
och avfallsbildningen kan sagas lyda under entropilagen. Tiberg visar pa hur soldrivna 
processer tycks arbeta mot entropilagen, men visar pa att denna synvilla beror pa att vi 
vanligen satter systemgransema kring Tellus. De soldrivna processema exporterar sin 
entropi till varldsrymden. Pa detta satt finner vi en yttersta grans for uttaget av energi
resurser i ett langsiktigt uthalligt samhalle, namligen summan av den instralade solener
gin. En del av denna energi maste da anvandas for vaxtemas och algemas fotosyntes. 

Behovet av kretslopp 

En losning pa de problem som uppstar pa grund av den begransande ravarumangden 
skulle kunna vara att lamna all modern teknik och aterga till ett stadium liknande det 
pa stenaldem. Vi skulle alia vara direkt ansvariga for var egen forsoljning genom odling, 
djurhallning, jakt, fiske och samlande. Vi skulle inte fa anvanda nagon namnvard mangd 
frammande material. Konsekvensen skulle naturligtvis bli att en stor del av varldens 
befolkning efter stora umbaranden och omanskligt lidande dog ut, men sannolikt skulle 
manskligheten som sadan vara i stand att overleva langsiktigt under forutsattning att 
den skulle kunna bevara kunskapen om sin livsstils nodvandighet. 

Nu ar det inte sa jag forestaller mig en mojlig framtid. Jag ser framtiden som ett nytt 
modemt samhalle, som inte pa samma satt som dagens exploaterar naturen utover dess 
formaga till avkastning. Detta samhalle maste, som ovillkorligt faktum bygga pa att de 
linjara materialflodena bryts och att samhallets materialfloden i sa stor utstrackning som 
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mojligt byggs upp som kretslopp. Det ar forst nar detta mAl borjar forverkligas, som det 
ar meningsfullt att utveckla tekniken till en ny teknik, vars vasen inte ar i stiillet utan 
i livet, en teknik som inte utmanar naturen utan harmonierar med den. "Ett samha.lle som 
inte hanterar material i interna kretslopp eller kopplade till naturens kretslopp kan bara 
fungera under en begransad tid - ett sAdant samhalle ar inte barkraftigt." skriver 
Holmberg, Holmberg (1992). 

Jag har i flera artiklar och uppsatser, set ex Berg (1986b) och Berg (1988b) vilka jag 
bygger den foljande texten pa) visat hur den traditionella urbana avfallshanteringen inte 
hade mycket med ekologisk bantering att gora. Tid till annan har dock gjorts forsok att 
skapa en battre tingens ordning, sarskilt kring aterforandet av organiskt avfall till 
jordarna. Som svenska exempel kan namnas att Stockholms avfall tidvis beordrades ut 
pa "plantagema" pa malmarna eller till jordbruken efter vattenvagarna. I Goteborg 
anlitades en entreprenor som forde stadsavfallet till jordbruken utefter Gota Alv och pA 
Hisingen. Fran Landskrona fordes separat insamlat matavfall (skulor) som svinfoda 
Saxtorps gard sa sent som 1948. 

Det var en sjalvklarhet att man valde att aterfora framst det organiska materialet i det 
forindustriella samhallet. Latrin och koksavfall dominerade ju avfallsmangderna, och det 
var kring dessa amnen som hela renhallningsdiskussionen stod langt fram under 1900-
talets forsta decennier. 

Den debatt, som blotnstrade upp pa 1960-talet, och som i langa stycken vagledde det 
svenska miljovardsarbetet komi flera avseenden att diskutera kretslopp. Modellen for 
dessa kretslopp var naturens egna, framst da kolets. Man tycks ha menat att all 
samhallets materialhantering skulle kunna ges "naturliga" kretslopp, med relativt kart 
omsattningstid mellan "nyttoperioderna". Det finns flera finesser i att anvanda de 
naturliga kretsloppen som forebilder for samhallets materialhantering. Den kanske 
framsta ar att de visar pa materiens oforstorbarhet, komplexa materials benagenhet att 
forandras och- inte minst- att de, oavsett om de halls i ett samhalleligt/k:ulturellt grepp 
en tid eller inte, alltid kommer att inga i nagon form av cirkulation i naturen. 

Nar vi bryter ravaror ur naturen, bryter vi aven ut dem ur deras naturliga kretslopp. 
Manga av dessa naturliga kretslopp ar oerhort langsamma och till sin karaktar "dissi
pativa", dvs alia amnen cirkulerar i laga koncentrationer i biosfaren. Nar vi bryter ut 
dessa material ur de naturliga kretsloppen sker tva allvarliga forandringar. De material 
vi inte ar intresserade av - lat oss provisoriskt kalla det utvinningsavfallet - frilagges och 
forceras i sin cirkulation. I manga fall okar koncentrationen av olika amnen som finns 
i utvinningsavfallet i omgivningarna, vilket kan leda till storningar aven i andra 
kretslopp. 

De material vi ar intresserade av anrikar vi och sedan de forbrukats riskerar de att 
aterforas till en annu snabbare cirkulation i naturen i koncentrationer som vida overstiger 
de vi normalt kan finna i naturliga kretslopp. All utvinning av ramaterial, konsumtion 
och avfall medfor saledes att de naturliga kretsloppen allvarligt stars. Vissa forceras, 
andra bromsas pa grund av att olika amnen fastlagges pa ett onaturligt satt eller pa grund 
av att biologiska processer hammas. 

Tanken pa samhalleliga/kulturella kretslopp ar darvidlag en styrka. Material, som forts 
ut fran sitt naturliga kretslopp, och omsatts i samhallet skall i sin nya tillvaro ges 
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motsvarande mojlighet till cirkulation, dels for att minimera utvinningsavfallet, dels for 
att hushAlla med rAvarureserven. Denna cirkulation mAste dA hAllas sluten som ett 
kulturellt kretslopp, eftersom Hickage till de naturliga kretsloppen alltid riskerar att 
negativt pAverka desamma. 

Vikten av slutna kulturella kretslopp okar i takt med graden av den metamorfos vi 
utsatter materialen for, sarskilt galler detta komplexa organiska amnen som inte 
forekommer naturligt, samt anrikade grundamnen, som forekommer sparsamt i naturliga 
system. Det kan t ex rora sig om radioaktiva amnen eller vissa, speciellt toxiska, 
metaller, t ex kvicksilver. 

All modern materialanvandning innebar materialblandning i storre eller mindre utstrack
ning. MAnga anriknings- och tillverkningsprocesser omfattar tillsats av hjalpkemikalier, 
hjalpmaterialbarare etc. Detta medfor att de samhalleliga/kulturella kretsloppen pA ett 
svArfAngat satt kommer att gripa in i varandra och stora forluster in i andra kretslopp 
mAste forvantas. Man mAste aven - med dagens teknik som grund - forvanta sig stora 
forluster till naturliga kretslopp. Jamfor de forluster av klor som gors vid massablekning, 
dels till naturen, dels till massan och det fardiga papperet. Ett annat exempel kan vara 
tidningsinsamlingen som anses fungera extremt bra nar 80% av tillganglig mangd 
tidningar samlas in. AndA kommer en femtedel av den ursprungliga tidningsmangden pA 
avvagar. 

Detta senare kan vara till vagledning i formulerandet av grundsatserna for den framtida 
restprodukttekniken. Forutom behovet att kretslopp, som teoretiskt bor kunna arrangeras 
med den moderna tekniken som grund, fordras en mer resurssndl teknik, som innebar 
att "de oundvikliga" forlusterna totalt sett blir sA sma som mojligt. 

5.5 Fran den moderna teknikens restproduktteknik till kall
sortering som grund for den resurssnala tekniken 

Modellen for den resurssna.Ia tekniken ar naturens kretslopp, inklusive det relativa sloseri 
det medfor. De fiesta lovtrad och orter pa vara breddgrader kostar pa sig att en gang om 
aret pryda sig i gronska, blomma och satta fro i mangder. En kort tid senare vissnar de 
ner och mangder av material deponeras pa marken till for traden och orterna ingen 
omedelbar nytta. Det finns daremot ett myller av organismer, som villigt kastar sig over 
detta material, och som bygger hela sitt liv kring att omhanderta tradens och orternas 
avfall. Dessa lamnar i sin tur rester, sotn traden och orterna tillgodogor sig nast
kommande sommar. Sa lange detta system ar i balans kommer de olika lankarna i 
naringskedjan att standigt foda varandra i en oandlig cykel. Alit drivs med solenergi, 
som i detta sammanhang kan ses som en outtomlig kalla. 

Den resurssna.Ia tekniken efterapar detta, genom att halla de material samhallet utnyttjar 
i ett silindigt kretslopp med sma forluster och darmed sma infloden. For att minimera 
konsumtionen av fossil energi byggs hanteringen upp pa solenergi i form av direkt 
solenergi, vind- och vattenkraft samt kroppsarbete. 

Den resurssnala teknikens restproduktteknik maste byggas upp kring att alla hushall och 
verksamheter hailer de olika resursflodena isar, vilket ar detsamma som kallsortering. 
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Har fcir dock kallsorteringen en djupare mening, da den innebar att separata floden inte 
tillats blanda sig med varandra pa ett okontrollerat satt. Alia delfloden; forpackningar, 
latrin och matavfall tas sedan omhand pa ett for varje materialslag adekvat satt. Med 
adekvat menas da att med minsta mojliga resurskonsumtion (solenergin oraknat) aterfora 
materialet till det kulturella kretsloppet. 

I de naturliga kretsloppen omvandlas material kontinuerligt i kemiska och biokemiska 
processer, dar de biokemiska processema avger energi i form av spillvarme. Vi maste 
vara oppna for att aven de kulturella kretsloppen fordrar processtekniskt baserat 
omhandertagande, och i sa fall maste de i forsta hand vara kemiska och biokemiska 
processer, vilka rimligen skall vara exoterma. 

Den resurssnala tekniken maste, sasom Tiberg (1990a) visat vara helt byggd kring slutna 
kretslopp och solenergin. Med solen som energikalla och kretsloppet som princip star 
den resurssndla teknikens viis en att finna i livet sjiilvt. 

Nar man reflekterar over den behandlingstekniska utvecklingen ar det inte ointressant 
att konstatera att man forst bygger av loppsreningsverk, som ger renat vatten, men 
(tyvarr) ansamlar fororeningarna i ett oanvandbart slam. For att pa nagot satt bli kvitt 
de okande slammangdema bygger man avfallsverk, vilka skall behandla detta slam och 
(forhoppningsvis) gora det anvandbart. 

Det ar i efterhand markligt att se hur man pa SNV, trots att man 1971 var medveten om 
att samkomposteringen inte skulle innebara nagot annat an att det biologiska avfallet 
skulle stabiliseras, i sam band med renhallningspropositionen 197 5 och tio ar framat 
forsoker overtyga omvarlden om att samkomposteringen kan resultera i avsattbara 
produkter. Man upptrader som forblindade av behovet av kvittblivning av de snabbt 
okande slammangderna. Man tankte sig att spada ut tungmetallema i slammet med hjalp 
av hushailsavfall, men redan i Laxa-projektet stod det klart att avfallet i sig bar med sig 
sa mycket tungmetaller att blandningen med slam snarare innebar att avfallets tungme
taller skulle spadas ut i slammet an tvart om. I en miljopolitisk rationalitet skulle denna 
upptackt medfort att man sokt sig vidare mot andra losningar - baserade pa en analys 
av problemet som sadant. Kedjade vid den moderna tekniken3 motiverar man sitt val 
med en lagom polish av datidens vagt formulerade krav pa atervinning och hushallande 
med resurser. 

Problemet ar, och det torde nu framsta som en sjalvklarhet, den okontrollerade 
materialblandningen i avfallet. Den gamla tekniken bygger pa en anomalitet i teknikens 
logik - en logisk kullerbytta: A v nagon anledning har man forutsatt att avfallet ar 
oundvikligt till sin konstitution. Darfor kommer vi att medvetet blanda vara rest
produkter till avfall i diskbankskapet, i kontorets papperskorgar och i fabrikemas 
containrar. Innehallet i soppasar och papperskorgar blandas sedan i kommunens 
uppsamlingskarl och -sackar, vilka blandas i hamtningsfordonet. De olika lassen blandas 
i avfallsverkets bunker och till sist manifesteras blandningen i avfallsverkets sonderdel
ningssteg. 

3 Jamfor avsnitt 2.6.1 
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Nar sedan alit ar omsorgsfullt blandat och sonderskuret ar det meningen att de 
liga materialflodena skall separeras igen. 

Eftersom atervinningstekniken avser att Himna ravaror till produktionen (industrin, jord
och skogsbruket), goms i detta mal att produktema skall vara av hog kvalitet, dvs rena. 
A v nagon anledning bygger man da upp teknik som bygger pa att man medvetet blandar 
rena material i fyra eller fern steg samt skar sonder materialblandningen i ohanterliga 
smastycken, och utifran detta skall sedan de rena materialen ater extraheras fram. 

Hade Atervinningen analyserats som problemet med icke avfall och de rena materialens 
aterforande till kulturella kretslopp skulle sannolikt separerings- och komposterings
verken aldrig kommit till stand. I efterhand, med bland annat Laxa-anHiggningen som 
AskAdningsexempel var det Hitt att definiera det verkliga problemet: Materialen far inte 
okontrollerat beblandas med varandra och de mAste medvetet styras i en infrastruktur av 
god organisation till sina respektive fysiska destinationer. Atervinningen mAste bygga 
pa sortering vid kallan, och har ar alltsA kallsorteringen. 

Kallsorteringen ar sA den nya teknikens - den resurssnAla teknikens styrsystem. 
Kallsorteringen ar inte losningen pel den nya teknikens alla restprodukttekniska problem -
inte en universalmetod - men nar den val integrerats som en naturlig del av var kultur 
ar den nyckeln till kretsloppsamhallet. 
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I detta kapitel beskriver jag kallsorteringens kunskapsutveckling i kronologisk ordning. 
Darfor varvar jag egna forsok med andras. I ingressen framgar det om jag deltagit i 
forsoken eller inte. Meningen med denna uppHiggning ar att forsoka erinra om den 
intellektuella miljo och kunskapsniva som radde da olika forsok paborjades. Det kan 
annars vara svart att i efterhand forsta varfor utvecklingen fick den form den fick. Det 
som idag for manga framstar som det mest naturliga i varlden var for tio eller femton 
ar sedan svart att fa gehor for bland de kretsar som beharskade den kommunala servicen. 

Eftersom detta kapitel aven utgor redovisningen av min empiriska grund for av
handlingen har jag disponerat texten sa att metoden blir tydlig, varvid jag forsokt halla 
redovisningen for varje projekt under delrubrikema "mal", "metod" och "resultat". Dar 
sa varit mojligt har jag aven disponerat andras undersokningar pa samma satt for 
jamforbarhetens skull. 

Jag utgar fn1n tidiga forsok och undersokningar kring kallsortering, som kulminerar 197 5 
med ett konstaterande att hushallen inte kan forvantas stalla upp pa langtgaende 
kallsortering for atervinning. Detta kom att badda for den maskinella separerings- och 
komposteringstekniken som jag kritiserat i kapitel 5. De uppenbara brister som 
uppdagades i den maskinella separeringstekniken motiverade till nya forsok med 
kallsortering inom ramen for en systematisk forskning. 

A vfallsgruppen har genomfort fyra viktiga forsok in om ramen for denna forskning; 
Forsoken i Bagaregarden, i NARAB-regionen 1 i Skane, i Vaggeryd samt i Boras. I 
forsoket i Bagaregarden i Goteborg studerades de grundlaggande villkoren for langt 
gaende kallsortering. Detta forsok foljdes upp med forsok i regional skala i NARAB
regionen, dar vi av praktiska skal maste overge tanken pa atervinning av komposterbart 
material. I takt med NARAB-forsokens fortskridande uppdagades kallsorteringen som 
en mojlig verklighet, varfor aven andra renhallare intresserade sig for fragan, varvid 
Goteborgs Stads Renhallningsverk kom att gora ett an tal forsok med atervinning av torra 
material, som vi kunde folja pa relativt nara hall. Fragan om insamling och atervinning 
av komposterbart material aktualiserades pa nytt da det stod klart att atervinningen av 
torra material aldrig kommer att reducera avfallsmangdema med mer an 15 a 20%. Som 
ett forsta led i utvecklingen startade Avfallsgruppens sociolog Torsten Hultin ett forsok 
i Torsbo i Vaggeryd. I detta forsok gjordes grundlaggande erfarenheter for bland annat 
forstaelsen for hur insamlingen rutiniseras hos befolkningen. I Vaggeryd gjorde aven 
Institutionen for Konsumentteknik pa Chalmers de forsta malinriktade studierna av 
diskbankskapen och deras inredning samt dess betydelse for kallsorteringen. I och med 
detta infordes en ny metod - den konsumenttekniska metoden - vilket innebar en 
betydelsefull utveckling for kunskapsbildningen. 

1 Norra Asbo Renh~llnings AB, ett regionalt renh~llningsbolag agt av Klippan, 
Orkelljunga och Perstorp kommuner. 
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Ungefar samtidigt pAgar forsok med insamling av vatt och torrt avfall i Eslov och Hoor. 
Forsoken bygger pA en verksamhet pa den europeiska kontinenten dar atervinningsbart 
material samlas in blandat i "Griine Mi.illtonne"2

. Dessa forsok genomfordes helt i 
kommunal och privat regi. 

Med denna bakgrund startades Borasprojektet i avsikt att lagga grunden for en 
lAngsiktigt hallbar teknik for insamling av papper, glas och komposterbart material. I 
detta projekt arbetade A vfallsgruppen och Konsumentteknik under lang tid utan nagra 
utstakade institutionella eller andra granser. Borasprojektet blir en kulmen pA 
A vfallsgruppens systemrelaterade kunskapsbildning samtidigt som den mer praktiskt 
inriktade konsumenttekniska kunskapsbildningen etablerar sig. Borasprojektet innebar 
aven att den Hingtgaende kallsorteringen, inkluderande det komposterbara materialet, 
uppdagas som verklighet i storstadsmiljo. 

Under tiden pagar ett stort antal mindre forsok i olika kommuner, dar de fiesta praglas 
av upprepning eller anpassning av tidigare forsok. Kunskapsbildningen ar i allmanhet 
pa en lag niva pa nagra undantag nar, t ex forsaken i Borlange och i Botkyrka 
(Sodertorn). 

Nar sa kallsorteringen ar forverkligad aterstar for renhallningskollektivet att valja mellan 
att inkorporera kunskapen i sin varld eller att forkasta den. Detta sker genom ett 
storprojekt kallat "Integrerat kallsorteringsprojekt", som i skrivandes stund inte ar 
utvarderat. Jag har dock fatt tillfalle att referera och kommentera ett par delundersok
ningar av intresse for min avhandling. 

Sist i detta kapitel gors en utblick mot internationell forskning i amnet, som ar sparsamt 
representerad i de lattillgangliga medierna. 

6.2 Tidiga svenska forsok och undersokningar 

Kallsortering ar en gamma! foreteelse i landet. Lump- och skrotsamlare var fordomdags 
en vanlig foreteelse saval i staderna som pa landsbygden. Deras insamling av atervin
ningsmaterial forutsatte att befolkningen undvek att blanda olika mer eller mindre varde
fulla restprodukter till avfall. Detta beteende var sjalvklart och naturligt i en varld med 
knapphet pa jungfruliga ravaror samt laga kostnader for det arbete som fordras for 
tillvaratagande av atervinningsmaterial. Efter andra varldskriget vaxte efterfragan pa 
svenskt papper sa snabbt att industrin inte kunde forsorjas genom enbart uttag fran 
skogen. DA blev pappersatervinningen en stor sak, och otaliga ar de matineebiljetter till 
stadernas biografer som finansierats med forsalt returpapper. I takt med att ravarutill
forseln effektiviserades sanktes priserna pa returpapper och darmed aven intresset for 
atervinning. 

De tidigaste genomforda undersokningarna av villkoren for kallsortering har manga 
brister, dels i kopplingen mellan insamling av kallsorterat material och marknaden, dels 
avseende dokumentation, t ex systetnatiska matningar av atervinningsgraden. Stiftelsen 

2 grana soptunnor 
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Svensk Atervinning (SSA) med det verkstallande organet Atervinningssystem AB 
(ASAB) genomforde en serie forsok med kallsortering av framst papper och glas over 
stora delar av landet med borjan 1972. Sammantaget var over 175.000 hushAll 
engagerade i forsoken. Dessa forsok har hjalpligt dokumenterats i skriften "Atervinning 
genom hushA!lens medverkan", (ASAB 1975). 

Atervinningsresultatet presenteras som erfarenheter av forsok bland 1.600 hushAll i 
Goteborg och Jonkoping dar man samlade in 2,8 kg papper och 1,3 kg glas/plat per 
medverkande hushall och vecka, vilket ar detsamma som veckoligen 1,7 kg papper och 
1,0 kg glas/plat per all a hushall i forsoksomn1dena. Den potentiella mangden beraknar 
man utifn1n forsaljningsstatistik - till 3 kg papper och kg glas/plAt per hushall och 
vecka i landet. Utifran detta konstaterar man att de medverkande hushallen (70% av alia) 
kommer i narheten av de teoretiskt tillgangliga mangderna papper, medan det finns en 
del i ovrigt att onska vad galler glas/plat. Undersokningen omfattar emellertid inga 
jamforelser med vad som konsumeras lokalt, sa att mer verklighetsbaserade atervinnings
grader kunnat beraknas. 

Forfattarna noterar dock att variationerna mellan olika forsoksomraden ar stor, men kan 
inte ange nagon skillnad mellan hoga och laga hus. Det viktiga, anser man, ar skillnaden 
i lagenheternas storlek och liksom skillnader i inkomst och konsumtion mellan befolk
ningen i framst flerbostadshus och enfamiljshus. Man konstaterar aven att villabefolk
ningen till storre grad an befolkningen i flerbostadshus accepterat att delta i atervin
ningen - upp till 90%-igt deltagande har noterats. 

Uppsamlingsforfarandet ar viktigt. Man konstaterar att uppsamlingsbehallarna skall sta 
sa nara det ordinarie sopkarlet som mojligt. Centralt placerade behallare ger ett samre 
insamlingsresultat. De boende skall kunna na uppsamlingsstallet utan omvagar 1 

forhallande till sina vanliga rutter och det omrade det egna huset uppfattas hora till. 

Forfattarna gor aven ett forsok till analys av hur forsok med kallsortering skall laggas 
upp. Man menar att det ar viktigt att borja i omraden som kan forvantas ge stora mang
der, vilket iir viktigt for insamlingsekonomin. Analysen av behovet av information ar 
mycket enkel i relation till dagens kunskap, men anda har man noterat en del av 
intresse: 

informationen maste innehalla saval argument som instruktioner 
informationen maste spridas via manga kanaler 
skolorna kan vara till god hjalp 
en forbattrad och fortlopande information kan gagna atervinningen i framst 
omraden med hyreshus 

Utan att egentligen ha undersokt saken menar man att ekonomiska motiv kan starka 
atervinningen, t ex att hyresgasterna kan fa tillgodogora sig en eventuell vinst fran 
atervinningen i form av trivselhojande atgarder. Detta menar man att tillsammans med 
en forbattrad och aterkommande information kan hoja andelen medverkande hushall till 
i genomsnitt ca 80%. 

Trots att man tidigt i rapporten konstaterar att antalet insamlade material inte har nagon 
betydelse for insamlingsresultatet avslutas ASABs rapport med en genomgang av alter
nativen till kallsortering. I inledningen till denna framfor forfattarna foljande slutsats: 
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"Detta system for atervinning har emellertid sina begransningar. Hushallen kan 
inte forvantas dela upp och forvara sitt avfall i fler poster an de som forekommit 
i forsoksverksamheten. Den kraver ju att tidningar, glas- och pHitforpackningar och 
ovrigt avfall hela tiden halls atskilda. Kommunerna kan inte forvantas driva en 
langre gaende separation av hamtning och transporter an den som nu forekommer 
i forsoksverksamheten ..... " (ASAB 1975, sid 41). 

Konsekvensen blir att man i slutkapitlet diskuterar och talar for en central maskinell 
separering av blandat avfall. Denna ide kom lange att pragla den officiella svenska 
synen pa avfallshantering och darmed aven atervinningsstravandena. 

Bland de forsok som ssA tar upp i sin rapport finns "Operation Papper och Glas" i 
Kortedala i Goteborg. For forsaken svarade kampanjen "Ett trivsamt Goteborg" i sam
arbete med fern allmannyttiga och kooperativa bostadsforetag samt GAKO (Goteborg 
Allmannyttiga och Kooperativa Bostads AB), Renhallningsverket, HCF (Hyresgasternas 
Central Forbund), Surte Glasbruk och Goteborgsposten. Utmarkande for Kortedalafor
soket var att ett forsok till motivationsstudie genomfordes bland de boende som fatt 
chans att medverka, (Karlsson 1975). 

Kortedalaforsoket kom emellertid efterhand att tyna bort, dels pa grund av att man 
handskades ovarsamt med atervinningsmaterialet pa uppsamlingsplatserna sa att dessa 
sag ovardade ut, dels pa grund av att det till Surte Glasbruk levererade glaset inte kom 
till anvandning i produktionen. Sedan detta borjat bli allmant kant avtog motivationen 
bland de deltagande hushallen och atervinning genom hushallens medverkan kom att 
anses som omojlig i Goteborg. Det gjordes aldrig nagon egentlig analys av varfor 
forsoken med kallsortering gick snett. Man nojde sig med att konstatera "det gar inte" 
samt att det sannolikt skulle kunna losas med maskinella metoder. (Detta var under den 
tid da tilltron for den moderna tekniken var som storst, varfor en misslyckad 
kallsortering inte behovde nagon forklaring). 

6.3 Bagaregarden i Goteborg 

Egen undersokning. Dar inte annat anges bygger framstallningen pa Berg m 
fl (1981a,b och c) samt Berg m fl (1984), som bitvis ar citerade ordagrant. 

Den systematiska forskningen kring kallsortering borjar med Avfallsgruppens studier i 
Bagaregarden i Goteborg 1977-81. Forsoket som finansierades av Statens Rad for 
Byggnadsforskning (BFR) var utgangspunkt for grundlaggande studier av kallsorte
ringens samhallsvillkor. Forsoksverksamheten omfattade insamling av papper och 
komposterbart material samt en blandning av glas och plat. Forsoken visade att 
befolkningen ar villig att medverka i kallsortering under forutsattning att det finns ett 
rimligt brukssammanhang for de insamlade materialen. Man deltar pa ideella grunder 
och staller som motkrav att resten av atervinningshanteringen skots med samma 
noggrannhet som man sjalv skoter sin del. Trots en primitiv insamlingsteknik minskade 
avfallsmangderna med drygt 40%. Atervinningsgraderna for de enskilda materialen var 
for sin tid hog. Under forsokens gang, och inte minst sedan de bradstortat lades ner 
skedde en vasentlig attitydforandring vid Renhallningsverket i Goteborg, som vid 
forsoken inledning var mycket kritisk mot malen. 
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Har lades alltsa grundema for en 15-arig systematisk forskning, har formulerades en 
grundlaggande teori och metod som fortfarande praglar kallsorteringsforskningen. 
refererade vi i analysema under Boras-projektet over tio ar senare. 

Mill 

Forsoket avsag att framst genomfora grundlaggande studier kring villkoren for att infora 
langtgaende kallsortering i avsikt att minska avfallsmangden genom okad atervinning. 
En uttalad biavsikt med forsoket var att visa upp ett exempel fran vilket iden kunde 
sprida sig som ringar pa en vattenyta. 

Studiema inriktades mot de boendes motivation och villkoren for deras medverkan. 
Efterhand kom aven villkoren for renhallningsorganisationemas medverkan att aktuali
seras. De tekniska arrangemangen var av underordnad natur, darav den omstandliga in
samlingstekniken, den manuella sorteringen av glas och plat samt den forenklade kom
posteringsteknik som anvandes (Berg m fl 1981c). Studiema som genomfordes var av 
grundlaggande karaktar med sikte pa villkoren (i vid mening) for inforandet av langt 
gaende kallsortering. De finns dokumenterade i fyra forskningsrapporter: Berg m fl 
(1981a), (1981b), (1981c) samt (1984). 

6.3.2 Metod 

6.3.2.1 Planering 

Forsoket initierades av A vfallsgruppen, som sedan tillsammans med Goteborgs Stads 
Renhallningsverk (GSR), stadens miljo- och halsoskyddskontor samt davarande 
Goteborgshem (nu Poseidon) organiserade de fysiska forutsattningarna for forsoket. Som 
forsoksomrade foreslog Goteborgshem ett par nyrenoverade hyresfastigheter i kvarteren 
Aleklatt och Vattlefjall i stadsdelen Bagaregarden. Dessa fastigheter var forsedda med 
nya relativt rymliga soprum, som val uppfyllde kraven i den reviderade byggnormen
PFS 1978:2. I forberedelsearbetet, som tog ett knappt halvar i ansprak ingick inventering 
av de karltyper som Renhallningsverket skulle kunna tillhandahalla for forsoket, detalj
planering av hur soprummen skulle disponeras, forhandlingar om hamtningsintervall etc. 
Halsovardsnamnden godkande den foreslagna hanteringen som forsoksverksamhet efter 
en formell ansokan om tillstand for verksamheten. I detta tillstand ingick aven dispens 
for att ta till vara det komposterbara materialet i en kompost pa Tolsereds ungdomslant
gard pa Hisingen. A ven Renhallningsverkets styrelse behandlade fragan och god tog for
soksverksamheten under forutsattning att alla transporter skottes av verket. 

Insamlingen kom pa sa satt att skotas av Renhallningsverket i Goteborg, som aven 
tillhandaholl uppsamlingskarl ur det egna sortimentet. Papper saldes via Industri
leveranser AB till pappersbruk. Glas och plat separerades manuellt (i brist pa maskinella 
system) for att sedan avsattas genom Stena Metall AB. Det komposterbara materialet 
komposterades tillsammans med godsel och halm pa Tolsereds Ungdomslantgard 
(tillhorig 4H-rorelsen). Avfallsgruppen hade sjalv ansvaret for denna verksamhet. Den 
fardiga komposten kom till nytta dels i ett mindre koloniomrade i narheten, dels pa 
garden. Pa detta satt kunde meningsfull avsattning skapas for alia insamlade fraktioner. 
Restfraktionen omhandertogs som hushallsavfall pa avfallsvarmeverket vid Savenas. 
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6.3.2.2 Aktion 

Forsoken forbereddes med en intervjuundersokning, som avsclg att kartHigga de boendes 
beredskap for och beredvillighet att delta i forsoken. Denna undersokning, som berorde 
ungefar en tredjedel av hela populationen, gavs aven rollen som opinionsundersokning 
i vilken de tillfrclgade hushclllen fick svara "ja" eller "nej" pa fragan om de ville att 
forsoket skulle genomforas eller ej. Med intervjuemas nastan enstammiga "ja" som 
grund genomfordes foljande experiment: 

Befolkningen informeras om nyttan med att halla olika restprodukter skilda fran 
varandra, om hur sadan bantering kommer att bli mojlig genom forandringar i 
insamlingssystemet, samt hur det utsorterade materialet kommer att tas till vara. 

Man flyttar sedan bort halften av de karl som anvants for insamling av avfall och 
ersatter dem med speciella karl for: 

komposterbart material 
papper 
en blandning av glas och metaller kallad "glas och plat" 

Utover dessa karl finns saledes aven ett karl for "ovrigt avfall" 

Man ser till att insamlingen fungerar under ordnade forhallanden samt att det 
material som samlas in tas till vara pa avsett satt, dvs sa som man givit lofte om 
i informationen. 

Forskargruppen foljer utvecklingen av det introducerade atervinningssystemet. I 
de avseenden systemet inte fungerar eller fungerar daligt satter man in adekvata 
atgarder for att forbattra funktionen. 

Behallare anvanda i Bagaregarden. 
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Figur 6.2 Forsoksomn1det i Bagaregarden. 

Forsoket i Bagaregarden genomfordes med A vfallsgruppen som ansvarig. Renhallnings
verket fungerade i sammanhanget som entreprenor, och hade enbart i uppgift att skota 
insamlingen. Miljo- och halsoskyddsforvaltningen hade sin vanliga funktion, men med 
okad inspektion under forsoksperioden. Bada forvaltningama ingick dessutom i en 
referensgrupp. 

6.3.2.3 Uppfoljning 

Forsoket i Bagaregarden var huvudsakligen till for grundHiggande studier. Har forekom 
en otymplig teknik- "ett nodtorftigt hopsamlat provisorium" (Berg m fl 1984) som det 
fanns mycket i ovrigt att onska om - men nagra av de vasentligaste sociala fenomenen 
observerades har, varvid en grundlaggande teori for kallsorteringens grunder kunde 
formuleras. I efterhand kan detta forsok aven fa representera den tvarvetenskapliga 
metodutvecklingen, samtidigt som de gav de forsta hardhanta erfarenhetema av att som 
forskare samverka med en kommunal renhallningsorganisation. 

Utvarderingen tog avstamp i inledande djupintervjuer som genomfordes med forsoks
omradets befolkning. Dessa intervjuer genomfordes som en till tva timmar langa 
tematiska samtal kring avfallshantering och atervinning. Intervjuerna gavs medvetet 
pragel av samtal - kommunikation mellan tva likvardiga parter for att undvika de 
forhorsliknande intervjuer som kan bli foljden av alit for detaljerade frageformular. Vid 
vissa samtal fordes anteckningar, nagot spelades in pa band, men de fiesta samtalen 
dokumenterades enbart som tematiska minnesanteckningar med noter. Samtalen avsluta
des alltid med den direkta fragan om den tilltalade ville delta i ett forsok med ater
vinning genom sortering vid kallan, i vilket papper, glas, metaller och komposterbart 
material skulle samlas in. Vi intervjuade 47 av de 120 hushallen i forsoksomradet. 
Dessutom genomfordes ett tiotal samtal per telefon. A v de nasta 60 hushall vi var i 
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kontakt med var det mindre an fern, som inte ville medverka - framst med skalet "jag 
ater ju and«\ aldrig hemma" eller liknande pastaenden. Djupintervjuerna utgjorde senare 
grunden for det informationsmaterial som lamnades ut till alia hushfUl i forsoksomradet. 

Undersokningen av attitydutvecklingen i omradet kunde sedan ske med enkater samt 
med information fran avfallsdata - registrering av mangder samt plockananlyser. 
Enkatema har i nagon man kunnat kompletteras med data fran de samtal som fordes 
med de boende i samband med att vi vistades i forsoksomradet, t ex vid mattillfallen. 

Registreringen av mangden avfall och atervunnet material genomfordes i samband med 
tomning: avfallsmangderna registrerades tva ganger i veckan, mangden komposterbart 
material och papper en gang per vecka samt mangden glas och plat en gang var tredje 
vecka. Forsoksomradet besoktes pa detta satt tre ganger per vecka. Efter drygt tva ar, 
med cirka 100 matveckor bakom oss forenklades matprogrammet sa att vagning av alla 
material kunde genomforas samma dag. Mangdema avfall och atervinningsmaterial per 
vecka och manad kunde sedan beraknas. 

Redovisningen av mangdmatningarna gjordes dels som totala mangder per hushall, dels 
som andel atervunnet av den totala mangden restprodukter i omradet. Tidsseriema kunde 
i viss fall - t ex vad galler den insamlade mangden komposterbart material - ge tydliga 
indikationer pa hur systemet anammats, medan de i andra fall - t ex vad galler tidsserien 
av total mangd insamlat atervinningsmaterial ar svar att tolka. 

under atta manader genomfordes referensmatningar i nagra kvarter i ett omrade i direkt 
anslutning till forsoksomradet. Vardet pa dessa matningar blev dock mattligt, eftersom 
det inte var mojligt att mata mangderna returpapper i omradet. Dessutom undersoktes 
inte heller vare sig befolkningssammansattningen eller lagenhetemas storlek i 
referensomradet. Atervinningen av papper i omradet har jamforts med den genomsnitt
liga pappersatervinningen i kommunen samt den potentiellt tillgangliga mangden 
tidningspapper, som kan beraknas med hjalp av bl.a uppgifter av tidningamas olika 
upplagor, se aven Bilaga 2. 

Plockanalyser av det komposterbara materialet genomfordes varje vecka i samband med 
att det omhandertogs och lades upp pa kompost. Dessa analyser gjordes normalt enbart 
i termer av "rent komposterbart material" samt "ovidkommande". I samband med att glas 
och plat separerades gjordes noteringar likvardiga med plockanalyser'. Vidare har 
regelratta plockanalyser har aven gjorts avseende papper och den rest som kallades 
ovriga avfallet. 

Med plockanalyser och matningar av insamlade mangder som grund har utsorteringsgrad 
(dtervinningsgrad) beraknats for komposterbart material, papper, glas och metaller. 

3 Under hela Bagaregardsforsoket samlades "glas och plat" som i ett gemensamt karl 
under forhoppningen att detta i en storskalig tilHimpning skulle kunna skiljas at 
maskinellt med hjalp av elektromagneter. Under de radande forsoksbetingelsema skedde 
dock separeringen for hand, men med en sadan noggrannhet att den ar likvardig med en 
plockanalys. Under forsoket gang introducerades aluminiumburken som dryckes
forpackning (1981), varvid mojligheten att samla glas och metaller som blandning var 
spolierad. 

66 



utsorterade materialens kvalitet har bedomts utifnln framst mangden fororeningar 
eller ovidkommande material i den insamlade mangden. Dar sa var mojligt sokte man 
aven ursprunget for fororeningen, fysiskt sa val som beteendemassigt. (V arfor finns det 
plastflaskor i "glas och plat" men inte i "papper" eller "kmnposterbart"? V arfor finns det 
plastpasar i "komposterbart" men inte i "papper" och "glas och plat"?) 

Utvarderingen av hur attityderna utvecklats under forsokets gang utgick fran ett 
makroperspektiv, dar samhallsutvecklingen under de senaste 50 aren utgjorde den ena 
huvudreferensen och manniskomas sociala responsivitet utgjorde den andra. I utvarde
ringen av attitydutvecklingen finns aven ett moment av forsok till matning av 
deltagandet i forsoket. matning har gjorts i form av enkater med hog svars
frekvens. I studiema av befolkningens attityder studerades aven deras installning till att 
sprida forsaken till andra omraden. 

En analys av utvecklingen av attityderna hos Goteborgs Stads Renh:lllningsverk i dess 
egenskap av professionell organisation samt hos dess politiska overbyggnad (renh:lll
ningsstyrelsen, kommunstyrelse och kommunfullmaktige) genomfordes. 

Utvarderingen avslutas med en tolkning av resultatet i ett storre sammanhang under 
rubriken "Hur langt nadde Bagaregardsforsoken?", i vilken vi forsoker skapa perspektiv 
pa experimentet ide olika aspekter som studerats: insamlingsteknik, avfallsminimering, 
atervinningsgrad, kvalitet pa utsorterat material, marknader for dessa, miljokonsekvenser, 
lokal social acceptans, samt strukturell acceptans. 

Resultaten fran forsaken i Bagaregarden aterfinns i sammandrag i Bilaga 3 avsnitt B3:1, 
samt i Berg m fl 1981c och 1984. 

6.3.3 Hur langt nadde forsoken i Bagaregarden? 

Bagaregardsprojektet har framst rapporterats i termer av atervinningsvilja hos hush:lllen, 
atervinningsnivaer samt langtidseffekter pa dessa variabler. Marknadsvillkor och 
hanteringskostnader har tagits upp i samband med NARAB-projektet som slut
rapporterades vid ungefar samma tid, se avsnitt 6.4. 

Utrustningen av soprummen, upplaggningen av de efterfoljande hanteringskedjoma samt 
omfattningen vad galler anslutna hushall och antalet utsorterade material var aldrig avsett 
som en fardig "modell" utan som en provisorisk utgangspunkt for ett experiment i avsikt 
att minimera avfallet. 

Resultatpresentationen visar pa i och for sig intressanta materiella resultat, som dock ar 
helt forknippade med den speciella forsokssituationen. Det ar inte mojligt att ur de 
redovisade materiella resultaten dra langtgaende slutsatser om atervinningens villkor i 
annat an att det finns en beredskap bland svenskama for deltagande i kallsortering samt 
att de kraver en god och tillganglig teknik for t ex uppsatnling och insamling av de ater
vinningsbara materialen. Atervinningen - sadan som den nu foil ut i materiella termer -
resulterade i en minskning av avfallsmangderna med drygt 40%. Mangdema material 

till atervinning minskade for varje verksatnhetsar, men vid en narmare analys av data 
for det sista aret kan en vandning i trenden ha intratt. 
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Pappersatervinningen gav - relativt kommunens ovriga pappersatervinning goda 
resultat. Man kunde konstatera att den goda servicenivan - uppsamlingskarlen fanns 
tillgangliga i anslutning till soprum och entreer- ar av betydelse. Samtidigt kunde man 
konstatera att pappersatervinningen stoddes av den utvidgade atervinningsverksamheten 
i omradet. Det fanns klara paralleller till NARABs pappersatervinning som diskuteras 
i avsnitt 6.4 nedan. 

Glasatervinningen nadde upp till 50% atervinningsgrad, dvs motsvarande drygt vad som 
vid den tiden var riksgenomsnittet for pappersatervinningen. Detta var relativt sett ett 
bra resultat, men det fanns flera saker som kunde forbattras. I en jamforelse med glasin
samlingen i NARAB-regionen kunde man konstatera vikten av att inte blanda glas och 
plat, utan att materialen samlas rena- var for sig. Blandningen av glas och plat var inte 
lamplig. 

Atervinningen av metaller (plat) fungerade daligt, och det var inte mojligt att ge nagra 
bra forklaringar till detta. I efterhand bar vi kunnat konstatera ett mojligt matfel~ i 
registreringen av andelen metaller i plockanalyserna, varfor data kring metallatervin
ningen blivit meningslosa. De uppgivna mangderna insamlad glas och plat ar emellertid 
korrekta. 

I slutrapporten konstateras att marknaden for det insamlade materialet sannolikt ar av 
stor betydelse for systemets effektivitet. Tidigare genomforda kallsorteringsforsok t ex 
det tidigare namnda forsoket i Kortedala stupade pa att marknadema for de utsorterade 
materialen forsvann. Att i ett sadant lage framharda med insamlingssystemet ar att tara 
pa det investerade fortroendekapitalet. 

Rapporteringen av Bagaregardsforsoket avslutas med en paminnelse om att forsoket varit 
lyckosamt som model/ for vad som kan vara mojligt. Det kom snabbt att foljas upp med 
ett nytt forsok - utifran nya utgangspunkter - i NARAB-regionen, se avsnitt 6.4, och 
sedemera aven i Vaggeryd, se avsnitt 6.6. Nar sa smaningom Boras-projektet drogs 
igang var fortfarande Bagaregardsforsoket vagledande i flera avseenden, och tidigare 
oreflekterade erfarenheter kom att bidra till mojlighetema att forsta svarigheter och 
tidigare oforklarade skeenden i Boras, t ex vikten av att forse hushallen med enkla 
hjalpmedel sasom utrustning for diskbankskapet, se avsnitt 6. 7. I efterhand kan man 
konstatera att forsoket gav lite information om insamlings- transport och behandlings
teknik men a andra sidan en god grundforstaelse for hushallens medverkan. Forsoket gav 
aven hyggliga uppfattningar om atervinningens granser i flerbostadshus och - inte minst 
- "ovrigt avfalls" (restavfallets) tydliga avfallskaraktar trots god atervinning av saval 
komposterbart material, papper och glas. 

Bagaregardsprojektet genomfordes i flerbostadshus och det kom att droja manga ar innan 
tiden ansags mogen for nya forsok i sadan miljo. Forsoket fick en marklig epilog. 
avslutades pa miljo- och halsoskyddsforvaltningens uppmaning i augusti 1982 sedan ett 
antal behallare for komposterbart material inte tomts pa minst fyra veckor. Utan att 
vidare undersoka de boendes installning accepterade vi miljo- och halsoskyddsforvalt-

4 De burkar som fanns kvar i avfallet var ofta kladdiga och bemangda med rester av 
inneht\llet. Dessa rester var stundom betydliga. Se diskussion om genomforande av 
plockanalyser i kapitel 7.4.2. 
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ningens onskemtll om nedHiggning eftersom forsoket ansags ha forlorat vasentliga delar 
av sitt vetenskapliga varde. Ett par veckor efter det att forsoket avbrutits inkom 
emellertid till A vfallsgruppen, Goteborgs Stads Renhallningsverk samt stadsdelsnamnden 
ett upprop fran de boende i forsoksomradet med tillhorande namnlista och foljande krav: 

"Vi kraver att den separata sophanteringen ater tas upp och permanentas samt 
utokas till de omraden dar forutsattningar finns. Vi kraver ocksa att utrustningen 
och rutinema utvecklas sa att de blir andamtllsenliga for en vettig sophantering 
SQffi baserar sig pa ateranvandning. II 

Enligt uppropet hade man natt 90 av 112 hushtlll och 72 av de 90 hushallen hade skrivit 
under, (Berg m fl 1984). 

0 •• 

NARAB-systemet i Klippan, Perstorp och Orkelljunga .. 

Egen undersokning, finansierad av BFR. NARAB5 och dess entreprenor 
Skanemiljo har finansierat den praktiska verksamheten. Dar inte annat anges 
bygger framstallningen pa Arehag m fl (1984), som bitvis har citerats 
ordagrant. 

NARAB-projektet avsag framst att visa att det ar mojligt att bedriva kallsortering i 
regional skala. Tillsammans med renhallaren och dess entreprenor byggde vi upp ett 
system for atervinning av papper, glas, metaller och textilier genom sortering vid kallan. 
Inom projektets ram byggdes det forsta specialbyggda insamlingsfordonet for kallsorte
ring och ett helt nytt system med retursackar utvecklades. De forberedande forsoken 
visade att befolkningen i forsoksomradena valvilligt tog emot atervinningssystemet, och 
efter ett ar etablerades atervinningen i hela regionen. Eftersom omkring 7 5% av regio
n ens befolkning bor i enbostadshus var det naturligt att anpassa insamlingssystemet till 
denna boendeform. For insamling bland flerbostadshusen byggdes sma behallarstationer. 
Med systemet fullt utbyggt (1983) konstaterades att minst 90% av befolkningen utnytt
jade atervinningssystemet. Atervinningsgraden var for sin tid mycket hog, men avfalls
mangdema reducerades endast med drygt 15%, beroende pa att det komposterbara 
materialet inte blev foremal for insamling. De viktigaste erfarenheterna fran NARAB
systemet har sedan tagits tillvara i ett tekniskt utvecklingsarbete pa branschens egna 
villkor. Lange sags NARAB-systemet som ett foredome for atervinning i Sverige. 

Mat 

NARAB-forsoken, som inleddes 1981 avsag forst och framst att visa att det ar mojligt 
att bedriva avancerad kallsortering i regional skala. Tva uttalade delmal var tillskapandet 
av ett introduktionssystem samt en langsiktigt hallbar insamlingsteknik, vilket 
inkluderade ett nykonstruerat flerkammarfordon. Dessutom skulle systemet generera 
forstaelse for de krav som i framtiden skulle komma att stallas pa insamlingsteknik, 

5 NAR.AB ar ett for Klippan, Perstorp och Orkelljunga kommuner gemensamt avfalls
bolag, med ansvar for bolagets avfallsupplag samt som huvudman for avfallets 
insamling. For att klara detta senare harman handlat upp en entreprenor. 
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kommunikation mellan boende och renhallare, atervinningens betydelse for forandringar 
i avfallsmangderna etc. 

Figur 6.3 S ackar och informationsmaterial. 

Insamlingsfordonet "Ekorren". 
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Tillsammans med NARAB och SkAnemiljo AB skulle Avfallsgruppen bygga upp ett 
system for Atervinning av papper, glas, metaller och textilier i regional skala. Forsoket -
som 1984 etablerades som NARAB-systemet kom inte att omfatta det komposterbara 

materialet av flera sk~il; framst beroende pA att det inte var mojligt att utveckla 
insamlingsteknik for detta material inom den givna - relativt snava - tidsramen. Inom 
NARAB-systemet forlades emellertid en kampanj for kompostering av tradgArdsavfall, 
vilken innefattade en gedigen spridning av information om hur kompostering gAr till. 

Metod 

6.4.2.1 Planering 

NARAB-forsoket inleddes med en pilotstudie bland 135 villor i bostadsomrAdet 
"Elfdalen" i avsikt att dimensionera insamlingstekniken samt att ge insamlingspersonal 
och planerare erfarenheter av kallsortering infor en storskalig tillampning. Forsoket 
genomfordes i samarbete med NARAB, samt dess entreprenor Skanemiljo AB. 

NARAB-forsoken koncentrerades pa ett insamlingssystem for de boende i enbostadshus 
och kom pa sa satt att omfatta 75% av befolkningen och 65% av hushAllen. Inom 
forsokets ramar utvecklades for villorna ett hamtningssystem baserat pa atergangssackar 
av vavd plast. Till forsoken konstruerades aven landets forsta specialutvecklade ater
vinningsfordon, den s.k Ekorren - ett fyrfacks insamlingsfordon baserat pA "svinger"-
tekniken. Detta fordon har sedan kommit att foljas av flera olika typer av flerfacks
fordon. 

I Flerbostadshusen begransades insamlingen till papper och glas. Uppsamlingen byggdes 
upp kring sma behallarstationer. 

I jamforelse med BagaregArdsforsoken blev det enkelt att planera och genomfora 
NARAB-forsoken. Rollfordelningen var enkel och NARAB och Skanemiljo drev pa och 
engagerade sig i teknikutvecklingen. Kontakterna mellan Skanemiljo och fordons
tillverkaren var avgorande for insamlingsfordonets tillkomst. 

Utvecklingen av NARAB-systemet bekostades av NARAB och Skanemiljo tillsammans 
medan BFR betalade Avfallsgruppens undersokningar. 

6.4.2.2 Aktion 

Pilotstudien genomfordes i princip pa samma satt som den fullskalestudie som beskrivs 
nedan, men med den skillnaden att informationen gavs en enklare utformning och att vi 
vid insamlingen anvande ett provisoriskt ombyggt lastfordon med lagt flak6, som 
lastades for hand. Man hade emellertid kostat pA fordonet en lackering, vilket bidrog till 
ett propert och fortroendeingivande intryck. 

6 Ett ombyggt latrinfordon, som bl.a forsetts med hogre lemmar. 
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fullskaliga tilHimpningen genomfordes pa foljande satt: 

Befolkningen informeras i en pakostad broschyr om att pappersinsamlingen byggs 
ut till att aven omfatta: textilier 

glas 
platburkar 

Broschyren innehaller basinformation, motiv, praktiska tips samt ett hamtnings
schema med datum for hamtning angiven. 7 

Tillsammans med broschyren utdelas sackar till villahushallen; en sack for 
papper, glas, textilier och metaller. Sackarnas handhavande finns beskriven i 
broschyren. 

Man ser till att insamlingen fungerar under ordnade forhallanden samt att det 
material som samlas in tas till vara pa avsett satt, dvs sa som man givit lofte om 
i informationen. 

Forskargruppen foljer utvecklingen av det introducerade atervinningssystemet. I 
de avseenden systemet inte fungerar eller fungerar daligt tar man upp detta med 
NARAB och Skanemiljo. Tillsammans satter man in adekvata atgarder for att 
forbattra funktionen hos systemet. 

Forsaken i NARAB-regionen genomfordes med NARAB och Skanemiljo som ansvariga 
for atervinningen och A vfallsgruppen som ansvarig for kunskapsbildningen. Miljo och 
hi:ilsoskyddsforvaltningarna i de tre kommunema var inte engagerade i projektet. 

6.4.2.3 Uppfoljning 

Utvecklingen av NARAB-systemet finns dokumenterad i en forskningsrapport, Arehag 
m fl (1984). Forsoket omfattade endast torra material, eftersom det inte var mojligt att 
snabbt konstruera ett trovardigt system for insamling av komposterbart material under 
den tid som stod till forfogande for planering. Detta sags ur forskarperspektiv som en 
"eftergift for verkligheten". Nar NARAB-forsoket utvarderades gjordes detta mot 
bakgrund av en relativt god forstaelse for kallsorteringens grundproblem. Analysen lades 
upp mot bakgrund av det dialektiska forhallandet mellan tva ideala modeller for material
bantering; A vfallshantering och Restprodukthantering. 

A vfallshanteringen karaktariseras av foljande principer: 

I A vfallsprincipen 
II Principen for suboptimala systems otnsorgsgrans eller termineringspunkt 

Principen om avfallets eller restprodukternas negativa varde 

7 Broschyren utfonnades i samnld mellan NARAB, Avfallsgruppen och fortroendevalda. 
Vid utformningen av broschyren togs hansyn till erfarenhetema av "brukarbrevet" fr~n 
Bagareg~den. Broschyren ~terkommer en g~ng per ~r d~ det ar dags att fomya 
hamtningsschemat. 
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Restprodukthanteringen karaktiiriseras av foljande principer: 

I' Restproduktprincipen 
Principen om optimala systems utvidgade omsorgsgranser 

III' Principen om restprodukternas alternativa bruksvarde 

Utvarderingen baserades pa registrering av mangd insamlat material samt pa plockana
lyser for bestamning av atervinningsgrad och renhet. Registrering av mangder genom
fordes dels efter en stratifierad provtagning med bebyggelsetyp som stratifieringsgrund, 
dels som kontinuerlig registrering av insamlade volymer atervinningsmaterial, som sedan 
kunde raknas om till efter matningar av skrymdensiteten hos de insamlade 
material en. 

Redovisningen av mangdmatningarna gjordes dels som totala mangder per hushall, dels 
som andel atervunnet av den totala mangden restprodukter i omradet. Tidsserierna gav 
tydliga indikationer pa hur systemet anammats. Ett matfel8 gallande mangden insamlade 
metaller ("burkar"' "plat") har gjort tidsserien for denna fraktion svar att tolka. 

Utvarderingen av attityder bygger till stor del pa en interv~uundersokning med 601 
svarande hushall. Intervjuerna, som genomfordes per telefon , foljde ett formular. En 
preliminar utvardering kunde darfor goras med statistiska metoder. Tolkningen av 
inneborden av resultatet gjordes mot bakgrund av resultatet fran matningar av 
deltagarfrekvens, atervinningsresultat och materialkvalitet. Deltagandet studerades utifran 
flera olika aspekter sasom levererat atervinningsmaterial under 5 manader, mangd 
atervinningsmaterial i avfallet samt utsaga i intervju. 

Ekonomin kunde- pga fullskaletillampningen- utvarderas mot bakgrund av de verkliga 
kostnaderna for verksamheten samt en bedomning av marknadernas utveckling i 
framtiden. Utvarderingen har gjorts pa flera olika nivaer: "politisk" ekonomi, hushallens 
ekonomi, samhallsekonomi. De ekonomiska konsekvenserna av atervinningssystemet i 
NARAB-regionen har givits en tolkning trots bristen pa ekonomisk specialistkompetens 
i A vfallsgruppen. Det framraknade samhallsekonomiska nettot av verksamheten kan ges 
ett matt av saklig kritik pa grund av de risker for dubbelrakning som foreligger. 

I en sammanfattande analys utvarderas forsoken under rubriken "Hur langt nar NARAB
forsoket?" Dar utgar analysen fran aspekter som avfallsminimering, atervinningsgrad, 
atervinningens kvalitet (i vad som skulle kunna kallas "entropi-termer"), befolkningens 
mote med atervinningssystemet i termer av deltagande pa saval makro- som mikroniva. 

8 De burkar som fanns kvar i avfallet var ofta kladdiga och bemangda med rester av 
inneh~llet. Dessa rester var stundom betydliga. Se diskussionen om genomforandet av 
plockanalyser i kapitel 7.4.2. 

9 Urvalet gjordes som slumpval av sida, kolumn och rad i telefonkatalogen. Bortfallet blev 
p~ det satt litet - de hush~ll i regionen som inte har telefon. De svarande var alia vuxna 
personer. 
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Utvarderingen avslutas med en reflektion over forskningsprocessen och vissa 
matproblem med fokus pa hur kunskap genereras och kommuniceras mot bakgrund av 
forsoken att overvinna avfallsprocessen och de hotbilder som kan dels forlama, dels 
motivera befolkningen till att aktivt delta i atervinningsverksamheten. 

Resultaten fran NARAB-forsoket finns i sammandrag i Bilaga 3, avsnitt B3:2, samt i 
Arehag m fl 1984. 

Primart konstaterades att atervinningsgraden varit hog (64% av de eftersokta materialen 
har samlats in). Trots detta harden totala materialmangden som styrts in i produktiva 
processer varit begransad. Endast 16% av villahushallens ursprungliga avfallsmangder 
har forts till atervinning. Detta innebar att atervinningssystemet inte nar de materiella 
framgangar som manga hoppats pa. Kallsorteringen innebar inte att NARAB-regionens 
avfallsberg patagligt minskar. Skall nagot vasentligt ske maste hushallsavfallets 
komposterbara fraktion tas till vara liksom avloppsslammet, som ensamt utgor omkring 
30% av hela den mangd avfall som fors till Hyllstofta avfallsupplag. 

I slutrapporten konstateras aven att entropiforlusterna ar stora i atervinningsprocessen. 
Hela flaskor och burkar av glas krossas ner for att smaltas och formas om till nya burkar 
och flaskor, trots att de skulle kunna anvandas pa nytt. Hela och rena kHidesplagg 
planerades ursprungligen att rivas ner for att utgora ramaterial till isoleringsplattor. Detta 
kom emellertid att stoppas till forman for en mer hogvardig atervinning, dar kladerna 
kom att fortsatt brukas som klader. 

Efter det forsta verksamhetsaret nadde man endast den del av befolkningen som bor i 
enbostadshus i tatorter och pa glesbygden, men i de aktuella kommunerna var det anda 
75% av befolkningen (65% av hushallen) kom att medverka. Pappersatervinningen nadde 
ut till alla hushall, och efterhand kom aven glasatervinningen att byggas ut bland 
flerbostadshusen. Insamlingen av textilier och metaller blev emellertid inte aktuell. 
Omkring 70% av villahushallen forefoll lamna nastan allt tidnings- och joumalpapper 
och ytterligare 20% av dessa hushall deltar i atminstone nagon man. Ungefar varannan 
hushallsmedlem menade sig skota atervinningen, men mest forefaller atervinningen ha 
hamnat pa kvinnornas lott. (Detta var 1983!) 

Sedan 1984 ar NARAB-systemet permanentat och en del av regionens normala resthan
tering. Under arens lopp harden ursprungliga hamtnings- och fordonstekniken modifie
rats och utvecklats, (Arehag m fl 1984). 

negativ sida av NARAB-systemet ar att atervinningen medfor ytterligare insamlings
och transportarbete utover det som avfallshanteringen kraver. V arje vecka hamtas avfall 
och dessutom samlas atervinningsmaterial en gang i manaden. Detta medfor i stort sett 
fern hamtningsturer pa fyra veckor. 

Med bland annat de positiva erfarenheterna av NARAB-systemet som grund utvecklade 
SanSac ett system for hamtning av papper, glas och avfall i ett tvakammarfordon. De 
forsta forsoken genomfordes i Mjolby, och systemetkallas darfor ofta "Mjolbysystemet". 
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Mjolbysystemet har som forsta fordel att det innebar en besparing av den femte 
insamlingsturen som genereras i NARAB-systemet. Varannan vecka hamtas papper och 
avfall, varannan vecka hamtas glas och avfall. Batterier tas vid varje insamlingstur och 
forvaras i en speciell Hida pA fordonet. Med denna gemensamma hamtning kunde man 
effektivisera hamtningen av Atervinningsmaterial samtidigt som man med ett nytt 
uppsamlingsstall kunde gora atervinningen bekvamare for de boende. Mjolby-systemet 
ar i grunden utvecklat for enbostadshus, men har efterhand aven kommit att nodtorftigt 
anpassas till flerbostadshus dar avfall hamtas traditionellt medan papper, glas och 
batterier hamtas i tvafacksfordonet. Systemet ar idag etablerat i flera kommuner. 

6.4.4 Behovet att ga vidare 

Den narmare analysen av NARAB-systemets materiella effekter ovan gjorde klart att 
atervinningen inte namnvart kommer att paverka avfallsmangdema med mindre an att 
den aven omfattar insamling och Aterforande av den biologiskt latt nedbrytbara 
fraktionen - det komposterbara materialet (senare har detta aven kommit att benamnas 
"bioavfall", ett begrepp som aven innefattar tradgArdsavfall, godsel mm). Erfarenhetema 
fran NARAB-regionen var sAdana att det ater blev dags att forsoka gA ner i skala och 
tillsammans med en mindre grupp hushall utveckla ett system for omhandertagande av 
det komposterbara materialet. I mangden ideer och hypoteser rymdes dels att det skulle 
vara mojligt att uppratta nagon form av krav lista pa ett insamlingssystem, dels att 
atervinningen kanske endast var mojligt att genomfora detta i liten skala dar ett klart 
brukssammanhang framstod i kedjan mat- avfall-kompostering-odling- mat. 

6 .. 5 Goteborgs renhallningsverks tidiga forsok. 

Goteborgs Stads Renhallningsverk (GSR) har sedan 1982 genomfort egna forsok med 
kallsortering i olika former. GSR var snabbt ledande vad galler insamling av glas med 
den idag i landet mest anvanda insamlingstekniken - igloo-tekniken. Vidare utvecklade 
man och implementerade den forsta "batteriholken" for insamling av batterier utan 
handelns medverkan. 

Med utgangspunkt fran forsoken i NARAB-regionen genomforde GSR en serie forsok 
med insamling av torra atervinningsmaterial. Tekniken anpassades till storstadsforhallan
den varvid behallarstationer for insamling av papper, glas, metaller och textilier 
upprattades i en avgransad deli stadsdelen Kalltorp. Efter att ha natt en viss framgang 
i dessa forsok fortsatte man med liknande verksamhet i Frolunda. 

Ganska snart inriktade man sitt intresse pa rationalisering och effektivisering av 
metodema for insamling av glas, papper och batterier i olika typer av bebyggelse. GSR 
har haft insamlingstekniken i fokus under de tidiga forsoken. Forsaken ar bristfalligt 
dokumenterade10, men resultaten finns redovisade i ide-skriften "Ideer, synpunkter och 

10 Undantaget fran regeln ar forsoken i Kalltorp och Frolunda som fmns relativt val 
dokumenterade i en skrift fran Renhallningsverkets davarande projektavdelning 
(Danielsson och Henriksson 1985) 

75 



forslag kring kallsortering av hush~llsavfall" (GSR 1987). Ungefar samtidigt som 
Goteborg p~borjade sin storskaliga glas~tervinning p~borjades ett stort antal mindre 
forsok att ~tervinna glas i olika kommuner, men med likartad teknik. Vid denna tid 
studerade A vfallsgruppen tillsammans med A vdelningen for Restproduktteknik vid 
hogskolan i Lule~ villkoren for glas~tervinning i ett forsok i Askersund och Orebro, 
(Berg och Nilsson 1985). 

GSR redovisar sina forsok efter tre grader av tillganglighet for de boende. V arje 
forsoksomr~de ar beskrivet till namn och bebyggelsetyp (t ex Bancogatan, Hogsbo, 
Hoghusbebyggelse), storlek, insamlat material, metod (t ex insamlingsbehiDlare utanfor 
varje entre) samt eventuella anmarkningar (t ex hush~llen ar sm~, m~nga aldre). I tabell 
6.1 nedan ar de redovisade resultaten sammanfattade. 

Tabell 6.1 Insamlingsresultat ide av GSR redovisade forsoksomr~dena utgAende frAn 
grad av tillganglighet samt bebyggelsetyp (kg/hh och ~). 

Tillganglighet 1 Tillganglighet 2 Tillganglighet 3 
papper glas papper glas papper glas 

villa 152 46 
flerb.hus, l~ga 61 9 53* 20** 
flerb.hus, hoga 60 22 44 5 46 13 

** flerbostadshus och villor blandat, stor risk for influens fr~n andra omr~den 

I utvarderingen konstaterar man kortfattat att det inte finns n~gra entydiga samband 
mellan insamlade mangder och graden av tillganglighet. Istallet menar man att andra 
faktorer spelar in "t ex befolkningens sammansattning, graden av information, tidigare 
befasta vanor dar forekomsten av sopnedkast torde ha en viss betydelse etc. En hog grad 
av tillganglighet for de boende till ~tervinningsutrustningen ar nog trots allt en 
nodvandig forutsattning for ett hogt deltagande i en kallsortering." (GSR 1987). Det 
forefaller allts~ finnas n~gon annan information som talar for att tillgangligheten trots 
alit ar viktig. Kanske ar det den remarkabla skillnaden i tnangd papper som samlades 
in vid ~tervinningsstationema i K~lltorp (14 kg/hh och ~) och den mangd papper som 
samlades in via ordinarie pappersinsamling i portarna i forsoksomr~det (39 kg/hh och 
~). 

I jamforelse med situationen i NARAB-regionen var insamlingsresultaten vad galler 
textilier och pl~t m~ttliga i KIDltorp, men p~tagliga i Frolunda, se tabell 6.2. 
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Insamlingsresultat i K~lltorp och Frolunda avseende textilier och plAt (kg/hh 
och Ar). 

Textilier Plat 

Kalltorp, villor och flerbostadshus 
Frolunda, flerbostadshus 
NARAB-regionens villor 

1 
4 
3,6 

0,6 
2 
3,3 

v aggeryd .. h1ngtgaende atervinning inklusive smaskalig 
kompostering 

Avfallsgruppens forsok finansierade av BFR och ledda av Torsten Hultin. 
Dar inget annat anges ar uppgifterna hamtade fran Hultin (1987a och b). 

Under perioden 1985 - 88 genomforde Avfallsgruppens davarande sociolog Torsten 
Hultin forsok med malet att driva atervinningstanken maximalt genom att organisera 
lokalt forankrade hanteringskedjor for hushallens restprodukter i bostadsomradet Torsbo 
i Vaggeryd 11. Centralt i detta arbete blev da att arrangera insamling av komposterbart 
material samt att bygga upp en lokal kompostering i Torsbo. Forsaken visade att det ar 
mojligt att bygga upp en lokalt forankrad kompostering kopplad till ett lokalt 
omhandertagande av den fardiga komposten. Forsaken kom aven att pavisa saval 
strukturella som organisatoriska hinder for sadan verksamhet. Forsaken finns 
rapporterade i tre opublicerade rapporter, Hultin (1987b). 

Lokalt kom Torsboforsoken att bli betydelsefulla, dels for de Torsbobor som fick en ny 
resthantering som alternativ till den gamla sophamtningen, dels for utvecklingen av 
kallsortering och atervinning i kommunen. Den avfallsplan, som redovisas for kommun
fullmaktige i Vaggeryd 1992 bar tydliga spAr av Torsboforsoken. For de kunskaps
bildande kontextema kom forsaken att medfora tva vasentliga framsteg: 

11 

forstaelsen har vasentligt fordjupats for villkoren for insamling och 
behandling av det komposterbara materialet liksom for befolkningens 
rutinisering av langt gaende atervinning. Denna kunskap har - tillsammans 
med en analys av "vatt och torrt"-systemet som diskuteras i avsnitt 6.8 lagt 
grunden for forsoksverksamheten i Boras, som utgor kulmen pa kallsorte
ringsforskningen hittills. 

Forsoksomradet i Torsbo kom efter hand att bli det forsta studieobjektet dar 
den konsumenttekniska metoden kom till anvandning inom kallsorterings
forskningen. 

Idag skulle man snarare beskriva detta som "ett forsok att konstruera lokalt 
forankrade kretslopp for hush~llens restprodukter. 
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Aktionen i Torsbo blev speciell. Hultin stravade efter att involvera de politiker som 
initierat projektet sa att de inte skulle kunna delegera ansvaret for forandringen till egen 
ansvarsfrihet. Likasa arbetade Hultin med att involvera entreprenoren autentiskt i verk
samheten. 

I en forsta fas var anslutningen till det nya systemet frivilligt och de 60 forsta 
villahushallen valdes ut bland de som sagt sig positiva till forsoket i en enkat. I princip 
har man anmalt sig for medverkan. A v dessa villahushall fick omkring 40 hush ail ett 35 
liters plastkarl med bygel och omkring 20 hushall ett 50 liters plastkarl med bygel for 
det komposterbara materialet. Tillsammans med karlet foljde ett brev med enkla 
instruktioner om vad som skulle finnas i karlet samt hur karlet kunde hanteras. Vidare 
fanns enstaka tips om handhavandet av det komposterbara materialet i koket samt en 
uppmaning om att komma med ideer. Genom detta senare markerade man att det ar 
vasentligt att forskare och boende samarbetar for att losa sadana problem och fragor som 
annu inte fatt nagon losning. 

De boende i flerbostadhusen i omradet erbjods ocksa att delta eftersom 23 av 25 
svarande pa enkaten varit positiva till forsoket. Hushallen informerades med ett brev 
med motsvarande innehall som det som skickats till villahushallen. I varje soprum 
placerades ett 120 liters plastkarl invandigt klatt med en plastsack (av hamtningstekniska 
skill) for insamling av komposterbart material. 

Det komposterbara materialet hamtades en gang per vecka i en provisorisk insamlingsor
ganisation, som byggde pa att forskarna sjalva hamtade och komposterade. Pappersater
vinningen skottes av en idrottsforening medan Emmaus Bjorka och Roda Korset bedrev 
insamling av klader med jamna mellanrum. Ett par manader efter det att insamlingen av 
komposterbart material paborjats placerades tva igloor ut for insamling av glas. Dessa 
placeras vid vardera infarten till bostadsomradet, och darmed var grunden for en 
langtgaende atervinning lagd. 

Sedan forsta fasen kronts med framgang intensifierades diskussionema med kommunen 
for att realisera en utvidgning av forsoket till hela omradet. Samtidigt okades 
ambitionerna till att omfatta en langt gaende segregering i hatntningen. Komposterbart 
material, papper, glas och textilier samlas in sotn under forsta fasen. Dartill kommer att 
man delar avfallet i en brannbar och en obrannbar fraktion. 

For att minimera hamtningsarbetet foreskrivs "behovsanpassat hamtningsintervall", 
innebarande att de deltagande pa hamtningsdagen sjalva placerar ut sitt kompostkarl 
respektive sin sack med brannbart. Om sa inte sker kommer inget att hamtas. Det 
obrannbara avfallet samlas upp tillsammans med grovavfall pa annonserad tid. 

Deltagandet ar frivilligt, men i denna andra fas kom ordningen for anmalan om 
deltagande att bli motsatt forsta fasen. De som inte ville delta skulle anmala detta per 
brev eller telefon. De deltagande skulle honoreras med en aterbetalning av 200 kronor 
av renhallningsavgiften. 

Entreprenoren skulle stalla en man, en sopbil samt en slapkarra (den enda sopbil med 
dragkrok i entreprenorens fordonsflotta) till projektets forfogande. Transportorganisa-
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tionen skulle sedan i samarbete med forskarna utarbeta och prova ny teknik efter hand. 
Entreprenorens man skulle forutom insamlingen aven skota komposteringen samt lag
ringen av den brannbara fraktionen i vantan pA eventuell provforbranning. 

Hultin har arbetat mycket brett med tyngdpunkten pa registrering av mangd och 
sammansattning pa de material som samlades in samt pa hur befolkningen reagerade -
i vid bemarkelse - pa olika atgarder och tilltag. 

Resultaten fran den forsta fasen visar insamlingsresultat som tyder pa en mycket hog 
atervinningsgrad bland de deltagande i saval villor som hyreshus. Hultin konstaterar att 
hanteringen pa olika satt rutiniseras pa en praktisk niva. 

Den andra fasen, nar forsaken utvidgades, blev mindre lyckad. Hultin beskriver den 
under rubriken "Ett alit for stort steg", men detta innebar inte att projektet slutade 
generera kunskap eller blev vardelost. Tvartom; oredan i Torsbo kom att starkt bidra till 
en fordjupad forstilelse for flera grundliiggande mekanismer vid implementering av kall
sortering. Det ar darfor jag agnar detta projekt ett relativt stort matt av uppmarksamhet. 

Det borjade diiligt: Den for uppdraget val kvalificerade forare som valts att medverka 
i forsoket skadas sviirt i en olycka, dar bilen totalhavererade. Projektet star utan tva 
centrala element, en entusiastisk medarbetare med langsiktigt intresse i att utveckla 
hanteringen samt det speciella insamlingsfordon resten av tekniken byggts kring. Da 
aven andra omstandigheter hos entreprenoren spelar olyckan i handerna ar det svart att 
rekonstruera en nilgot sa nar vettig insamling efter detta. 

Hultin benar upp nagra problem i sin rapportering: 

12 

"Det ar latt att se att bulletin en 12 innehaller minst tre brister eller miss tag. Att 
krava att hushiill som ej vill deltaga skall anmala detta pa eget initiativ ar en 
motsagelse till den frivillighetstanke som framfors. Denna sortens anslutningar 
upplevs generellt som ett pahopp, och maste betraktas som etiskt orimliga, 
atminstone i det sammanhang som experimentet utgjorde. Detta arrangemang 
inbjuder till oklarheter. Att man inte ringer kan bero pa minst tre saker: 

1 Man vill vara med 
2 Man har overhuvudtaget inte last sa langt som till sidan 6 i broschyren eller 

inte noterat inneborden av de sista meningarna 
3 Man ar negativ till projektet som sadant.. ...... II 

"Personalsituationen hos renhallaren innebar att nagon klarhet i vern eller vilka 
som skulle skota den forsta insamlingen ....... II 

Introduktionen till den andra fasen skedde med hjalp av en bulletin i form av ett 
1 0-sidigt dokument i AS-format. 
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Vidare fastnar forsaken pa det inte fanns nagon grupp av personer som var beredd att 
bemota situationen. ekonomiska marginalema medforde att projektet fangades i en 
form av sekundjakt. Dessutom fragar sig Hultin i efterhand varfor man satte malet sa 
hogt att de boende i villoma skulle satta ut sina sackar for hamtning. Atminstone 
sackarna kunde ju hamtats som vanligt. 

Ur sina erfarenheter extraherar Hultin fram nagra vasentliga slutsatser vid sidan om den 
bild som citerats ovan. Hultin menar att det inte gar att forena avfallshantering med den 
form av hanteringskedjor med sikte pa atervinning som han forsokte bygga. Man kan 
svarligen anvanda samma personal for bada uppgiftema. Han menar vidare att ett sa 
mangdimensionellt projekt som Vaggerydsprojektet maste ledas av en grupp med fullt 
ansvar for var sin del. Improvisationer fungerar inte. Forandringar maste ske planerat. 
Nar arbetet forandras kan man inte halla fast vid gamla betalningssystem. Ackorden 
maste bort om en person skall ha starkt diversifierade arbetsuppgifter. 

Med de materiella och organisatoriska resultat som visas upp i Hultins rapporter ar det 
latt att forvillas att tro att Torsbo-experimentet snabbt skulle komma att laggas ner och 
glommas bort. Sa var emellertid inte fallet. K01nmunen tog over forsoket och drev det 
vidare en tid. Idag vilar forslaget till V aggeryds kommuns avfallsplan pa en grund dar 
de grundlaggande ideema och alla positiva erfarenheter fran Torsbo-projektet ar latta att 
spara. 

Forsoken i Boras (avsnitt 6.9) kom att till stor del bygga pa erfarenhetema fran 
Vaggeryd. En central erfarenhet var behovet av en sopsack for det som inte bedoms som 
atervinningsbart och for allt avfall hos dem som inte vill delta- d v sen sack som alltid 
hamtas. En annan erfarenhet var att insamlingsorganisationen maste vara stabil och val 
forberedd, dar aven vikarierna skulle ges samma uppmarksamhet som de ordinarie 
sophamtarna. En tredje erfarenhet var att projektorganisationen maste ges ett tillrackligt 
matt av handlingsfrihet samt att den maste vara tillrackligt bred, kompetent och stabil 
for att ta det ansvar for fordras. En fjarde - och inte minst vasentlig - erfarenhet var att 
inte ga langre med atervinningsambitionerna an vad renhallningssystemet och de boende 
kan forvantas klara av i form av forandringar. 

6 .. 7 Bostadsinredning for kiillsortering och projektet " 
sortera avfall i hushallet" m projekt med ..... 'U'., ... ...,~ ................. ~~ ....... ... 
nisk utgangspunkt 

Projekt genomforda av Institutionen for Konsmnentteknik pa Chalmers 
Tekniska Hogskola. 

I den forsta resultatrapporten fran Bagaregarden (Berg m fl 1981c) presenterades kallsor
teringens konsekvenser for anvandningen av diskbankskapet, samt nagra spridda tankar 
om vikten av att se over skapens utformning och - inte minst - skapstandarder. Dessa 
vasentliga anmarkningar pa de tekniska forutsattningarna for en framgangsrik 
kallsortering kom att forbli outvecklade i och med att NARAB-systemet inte medforde 
nagot skriande behov av desamma. I samband med forsaken i Vaggeryd, se foregaende 
avsnitt 6.6, aktualiserades emellertid problemen och Institutionen for Konsumentteknik 
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pa engagerade sig i ka.llsorteringens krav pa hjalpmedel och forvaringsutrymmen 
i koken. I ett BFR-finansierat projekt genomfordes en forstudie dar sarskilt kraven pa 
diskbankskapet och dess inredning studerades i Torsbo-omradet i Vaggeryd, (Dahlman 
m fl 1989). Efterhand har detta mynnat ut i dels en kravlista pa funktionen hos 
diskbankskapets och dess inredning, dels ett forslag till ny standardisering av vissa matt 
i diskbankskapet, (Dahlman och Aberg 1990a), dels i en vidareutveckling till en storre 
studie kring kallsorteringens paverkan pa vardagslivet samt behovet av hjalpmedel och 
deras utformning - "Att sortera avfall i hushallet" (finansierad av REFORSK, och 
SABO). Denna senare studie - som egentligen utgor ett ramprogram- har haft en stor 
del av sin undersokande verksarnhet forlagd till Boras. Hittills har 8 rapporter publicerats 
(utover de ovan namnda: Dahlberg 1990, Dahlman 1991, Dahlman och Aberg 1990b, 
Garmer, 1990, Schmidt Larsson 1991 samt Dahlman 1992). 

Sedan V aggerydsprojektet avvecklats kom en stor del av Konsumenttekniks undersok
ningar att knytas till forsoken med kallsortering i Boras, se avsnitt 6.9. Med tiden har 
forskningsverksamheten koncentrerats kring fyra tema: 

Inredning 

Information 

Hemkompostering 

Jamforande 
fallstudier 

Flera projekt med utgangspunkt i Vaggerydsprojektet. 
Verksamheten har aven omfattat arbete for standardisering 
av koksskap och inredningar samt provning av inred
ningar. 

Informationens betydelse och utformning har studerats i 
framst Sodra Gota, men aven i samband med en utprov
ning av inredningar i Bollebygd i Boras. I ett sarskilt 
projekt har man utvarderat information hamtad fran de 
skandinaviska landerna. 

Medverkan i flera projekt kring utformning och hand
havande av kompostorer for hemkompostering. 

Dessa finns rapporterade som en del av det samordnade 
kallsorteringsprojekt som refereras i avsnitt 6.10 (Dahlman 
1992). 

I de inledande undersokningarna av bostadsinredning for kallsortering konstaterar 
Dahlman, Antonsson och Aberg (1989) att diskbankskapet arden naturliga forvarings
platsen for avfall. Detta kan verka sjalvklart for envar som agnar sig at matlagning och 
andra sysslor i koket, men det ar inte tillrackligt sjalvklart for fantasifulla koksplanerare 
och arkitekter, som placerar avfallet langt borta fran beredningsytor och diskbankens 
slaskho. 

De understryker att vattenlas och rordragning idag tar onodigt stor plats, och att detta 
bor kunna standardiseras pa ett utrymmesbesparande satt. Mattet pa diskbankskapet far 
inte understiga 80 em, da utrymmet forutom avfallsforvaring skall kunna anvandas for 
forvaring av t ex diskutrustning, blomkrukor, jord osv. Skapet skall dessutom kunna 
utrustas med ett flexibelt system av inredning, som enkelt kan anpassas till saval det 
enskilda hushallets speciella behov som till de krav som stalls av det kallsorterings
system som ar aktuellt. Eftersom kallsorteringen fortfarande utvecklas maste skapsinred
ningen kunna anpassas till flera olika former av kallsortering. 
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Skap och inredning ar element i ett storre system. Forutom de rent praktiska implikation
erna beror kru1sorteringens framgangar av de boendes sorteringsvilja och lojalitet. 
intervjuer som gjordes i samband med Vaggerydsforsoket visar att informationen, 
framfor allt vid forsokets start, men aven fortlopande, ar en kritisk faktor. Sarskilt viktigt 
ar att tvavagskommunikation mellan hushall och forsoksansvarig uppratthalls. Man maste 
med direkt information forebygga och tillrattalagga de misstolkningar och rykten som 
kan forekomma. 

I en sarskild rapport om samordningsproblemet i diskbankskapet presenterar Dahlman 
och Aberg (1990a) en kravlista avseende diskbankskap och los inredning. Kravlistan ar 
ett satt att dokumentera de problem, varden och onskemal som hushall vid 
kallsortering. Forfattarna skriver aven att det ar deras "onskan att rapporten skall utgora 
arbetsmaterial i diskussionerna inom BST, SIS, bransch och andra standardiserings
organ." I en annan rapport (Dahlman och Aberg 1990b) presenteras resultatet av en 
utvardering av ett speciellt inredningssystem samt en metodbeskrivning. Rapporten 
avslutas med en reviderad kravlista avseende diskbankskap och los inredning. 

En mycket speciell undersokning redovisas av Maria Schmidt Larsson i rapporten "Kom
posterbara papperspasar avsedda for kallsortering av kompostavfall". Undersokningen 
avser utveckling av och forslag till provningsmetod for pasar. Metoden relaterar till ett 
uttalat onskemal om att fa komposterbara papperspasar som kan anvandas for att samla 
upp komposterbart material i koken, och som dessutom hailer for att bara ut detta 
material, (Schmidt Larsson 1991). 

Forskning utford av Konsumentteknik tas ater upp under Boras-projektet, dar undersok
ningarna del vis ar gemensamma for A vfallsgruppen och Konsumentteknik, under det 
samordnade kallsorteringsprojektet, samt i kapitel 7 dar metodfragoma diskuteras och 
i kapitel 8 dar implementeringsfragoma diskuteras. 

6 .. 8 v att och torrt 

Projekt genomfort av PLM Sellbergs samt Eslovs kommun och rapporterade 
som REFORSK-projekt av Jan Hult 1987. Dar inte annat an gives bygger 
detta kapitel pa Hult (1987), som aven citerats pa flera stallen med enbart 
sida som hanvisning. I detta kapitel anvander jag i flera fall notsystemet for 
att kommentera Hults slutsatser och pastaenden. 

Ungefar samtidigt med forsaken i Vaggeryd kom PLM Sellbergs och Eslovs kommun 
att genomfora forsok med insamling av "vatt och torrt", som ar en hybridide mellan 
ortodox kallsortering (insamling av rena material skilda at) och atervinning med 
maskinella metoder. Forsaken bygger pa iden med "die griine Tonne", som nar forsaken 
startades hade provats paden europeiska kontinenten under flera ar. Meningen var att 
bland villorna skulle alit vatt avfall samlas i den gamla sopsacken och allt torrt avfall 
i ett nytt karl, som tillfordes hushallen i samband med forsaken. Bland flerbostadshusen 
skulle vatt avfall slangas i sopnedkastet medan det torra skulle placeras i en container 
utomhus. V arannan vecka hamtades vatt avfall och varannan vecka torrt. Det insamlade 
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avfallet separerades sedan maskinellt- "torrt" i olika atervinningsmaterial samt 
och "vatt" i en komposterbar fraktion samt RDF. En finess med denna centrala sortering 
skulle vara att man kan sortera ut just de material som kan avsattas pa marknaden i vatje 
tid utan att besvara de boende med forandringar pa grund av marknadens fluktuationer. 
Den traditionella pappers- och glasatervinningen skulle alltsa ersattas med denna insam
ling. En forutsattning var att "skadliga avfall som i form av batterier, kemikalier, gifter 
och riskavfall halls skilda fran atervinningsbara fraktioner. II (sid 18) Det finns saledes 
en obestamd - mer eller mindre skadlig - tredje fraktion nagonstans utan tydlig 
avsattning. For batterierna inrattades batteriholkar i anslutning till forsoksomradena, 
medan ovrigt skadligt avfall hanvisades till SYSAV's14 miljobil eller MERAB's15 

kontor i Eslov. 

Forsoken utfordes bland drygt 900 hushall varav 547 i villor och 120 i lagenheter i fler
bostadshus i Eslov samt 293 i villor och 7 i lagenheter i flerbostadshus i Hoor. "Urvalet 
av delomraden baserades primart pa att fa en blandad fordelning med avseende pa a) 
villor och flerfamiljshus b) sma och stora tomter c) ny och aldre bebyggelse. Granserna 
avstamdes efter befintliga distrikt. Affarer, kontor eller liknande verksamheter har inte 
omfattats av forsoket." (sid 24) 

Hult rapporterar att det kraver tid och information for att lara sig sortera. Man far rakna 
med en inlarningstid pa 6-12 manader. 16 Han menar a ena sidan att "90-95% av 
hushallen i Eslov och Hoor vill hjalpa till med avfallshanteringen" (sid 5) och a andra 
sidan att 30 hushall avstod fran medverkan genast medan ytterligare 70 hushall begart 
uttrade ur forsoket. 17 

Vid insamlingen erhaller man 68% av avfallet som vatt, medan 32% samlas in som torrt, 
men ingen atskillnad gors i rapporten mellan material fran flerbostadshus och villor. 
Man gor inte heller nagon atskillnad mellan aldre och nyare bebyggelse eller efter 
tomternas storlek. Detar darfor omojligt att via vad som rapporterats forsta skillnaden 
i kvalitet pa det som samlats in fran flerbostadshus och fran villor. 18 Det ar omojligt 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Refuse Derived Fuel, kallas pA svenska ibland "foradlat avfallsbransle". 

Sydvastra SkAnes A vfalls AB med sate i Malmo och ansvar for omhandertagande och 
behandling av avfall i sydvastra SkAne. 

Mellersta SkAnes RenhAllnings AB med ansvar for omhandertagande av avfall frAn Eslov 
och Hoor kommuner 

Detta ar extremt lAng tid jamfort med erfarenhetema frAn andra forsok. En diskussion 
kring resultaten frAn de olika forsoken fOljer i kapitel 7. 

Man fAr forutsatta att det ar villahushAll som meddelat sitt uttrade eftersom Hult refererar 
bl.a till skal som att det varit svArt att finna plats for den nya behAllaren for torrt avfall. 
Det skulle sAledes innebara att over 100 av omkring 900 villahushAll avstAr frAn 
medverkan tillsammans med ett okant antal hushAll i flerbostadshus 

Vid de tre tillfallen jag sjalv kunnat kontrollera det som skulle vara vAtt avfall slangt i 
sopnedkast har sackama innehAllit vad som fore faller vara relativt ordinart hushAllsavfall. 
Innehlliet i containrama for torrt avfall har vid dessa tre tillfallen mest liknat grovavfall. 
Dessa iakttagelser stammer med flera liktydiga vittnesutsagor. 
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att utifrAn enkatsvaren forstA om de ar boende i flerbostadshus som svarat eller om 
ar boende i villor. 

"Sorteringen i koket fungerar, men kan utvecklas" (sid 7). De fiesta hushAll har kunnat 
losa sina forvaringsproblem med en extra kasse under diskbankskApet. Det har dock 
forekommit kritik mot det extra avfallskarl som villahushAllen begAvats med pA sina 
tomter. Flertalet hushAll har emellertid forklarat sig nojda med funktionen utomhus. Man 
har fAtt mindre luktproblem an man befarat, men darmed ar inte sagt att det varit fritt 
frAn luktproblem. 

A v det insamlade vAta avfallet har endast 70% kommit till anvandning som komposter
bart material. Ur detta har ytterligare en del siktats bort, varfor endast 54% av det vAta 
avfallet brutits ner till kompost. Under forutsattning att marknaden for Atervinnings
material och RDF inte ar begransande kan systemet teoretiskt nA en Atervinningsgrad av 
95%, motsvarande siffra frAn forsoket var 85%. Hur dessa siffror ar framtagna och vilka 
berakningsforutsattningar som foreligger ar emellertid inte redovisat. 

Omhandertagandet av det skadliga avfallet har inte utvarderas i egentlig mening. Via de 
redovisade enkatsvaren kan man emellertid konstatera att 79% av de svarande menar att 
de lamnar batterier separat, men endast 56% lamnar kemikalier separat. Majoriteten av 
dem som lamnar kemikalierna i vAtt och torrt lamnar dem i den vata fraktionen - den 
som avsetts for biologisk nedbrytning, vilket ar anmarkningsvart! I en kontrolifrAga om 
man visste hur man skulie disponera det farliga avfallet visade det sig att endast 44% 
av de svarande kande till hur man skulle forfara med kemikalier. 

Vad galier arbetsmiljon rapporterar Hult att sackarna for vAtt avfali emelianAt kan bli for 
tunga pA grund av mangden tradgArdsavfali. Han foreslAr att problemet skali losas med 
sarskilda insamlingsstalien for detta avfali. Det framskymtar aven att det funnits problem 
vid den manuelia sorteringen av det torra avfaliet, vilket Hult foreslAr skali losas med 
ytterligare maskineli utrustning. "Losningar finns demonstrerade i Vasttyskland och 
Osterrike .. ". Kostnaderna for insamling och be handling betraktas som rimliga. Hult 
menar att renhAllningskostnaderna endast skali oka med 7% i en fuliskaletiliampning. 

Idag tiliampas en nAgot modifierad version av "vatt och torrt" i Skara kommun. Alia 
kommunens hushall ar anslutna till systemet. Renhaliaren har byggt upp den nodvandiga 
infrastrukturen i form av karl for uppsamling och en anlaggning dar sAval det vAta som 
det torra avfallet separeras maskinellt. Det vAta materialet delas upp i en kompost- och 
en RDF-fraktion. RAkomposten anvands som dels tackmassor pa avfallsupplaget, dels 
som slutavtackning efter kompostering i strangar. Det torra avfaliet separeras i en 
ballistisk separator i en latt, en tung och en fin fraktion. Ur dessa fraktioner plockar man 
for hand ut tidningspapper, welipapp och plaster samt metallskrot och glas for 
Atervinni~g. Det forekommer ingen separat insamling av papper och glas i Skara. Under 
slutet av 1992 meddelade kommunen att man ar beredd att forst avveckla den separata 
glasinsamlingen och senare aven pappersinsamlingen i avsikt att fanga upp alit detta 
material i den torra fraktionen. 

I SkAne (SYSA V- och MERAB-regionerna) pAgAr forsok med olika varianter av "vAtt
och-torrt", med det gemensamt att papper och glas samlas in separat. Detar dock tiliAtet 
att i Malmo lagga papper och glas i det torra. 
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Egen undersokning. Dar inte annat anges bygger framstallningen pA 
Assarsson och Berg (1990), som bitvis ar citerad ordagrant. Bordsprojektet 
har finansierats av Bords kommun. Till projektet har aven knutits under
sokningar under Avfallsgruppens ramprogram, som finansierats av BFR samt 
Konsumenttekniks program som finansierats av bl a REFORSK och 
SABO. 

Borasprojektet byggdes upp for att ge kunskapsunderlag for den framtida avfallshante
ringen i Bords. Man avsag att radikalt forandra den da befintliga avfallshanteringen i 
riktning mot en tner naturresursanpassad resthantering. I detta inbegreps ett biologiskt 
kretslopp for framst hushallens komposterbara material. Eftersom systemet med 
insamling av vatt och torrt avfall medfor betydande oklarheter vad galler prioriteringen 
vid sortering och darav foljande risker for kvaliteten pa framst den fardiga kompost
fraktionen, var det viktigt att utveckla ett insamlingssystem med en klar prioritering av 
det komposterbara materialet. Samtidigt bevarades en fraktion avfall, som trygghet for 
de boende och sakerhet for systemet. 

Redan efter nagot ars forsoksverksamhet var villkoren klara for en traditionellt 
organiserad insatnling bland villabebyggelsen, medan det blev alit mer tydligt att en 
sadan insamling ar svar att organisera och uppratthalla bland flerbostadshusen. Darfor 
inriktades studiema pa att oka forstaelsen for kallsortering i denna typ av bebyggelse, 
samt att utveckla teknik som kan passa dess befolkning. I de foljande undersokningama 
ingar ett flertal delstudier, varav ett par har ett sarskilt intresse - daribland studiema av 
icke-atervinnare satnt aktionen "Oms tart Sodra Gota". Presentationen nedan ar uppbyggd 
sa att den ursprungliga aktionen - det forst studerade, traditionellt uppbyggda 
kallsorteringssystemet - presenteras forst tillsammans med nagra vasentliga delar av 
konsekvensanalysen. Darefter redovisar jag tre aktioner som forknippas med kallsorte
ring i flerbostadshus: 

Forsok med sopkaruseller under sopnedkast pa Hassleholmen. Karusellen 
loste inga problem, men forstaelsen for kallsorteringens villkor fordjupades. 

"Omstart Sodra Gota", som medforde en forbattring av insamlingsresultaten 
till samma niva, som i Bagaregarden tio ar tidigare. Aktionen visade aven 
pa vikten av en helhetssyn pa de boendes villkor, deras behov av in
formation, hjalpmedel och tnojlighet att enkelt na uppsamlingsplatsema. 
Dessutom uppdagades behovet av att inte bara se till de boende, utan aven 
till de arbetande inom omradet, t ex hemtjanstens personal och de fastighets
anstallda. 

Forsok med insatnling i svarta och vita pasar, dar det komposterbara 
materialet laggs i svarta pasar och avfallet i vita pasar. Pasama kan slangas 
i samma karl, varfor bada pasarna kan sHingas i sopnedkastet. De skiljs 
sedan med hjalp av en optisk separator, varefter det komposterbara 
materialet omhandertas i en biologisk nedbrytningsprocess. 
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Forsoken med svarta och vita pdsar gav snabbt ett sA bra resultat att man inom 
kommunen snabbt valde att bygga sin framtida hantering av hushdllen restprodukter pA 
detta system. Det ar uppenbart att alla problem med insamling av komposterbart material 
inte kan losas med svarta och vita pAsar, men det ar aven klart att inget av de tidigare 
provade systemen nAtt lika langt. 

Mal 

Borasprojektet avsag att i allt vasentligt fylla ut de kunskapsluckor som annu fanns 
avseende storskalig tillampning av separat insamling av komposterbart material. Dess
utom skulle forsoken bygga upp en intern erfarenhet inom Boras Renhallningsverk. For
soken, som genomfordes i nara samarbete mellan A vfallsgruppen och Renhallnings
verket, var understallda en politisk referens- eller styrgrupp. I och med att Konsument
teknik forlade sina undersokningar till Boras kom aven denna grupp att knytas tatt till 
projektgruppen. 

Forsokens mal var att utarbeta en langsiktigt hall bar teknik for atervinning av papper och 
glas samt for insamling och biologisk nedbrytning av komposterbara material. Forsoken 
skulle leda till ett system mojligt att bygga ut i full skala (100 000 personer) under 
borjan av 1990-talet. Systemet skall vara sa effektivt att mangderna hushallsavfall kan 
reduceras med minst 65%. Dessutom skulle det framtida avfallshanteringssystemet 
innehalla metoder for omhandertagande av hushallens miljofarliga avfall. 

Som delmal angavs foljande: Ett effektivt reproducerbart informationssystem. 
En effektiv insamlingsteknik. 

6.9.2 Metod 

Rutinerna skall fungera i hemmen - saval i villor 
som i flerbostadshus. 
En tillfallig/preliminar marknad maste vara etablerad 
for det komposterbara materialet. 

6.9.2.1 Planering 

Konsumentteknik kom att delta i Borasprojektet genom att samordna sina undersok
ningar med A vfallsgruppen i bland annat studier av inverkan av information och utrust
ning pa Atervinningsresultaten. Denna samverkan har vasentligt bidragit till projektets 
framgangar. Forsoket, som pagatt sedan varen 1988 omfattade vid utvarderingen 
omkring 2.000 hushall i bade villor och flerbostadshus. Papper och glas saljs pA den 
etablerade atervinningsmarknaden och den komposterbara fraktionen tas tills vidare 
omhand separat pa MHAAB's19 komposteringsverk i Falkenberg. Under den forsta 
forsoksperioden Aterfordes den fardiga komposten till de deltagande villahushallen. Vissa 
mangder anvandes aven till forsok och inom kommunens egen verksamhet. I takt med 

19 Mellersta Hallands A vfalls AB. Ett av Hy lte Falkenberg och Varberg gemensamt agt 
avfallsbolag som driver en regional sorterings- och komposteringsanHiggning i 
Falkenberg. 
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att insarnlingen blivit allt mer omfattande - och darmed aven mangderna komposterbart 
material okat - har man skaffat sig varaktig avsattning in om kommunens park- och 
kyrkogardsforvaltningarna samt hos en storre fastighetsforvaltares tradgardsavdelning. 

Forsoken skulle efterhand omfatta omkring 2000 hushall boende i selva! villor som fler
bostadshus. Omreldena valdes sel att de representerade olika svclrighetsgrad i termer av 
omreldets alder, social stabilitet, teknisk utrustning t ex tillgelng till sopnedkast. De olika 
delforsoken byggdes upp sel att erfarenheterna freln ett delforsok skulle kunna tas till vara 
i nasta delforsok i en stigande ordning av svarigheter. Pel detta satt skulle alla inblandade 
ges mojlighet att samla erfarenheter for att battre mota de stigande svclrigheterna i form 
tekniska och sociala forutsattningar. 

Det var svArt - for att inte saga omojligt - att pel forhand planera in alla delstudier 
eftersom vi pel forhand inte kunde forutsaga vilka svarigheter vi skulle mota. Det var 
emellertid klart att en delstudie skulle goras kring icke-eltervinnare i Borels samt att 
Konsumentteknik skulle kunna fortsatta sina studier av kallsorteringens pelverkan pel 
hemmen. Dartill skulle ett informationssystem testas och vidareutvecklas. Efterhand kom 
dessa studier aven att kompletteras med studier av behovet av narhet och bekvarnlighet 
i insamlingssystemet, t ex vad galler funktionella avstelnd. 

I en fastighet med sopnedkast genomfordes forsok med en av de boende styrd sack
vaxlare. Meningen var att de boende skulle kunna utnyttja det befintliga sopnedkastet 
till selva! avfallet som komposterbart material och papper, genom att styra fram ratt sack 
med hjalp av lagenhetsnyckeln. 

I Borels danska vanort, Vejle, pel sodra Jylland utvecklas i stor skala ett system, som 
bygger pel att man !agger avfall och komposterbart material i olikfargade pelsar i samma 
behelllare. Pelsarna samlas med traditionell teknik for att sedan separeras automatiskt med 
hjalp av en optisk lasare. Del det visade sig mycket svart att klara insarnlingen av det 
komposterbara materialet i flerbostadshus med sopnedkast tog Gatukontoret i Borels fasta 
pel grundtanken i det danska systemet och utvecklade detsamma med delvis annorlunda 
teknik. I Borels anvandes forst - liksom i Vejle - grona och svarta pelsar, men efterhand 
har systemet modifierats och idag anvands vita och svarta plastpelsar. Sorterings
utrustningen bygger pel en helt annan teknik an den som anvands i V ejle. 

En forsoksserie med vita och svarta pelsar byggdes upp pel samma satt som de tidigare 
undersokningarna med en stegrande grad av svelrighet i termer av fysiska och sociala 
forutsattningar. De forsta forsaken genomfordes med grona och svarta pelsar i ett 
hogexploaterat villaomrelde. Efter nelgra melnaders drift var resultaten sel positiva- belde 
avseende deltagande och maskinsystemens funktion - att kommunen beslot att bygga 
vidare pel iden. Under forsommaren 1990 pelborjades ett brett upplagt forsok i fastigheter 
med sopnedkast och en relativt resursstark befolkning. Detta forsok omfattar belde lelghus 
och hoghus (6 vclningar). Infor denna utbyggnad modifierades systemet sel att svarta 
pelsar anvands for komposterbart material och vita pelsar for avfall. Detta innebar att den 
vanliga barkassen, liksom forr, skall kunna anvandas for soporna. 

Forsaken i Borels ar de i sarklass mest omfattande i landet. De ar val inordnade i den 
systematiska forskningen kring kallsortering och tamligen val dokumenterade, (Assarsson 
och Berg 1990, Dahlberg 1990, Dahlman 1991, Israel 1990 och 1991). 
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En central fraga for forsaken i Boras har varit tekniken for insamling av komposterbart 
material i flerbostadshusen. De hittills genomforda undersokningama av iitervinnare och 
icke-atervinnare kan till dels forklara de sviirigheter vi mott i termer av att en resurssvag 
och maktlos befolkning ar sviirare att motivera till deltagande an en resursstark. 
aldsta forsoken i flerbostadshus i Boras har genomforts i omraden praglade av i olika 
avseenden resurssvaga befolkningsgrupper. De senaste iiren har fragan stallts kring 
motivationen av grupper av mer resursstarka hushall i flerbostadshus och deras behov 
av hjalpmedel samt deras upplevelse av bekvamlighet och tillganglighet i de erbjudna 
kallsorteringssystemen. 

Foljande forsoksomraden anvants: 

Villor: Fristad 

Bollebygd 

Viskafors 

Bramhult 

579 hushall. Konventionell kallsortering i en villaort 
med bebyggelse av varierande alder. 
230 villor och kedjehus byggda under 1970- och 80-
talen. Konventionell kallsortering. 
220 villor. Endast papper och glas, hushallen har 
erbjudits kopa kompostorer till tradgiirdsavfallet. 
200 villor. Forsta forsaken med det som skulle bli 
"svarta och vita pasar". 

Flerbostadshus: S. Gota 295 lagenheter. Konventionell kallsortering. En 
forsoksserie kallad "Omstart Sodra Gota" innebar 
forsok med forbattrad information, med komplet
tering av utrustningen i koken, och med narmare 
tillgang till pappers- och glasinsamlingen. 

6.9.2.2 

Hassleholmen 272 lagenheter med sopnedkast i storre delen av 
omradet. Forsok med sackvandare i en uppgang. 

Kristineberg 462 lagenheter med sopnedkast. Forsok med svarta 
och vita pasar. 

Aktion 

Till skillnad fran forsaken med vatt och torrt avfall i Eslov och Hoor utgiir Boras
modellen fran att rena material skall samlas in vid sidan om insamlingen av avfall. Detta 
innebar dels att renheten prioriteras framfor mangderna, dels att det ar viktigt att 
avfallsspannen finns kvar som trygghet- det ar dar man slanger alit det man inte med 
sakerhet kan definiera som atervinningsbart. Signalema fran kommunen blir pa detta satt 
tydliga och verksamheten enkel att forsta. 

Borasprojektet byggdes upp kring foljande aktion: 

Befolkningen ar aktiverad genom en omfattande offentlig debatt om kommunens 
framtida avfallshantering, vilket tas tillvara i den information som inleder 
forsoken. 

Forsoken inleds med information till de boende i de tilltankta forsoksomradena. 
Forst halls ett lokalt offentligt mote dar muntlig information ges samtidigt som det 
fanns mojligheter till fragor. Nagra dagar senare delades en skriftlig information 
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ut till alia berorda hushali. I de forsta forsaken kom denna information framst att 
ta upp information om hur det nya systemet var tankt att fungera, en beskrivning 
av de olika fraktionerna samt nagra enkla tips om hur man kan forfara i hemmet. 

Enbostadshusen far -:- vid sidan om sin ordinarie sopsack ett sarskilt karl for 
komposterbart material- hamtning sker var fjortonde dag. 

Flerbostadshusen (utan sopnedkast) far knappt halften av sina sackstall for 
insamling av avfall ersatta med karl for insamling av komposterbart material -
hamtning sker fortfarande varje vecka. 

I flerbostadshus med sopnedkast reserveras kastet for avfallet. For insamling av 
det komposterbara materialet anordnas ett sarskilt inkast direkt i soprumsvaggen 
i kaliarplanet. 

Dessutom upprattas lokala atervinningsstationer for insamling av papper, glas och 
smabatterier i alia forsoksomraden. 

Man ser till att insamlingen fungerar under ordnade forhalianden samt att det 
material som samlas in tas till vara pa avsett satt, dvs sa som man givit lofte om 
i informationen. 

I informationskedjan ingar en aterkoppling, vilket innebar att de som ingick i 
forsaken aven skulle fa ta del av resultaten. Aterkopplingen skedde pa tre satt: 
utdelning av skriftlig information, utdelning av fardig kompost, traffar i form av 
omrades- eller soprumsmoten. 

Forskargruppen foljer utvecklingen av det introducerade atervinningssystemet. I 
de avseenden systemet inte fungerar eller fungerar daligt tar man upp detta med 
renhaliningsverket. Tillsammans satter man in adekvata atgarder for att forbattra 
funktionen hos systemet. I takt med att forstaelsen okar for de problem som ar 
forknippade med insamling i flerbostadshus utvecklas och testas ny teknik. Har har 
tre specifika delprojekt utkristalliserats: 

6.9.2.3 

Nyckelstyrd karusell for att mojliggora anvandandet av sopnedkastet for 
saval komposterbart material och papper som for avfallet 
Omstart i Sodra Gota 
Forsaken med svarta och vita pasar, vilka bada utgor stora ingrepp i den 
tekniska kontexten 

Uppfoljning 

Utvarderingen av forsaken lades primart pa de insamlade materialens renhet, kvantitet 
samt atervinningsgrad. Efterhand kompletterades de rena matningarna med intervjuer och 
enkater i avsikt att skapa forstaelse for hur informationen tagits emot, for vilka 
svarigheter hushallen mott i definitionen av de olika atervinningsmaterialen, for hante
ringen i hemmen etc. 
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I princip fordelades undersokningarna sa att det foil pa A vfallsgruppens I ott att gora alia 
matningar av mangder, atervinningsgrader etc samt att studera icke-atervinnare och ater
vinnare. foil pa Konsumenttekniks lott att med samtal, intervjuer och enkater under
soka hur information en natt fram, att studera behovet av hj alpmedel samt att utrona 
vilket matt av bekvamlighet respektive obekvamlighet de boende upplevde i samband 
med atervinningsverksamheten. 

Plockanalyserna genomfordes i regel pa ett stickprov av 15-20 sackar fran flerbostadshus 
respektive 20 hushall i villaomraden. Sammantaget under en langre tidsperiod kom 
saledes dessa stickprov att innehalla ett mycket stort antal sackar. 

Kommunen stod for en kontinuerlig registrering av insamlade mangder genom att vid 
varje insamlingstillfalle pa fordonsvag vaga total insamlad ·mangd avfall respektive 
komposterbart material. Dessa matningar har skett som brutto fordonsvagning efter en 
taravagning i borjan av forsoket. Mangden papper vagdes som total vikt i fordonet som 
sedan fordelades pa varje enskild container efter uppskattad volym i varje enskild 
behallare. Mangden glas vagdes i kranvag i samband med tomning. 

Utvarderingarna har gjorts mot bakgrund av dels det allmanna kunskapsintresset, som 
i nagon man skulle kunna ses som generell forstaelse for olika grundproblem i kallsorte
ringen, dels det specifika kunskapsintresse som manifesterades i att kommunen stod 
infor en radikal forandring av sin renhallning i sikte att na en atervinningsbaserad 
restprodukthantering for framtiden. Detta innebar att rapporteringen fatt ojamn kvalitet. 

Efterhand som forsaken utvecklades definierades nya undersokningar, som delades 
ganska jamnt mellan Avfallsgruppen och Konsumentteknik. Arbetet blev pa detta satt 
mycket likt den tvarvetenskapliga samverkan som forefanns i Bagaregardsprojektet, dar 
de olika disciplinerna till stor del hade en gemensam databildning. I stort sett alit 
syntesarbete genomfordes gemensamt, medan analysen med fordel kunde ske sektoriellt. 

6.9.3 Resultat 

Detta avsnitt ar en forkortning av sammanfattningen i slutrapporten fran forsaken i Boras 
(Assarson och Berg 1990). En utforligare beskrivning av resultaten fran Borasforsoken 
finns i Bilaga 3 avsnitt B3:3. De tre saraktionerna; inforandet av sopkarusell i 
forsoksomradet pa Hassleholmen, omstart Sodra Gota samt svarta och vita pasar i 
Kristineberg finns redovisade separat i avsnitt 6.9.4 ff. 

Invanarna i Boras kommun accepterar och i manga fall valkomnar en langt gaende 
sortering av avfallet. Svarigheterna ligger i att hitta sorterings- och insamlingssystem 
som har ratt avvagning mellan serviceniva rationell teknik, kostnader - behandlings
alternativ. De nu avslutade forsaken (som nu blir permanenta) har gett vardefull kunskap 
och ideer till fortsatt utveckling. Forsaken har langt ifran varit problemfria, men avsikten 
har varit att lokalisera svarigheterna for att sedan finna losningarna. 

Alia i forsaken inblandade parter har kunnat konstatera att det varit mojligt att vid sidan 
om avfallet hantera de restmaterial som varit aktuella - papper, glas, komposterbart 
material samt miljofarligt avfall. Alia forsok bland enfamiljshus bedomdes som lyckade 
avseende sa val deltagande och materialens renhet som insamlingsteknik. Mangden avfall 
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reducerades fr~n 14 kg per hush~ll och vecka till omkring 4 kg per hushall och vecka. 
Detta ger en avfallsreduktion p~ over 70%. Villahusha.llen visade en omedelbar 
solidaritet med forsoksverksamheten, och allt tyder p~ att det ar mojligt att bland 
enbostadshus uppratta ett varaktigt kallsorteringssystem aven for det komposterbara 
materialet. 

Trots de varma somrarna under forsokstiden har endast ett f~tal klagomai p~ lukt fr~n 
kompostkarlet forekommit. Sommaren 1990 okade emellertid anmarkningarna p~ lukt, 
varfor man i system med skilda behallare sommartid sannolikt behover hamta det 
komposterbara materialet varje vecka for att undvika luktproblem. 

De forsta forsaken i flerbostadshus gav inte onskat resultat vare sig med avseende p~ 
insamlade mangder eller p~ materialens renhet. Mangden avfall reducerades med endast 
cirka 35%. Genom forsaken fick vi dock vardefull information, som anvants till att 
forbattra och utveckla insamlingssystemet. Detta utvecklingsarbete beskrivs senare under 
rubrikerna "Omstart Sodra Gota" och "vita och svarta p~sar". 

I flerbostadshusen finns det en storre andel manniskor som av olika skal inte ar 
motiverade till att delta i kallsorteringen, an vad som ar fallet bland enbostadshusen. 
A vfallsgruppens d~varande sociolog Lena Israel visade i en undersokning (Israel 1990) 
att flerbostadshusens icke-~tervinnare ofta kanner en allman maktloshet infor mojligheten 
att kunna paverka sin situationen. 

I flerbostadshusen i Sodra Gota visade vii en sarskild studie ("Omstart Sodra Gota") att 
det ar mojligt att motivera de boende och forbattra insamlingsresultaten genom olika 
~tgarder. Bast verksam var en genomtankt information i kombination med en forenklad 
bantering i koken och en okad tillganglighet till uppsamlingsplatsen. Med dessa enkla 
insatser har atervinningsgraden for komposterbart material okat fran knappt 30% till over 
50%. Atervinningsgraden for papper och glas okade fran 40 till 75% samtidigt som 
materialens renhet forbattrades. Aktionen ar beskriven i avsnitt 6.9.5 nedan. 

Den sarskilda aktionen att med hjalp av lagenhetsnyckels styra en sopkarusell under 
sopnedkastet och p~ s~ satt kunna anvanda kastet for flera olika fraktioner har inte slagit 
val ut. I det utnyttjade systemet finns flera systemfel inbyggda, bl a ar vantetiderna for 
lmga. Aktionen finns redovisad i avsnitt 6.9.4 nedan. En senare undersokning i Botkyrka 
kommun motsager delvis vara resultat, se Sundqvist (1991) samt avsnitt 6.10.3. 

Med utgmgspunkt fr~n dessa problem har vi utvecklat ett system med svarta p~sar for 
komposterbart material och vita pasar for det aterstaende avfallet. Bada p~sama lagges 
i sopnedkastet och kan efter insamling i konventionella komprimerande fordon sorteras 
i en optisk sorteringsanlaggning. Sorteringsenheten har utvecklats p~ gatukontoret i 
Bor~s. Tekniken provades i ett omr~de med enbostadshus i Bramhult och kom sedan att 
vidareutvecklas i ett omr~de med flerbostadshus i Kristineberg. Dessa forsok finns 
redovisade i avsnitt 6. 9.6 nedan. 

Det mesta tyder p~ att det inte finns nagra storre svarigheter att hantera ~tervinnings
systemet bland enbostadshusen. Narheten till sopsack och komposttunna tycks i de fiesta 
fall kompensera en viss obekvamlighet i koket. I flerbostadshusen ar nyttan med extra 
hjalpmedel i koken emellertid sa stor att det i introduktionen av avancerade kallsorte
ringssystem bor ing~ distribution av en enkel kompostspann till alla lagenheter med 
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gemensamma soprum eller med sopnedk:ast. Detta bor ske aven till de lagenheter i villor 
och radhus, som har gemensam avfallshantering. 

Insamlingen av komposterbart material varannan vecka med konventionella komprime
rande fordon bland enbostadshusen har varit framgangsrik. Karlen har uppskattats av 
renhcUlningspersonalen och hygienen har kunnat uppratthallas i alia led. Det har 
emellertid forekommit tillrackligt allvarliga anmarkningar pa lukt sommartid att detta 
maste tas ad notam. Erfarenheten fran den efterfoljande komposteringsprocessen pekar 
ocksa pa att det komposterbara materialet bor hamtas varje vecka, atminstone under 
sommarmanadema. 

Det insamlade komposterbara materialet har i alla forsoksomraden blivit alit renare ju 
Hingre tiden har gatt. I villaomradena kan vi idag rakna med att det komposterbara 
materialet inte skall bara med sig mer an 2-3% ovidk:ommande material. I flerbostads
husen kan vi emellertid inte rakna med mer an 95%-ig renhet. 

Tv;l kostnadsberakningar har genomforts: 

I: Konventionell insamling av komposterbart material i enbostadshusen sa som 
forsoken genomforts i kombination med svarta och vita pasar i flerbostadshusen. 
Det komposterbara hamtas varje vecka under de tre sommarmanadema. 

Systemet med svarta och vita pasar tillampas i alia bostader i kommunen. 

Kalkylema inkluderar insamling av avfall och atervinningsmaterial samt i fall II aven 
nodvandig separation av svarta och vita pasar i en centralt placerad anlaggning. Med 
tillgangligt underlag gars bedomningen att en ren tillampning av svarta och vita pasar 
i hela kommunen torde bli det billigaste. 

6.9.4 Forsok med sopkaruseller i flerbostadshus 

Sackkarusellen anvands normalt for att undanroja behovet av byte av sackar under 
sopnedk:ast. Karusellen fungerar da pa det viset att den med hjalp av en fotocell 
registrerar nar sacken under kastet ar full. Da fotocellen ger utslag snurrar karusellen en 
del av ett varv och vander fram nasta sack. 

Den modifierade karusell som monterades pa Hassleholmen styrdes dels av niv;ln pa 
avfallet, dels av de boende. I vilolage stod karusellen sa att en sack for avfall fanns 
under sopnedk:astet. Detta innebar att det var mojligt att slanga sopor pa vanligt satt utan 
extra arrangemang. Vid sopnedk:astet monterades emellertid ett styrdon, som regleras 
med lagenhetsnyckeln. Med detta styrdon kan man fora fram en sack for komposterbart 
material eller en sack for atervinningsbart papper. Nar fotocellen registrerat ett passerat 
foremal, eller nar 20 sekunder gatt vander karusellen tillbaka till vilolage. 
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6.9.4.1. Aktion 

Karusellen pA Hassleholmen installerades i soprummet pa VAglangdsgatan 107. Vid varje 
sopnedkast monterades ett styrdon, i vilket man med lagenhetsnyckeln kunde styra fram 
sackarna for komposterbart material och papper. Under den tid det tog for karusellen att 
vanda fram ratt sack lyste en rod lampa, som indikerade att man inte fick slanga nagot 
i kastet, daremot var luckan inte last. Efter att ha kallat pa sacken for komposterbart 
material tog det ca 10 sekunder att fa fram ratt sack under kastet. Efter att ha kallat pa 
sacken for "papper" tog det 20 sekunder att fa fram ratt sack, eftersom papperet forst 
skulle komprimeras. 

De boende i trapphuset informerades muntligen och forevisades installationen i sop
rummet. Alla var narvarande sA nar som pa en hyresgast. Enligt renhallningsverkets 
informatorer kan de boende inte ha misstagit sig pa installationens funktion. 

6.9.4.2. Uppfoljning 

Sackvandaren har konsekvenser pa tva nivaer, dels for materialens renhet, dels for de 
boendes bekvamlighet och mojlighet att forsta och hantera systemet. Det ar enkelt att 
mata materialens renhet, vilket genomfordes under perioden i form av plockanalyser av 
komposterbart material och avfall. I dessa plockanalyser gjordes aven en bedomning av 
vilka pasar som kan ha hamnat fel. Nar det galler forstaelse, hanterbarhet och 
bekvamlighet for de boende har inga systematiska undersokningar av de boendes 
upplevelser genomforts utover den omfattande information som genomfordes i samband 
med att systemet togs i bruk. 

6.9.4.3. Resultat 

Vid de matningar som gjordes under forsoksperioden konstaterades att mangden kom
posterbart material okade fran knappt 20 till omkring 30-35% i samband med instal
lationen. Vid matningarna visade det sig ocksa finnas helt oforklarliga mangder rent 
papper i avfallet liksom stundom ansenliga mangder avfall i komposten, se tabell 6.3. 
Vid flera tillfallen kunde man konstatera att det lag pasar pa skiljevaggen mellan de 
olika sackarna, vilket har tolkats som att de boende inte givit sig tid att vanta pa hela 
vandcykeln. Det kan ocksa bero pa att tva grannar anvant sopnedkastet samtidigt. Nagon 
av dem har inte forstatt att eller inte velat vanta pa att den andre skulle fa sitt gjort. 

Sackkarusellen - i den version som provades i Boras - har ett par systemfel inbyggda: 

tar for lang tid att vanda fram ratt sack varvid vantetiderna blir for langa 
Alla sopnedkast borde vara lasta medan karusellen arbetar sa att en granne som 
har brattom eller ignorerar hanteringens mal inte kan anvanda kastet medan for
flyttning av sackar pagar 
Det ar knappast nodvandigt att anvanda lagenhetsnyckeln for att operera karusel
len, det skapar bara en kansla av otytnplighet. Det borde fungera aven med en 
enkel knappsats. 
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Atervinningsgrad och renhet hos papper och komposterbart material insamlat 
under sopnedkast med hjalp av styrd sackkarusell vid fyra tillfallen 1989. 

Komposterbart material: 
iitervinningsgrad 
renhet 

Papper: 
iitervinnings grad 
renhet 

mars 

19% 
84% 

91% 
74% 

april 

29% 
77% 

95% 
79% 

maj 

36% 
75% 

46% 
56% 

november 

28% 
63% 

Ett liknande, men tekniskt nagot mer utvecklat karusellsystem har provats vid forsok 
med kallsortering i Botkyrka, se aven avsnitt 6.10.3, med betydligt battre resultat. 
Forklaringen till detta kan sta att finna i dels den tekniska utformningen av systemet, 
dels de boendes motivation och resursstyrka. Antalet lagenheter utrustade med karusell 
under sopnedkastet kan sjalvfallet ocksa paverka resultatet. I Boras hade endast 7 
lagenheter (ett trapphus) tillgang till karusellen. Forsoket var emellertid stort nog for att 
de systemfel som relaterats ovan skulle upptackas. 

6.9.5 Omstart Sodra Gota 

Nar man kunnat konstatera att forsoken i flerbostadshusen inte gav forvantat resultat 
gjordes en analys av vad som gjorts fel i den ursprungliga aktionen. I en intervjuunder
sokning i Sodra Gota visade det sig att informationen inte natt ut. Vid en jamforelse 
med aktionen i Bagaregarden kunde vi konstatera en vasentlig skillnad mellan de tva 
forsoken; Bagaregardsborna hade forsetts med sarskilda karl for det komposterbara 
materialet samt for glas. Sa var inte fallet i Sodra Gota. 

For att komma tillratta med situationen i Sodra Gota och samtidigt skapa en battre 
forstaelse for sambandet mellan hjalpmedel i koken, t ex inredning i diskbankskapet, 
beslutades om ett forsok med forbattrad information samt kontrollerade forsok med ut
rustning for kok och diskbankskap. Detta delprojekt utgick fran tanken pa att befolk
ningen egentligen inte tagit till sig nagon del av informationen pa avsett vis, varfor hela 
befolkningsgruppen ater skulle informeras som om de aldrig fatt nagon information. och 
kom att kallas "omstart Gota". 

6.9.5.1 Aktion 

Soprummen var redan utrustade med karl for insamling av komposterbart material och 
omradets atervinningsstation var etablerad. Soprummen forsags med battre skyltning an 
tidigare i form av planscher vid behallama for komposterbart material. 

Den nya informationen delades upp i tva steg och gavs en ny utformning. For att fa 
informationen att bli mer personlig och pa sa satt na fram till mottagaren sandes den ut 
med posten i adresserade kuvert. Efter det andra informationstillfallet delade ren-
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hAllningsverkets personal ut olika avfallshinkar i vissa fastigheter i omnidet. PA detta stitt 
kunde senare effekten av enbart information samt information tillsammans med olika 
behAllare utvarderas. De hushAll som forsAgs med behallare valdes sA att det blev mojligt 
att avHisa nyttan av de olika behAllarna soprumsvis jamfort med storre delen av omrAdet 
- de som enbart fAtt den forbattrade informationen - som referens. 

Omstarten av Sodra Gota innebar for de fiesta boende en forbattrad information. En 
grupp hushAll fick- nar de flyttade in i nyrenoverade lagenheter- en narmast komplett 
inredning av perstorptyp till diskbankskApet. En annan grupp hushAll fick tvA perstorps
karl (15 liter) monterade pA gAngjarn innanfor skApsdorren, medan en tredje grupp fick 
tvA losa karl av samma modell. 

En fjarde grupp utrustades med en liten (7-liters) plasthink, som forekommer i handeln 
som forpackning for lim och farg. Denna grupp fick aven tillgAng till uppsamlingskarl 
for papper och glas i soprummet och slapp pA sA vis att gil till Atervinningsstationen i 
omrAdet. 

6.9.5.2 Matningar och uppfoljning 

I samband med omstarten i Sodra Gota utvidgades matningarna i omrAdet och gjordes 
aven mer detaljerade. Under tio veckor srunlades alit komposterbart material frAn 
omrAden in och vagdes med stor noggrannhet samt bokfordes soprumsvis sA att 
effekterna av de olika Atgarder som vidtagits kunde avlasas. Samtidigt genomfordes flera 
plockanalyser i omrAdet for att kontrollera Atervinningsgraden. 

6.9.5.3 Resultat 

Vid omstarten av Sodra Gota visade det sig att enbart en forbattrad informationsinsats 
inte medforde nAgra lAngsiktiga skillnader pA vare sig insamlade mangder komposterbart 
material eller Atervunnet papper och glas - trots att den nya informationen nAtt fram, 
vilket kunde konstateras i intervjuundersokningar. I sammanhanget kan pApekas att 
Atervinnarna efterlyste mer information, medan icke-Atervinnarna ansAg sig vara val 
informerade. 

Det visade sig emellertid att tillgAngen pA Himpliga hjalpmedel i koket positivt pAverkade 
insamlingen av komposterbart material. De hushAll som i samband med renovering fAtt 
inredda diskbankskAp hade en hogre Atervinningsgrad an genomsnittet. 

De utdelade behAllama for kompostfraktionen pAverkade ocksA insamlingsresultaten 
positivt. De hushAll som erhAllit den mindre behAllaren - den sA kallade limhinken - och 
dessutom fAtt tillgAng till karl for papper och glas i soprummet reagerade mest positivt. 
Dessa hushAll okade tillsammans sin Atervinning av komposterbart material frAn drygt 
30% till omkring 50%. Denna senare siffra stammer val med erfarenhetema frAn 
forsaken i BagaregArden i Goteborg i slutet av 1970-talet. Samtidigt forbattrades 
pappers- och glasAtervinningen, som kom upp i en effektivitet motsvarande villaboendet. 
I figur 6.5 visas mangden insamlat komposterbart material samt renheten fore och efter 
omstarten. I soprum 4 syntes effekterna sarskilt val. De boende som anvande detta 
soprum hade dels fAtt ett enklare hjalpmedel for uppsamling av det komposterbara 
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En viktig finess i separeringsanHiggningen ar tekniken for Hisning, dar sensoren 
registrerar avvikelser fran det svarta. Detta innebar att man inte ar bunden till helt vita 
pasar. AnHiggningen reagerar lika sakert pa de barkassar, som tidigare utgjort 
forpackning for avfallet. Detta innebar i sin tur att anlaggningen inte ar kanslig for de 
icke-atervinnare som alltid finns med i systemet, tvart om - sa lange icke-atervinnama 
inte forandrar sitt beteende kan deras avfall alltid att han teras som vita pasar, dvs avfall. 

6.9.6.1 Planering 

Forsoket svarta och vita pasar forbereddes med en pilotstudie i smahusomradet 
Brfunhult dar ursprungligen det komposterbara samlades i grana pasar och avfallet i 
svarta pasar efter en ide hamtad fran Vejle. Under pilotprojektet sorterades dessa pasar 
for hand. I takt med att vi kunde studera utvecklingen i forsoksomradet och att man pa 
gatukontoret i Boras konstruerade en automatisk sorteringsanlaggning utreddes lampliga 
farger pa pasarna. Efter flera overvaganden kunde vi konstatera att det lampliga var att 
stoppa det komposterbara materialet i de svarta pasarna och ha vita pasar for avfallet. 
Detta skulle namligen mojliggora att de vanliga barkassama kunde anvandas som 
soppasar, och systemet behover endast forsotjas med svarta pasar. Den valda optiska 
tekniken arbetar sa att allt som inte ar svart sorteras undan, varfor systemet blivit mycket 
tolerant mot icke-atervinnare. Denna egenskap ar av storsta vikt for systemets 
trovardighet och for den senare tillverkade kompostens kvalitet. 

6.9.6.2 Aktion 

Forsoksverksamheten var uppbyggd pa foljande aktion: 

Befolkningen var aktiverad genom en omfattande offentlig debatt om kommunens 
framtida avfallshantering. under flera ar hade olika forsok med langtgaende killlsortering 
bedrivits och resultaten fran dessa forsok hade fatt en god offentlig spridning. Detta togs 
tillvara i den information som inleder forsaken. 

Forsaken inleddes med information till de boende i de tilltankta forsoksomradena. Forst 
halls ett lokalt offentligt mote dar muntlig information gavs samtidigt som det fanns 
mojligheter till fragor. Nagra dagar senare delades en skriftlig information ut till alla 
berorda hushall tillsammans med en uppsattning svarta pasar for det komposterbara 
materialet och vita pasar for avfallet. I de forsta forsaken kom informationen framst att 
ta upp information om hur det nya systemet var tankt att fungera, en beskrivning av de 
olika fraktionerna, samt nagra enkla tips om hur man kan forfara i hemmet. 

Enbostadshusen fick som ersattning for den gamla sopsacken ett 160 liters karl. 
Hamtning skedde som tidigare varje vecka. 

I flerbostadshus (med sopnedkast) forsags de boende- pa samma satt som bland villorna 
- med information samt svarta och vita pasar. Dartill fick varje hushall en 5 liters 
kompostspann, som hjalp vid uppsamling och forvaring av det komposterbara materialet. 
Lokala atervinningsstationer upprattades for insamling av papper, glas och smabatterier. 
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Man s§.g till att insamlingen fungerar under ordnade forh§.llanden samt att det material 
som samlas in tas till vara pa avsett satt, dvs sa som man givit lofte om i informationen. 

I informationskedjan ingar aterkopplingar, vilket innebar att de som deltar i §.ter
vinningen aven far ta del av resultaten. Aterkopplingen skedde pa tre satt: utdelning av 
skriftlig information, anvandning av den fardiga komposten pa bostadsomradets gronytor 
och i rabatter. traffar i form av omradesmoten eller liknande 

Forskargruppen och renhallningsverket foljer utvecklingen av det introducerade 
atervinningssystemet. I de avseenden systemet inte fungerar eller fungerar daligt satter 
man adekvata atgarder for att forbattra funktionen hos systemet. 

6.9.6.3 Uppfoljning 

Utvarderingen av forsoken gjordes primart pa de insamlade materialens renhet, kvantitet 
samt atervinningsgrad. Renhallningsverket har kompletterat matningarna med intervjuer 
i avsikt att skapa forstaelse for hur informationen tagits emot och vilka svarigheter 
hushallen mott i definitionen av de olika atervinningsmaterialen samt for hanteringen i 
hemmen etc. 

Plockanalyserna genomfordes normalt pa ett stickprov av 15-20 sackar fran flerbostads
hus respektive 20 hushall i villaomraden. Sammantaget under en langre tidsperiod kom 
saledes dessa stickprov att innehalla ett mycket stort antal sackar. Plockanalyserna har 
genomforts av dels Lars Ove Sorman och Arne Kallhed (hosten 1990) dels Anders 
Thorell och Leo Fiedler (1991). De senare genomforde analyserna som en del av sitt 
examensarbete (Fiedler och Thorell 1992). 

Kommunen har kontinuerligt registrerat insamlade mangder genom att vid varje 
insamlingstillfalle pa fordonsvag vaga total insamlad mangd svarta och vita pasar. Dessa 
matningar har skett som brutto fordonsvagning efter en taravagning i borjan av forsoket. 
Mangden papper vagdes som total vikt i fordonet som sedan fordelades pa varje enskild 
container efter uppskattad volym i varje enskild behallare. Mangden glas vagdes i 
kranvag i samband med tomning. 

Thorell och Fiedler har i sitt examensarbete20 aven studerat den utrustning som 
separerar de svarta och vita pasarna fran varandra genom att dels titta pa frekvensen 
felsorterade pasar, dels gora en forenklad arbetsmetodvardering. 

Utvarderingarna har gjorts mot bakgrund av dels det allmanna kunskapsintresset, som 
i nagon man skulle kunna ses som generell forstaelse for olika grundproblem i kallsorte
ringen, dels det speciflka kunskapsintresse som manifesterades i att kommunen stod 
infor en radikal forandring av sin renhallning i sikte att na en atervinningsbaserd 
restprodukthantering for framtiden. Detta innebar att rapporteringen bitvis blivit ojamn. 

20 Matningarna utfordes under 1991, men rapporten omfattar aven Sormans och 
Kallheds matningar. 
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6.9.6.4 Resultat 

Detta avsnitt bygger till stora delar pit Fiedler och Thorell (1992) och muntliga uppgifter 
fran bl a Maria Jonsson pA BorAs Renhallningsverk. Dessutom har jag nagra egna 
matningar och iakttagelser. 

I Kristineberg genererar vatje hushall arligen 123 kg komposterbart material i svarta 
pasar samt 120 kg avfall i vita pAsar. Dessutom atervinner man papper och glas. 
Atervinningsgraden for de olika materialen ar - enligt matningar gjorda av Fiedler och 
Thorell (1992)- mycket god: under 1992 varierade den mellan 82 och 87%. Samtidigt 
kunde man emellertid konstatera att renheten var lag- i medeltal for hela mataret 92%. 
Undantar man ett mattillfalle med <80% renhet lAg medeltalet pa 94% renhet. MMet var 
emellertid satt till >96% renhet, vilket varit fallet vid den konventionella insamlingen. 

Utgaende fn1n enbart atervinningsgraden kan detta resultat tolkas som att befolkningens 
atervinningsvilja och insamlingssystemets bekvamlighet harmonierar. Lagger man emel
lertid till den bristande renheten ar resultatet svarare att tolka. Det kan finnas brister i 
informationen, men det tycks finnas ytterligare nagot bakom. Leo Fiedler (1992) och 
Maria Jonsson (1992) menar namligen att problemen framst kan hanforas till vissa upp
gAngar. 21 Denna tendens ar inte helt tydlig i data, eftersom de fiesta uppgAngar som 
nagon gAng visar dalig renhet uppvisar ett stort intervall i renhet. I botjan av den av 
Fiedler och Thorell presenterade arslanga matperioden lag atervinningsgraden lagre an 
i slutet av perioden - omkring 70% - medan renheten var hog jamfort med slutet av 
perioden - omkring 95%. Vinsten i okad atervinningsgrad under aret har saledes kostat 
i termer av renhet. 

Tabell De vita pasarnas sammansattning (%) vid 10 provtagningstillHUlen (vecko-
hamtning) perioden oktober 1990- oktober 1991, (efter Fiedler och Thorell 
1992). 

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 
komposterbart 19,8 32,5 22,1 28,6 21,5 22,3 17,4 17,6 16,9 22,1 

brannbart 55,5 47,8 65,3 56,0 63,2 64,8 69,8 68,0 65,0 66,8 
icke brannbart 24,7 19,7 12,6 15,4 15,3 13,0 12,7 14,4 18,0 11,1 

De vita pasarna innehaller fortfarande > 15% komposterbart material- i 6 av 10 stickprov 
var halterna over 20%, se tabell 6.5. Detta innebar att de vita pasarnas innehall 
fortfarande mAste ses som det avfall det framstalls som i informationen. Man kan inte 
i efterhand borja betrakta dem som t ex avfallsbaserat bransle, aven om >50% av 
innehallet ar brannbart. 

21 Detta har konstaterats i samband med en eftergranskning av Fiedlers och Thorells 
radata samt i samtal med Maria Jonsson pa Renhallningsverket i Boras samt med 
Leo Fiedler. 
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Sorteringsmaskinen visade sig vara jamn i sin funktion under Fiedlers och Thorells 
undersokning. Det ena av maskinens tvft sorteringsband blev belastat med fler pilsar an 
det andra, vilket medforde att det vid detta band aven sorterades nagot mer fel. Vid den 
genomsnittliga belastningen av 29 ton per dag (3,5 ton/timme) felsorterades 25,3 kg 
svarta pftsar per timme och 15,4 kg vita pasar per timme, vilket betyder en halt 
ovidkommande material av 0,66% i den vita fraktionen och 0,40% i den svarta 
fraktionen. Detta ar marginella tillskott till det ovidkommande material som redan under 
sopnedkastet aterfinns i bade den svarta och den vita fraktionen. 

Systemet med de svarta och vita pasarna ar inte nagot fullganget insamlingssystem. 
ar annu helt klart hur skall komma tillratta med de fororeningar som fortfarande 
finns i det komposterbara materialet. Ett satt att beskriva problemet ar att se pa 
frekvensen av fororeningar i det komposterbara materialet i de svarta pasarna i Fiedlers 
och Thorells material, se figur 6.6. 

an tal 

0--"""-r-r--o---,--,----.-r-.--r---r-r-..,-,-,--,-,.--,--"ru'!"---t-.--r 

4850 55 60 65 70 75 80 85 90 96 100 

renhet 0/o 

Figur 6.6 Frekvensfordelning av det komposterbara materialets renhet. V arje enskilt 
fynd ar de svarta pasama i ett uppsamlingskarl vid stickprovtagning i 
Kristine berg. 

Detar uppenbart alla problem med insamling av komposterbart material inte loses med 
systemet med svarta och vita pasar. Det ar emellertid lika klart att inget av de tidigare 
provade systemen natt lika langt. 

De svarta och vita pasarna ar ett typiskt system for tatbebyggelse. Det fordrar en 
centraliserad insamlings- och behandlingsapparat, vilket i sig fjarmar de boende fran 
sjalva atervinningen. De sma missar som sker i den automatiska fransorteringen av de 
vita pasarna har endast marginell betydelse for kompostens kvalitet sa Hinge man inte 
overbelastar sorteringsanlaggningen. 

Trots atskiljandet av det komposterbara och avfallet kommer de att blandas symboliskt 
igen nar de svarta och vita pasarna blandas i sopnedkastet. Detta forfarande kan bli en 
kalla till misstro mot systemet om man inte hanterar situationen utifran denna insikt. Det 
galler att standigt aterkomma med information och reportage som klargor att den 
efterstravade separeringen och komposteringen verkligen kommer till stand. 
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Flera kommuner har under arens lopp genomfort forsok med insamling av kallsorterat 
material i olika skala och av olika stor betydelse. Vanligen har forsaken varit 
upprepningar av tidigare genomforda forsok (t ex SanSac's krulsorteringssystem, och 
NARAB-systemet eller "vatt-och-torrt") och i basta fall tjanat som underlag for ett 
iscensattande i storre skala. I samsta fall har forsaken fiitt forfalla och lagts ner utan 
niigon sarskilt omfattande dokumentation. Har och var har beprovade system modifierats 
for att battre passa lokala forhiillanden. fatal forsok har utvarderats med vetenskapli
ga ambitioner, forsaken pa Sodertorn (avsnitt 6.10.3) samt forsaken i Borlange (se 
avsnitt 6.10.2 nedan). I en enkat genomford av SNV angiiende situationen for den 
kommunala avfallsplaneringen varen 1992, svarade 20 kommuner att de arbetar med mer 
eller mindre avancerade forsok med langtgaende kallsortering, (Tucinska 1992). 

I sydviistra Skane piigar forsok med insamling enligt en variant av vatt-och-torrt i ett an
tal av SYSA V s medlemskommuner. Det finns ingen separat utvardering av dessa forsok, 
men de finns med i den stora utvardering som refereras i avsnitt 6.10.4 "Samordnat 
krulsorteringsprojekt". 

Sollentuna kommun har gjort forsok med insamling av komposterbart material i tvii 
omriiden, ett med ett hundratal villor och ett annat med hoga flerbostadshus. Flerbostads
husen hade tidigare sopnedkast, vilka stangdes i samband med att kallsorteringen 
infordes. Samtliga atervinningsmaterial, den komposterbara fraktionen samt restfrak
tionen samlades upp i nya sophus utanfor entreerna. Kompostering skedde i forsoksskala 
pii Sorab's avfallsanlaggning i Hagby. 

Resultaten fran flerbostadshusen ar nedslaende. Utsorteringen fungerade daligt eller inte 
ails. Atminstone delvis kan detta forklaras med den tydliga standardsankning, som blev 
foljden av att sopnedkasten stangdes i sam band med kallsorteringens inforande. Kallsor
teringen kopplades uppenbarligen samman med stangningen av sopnedkasten, trots att 
man informerat de boende om att stangningen genomfordes av arbetsmiljoskai. Forsaken 
ar ofullstandigt dokumenterade, (Klasson 1991). 

Trenden for kommunernas forsok med kallsortering under slutet av 1980-talet och borjan 
av 1990-talet ar lokal kompostering.22 Framst gorman forsok med hemkompostering 
i villatradgardar, antingen som kompostering av tradgardsavfall tillsammans med 
vegetabiliskt koksavfall eller som varmekompostering av koksavfall med eventuell 
inblandning av tradgardsavfall. I nagra kotnmuner gor man aven forsok med grannskaps
kompostering bland flerbostadshus, men detta maste ses som "den smaskaliga komposte
ringens avant garde". Forsaken med olika kompostorer for tradgardsavfall, som kommit 

22 Med lokal kompostering menar jag har det jag kallar: hemkompostering, dvs 
kompostering av koksavfall och tradgclrdsavfall i skalan ett eller ett par hushall, 
gruppkompostering, dvs kompostering av koksavfall och tradgclrdsavfall i skalan 
nclgot eller nclgra tiotal hushclll och grannskapskompostering, dvs kompostering 
av koksavfall och tradgclrdsavfall i en skala av nclgra tiotal upp till ett par hundra 
hushclll. 

101 



till stAndi nagot eller nagra hundratal villor i fiera kommuner, har ide fiesta fall slagit 
val ut, med klart minskade mangder tradgardsavfall i hushallsavfallet. 23 Det finns 
emellertid overlag ytterst lite dokumenterat kring forsaken. Bland annat maste man stalla 
sig fragoma: Hur stor andel av de erbjudna hushallen deltar i forsoken? samt Hur manga 
hushall har kommit att kompostera sitt koksavfall i dessa kompostorer? 

I Kalmar gor man forsok med grannskapskomposter for tradgardsavfall, dar parkforvalt
ningen tar visst ansvar for kompostemas skotsel. 

Gruppkompostering av hushallsavfall pagar pa forsok i Kiirra i Goteborg i Renhallnings
verkets regi (paborjat 1989). Forsoken finns dokumenterade i dels ett hafte fran Ren
hMlningsverkets Projektavdelning, dels i en utvardering av skapsinredningar genomford 
av Konsumentteknik (Dahlman och Aberg 1990b ). Med tillganglig information fore faller 
tekniken fungera med patagliga brister avseende saval mojligheten att handha 
kompostorerna som avseende nedbrytningsforloppet. En utvecklad modell av samma 
kompostorer anvands i kvarteret Hubert (Brf Tusenskonan) i V iisterds, dar kompos
torerna stallts inomhus i ett kompostrum som ersatter det som forst planerats som 
konventionellt soprum. Fastigheten ar inte forsedd med sopnedkast. Det ar delade 
meningar om huruvida detta forsok skall betraktas som framgangsrikt eller inte. Beskriv
ningarna ar overlag positiv, (se Nilsson 1991 och Jerkbrant och Jerkbrant 1992), men 
det forekommer kritik fran bl.a kommunens miljo- och halsoskyddsforvaltning, som vid 
inspektion papekat forekomsten av forhojda halter mogelsporer i ventilationen, "soplukt" 
i kompostrummet etc. Utvardering pagar med en forvantad rapportering vid arsskiftet 
1992/93. 

Liknande forsok sprider sig nu bland landets kommuner, dels som hemkompostering i 
villatradgarden, dels som grannskapskompostering i anslutning till flerbostadshusboende. 
Flera projekt har startat kring hemkompostering, de fiesta inriktade pa sjalva 
kompostorema, se t ex Brink m fl (1992). En tillverkare av kompostorer har med stod 
fran SNV gjort forsok med sin kompostor i 11 kommuner, i vilka i medeltal 50 hushall 
deltog. Senare anslot sig ytterligare 12 kommuner med i medeltal40 deltagande hushall. 
I ett koncept till rapport konstaterar man att over halften av hushallen ansag att den 
provade behallaren var for liten, och foretradesvis sma hushall menade att kompostom 
var lagom stor. 70% av de svarande hade en sarskild kompost for tradgardsavfallet. 
Endast 20% av de svarande hade upplevt obehag vid det dagliga handhavandet, medan 
drygt 50% upplevde obehag vid tomningen. Detta tycks dock inte vara nagot storre 
bekymmer eftersom 92% vill behalla sina kompostorer efter det att forsoken avslutats, 
(Larsson 1992). 

Renhallningsverket i Goteborg har kommit att ta del i flera forsok med lokal kompos
tering, dels som hemkompostering, dels som gruppkompostering. Ett av dessa projekt 
- forsok med hemkompostering i Backa - drivs av Konsumentteknik, som forvantas 
komma med en rapport i borjan av 1993. Andra projekt ar en direkt foljd av olika 
gruppers krav eller onskemal pa lokal kompostering. Salunda finns 1992 i Goteborg fiera 

23 Inneborden i uttrycket "slagit val ut" skall tolkas som att de som genomfor 
forsaken varit nojda med resultatet. Eftersom dokumentationen av forsaken 
genomgclende ar torftig kan utvarderingen av resultatet endast knytas till de 
forsoksansvarigas egna spontana kommentarer. 
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forsok med gruppkompostering i flerbostadshus. Gemensamt for dessa forsok ar att 
kompostorerna stAr utomhus eller i ett uthus, dvs de ar atskilda fran bostadema pa ett 
helt annat satt an vad som ar fallet vid Tusenskonan i Vasteras. 

Intresset for lokal kompostering ar idag sa stort att det inte langre ar en bart kommunema 
som star som initiativtagare och utvarderare av forsoken. Flera stora fastighetsforvaltare, 
t ex och SABO-foretagen driver projekt eller har annat aktivt intresse i fragan. 

Ett sadant foretag ar Alebyggen24, som sedan mitten av 1980-talet provar olika 
losningar for lokal kompostering, framst bland markbostader. Sedan 1991 genomfor man 
forsok grannskapskompostering i en roterande trumma. 25 Omkring 30 hushall 
deltar i forsoket. De bar sjalva sitt komposterbara material till kompostorn, som aven 
omhandertar omradets park- och tradgardsavfall. Det har inte gjorts nagra systematiska 
undersokningar kring vare sig kompostoms eller helhetens funktion, men alla muntliga 
rapporter liksom tidningsartiklar ar synnerligen positiva till saval systemet som helhet 
som till kompostorn. Konstruktoren har dock papekat att kompostom ar overdimen
sionerad. 

Orust kommun har utan att genomfora forsok introducerat en langtgaende kallsorterings
verksamhet for alla kommunens dryga 6.400 hushall. Orust kommun bygger sin nya 
avfallshantering kring hemkompostering. En brannbar och en miljoskadlig fraktion 
samlas in med olika langa intervall. Fran de flerbostadshus dar ingen lokal kompostering 
sker samlas aven det komposterbara materialet in for central behandling. Papper och glas 
samlas in efter sarskilda rutiner. 

Aven alla fritidsbostader anses anslutna till systemet. Systemet ar inte utvarderat, men 
de rapporter som finns tillgangliga fran sa val boende och renhallare som lokalpress tyder 
pa en viss framgang, aven om introduktionen haft sina brister, t ex vad galler informa
tionen. Det forefaller som om mangderna hushallsavfall kommer att minska med 30% 
1992 jamfort med 1991, vilket ar en stor framgang for en kommun som dubblar eller 
tredubblar sin befolkning under sommaren. Man har emellertid konstaterat att systemet 
inte passar for oarna utan broforbindelse - Gullholmen och Karingon. 

6.10.2. BorHinge 

6.10.2.1. Planering 

I Borlange genomfors sedan flera ar tillbaka ett utvecklingsprojekt med malet att radikalt 
forandra avfallshanteringen i kommunen i riktning mot ett storre ekologiskt an
svarstagande. Detta utvecklingsarbete ar en del av en storre helhet med malet att "satsa 
kraftfullt pa atgarder och infonnation till de boende i kommunen, till handel och 
industri. Man vill angripa orsakerna till avfallsproblemet, inte enbart symptomen", 

24 

25 

Ale kommun utanfor Goteborg. 

Trumman ar konstruerad av Torsten Hultin. Konstruktionen, som rant stor 
uppmarksamhet ar en utveckling av den trumkompostor Hultin byggde for 
forsaken i Vaggeryd. 
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(Nordberg 1990). Projektet "Handla miljomedvetet" startade 1989 och inriktades pa tre 
omraden: 

Kemiska produkter/miljofarligt avfall 
Kallsortering, Atervinning och hemkompostering 
Handla miljomedvetet. 

Genom kontakter med grossister och detaljister, samt utbildning av butikspersonal 
forsoker man styra varuutbudet till att bli allt med miljovanligt samtidigt som avfallet 
frAn handeln kanaliseras som Atervinningsmaterial, energifraktion och ovrigt. 

Arbetsgruppen for kallsortering inforde 1990 en forandring av resthanteringen for 1057 
hushAll i en- och flerbostadshus i stadsdelen Skraddarbacken. Omradet delades upp i sex 
delomraden, och varje delomrAde introducerades med tvA veckors mellanrum. Insam
lingen kom att omfatta cirka 650 enbostadshus och cirka 350 lagenheter i flerbostadshus. 
Dessutom medverkar sju barnstugor, en lAg- och mellanstadieskola samt en butik. 

Efterhand har verksamheten utvidgats till att idag omfatta drygt 2.500 hushAll, och 
ytterligare 500 hushAll kommer att anslutas under hasten 1992. Utan att anta strikta 
vetenskapliga ambitioner ansluter utvecklingsarbetet metodmassigt till den teknikveten
skapliga aktionsforskningsmetod jag beskrivit i kapitel 3. 

6.10.2.2. Aktion 

De forsta 1057 lagenheterna utrustades med inredning i diskbankskApet. 26 Idag 
foreskrivs inredning av diskbankskApet vid all ny- och tillbyggnad. Informationen till 
hushallen har framst skett i form av informationsmoten och moten med samfallighets
foreningar och hyresgastforeningar i omrAdet. Infor varje etappstart har de boende 
inbjudits till 3-4 altemativa informationskvallar. Alla hushAll har aven fatt skriftlig 
information i form av en A4-sida allman information samt en lista frAn A till 0 med 
olika avfallsslag och var dessa skall placeras. Den forsta hamtningen i ett nyintroducerat 
omrade har skett kvallstid for att ge mojlighet for de boende att mota insamlings
personalen samt via dem fA svar pa eventuella frAgor. 

HushAllen skall hAlla isar foljande sju fraktioner: 

papper 
glas (fargat och ofargat) 
textilier (samlas upp av en ideell forening) 
komposterbart material 
branslefraktion 
skadliga rester 

Det komposterbara materialet samlas upp i plastkarl. Branslefraktionen samlas in i den 
gamla sopsacken, men det finns mojlighet - for den som sA onskar - att fA ett karl aven 
for denna fraktion. Hamtningen, som utfors i ett tvAfacks komprimatorfordon sker var 

26 Sk~pen kompletterades med dubbla utdragbara karl av Perstorpstyp pa gejderupp
hangning. 
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annan vecka. Den farliga resten samlas in i miljoboxar av styv plast med lock, som ar 
barnsakrat. Hamtning av dessa sker en gAng per kvartal. Papper, glas och textilier samlas 
in vid Atervinningsstationer (omkring 200 hushcill per uppsamlingsplats). 

6.10.2.3. Uppfoljning 

Utvecklingsarbetet ar under rapportering, men annu foreligger endast muntliga uppgifter, 
Nordberg (1992), samt tva stickprov genomforda inom ramen for en annan under
sokning, se avsnitt 6.10.4. I Borlange har stor vikt lagts vid att komma tillratta med 
kvaliteten pa den kompost som produceras av det kallsorterade materialet. Eftersom 
haltema bly i komposten varit av avgorande betydelse for huruvida komposten skulle 
kunna bedomas som anvandbar pa odlingsytor eller inte harman lagt stor vikt vid att 
komma tillratta med just detta problem. 

Verksamheten i Borlange ar ett av landets mest intressanta forsoken att bygga upp en 
ny och mer langsiktigt stravande resthantering, dels pa grund av sin omfattning (over 
2000 hushall, som systematiskt okar, samt fyra fraktioner utover papper och glas), dels 
pa grund av den relativt langa tid forsoken pagatt. Rapport fran projektledningen 
forvantas foreligga under forsta halvaret 1993, (Nordberg 1992). 

6.10.3 Forsok pa Sodertorn (Botkyrka) 

6.10.3.1. Planering 

Forsoket, som omfattar 300 hushall i flerbostadshus, varav 208 i fastigheter med 
bostadsratt och 92 i fastigheter med hyresratt, samt 403 villahushiHl, genomfordes av 
Sodertoms Renhallningsverk (SRV). Miljovardscentrum pa Tekniska Hogskolan i Stock
holm (KTH) har medverkat i utvarderingen. KTH's utvardering finns rapporterad i 
REFORSKs publikationsserie (Sundqvist 1991 ). Denna rapport ar min kalla for nedan
staende referat dar inget annat anges. 

Hushallen har fore forsoksstart kunnat valja att kotnplettera sitt diskbankskap med 
utrustning som tillhandaholls av SRV. De hushall i flerbostadshusen, som inte vill 
medverka i forsoken lagger alit sitt avfall som deponirest, medan de icke medverkande 
villahushallens avfall samlas in under en sarskild insamlingsrunda. Dar sopnedkast finns 
har man installerat en variant av det system med nyckelstyrda sopkaruseller som testades 
i Boras. 

Som ett led i forberedelserna for forsoket genomfordes en utredning av olika avfallsslags 
karaktaristika, som grund for avfallets uppdelning i de tre fraktionema "komposterbart 
material", "brannbart material" och "deponirest". For att fa sa rena fraktioner som 
mojligt upprattades ett sorteringsschema (en avfallslista) som skulle ligga till grund for 
hushallens sortering. 

6.10.3.2. Aktion 

SRV distribuerade forst en introduktionsfolder till alla berorda hushall. Den informerade 
kort om forsokets syfte, vilka fraktioner som var aktuella samt vilka hjalpmedel som 
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skulle erbjudas. DarpA foljde informationstraffar kvallstid. Vid dessa traffar delades aven 
vissa hjalpmedel ut, och villahushiillen delgavs onskvardheten av hemkompostering av 
tradgiirdsavfall. 

Hushiillen skall hiilla isar foljande fraktioner: 

papper 
glas 
komposterbart material 
branslefraktion 
deponirest 

SRV ansvarar for insamlingen av de tre fraktionerna samt for deras riktiga omhanderta
gande. Det brannbara avfallet mals for att forbrannas i en lamplig avfallsforbranningsan
laggning. Under 1991 samlades stora delar av detta material for provforbranning i Bar
lange inom ramen for den undersokning som refereras i avsnitt 6.10.3. Den komposter
bara fraktionen omhandertogs for kompostering vid Sofielunds avfallsupplag. Material 
samlades dessutom under 37 veckor for provkompostering i Ludvika, se avsnitt 6.9.3. 
Deponiresten fordes till avfallsupplaget vid Sofielund. 

6.10.3.3. Uppfoljning 

Utvarderingen omfattar foljande moment: 
Plockanalyser 
Kemisk analys av brannbar fraktion och komposterbar fraktion 
Vagning av de totala avfallsmangderna i samband med varje leverans till 
Sofielund 
Sarskild vagning av allt avfall i samband med insamlingen under tvii tviivec
korsperioder 

Resultatet friin matningarna presenteras i stort sett okomtnenterade i tabellform utgiiende 
friin "ratt sorterat", "tveksamt sorterat" och "fororeningar". Resultatet diskuteras sedan 
utifriin viljan att "se tendenser till vilken renhet som erhiilles och vilka fororeningar som 
forekommer. De av Sundqvist presenterade resultaten sammanfattas i tabell 6.6 nedan: 

Tabell 6.6 Sammanstallning av plockanalyser av insamlat material friin forsok pii 
Sodertorn. 

Flerbostadshus Villar 

Komposterbart materials 
renhet 92-97% 93-97% 

Ratt sorterat brann bart 54-70% 63-67% 
Fel sorterat i brannbart 7-15% 10-16% 

Ratt sorterad deponirest 22-49% 65-76% 
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A v tabellen framgar ingen tendens i mangden fororeningar i det komposterbara 
materialet frful vare sig flerbostadshus eller villor. Dartill ar materialet alit for litet. 
Vagningen av insamlade fraktioner visar att den brannbara fraktionen utgjorde 20-23%, 
det komposterbara utgjorde 36-43% samt deponiresten 40-43% av de insamlade restpro
duktema frAn flerbostadshus. Motsvarande siffror frAn villaomrAdet var 26-30% brannbar 
fraktion, 50% komposterbar fraktion och 25% deponirest. Flerbostadshusen genererade 
omkring 6 kg restprodukter per lagenhet och vecka medan villahushMlen genererade 9-
10 kg rester, (alit exklusive papper och glas). 

Sammanstallningen av den fortlopande vagningen ar svar att utvardera eftersom den 
blandar resultaten frAn omradena med flerbostadshus och villaomradet. 

Provtagningen for bl a metallanalyser ar gjord pa en blandning av material insamlat frful 
flerbostads- och enbostadshus - efter malning vid Sofielundsanlaggningen. Sundqvist 
papekar att materialet dessutom hade legat utomhus tvil nederbordsrika veckor fore 
provtagningstillfallet. Anmarkningsvart ar att Sundqvist visar upp vissa tungmetallhalter 
- t ex blyhalter - pa det komposterbara materialet som ligger en tiopotens lagre an vad 
som rapporterats frful andra hMl. I det samordnade kallsorteringsprojektet, som namns 
nedan i avsnitt 6.10.4, lag blyhalten pa ett prov insamlat under minst 37 veckor ater pa 
"forvantade" nivaer. 

I resultatdiskussionen konstaterar Sundqvist att mangden tidningspapper i det brannbara 
avfallet ar mindre i flerbostadshusen an i villaomradet, men han har inte angivit nagon 
atervinningsgrad for papper for nagot av omrildena. Han diskuterar aven mangden blojor 
otillatna plaster, textilier samt glas i den brannbara fraktionen. Metallema i det 
brannbara var till en betydande del foliepasar, t ex kaffeforpackningar. 

Fororeningama i det komposterbara bestod framst av olika forpackningar for kompost
erbart material - plast- och aluminiumfolier, andra plastforpackningar, nagra glasburkar 
etc. 

Nar forsoket pilgatt 4 manader i det sist etablerade forsoksomradet (1 0 manader i det 
forsta) genomfordes en enkatundersokning bland alla deltagande hushall. 379 av de 703 
hushMlen besvarade enkaten. Av dessa angav 328 (47% av hela populationen) att de 
staller upp pa forsoket utan tvekan och 36 (5% av hela populationen) att de staller upp 
in om vis sa granser. 344 svarande angav att de deltagit till 100% och 23 att de deltagit 
till 75%. 

Det ar intressant att konstatera att 208 av de svarande menar att det hander att de ar 
tveksamma om hur man skall sortera och darfor vill ha en mer utforlig och detaljerad 
avfallslista an den som ingick i introduktionsmaterialet. 

Pa en fraga om sopnedkasten skall bevaras eller ersattas med sophus pa garden vid 
inforande av kallsortering svarar 83% av de som bor i flerbostadshus att sopnedkasten 
skall vara kvar, medan 39% av de svarande i villor menar att sopnedkasten skall stangas 
(33% svarade "vet ej"). Detta ar ju intressant emedan de villaboende inte berors av en 
sadan forandring. 
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En tredjedel av de svarande menade att det skulle vara bra med en kvallstraff i samband 
med att presenterar en skriftlig sammanstallning av forsoksresultatet. 

6.10.4.1 Projektets bakgrund 

Under hosten 1992 kommer resultatet att presenteras fran ett samarbetsprojekt mellan 
Naturvardsverket (SNV) och Svenska Renhallningsverksforeningen (RVF) och sex kom
munala renhallningsorganisationer. Projektet kallas "S amordnat kallsorteringsprojekt". 
Projektet omfattar dels ett forsok att jamfora sex olika kallsorteringsforsok med 
varandra, dels att undersoka vilka eventuella miljovinster som erhalles vid forbranning 
av olika RDF-material samt kvaliteten pa kompost tillverkad av kallsorterat komposter
bart material. 

Vid projektstarten uppstalldes foljande mal: 

Uppfoljning och utvardering av miljomassiga konsekvenser vid forbranning och 
kompostering av kallsorterat avfall 
Uppfoljning och utvardering av lamplig teknik for forbranning och kompostering 
av kallsorterat avfall 
Utvardering av arbetsmiljon i olika led i samband med kallsortering- i hushallet, 
i fastigheten samt vid insamlingen. 
Beskrivning och uppfoljning av olika system for kallsortering utifran konsumen
tens synpunkter, erfarenheter och onskemal 
Sammanstallning av bruttokostnaden for olika kallsorteringssystem- dvs fram till 
avsattningen av olika material och fraktioner 
Sammanfattande utvardering av olika kallsorteringsmetoder med beaktande av 
samtliga ovan namnda faktorer 

Eftersom det inte finns nagra fardiga rapporter grundar jag min framstallning pa samtal 
med personer som involverats i forsaken samt tva rapportkoncept27 som stallts till mitt 
forfogande. 

De sex olika forsoken/verksamheterna omfattar utsortering pa vitt skilda grunder, med 
hogst varierande fraktioner: 

Borlange: 
Boras: 
Sodertorn (SRV): 
Sydvastra Skanes Avfalls AB (SYSA V): 
Mellanskanes Renhallnings AB (MERAB) Eslov: 
Stockholms Kommuns Avfallsforadlings AB: 

kompost- och branslefraktion 
kompostfraktion samt restavfall 
kompost-, bransle-, och deponirest 
vatt och torrt avfall 
vatt och torrt avfall 
restfraktion (efter pappers- och 
glasatervinning samt insamling av 
smabatterier) 

27 Dahlman 1992, Flyhammar m.fll992, Nordberg 1992 
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For att mojliggora undersokningen har ka1lsorterat komposterbart material, vat-fraktion, 
brannbar fraktion, torr-fraktion och restfraktioner samlats in och i forekommande fall 
lagrats till dess en tillracklig mangd av varje fraktion erhallits. Lagringstiden har darvid 
i vissa fall blivit mycket lang. Den langa lagringstiden och de obestamda forhallanden 
som radde under sjalva lagringen gor det svart att tolka resultaten fran de olika 
matningar som genomforts. Man maste allvarligt ifragasatta mojligheten att utvardera 
komposterings- och forbranningsteknik for material som lagrats sa lange. Det tarde dock 
vara mojligt att se vissa tendenser vad galler t ex tungmetallinnehallet i fardig kompost 
relaterat till atervinningsambition eller prioriteringarna i insamlingssystemet. 

6.10.4.2 Delprojekt "Matning i restproduktstrommar" 

Som ett led i utvarderingen av de olika verksamheterna genomfordes tva plockanalyser 
vid tva olika tillfallen. Provtagningstekniken forandrades mellan forsta och andra 
provtagningstillfallet. Dessa matningar katmner att rapporteras som delprojekt 5a 
"Karaktarisering av avfallsfraktioner", (Flyhammar m fl 1992). Vid utvarderingen av de 
studerade materialstrommarnas kvalitet och i forekommande fall kallsorteringens 
funktion, har man anvant ett klassiftkationssystem liknande det av Sundqvist (1991) 
anvanda pa Sodertom. Man har i plockanalyser klassat materialstrommarnas delfrak
tioner som "ratt", "fel" och "helt fel". Vad som ar "ratt" och "fel" bestammer man fran 
de anvisningar som givits till hushallen. 

Denna teknik for utvardering ger sma mojligheter till direkt jamforelse med A vfallsgrup
pens arbeten, men med tillgang till det appendix med rabearbetade data som foljer med 
Flyhammars m fl rapport gors jamforelsen mojlig. Trots slaktskapet med Sundqvists 
klassifikationssystem kan det uppsta svarigheter i jamforelsen med hans rapport fran 
Sodertorn. Begreppen "ratt", "fel" och "helt fel" ar inte heller anvandbara for alla 
fraktioner, t ex avfallsfraktionen i Boras28 och torrfraktionen i SYSAV-regionen29, 

se aven metoddiskussionen i avsnitt 7.3 och 7 .4. 

Resultaten fran Ayhammars m fl plockanalyser i Boras och pa Sodertom sammanfaller 
i start sett med de betydligt mer omfattande undersokningar som A vfallsgruppen och 
Sundqvist genomfort i Boras respektive pa Sodertorn. Resultaten fran Borlange kan, via 
det tabellverk, som fogats som appendix till rapporteringen av delprojekt 5a, konstateras 
- vid de tva provtagningstillfallena - ligga pa samma niva som de tidigare namnda 
projekten. Omraknat till A vfallsgruppens begrepp "renhet" kan man konstatera att de tva 
matningama i Borlange gav en renhet pa det komposterbara materialet av hogst 93% och 
95% i flerbostadshusen, medan villornas komposterbara materials renhet lag pa hogst 

28 

29 

Till avfallet skall alit foras som man inte kan klassificera som atervinningsbart 
papper, glas eller komposterbart material eller som kan klassificeras som 
miljofarligt avfall. Boras avfallsfraktion ar egentligen att jamstalla med SKAF ABs 
avfallsfraktion, dvs traditionellt hushallsavfall. Eftersom deltagandet i atervinnings
verksamheten ar frivillig och icke-atervinnama skall lagga alit sitt avfall i 
avfallsfraktionen ar det omojligt att pasta att nagot ar felsorterat av det som 
aterfinns i densamma. 

Det var tillatet att fora atervinningsbart papper och glas till torrfraktionen, varfor 
fynd av sadant inte kan klassificeras som "fel". 
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96% och 97%. Med den osakerhet som rader kring sjalva omrakningen kan man kon
statera att kvaliteten vid mattillfallena lag i niva med de tva ovan refererade undersok
ningarna. 

Man konstaterar att den brannbara fraktionen fran flerbostadshusen i Borlange till knappt 
40% bestar av sadant material som man i matningen klassar som "ratt". Lagger man 
emellertid till andelen "fel, men brannbart" kommer man fram till att endast 5% av det 
som kallas "brannbart" ar direkt oonskat. Resultatet fran enbostadshusen ar omojligt att 
tolka pa grund av stor spridning i data. Man finner vid det ena mattillfallet att 72% ar 
ratt sorterat men vid det andra tillfallet ar endast 58% ar ratt sorterat. 

Analysema av vatt-och-torrt-systemen i MERAB- och SYSA V -regionerna paverkades 
vid forsta provtagningsomgangen av en allt for lang lagring av materialet, och med detta 
vill man forklara de stora skillnaderna i resultaten for den vata fraktionen fran SYSA V s 
enbostadshus och MERABs flerbostadshus. De siffror man redovisar sammanfattas i 
nedanstaende tabell 6. 7. 

Tabell 

vatt avfall 

torrt avfall 

Andelen ratt sorterat material i vata och torra fraktionerna i forsok med 
"vatt-och-torrt" i MERAB- och SYSA V -regionerna. 

enbostadshus flerbostadshus 
MERAB 71-77% 36-76% 
SYSAV 69-91% 85-86% 

MERAB 50-56% 68% 
SYSAV 61-66% 50-58% 

I en passus konstaterar man att andelen komposterbart material i den vata fraktionen fran 
MERAB var 59% och 66% vid de tva mattillfallena, vilket jamfors med 54% som 
uppgavs av Hult 1987. 

Flyhammar m fl har inte raknat pa vare sig renhet eller atervinningsgrad. Istallet infor 
de nya begreppen "sorteringsutbyte" och "sorteringsresultat" i ratt-fel-termer. Med sorte
ringsutbytet som grund skapar man dock vissa mojligheter att jamfora resultat med Av
fallsgruppens undersokningar, aven om de nya begreppen har vasentliga avvikelser fran 
de etablerade. Vid en narmare granskning av undersokningens dataunderlag kan jag 
emellertid inte anvanda vare sig radata eller beraknade varden for jamforelser. Undersok
ningens metod ar allt for oklar eller otillracklig for detta, se vidare avsnitt 7 .4. 

6.10.4.3 Delprojekt "Sex fallstudier" - Relationen manniska teknik 

Konsumentteknik har studerat de olika kallsorteringssystemens funktion i termer av 
relationen manniska-teknik. Dahlman (1992) visar forst pa de avsevarda skillnader i 
forutsattningar som foreligger i de olika verksamheterna, trots likheter i den ytliga 
beskrivningen (t ex "vatt-och-torrt"). Dessutom kommer det fram att vad som i del
projekt 5a hanteras som sex olika forsok med vardera tva underavdelningar (enbostads
hus och flerbostadshus) egentligen ar en serie forsok med flera tiotal olika forut-
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sattningar. Detta gor utvarderingen vansklig. De bedomningsgrunder Dahlman utgAr fran 
ar kvalitetsrelaterade och kan inte tolkas utifdin nagra kvantitativa utgangspunkter. 
Darfor kan inte heller de olika systemen rangordnas pa ett entydigt satt. 

Dahlmans tolkning utgAr fran beskrivningar av de olika systemen gjorda efter en och 
samma mall. Dessa beskrivningar grundar sig pA intervjuer med tvA till tre nyckel
personer, studier av informationsmaterial, en studietur med riklig fotodokumentation. 
Dessa case-studier gar ansprAk pA att vara objektivt beskrivande och sakriktiga. I 
analysen av materialet gars i foljande steg: urval av forutsattningsfaktorer, urval av 
kvalitetsaspekter, bedomning/rangordning av dessa faktorers lokala styrka, en erfaren
hetsgrundad hypotesbildning kring styrkan i sambanden mellan olika forutsattnings
faktorer och kvalitetsaspekter samt till slut en "hypotesformulering" kring forvantade 
skillnader mellan de sex kallsorteringssystemen med avseende pA kvalitet. 

Som forutsattningsfaktorer valjer Dahlman opinionsklimat, kallsorteringens status, 
informationsinsatsens kvalitet, anvandningen av incitament, hushAllspopulation och 
bebyggelseform samt systemets praktiska utformning i termer av fraktionsdefinitioner 
och -prioriteringar samt lamningsavstAnd. 

Som kvalitetsaspekter valjer Dahlman deltagandeniva, sorteringsutbyte (som ar projektets 
ersattning for Atervinningsgrad), felsorteringsgrad (som ar projektets ersattning for 
renhet), miljokonsekvens, missnojes/tillfredstallelseniva samt systemets formAga att 
generera kretsloppsforstAelse. 

Dahlman arbetar bitvis utifran vad som skulle kunna kallas en hermeneutisk utgAngs
punkt. Han varderar och diskuterar hur de olika kvalitetsaspekterna kan pAverkas av de 
beskrivna forutsattningsfaktorerna, som vi av erfarenhet vet ar betydelsefulla, om an inte 
alena avgorande for ett kallsorteringssystems funktion. Darefter fratnstaller han vad han 
kallar "hypoteser", som han provar mot tillgangliga data. I detta skede frAn gAr han sin 
metod for att istallet vardera systemen i rangordningstabeller. Ur denna hantering vaxer 
forstaelsen foga. Det tydligaste resultatet i undersokningen var att prioriteringarna i 
kallsorteringssystemet har mycket stor betydelse. Med tydliga prioriteringar fAr man 
nagot lag atervinningsgrad, men hog renhet. Med otydliga prioriteringar kan man satnla 
in storre mangder av olika fraktioner, men med mattligt kvalitet i termer av renhet. 

6.10.4.4 Delprojekt "Kallsorteringens miljokonsekvenser" 

Eftersom studien inte ar rapporterad, och jag endast har tillgang till rAdata och preli
minara resultat, som valvilligt stiillts till mitt forfogande av Ulf Nordberg, skall jag inte 
diskutera denna delstudie annat an utifran ett par principiella fragestallningar. 

Tungmetallerna ar manga gAnger den kanske mest brannande fragan nar man diskuterar 
komposters kvalitet. Det har tidigare visats att kallsorteringen kan ge vasentligt lagre 
halter tunga metaller i komposten jamfort med maskinell separation av blandat hushalls
avfall, set ex Jonsson (1990) samt Assarsson och Berg (1990). I denna studie bekraftas 
detta. De prov som sants till kompostering i Ludvika ar sA stora, och provtagningen sA 
noggrann att resultaten kan anses ge en god indikation pa de komposterbara materialens 
kvalitet for de provomraden de representerar. Det gAr inte att anvanda materialet for att 
sarskilja olika sorteringssystem at, eftersom man inte kan gora atskillnad pa det material 
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som kommer fran en- och flerbostadshus. Proverna representerar saledes den tid, den 
blandning av bebyggelse och den dynamik som varit for handen. Har blandas okontrol
lerat komposterbart material fran olika typer av bebyggelse, med olika grad av etablering 
och ibland rent av med olika introduktionsvillkor for de boende. 

Provet fn1n Boras utgors av svarta pasar fran de omkring 12.000 hushall som anslutits 
till systemet med svarta och vita pasar. Huvuddelen av dessa bor i enbostadshus; 
omkring 2.000 hushall bor i flerbostadshus. I de tidigare analyser som gjorts har vi 
konstaterat att blyhalterna haft en sjunkande tendens och tarde hamna val under 100 mg 
Pb per kg TS. Analysema i Ludvika visar pa ett medelvarde av 19 mg Pb per kg TS i 
rakomposten och omkring 60 mg Pb per kg TS i den fardiga komposten. Med tanke pa 
tidigare analyserna, och de forhallanden som radde vid provtagning for dessa, ar de ovan 
presenterade haltema trovardiga. 

Man kan annars allvarligt ifragasatta det samordnade kallsorteringsprojektets grundlag
gande metod eller brist pa metodologisk analys: 

Oavsett hur val de olika matningarna och analyserna genomforts blir en undersokning 
aldrig battre an vad den primara provtagningen ar. Jag skall har inte diskutera den teknik 
som anvandes vid forbrannings- och komposteringsforsoken. Jag skall inte heller 
diskutera provtagnings- och analysteknik i sam band med studier av rokgasernas samman
sattning eller det komposterbara materialets och kompostens kvalitet med undantag fran 
metallananlyserna i kompost och rakompost. Jag pekar enbart pa nagra av de omstan
digheter som radde da man forsag forsaken med kompostering och forbranningsforsoken 
med ramaterial, dvs hur den primara provtagningen gick till. Detta ar namligen viktigt 
for hur man skall tolka delresultaten. Det ar aven grunden for att jag inte kan anvanda 
den information som projektledningen30 erbjudit sig stalla till mitt forfogande. 

Det ar naturligt att alia inblandade kommuner varit mana om att sa snabbt som mojligt 
samla ihop tillracklig mangd material till komposterings- och forbranningsforsoken. I 
den situationen tar man tillvara aUt relevant material som genereras i de egna forsoken. 
Man tar det tillvara sa som det levereras in av renhallaren. Detta betyder att material
blandningen till sitt innehall bestams av den fordelning av lagenheter i en- och 
flerbostadshus som rakar vara for handen, liksom av fordelningen mellan gamla inkorda 
forsoksomraden och nyintroducerade omraden. Som framgatt tidigare ar det inte heller 
ovasentligt under vilken arstid provet samlas in. 

Flera av de kallsorteringsforsok som levererat material till forsaken med kompostering 
och forbranning ar sma, sa sma att man varit tvungen att lagra materialet under mycket 
lang tid, upp till 37 veckor. Ingen har lagrat material kortare tid an 16 veckor. Denna 
lagring har skett under varierande omstandigheter; utomhus under bar himmel eller under 
tak. Materialet utsatts for vata eller uttorkning och inte minst for biologisk 
nedbrytning i varierande takt beroende pa tillgang pa fukt, syre och naringsamnen. I det 

30 Vid ett telefonsamtal i slutet av augusti 1992 bad jag projektledaren Hakan 
Rylander (Svenska Renhallningsverksforeningens VD) om att fa ta del av 
Flyhammars m.fl. rapport. Jag blev da erbjuden att aven ta del av andra inkomna 
delrapporter, varvid jag tackade ja till Sven Dahlmans rapport (Dahlman 1992) i 
koncept. 
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komposterbara materialet sker denna nedbrytning foretradesvis under anaeroba forhiDlan
den. Kompostmaterialet var vid leverans till komposteringsverket i Ludvika i alla stadier 
av forruttnelse. 

Oavsett vilka data som kunnat genereras och vilka statistiska samband som kunnat 
beraknas ar det svart att se att resultaten skallleda till nagon djupare forstaelse for kall
sorteringens miljokonsekvenser annat ani undantagsfall. Ett sadant undatag ar bestam
ningen av tungmetallhalten i fardig kompost. U ndersokningens upplaggning ger emel
lertid ingen grund for nagon djupare forstaelse for de krav det insamlade materialet 
kommer att stalla pa komposteringstekniken- och i dess forlangning emissionema fran 
komposteringsanlaggningen liksom den fardiga kompostens kvalitet i termer av nedbryt
ningsgrad innehiDl av naringsamnen etc. Nagra av dess problem bar emellertid kunnat 
kringgas genom att man gjort forsok med mindre mangder farskt komposterbart material 
fran Borlange, (Nordberg 1992). 

En liknande grundproblematik finns naturligtvis aven kring forsoken med forbranning. 
Det lagrade materialet motsvarar inte sakert det ursprungliga. Dartill kommer de problem 
som ar forknippade med att i en viss anlaggning forbranna ett material eller ett bdinsle 
som anHiggningen inte ar byggd for. 

6 .. 11 Internationella erfarenheter 

Kallsortering ar naturligtvis inte enbart en svensk foreteelse. Den kallsorteringsbaserade 
atervinningen ar utbredd i bela Europa och pa frammarsch i N ordamerika och den indu
strialiserade delen av Asien. Kallsorteringen vaxer nu langsamt in i den vasterlandska 
livsstilen. Europa ar i flera avseenden ledande nar det galler den moderna kallsorte
ringens utveckling. Bade Danmark och Tyskland anses av manga ha en i flera avseenden 
mer utvecklad kallsortering an Sverige. Den i Sverige nu narmast landsomfattande glas
insamlingen i storbehallare - sa kallade igloor - hamtades fran davarande Vast-Tyskland, 
och tillampas efter viss lokal anpassning i bela Europa. Inspirationen till "vatt-och-torrt" 
systemet hamtades, som tidigare namnts, ocksa i Vast-Tyskland, dar det utvecklats som 
"Griine Mlilltonne" i olika varianter. Iden med de grona tunnoma finns aven pa andra 
hiDl. Insamlingssystemet i Neunkirchen i Osterrike med tillhorande sorteringsanlaggning 
visades upp som ett bra exempel i mitten av 1980-talet. 

I Danmark gjorde man tidigt forsok med insamling av papper och glas i flerkammarfor
don. Ar 1982 etablerades ett forsok i Farum omfattande 2.000 villahushall, som efter 
drygt 8 manader utvidgades till att omfatta 3.500 hushall. I slutet av 1980-talet utveck
lade man flera olika system for omhandertagande av den komposterbara delen av hus
hiDlsavfallet. I AFAV-regionen (Fredrikssund med grannkommuner) utvecklades 1986 
ett system liknande det ursprungliga Boras-systemet med separat insamling av kom
posterbart material och en brannbar rest varannan vecka vardera. Boras svarta och vita 
pasar bygger pa en ide som forst forverkligades i Vejle. 

Lokal kompostering forekom i form av gruppk01npostering bland flerbostadshus i ZUrich 
redan i mitten pa 1980-talet och var foremal for flitiga studiebesok. Den schweiziska 
losningen pa lokala komposters utforande passade emellertid inte Sverige, med vara 
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hoga hygieniska krav. Har kom vi isHillet att satsa pil hemkompostering i varmekom
postorer, en teknik som bl a utvecklats i Finland dar den provades i Espoo i mitten av 
1980-talet. I Norge finns en tradition for insamling av matavfall till djurfoda. Under 
slutet av 1970-talet genomfordes forsok i Notodden med insamling matavfall med 
modem teknik, och fragan om sadan insamling tas sHindigt upp, t ex pa de regelbundet 
clterkommande V AR -dagama i Trondheim. 

I USA visar den offentliga statistiken pa att atervinningen varierar stort mellan de olika 
delstatema och till dels ar framgangsrik. Den US-amerikanska kallsorteringen och ater
vinningen ar framst inriktad pa torra material som tidningspapper och forpackningar, dar 
aluminiumburkar och glasflaskor spelar en betydande roll. Intresset for komposterbart 
material ar relativt litet, och dar det utvecklas program for kompostering ror det sig 
framst om park- och tradgilrdsavfall. I genomsnitt atervinns en tredjedel av tidningspap
peret, en femtedel av mangden glasflaskor och drygt halften av aluminiumburkama. I 
en sammanstallning av de mest framgangsrika atervinningssystemen i USA rankas 17 
olika atervinnings- och komposteringsprogram. Endast fyra av dessa galler system for 
mer an 20.000 personer, och tva av dessa galler system storre an 100.000 invanare. 
(Institute for Local Self-Reliance 1991). Insamlingstekniken ar primitiv ur europeiskt 
perspektiv, med stora insatser av manuellt arbete, som en naturlig utveckling av den 
amerikanska renhallningen, men som i Europa automatiserats sedan lange. Atervinnings
programmen ar frivilliga, men efterhand blir allt fler av mer obligatorisk karaktar som 
pabjuden kallsortering (mandatory programs). Inte sallan finns en atervinningsansvarig 
i kvarteret med uppgift att dels finnas till hands for fragor, dels genom egna initiativ 
motivera dem som inte deltar i kallsorteringen. Det finns i USA idag ett stigande 
intresse for den europeiska kallsorteringstekniken och kanske sarskilt for den hogt 
automatiserade med automatiska insamlingssystem och inslag av maskinell separering. 

Den japanska kallsorteringen har ungefar samma inriktning som den amerikanska, med 
fokus pa forpackningar. Omkring 40% av saval aluminiumburkar som stalmantlade 
burkar samt omkring 50% av glasforpackningama samlas in for atervinning. Narmare 
50% av den totala pappersmangden atervinns. Liksom de amerikanska systemen byggs 
den japanska kallsorteringen upp kring frivilliga progratn. Det allmannas intresse for att 
minska avfallsmangderna loser de storre siliderna kommunerna genom okad avfallsfor
branning, och det gangse sattet att kallsortera i Japan innebar att man skiljer brannbart 
avfall fran icke brannbart, se Tanaka (1988). 

Trots att det skett ett omfattande utvecklingsarbete pa flera hall i Europa ar det patagligt 
svart att finna artiklar i fackpressen som rapporterar forskning pa omradet. De forsta 
rapportema berorde utredande mojligheterna att genomfora kallsortering pa olika orter, 
t ex Doedens (1979) och Vogel (1978, 1979). Under senare ar senare okar antalet 
artiklar och beror da framst nationella rapporter om kallsorteringens status och 
kommunemas egen rapportering om sitt utvecklingsarbete i samband med massor och 
konferenser se t ex Askerud (1988), Berg-Christensen (1987), Bonda (1978), Bunk 
(1979), Christensen och Christensen (1988), Diesen (1989), Erasmus (1979), Hirsbak 
(1987), Hult (1987), Holvik (1987), Janssen och Knoch (1989), Kjellmaeus (1988), 
Mertens (1985), Nilsson (1988). 

Utvecklingen i Vast-Tyskland finns redovisad i ett par artiklar med atminstone nagot 
matt av vetenskapliga ambitioner. U ndersokningar av systemet med grona tunnor for 
insamling av atervinningsbart material behandlas av Kiefhaber och Becker (1984) samt 
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Kiefhaber och Hassler-Kiefhaber (1985), som redovisar forsok bland 3.100 hushAll i 
Donnersbergkreis. Insamling av papper, glas och metaller ide grona tunnorna medforde 
30% reduktion av avfallsmangderna i ett system som tycks vara uppskattat av befolk
ningen. Endast 5% finner systemet daligt och 20% redovisar ingen uppfattning. 
Kiefhaber och Hassler-Kiefhaber (1985) redovisar en insamling av 57 kg papper, 10 kg 
glas och 8 kg metaller samt 165 kg restavfall per invanare och ar. Mellen och Scheffold 
( 1985) beskriver resultatet av inforande av grona tunnor i Ostrhauderfehn. De konstaterar 
att ju bekvamare insamlingssystemet ar, desto fler manniskor deltar. Over halften av de 
deltagande hushAllen ville utoka insamlingen till att aven omfatta plaster och textilier. 
1985 var atervinningsgraden for papper 58%, for glas 61%, samt for metaller 42%. i 
forsta fasen. Som bast atervanns 95 kg /inv och ar innebarande 70-90% atervinningsgrad 
for de namnda materialgrupperna. Kostnaden uppgick till DM 8.50-13.40. Har skall 
papekas att man redovisar en mycket stor mangd glas insamlat glas - 30,46 kg per 
invanare och ar. 

Insamling av atervinningsbart material i transparenta sackar redovisas av Biedermann 
(1985), som redovisar insamling av 26 kg atervinningsbart material per invanare och ar 
i ett omrade i Hannover. Av det insamlade var 45% glas och 55% papper. Doedens, 
Thomas och Weber (1986) har gjort en noggrannare studie over en storre del av Hanno
ver. Atervinning genom insamling av sackar okade reduktionen av avfallsmangderna, 
fran 7,4% till 19,6%. Aterstoden - 215 kg avfall per invanare och ar lades pa deponi. 
I ett forsoksomrade (30.000 personer) samlades aven komposterbart material in. 50 kg 
per invanare och ar kunde samlas. 

Insamling av komposterbart material har skett under beteckningen "Bioabfall", vilket inte 
skall forvaxlas med "Restmiill" eller "Nassmiill", som betecknar avfallet vid insamling 
av atervinningsbart material i "Griine tonnen" (grona tunnor). De forsta rapporterna om 
insamling av "Bioabfall" t ex Wustmann m fl (1987) samt Henssen och Henssen (1987) 
beror tradgardsavfall och annat gronavfall. Under 1991 kommer de forsta rapporterna 
om insamling av komposterbart koksavfall satt i storre sammanhang. Hangen (1991) 
rapporterar om hur man i Landkreis Bad Kreuznach under 1987 tog i drift ett nytt 
kompostverk. Den ursprungliga tanken pa att behandla blandat avfall i kompostverket 
overgavs genast, och man planerade for rent komposterbart avfall i "Biotonnen". Varen 
1989 paborjades insamling bland 20.000 invanare med hamtning i 14-dagars interval!. 
Renheten var 98% vid ett stickprov om 9,44 ton avfall. Man kom sedan att samla 
komposterbart material inklusive pappersfraktion tillsammans och beraknade att erhAlla 
168 kg komposterbart material inklusive pappersfraktion per person och ar. 

Den kompost som producerades i kompostverket harstamtnade till 85% fran dessa 
"Biotonne" och resten fran tradgardsavfall. Kvaliteten var god med redovisade 66 mg 
Pb per kg TS som kan jamforas med omkring 60 mg Pb per kg TS i Boraskomposten, 
se Bilaga 3, del 3, eller 36-64 mg Pb per kg TS i den av Wustmann m fl (1987) 
redovisade komposten pa park- och tradgardsavfall. 

Fricke, m fl (1992 a,b och c) har genomfort en lagesbeskrivning for hanteringen av 
"Bioabfalle" i vastra Tyskland, och konstaterar bland annat att det 1991 fanns 88 
lopande projekt med cirka 2,7 miljoner personer involverade, dvs 4,5% av det gamla 
Vast-Tysklands befolkning. Endast 14 av dessa projekt omfattade mer an 50.000 
personer. 35 av projekten avsag koks- och tradgardsavfall, 48 avsag koks- och tradgards-
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avfall tillsammans med smutspappe~ 1. Fyra projekt avs§.g insamling och kompostering 
av koks- och tradg§.rdsavfall tillsammans med papper, som i det av Hangen (1991) 
redovisade projektet. Tungmetallhalten i biokomposten ar beroende av huruvida den 
harstammar fran stadsbebyggelse eller landsbygd, men man har aven funnit regionala 
skillnader. Huvuddelen av den producerade komposten anvands i landskapsbyggnad samt 
i mindre och privata tradgArdar. Endast 5% anvandes for Hickning av avfallsupplag. 

Den tyska svangningen fran "griine Miilltonne" - i Sverige "vatt och torrt" - till in sam
ling av komposterbart material av hog kvalitet innebar en vasentlig kursforandring. 
Grundman och Ganser (1992) rapporterar forsok i Quarzbichl, som resulterat i att de 
grona tunnoma for atervinningsmaterial nu avsatts for rent papper. Man infor en brun 
tunna for Bioabfall (komposterbart material) och den gra tunnan avsatts for restavfallet. 
Pa detta satt raknar man med att kunna skapa en kompost med godtagbara halter av 
tung a me taller. 

Den mer strikt vetenskapliga rapporteringen har framst avsett beteendevetenskapliga 
undersokningar, t ex Ajzen (1987), Ball and Lawsson (1990), Everett (1992), Folz och 
Hazlett (1991), Hortmuth och Katzenstein (1990), Kaysen (1988), Mersky (1988) eller 
mer konsumentvetenskapliga undersokningar som Pocock m fl (1989) och Heiskanen 
(1992). 

Bland dessa arbeten ar det av sarskilt intresse att notera att man finner ungefar samma 
attityder till atervinning, som kommit fram i Avfallsgruppens och Konsumenttekniks 
undersokningar. Det ar helt tydligt att de socialt resurssvagaste grupperna agnar kallsor
teringen mindre intresse an mer resursstarka grupper. Dessa i kallsorteringen mindre 
aktiva klassificeras pa olika satt i olika undersokningar, men ungdomar, laginkomst
tagare, boende i hyreshus aterkommer i de fiesta undersokningar. Heiskanen (1992) har 
i en undersokning omfattande 1077 intervjuer fragat om bl a finlandamas villighet att 
ta alla sina forpackningar till nagon form av centralt uppsamlingsstalle. A v de svarande 
menade 57% att de skulle ta alla sina forpackningar dit, medan 38% menade att de 
skulle ta en del. I ett forsok kring en atervinningsstation vid en matbutik kunde man inte 
uppna samma vilja till atervinning. 

En annan grupp arbeten beror kvaliteten pa insamlat material samt pa komposter till
verkade av olika former av kallsorterat material. A v sarskilt intresse ar da de arbeten 
som forklarar de stora skillnadema i olika komposters tungmetallinnehall, dar flera visar 
pa betydelsen av att man har god kontroll over insamlingsledet, t ex Biedlingmaier 
(1990), Grundman och Ganser (1992), Kehres (1991), Lechner (1986). Kontentan av 
dessa ar vad Grundman och Ganser gor tydligt: Skall man framstalla en ren kompost ut 
hushallens fasta restprodukter maste det bygga pa insamling av ett rent bioavfall, som 
kan inkludera viss del papper. Detta stammer saledes med de erfarenheter som gjorts i 
Boras. 

31 Som smutspapper raknas det jag kallar "hygienpapper" samt kladdiga matforpackningar 
av papper. 
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Kallsorteringstekniken har sA mAnga sidor att en enkel utvardering inte kan gora ansprAk 
pa att val beskriva eller vardera ett kallsorteringssystem. A andra sidan okar in
formationens komplexitet i takt med att utvarderingen gors allt mer omfattande. En 
alltfor forenklad utvardering a ena sidan ingen eller foga forstaelse for huruvida det 
utvarderade systemet ar bra eller daligt, men a andra sidan kan en allt for komplex 
informationsmangd forsvAra forstaelsen, speciellt om den inte ar val strukturerad. 

Olika grupper i samhallet staller olika forvantningar pa en utvardering av kallsorterings
system. Teknikinriktade organisationer - t ex renhallare och kommunens gatunamnd -
ar kanske primart intresserade av vilka mangder som bor eller kan samlas in. Som for
skare kanaliserar man mangdintresset till hur stor andel av det potentiellt tillgangliga 
som samlas in. Dessa bada vyer ser likartade ut men utgar fran vitt skilda perspektiv. 

Brukaren, dvs den som skall leva med kallsorteringssystemet i sin vardag, ser kanske 
mer till hur bekvamt systemet ar att anvanda. Upplever man att man har tillgang till 
insamlingen pa nagot sa nar rimliga villkor? Ar systemet komplett eller saknar det delar 
- t ex hjalpmedel. Kan man enkelt uttrycka dessa sina onskemal? Aven ur renhallarens 
perspektiv torde det vara viktigt att veta att det erbjudna systemet inte upplevs som 
obekvamt, och helst i enkla latt redovisade termer. 

Dessa olika utgangspunkter ger tydligt skilda perspektiv och resulterar i vitt skilda 
metodansatser. I litteraturen finner man tydliga skillnader i uttryck och nyanser. Den 
som genomfor undersokningen kommer att vanda sig till brukaren pa ett helt annat satt 
om han/hon tar brukarens perspektiv an om han/hon tar renhallarens. Det ar stora skill
nader i rapporteringen dar man utgar fran renhallarperspektiv (t ex Askerud 1988, Berg
Christensen 1987, Christensen 1987, Hirsbak 1987, Hult 1987, Holvik 1987, Kjellmaeus 
1988, Nilsson 1988) och dar utgangspunkten ar brukarna (set ex Hultin 1987 a och b 
samt Dahlman 1992). 

Bland de kriterier for utvardering av kallsorteringsforsok, som ar vanligast finns 
mangden insamlat atervinningsmaterial - ibland fordelat per hushall, ibland fordelat per 
person. Nagon enstaka gang aterfinns relationstal t ex atervinningsgrad. Dar finns olika 
forsok att mata hur manga hushall som deltar i forsaken, samt olika matt pa beredvillig
heten att delta. I nagra fall har man aven sokt matt pa kvaliteten hos det insamlade 
materialet. 

Jag agnar storre de len av diskussionen till reflektion kring de matningar och annan 
empiri som jag sjalv medverkat i. Denna reflektion sker mot bakgrund av utvarderings
system som anvants av andra (t ex Everett och Pierce 1992 samt Dahlman 1992). 
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A vfallsgruppen har utarbetat sin metod for utvardering i stort sett utan andra influenser 
an frAn de referensgrupper, som foljt arbetet. I samband med Vaggerydsforsoket under 
mitten av 1980-talet vidgades kretsen kring A vfallsgruppen pA Chalmers i och med att 
Institutionen for Konsumentteknik borjade intressera sig for vissa frAgestallningar kring 
diskbankskApets utformning. Efterhand har en gemensam tvarvetenskaplig metodansats 
utvecklats. Metoden har sedan hanterats lite olika i de tvA gruppema, men fulda ut i 
rapportskrivningen har grupperna samarbetat. I kapitlen 7.3 - 7. 7 diskuteras A vfallsgrup
pens metod mot bakgrund av andras erfarenheter. 

Nar vi tagit oss an den undersokande delen av vAra kallsorteringsprojekt har vi utgAtt 
att det tekniska systemet utgor en sAdan helhet, som redovisats i de teoretiska betrak
telsema i kapitel1-3. Vi visade under grundstudien i BagaregArden pAtagligt lite intresse 
for artefaktema (koksutrustning, uppsamlingskarl, insamlingsfordon, komposteringshjalp
medel etc) och inriktade oss pA att forstA kallsorteringens "i-varden-vara", sarskilt dA 
granssnittet mellan insamlingssystem och vardagsliv. Till detta fogades sedemera 
undersokningar av granssnittet mot naturen och mot samhallsekonomin. 

Med en god grundforstAelse av problemets karaktar, har det varit mojligt att vidare
utveckla det tekniska systemets artefakter efter hand. I fullskaleforsoken i NARAB
regionen i nordvastra SkAne fokuserades dels pA skalproblemet, dels pA insamlingsorga
nisationen. For att mojliggora studien blev vi tvungna att pruta pA onskemAlet att det 
komposterbara materialet skulle samlas in och darmed den teknik som skulle mojliggora 
den insamlingen. Istallet kombinerades insamling av torra material med uppmaningar att 
lokalt kompostera tradgArdsavfall (jamfor detta med dagens intresse for lokal 
kompostering av koksavfall- tio Ar senare). Brukama visades ett nAgot mindre intresse 
i detta proj ekt. 

I samband med Torsten Hultins forsok att etablera ett Atervinningssystem for mycket 
lAngtgAende Atervinning (inkluderande lokal kompostering) i V aggeryd i mitten av 1980-
talet riktades Ater det primara intresset mot brukarna; deras intresse och kunskap samt 
deras behov av vettiga verktyg (don) for genomforandet. I detta sammanhang introduce
rades den konsumenttekniska metoden i kallsorteringen i samband med en undersokning 
av hushAllens behov av hjalpmedel i koket. 

Nar sedan BorAs kommun hade ett akut behov av ett kallsorteringssystem for reduktion 
av mangdema avfall till forbranning och uppHiggning stod Ater insamling och bantering 
av en komposterbar fraktion i centrum. Denna gang mAste sA val brukare som insamlings
organisation sattas i centrum, liksom det tekniska systemets funktion sett ur det snavaste 
av perspektiv. Detta innebar att problemet maste angripas fran flera hAll samtidigt med 
all den metodologiska erfarenhet av utvardering av kallsorteringssystem som fanns 
samlad hos A vfallsgruppen och Konsumentteknik. 
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av 

U ttolkandet av inneborden av vad man menar med ett lyckat krulsorteringssystem mc1ste 
ske mot bakgrund av vad systemet avser - inte bara vad det tycks avse. Man mc1ste 
dfufor analysera vilka bakomligande faktorer som kan pc1verka resultatet. Sven Dahlman 
(1992) kallar dessa "forutsattningsfaktorer". Vi har urskilt sju sc1dana faktorer: 

prioriteringar: Vilka fraktioner, amnen, material betonas och utpekas som 
viktiga? Hur visar man detta i ord och narhet till uppsamlingsstalle? 

opinionsklimat: Hur viktig har avfallsfrc1gan varit i den allmanna debatten 
lokalt? Hur stor vikt har kommunen lagt vid att fora ut sitt budskap? 

de boende och deras resursmassiga forutsattningar for deltagande 

bebyggelsen: Vilka fysiska forutsattningar erbjuder bebyggelsen i form av 
forvaringsutrymmen, narhet till uppsamlings- och hamtningsplatser, tillgc1ng 
till odlingslotter etc. 

informationsinsats samt anviindandet av lokala incitament for introduktion 
och drift 

* status: Ar den aktuella kallsorteringen enbart ett forsok eller utgor den en 
etablerad verksamhet? Synes kommunen och hamtningsorganisation ta 
forsoket/verksamheten pel allvar? 

* kretsloppsforstdelse: Arden aktuella kallsorteringen sA arrangerad i tekniskt, 
organisatoriskt och informationsmassigt avseende att den stods av och sjalv 
framjar kretsloppsforstc1else? 

Med dessa faktorer kartlagda kan man stalla forvantningar pel sitt kallsorteringssystem 
och dess funktion, uttryckt i t ex materiella, sociala, ekonomiska termer. 

7.3.2 Mangd 

Sjalvfallet ar de insamlade mangderna Atervinningsmaterial av varde for forstc1elsen av 
ett kallsorteringssystems funktion- inte minst de forandringar som kan komma till stAnd 
som c1rstidsvariation eller pel grund av olika Atgarder i systemet. Kontinuerliga matningar 
ar dfufor av stort varde for utvarderingen av system for kallsortering. Fdigan om vad 
som ar "mycket" och "litet" Atervinningsmaterial ar daremot inte givet, inte heller vad 
man skall relatera mangderna till- invc1narantalet, antalet hushc1ll (eller lagenheter) eller 
kanske rent av antalet insamlingsbehc1llare eller hamtningsstallen. Det ar inte heller givet 
vilket forfaringssatt man skall bruka nar man mater mangderna. Matproblemet diskuteras 
i avsnitt 7 .4.1. Everett och Pierce (1992) menar att mangden insamlat Atervinnings
material per capita (MRR) forefaller vara det basta mc1ttet pel ett c1tervinningssystems 
framgc1ng. MRR kan jamforas med mangden tillgangligt c1tervinningsmaterial per capita. 
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Eftersom MRR pAverkas av sAval deltagande som atervinningsgraden bland de del
tagande och reflekterar talet dessa fragor. MRR kan emellertid inte lokalisera eventuella 
problem. 

A vfallsgruppen har valt att redovisa insamlingsresultat i vikt per hushAll, som sattes lika 
med vikt per (bebodd) Higenhet. Normalt sett ansattes antalet bebodda lagenheter vara 
lika med totala antalet lagenheter, men i vissa fall mclste hansyn tas till att det kan finnas 
tomma Hi.genheter. Ett sadant fall var de ombyggnadsarbeten som pagick i Sodra Gota 
i BorAs, som betydde att en huskropp i taget tomdes pa folk for att renoveras. En resul
tatredovisning baserad pa hushallen underHittar mojligheterna att utnyttja resultaten for 
att prognostisera mangderna avfall och atervinningsmaterial utifran latt tillgangliga och 
neutrala data. Ett ytterligare skal - som A vfallsgruppen anammade redan i slutet av 
1970-talet- var att man kan rakna med en viss baslast av restmaterial fran varje hem; 
de allra fiesta har en morgontidning, och forst nar familjen ar mycket stor uppstclr 
behovet av ytterligare en. Likasa delas all direktreklam ut till varje hushall och inte till 
varje invanare. 

I bAde den forsta rapporten fran Bagaregarden och i NARAB-rapporten visade vi hur 
skillnaderna i den dominerande dagstidningens vikt kommer att bestamma vilka mangder 
papper som finns tillgangliga for atervinning. Detta innebar, vilket papekats, att kraven 
pel stora mangder papper (per hushall) till atervinning okar i de omraden (storstads
regionerna) dar stora morgontidningar dominerar, medan sma kommuner aldrig kan na 
samma insamlingsresultat (per hushall). Nar man sedan studerar mangderna mer i detalj 
finner man att det inom varje kommun finns stora skillnader mellan olika typer av 
bebyggelse (Arehag m fl 1984, Assarsson Berg 1990 och Berg 1992a). Man far saledes 
inte stalla samma krav pa insamlade mangder per capita eller per hushall i alia delar i 
en och samma kommun. 

7 .3.3 Atervinningsgrad - Utsorteringsgrad 

For att komma tillratta med problemen med svarjamforbara mangdtal kan man pa kon
ventionellt satt overfora absolutvardena till relativvarden. Mangden insamlat material 
relateras del till den tillgangliga mangden i ett tal sotn vi kallar atervinningsgrad. Ater
vinningsgraden ar dimensionslos och anges i procent. Med detta matt skapas en 
omedelbar jamforbarhet mellan olika forsok och olika omraden. Skillnader i angiven 
atervinningsgrad kommunicerar pa ett tydligt satt skillnader i effektivitet i atervinnings
system. 

Relationstalet - den tillgangliga mangden av ett visst material - mates med hjalp av 
plockanalyser av det kvarvarande avfallet. Den resterande mangden i avfallet till
sammans med den separat insamlade mangden utgor den potentiella mangden. Med detta 
forfarande - plockanalys av avfall - kan man konstatera den verkliga potentiella 
mangden. Dar plockanalysen inte ar mojlig kan berakningen av atervinningsgrad ske mot 
bakgrund av mer eller mindre befast kunskap om det ursprungliga avfallet. I bilaga 3 
redovisas en modell for berakning av avfalls mangd och sammansattning, vilken kan 
utgora grund aven for berakningar av atervinningsgrad. Man maste dock nar man 
anvander schabloner - vara tnedveten otn tnojliga lokala variationer, som kan ge 
orimliga cltervinningsgrader, se aven definitionen i kapitel 1. 
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Flyhammar m.fl (1992) foresHtr begreppet "sorteringutbyte" som altemativ till det mer 
etablerade "atervinningsgrad". Inneborden av de tva begreppen ar emellertid besHiktade, 
men Flyhammars definition av "sorteringsutbyte" bygger pa plockanalyser med 
kategorier "ratt", "fel" och "helt fel". Darvid kommer alltid "sorteringsutbytet" att bli 
mindre an "atervinningsgraden" eftersom den senare sa som riktigt sorterat accepterar 
sadant material som inte direkt efterfragats, men inte heller ar skadligt, dvs det som 
Flyhammar m.fl kallar "fel". Sorteringsutbytet i Flyhammars m.fl betydelse blir pa detta 
satt svart att hantera da begreppet refererar till ett stelt normsystem som sa klart kan sta 
i strid med de boendes - de som star for kallsorteringen och kanske vet b~ittre an den 
forenklade sorteringsinstruktion som sprids till alla hushal1. 1 

7 .3.4 Renhet .. felsorteringsgrad 

Det ar en sak vad som samlas in under en viss beteckning och en annan sak vad man 
avsag att samla in. Skillnadema mellan att samla in vatt avfall, som i Eslov, och 
komposterbart material, som i Boras speglar denna situation. I de fall meningen med 
insamlingen ar att sa smaningom producera en god kompost eller ett anvandbart dige
sta2 ar forekomsten av ovidkommande material av centralt intresse. Mater man 
mangden "vatt avfall" (som innehaller icke komposterbara men vata forpackningar) 
kommer insamlingsresultatet att framsta som battre an om man mater pa enbart den 
komposterbara ( efterfragade) delen av denna fraktion. 

Vi har for att komma tillratta med detta definierat renheten, r, som den andel eftersokt 
material som insamlas under en viss kategori. Renheten ar ett dimensionslost tal 
(uttryckt i %) och har sin motsats i fororeningsgraden, ~' (andelen ovidkommande 
material i en viss klass (% ), se aven definitionen i kapitel 1. 

Sundqvist (1991) har som alternativ till renhet arbetat med begreppen, "Ratt sorterat", 
"Tveksamt sorterat" och "Fororeningar". Med utgangspunkt fran dessa begrepp 
kvalitetsbedomer han det material som samlas in samtidigt som han skapar en bild av 
dem som sorterar. Utgangspunkten ar de sorteringsanvisningar som lamnats ut, och for 
att ett objekt skall klassas som "ratt" skall det finnas pa sorteringsanvisningen for den 
fraktion som analyseras. "Tveksamt" ar sadant som inte skalllaggas i fraktionen i fraga, 
men som inte heller stor. "Fororeningar" ar sadant som stor, och inte skall finnas i 
fraktionen. Med dessa begrepp orienterar sig Sundqvist bland sina olika fraktioner, men 
konstaterar aven att sorteringsanvisningarna kanske inte alltid ar tydliga. Begreppet 
"tveksamt" far ett matt av elasticitet, som mojliggor att de boende kan ha en god 
forstaelse for sin sortering, vilket kan motivera avsteg fran instruktionema. Det ar -
dessutom - stundom oklart vad instruktionerna egentligen innebar (sid 21 i Sundqvist 
1991). Han summerar i resultatsammanstallningen "Ratt" och "Tveksamt" och anvander 
i diskussionen (sid 30 i Sundqvist 1991) begreppet renhet utan vidare definition, men 

1 Sorteringsinstruktioner blir av naturen generaliseringar eller forenklingar. Det ligger i 
instruktionens natur att den skall prioritera sakerhet, dvs att hellre namna for fa exempel 
an for manga. Detta for i sin tur med sig att kategorin "fel" ar oanvandbar och kategorin 
"tveksamt" ar svarhanterlig. 

2 Med digestat menas det slam och den fasta rest som aterstar efter rotning. 
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implicit i samma betydelse som avfallsgruppen gjort. 

Flyhammar m.fl (1992) foreslar begreppet "felsorteringsgrad" som altemativ till renhet 
och fororeningsgrad. De baserar sitt begrepp pa plockanalysens klassifikation "Ratt", 
"Fel" och "Belt fel". Liksom Sundqvist utgar de fran de instruktioner som givits i 
samband med introduktionen. Flyhammars m.fl klassifikation ar emellertid i grunden 
oelastisk visavi deltagamas eventuella forstllelse och kunskaper utover instruktions
blankettema. Hurman definierar begreppet "felsorteringsgrad" ar dock oklart, utgaende 
fran den rapportversion som stallts till mitt forfogande. 

Om man vill utviirdera de instruktioner, som ges till de boende fungerar klassifikationen 
"ratt", "tveksamt", "fel" etc utmarkt. Genom att studera vilka objekt som ryms i 
kategoriema "tveksamt", "fel", "belt fel" och "fororeningar" kan man forbattra och 
komplettera sorteringsinstruktionema. 

Om man daremot Staller det utsorterade materialets kvalitet i fokus ar begreppen svar
hanterliga. Med sadant fokus ar det inte intressant att utrona de boendes foglighet eller 
"bokstavstrohet", utan fastmer deras forstaelse for de kvalitetskrav som vi staller pa de 
olika fraktionema, en aspekt av det jag kallat "kretsloppsforstaelse". En tidning i det 
komposterbara materialet maste bedomas som acceptabelt och ratt sorterat, om man inte 
har goda skal for att se det pa annat vis, t ex att tidningen forekommer tillsammans med 
t ex glas, plaster och platburkar pa ett satt som indikerar att det ar osorterat avfall man 
har med att gora. 

Nar man analyserar olika avfallsfraktioner, avfallet i Boras och deponifraktionen i 
Borlange och pa Sodertorn ar det omojligt att korrekt anvanda sig av begreppen "ratt", 
"tveksamt", "fel" etc, eftersom dessa fraktioner ar verksamheternas fallskarmar. Det ingar 
i instruktionema att man i dessa fraktioner skall lagga det man ar tveksam om, liksom 
att icke-atervinnama skalllagga sitt avfall dar. Saledes maste man se alit som hamnar 
dar som korrekt sorterat. 

7 .3.5 Deltagande 

Kunskapen om de boendes benagenhet att delta i ett erbjudet kallsorteringssystem ar 
sjalvfallet av vikt for bedomningen av huruvida systemet ar bra eller daligt. Graden av 
deltagande kan matas dels i form av atervinningsgrad, sotn indirekt ger nagon form av 
besked om deltagandet. En hog atervinningsgrad innebar alltid ett hogt deltagande. En 
lag atervinningsgrad kan emellertid innebara antingen ett helhjartat deltagande av fa eller 
ett halvhjartat deltagande av manga. Everett och Pierce (1992) foreslar "set-out-rate" 
(SOR), dvs antalet hushall som staller ut atervinningsmaterial. En variant av SOR 
anvandes i forsoken i NARAB-regionen, varvid man konstaterade att vid varje 
insamlingstillfalle deltog 56%, medan SOR over fern manader visade att 85 90% av 
hushallen deltog i kallsorteringsforsoken. 

For att bringa klarhet i detta maste man pa ett eller annat satt komma i kontakt med de 
boende och fraga dem om deras deltagande pa ett sadant satt att de dels forstar fragan, 
dels svarar pa ett sadant satt och i sa hog utstrackning att man kan tolka svaren. 



Det finns manga aspekter pa ett kallsorteringssystem, som inte ar direkt kvantifierbara, 
men for den sakens skull inte kan utUimnas. Till dessa ting hor systemets tillganglighet 
for brukarna i termer av bekvamlighet, atkomlighet, enkelhet - svarighet, begriplighet, 
forstaelse med mera. Hit hor aven fragan om vern som ar atervinnare och vern som ar 
icke-atervinnare samt de dartill horande djupare och bakomliggande faktorema som 
motivation, medvetenhet och social responsivitet. 

faktorer som raknats upp ovan bor framst hanteras som data, vilka skall 
tolkas i kontexter av till exempel vardagsliv, relationen manniska-teknik och/eller med
vetande. Vikten av att man tar denna sida av kallsorteringen pa djupaste allvar kan 
exemplifieras med de studier Margareta Dahlberg gjorde i Bollebygd (Dahlberg 1990), 
dar hon av en handelse fann ett groende missnoje med nagra detaljer i insamlingssys
temet. Om detta inte kommit i dagen i tid kunde de till synes sma detaljema blivit den 
tuva som stjalpt hela atervinningsiden i omradet. 

Problemformuleringen kring kallsortering i hemmen har med tiden utvecklat sig mot alit 
mer konsumenttekniska fragestallningar, och darmed kommer allt fler fragor att stallas 
kring brukartillganglighet och i relationen manniska-teknik. Har blir da den konsument
tekniska metoden och tvarvetenskap pa dess villkor styrande. Overvagande av denna 
metod faller utanfor detta avhandlingsarbete. 

Renhallningspersonalens arbetssituation 

Pa samma satt som de boendes relation till kallsorteringen maste dokumenteras och 
forstas som en grund for utvarderingen av kallsorteringssystem maste aven insamlings
personalens arbetssituation redas upp. Ett bra (val fungerande) kallsorteringssystem kan 
inte dras med allvarliga problem i insamlingspersonalens arbetsmiljo eller -organisation. 
Karin Garmer (1990) har gjort en enkel betraktelse i amnet, men nagon metod for utvar
deringar finns inte angiven. 

7 .3.8 Ekonomin 

Man kan aldrig franse vikten av de ekonomiska konsekvenserna av inforande av det ena 
eller det andra kallsorteringsprogrammet. Vid utvardering maste darfor kostnader och 
intakter studeras noga. Avfallsgruppen har genomfort ett par sadana studier, en i 
NARAB-regionen (Arehag m.fl 1984) samt i Boras (Assarsson och Berg 1990). 
NARAB-studien omfattade de klara kostnader och intakter som framstod i en fullskale
tillampning kompletterade med berakningar baserade pa bl.a anbudshandlingar. Till detta 
lades effekter utanfor det monetara systemet. For flera av dessa effekter gjordes 
allvarliga forsok att oversatta dem till kronor och oren, men man hamnar snart i en 
situation dar man kan riskera dubbelrakning och dar man jamfor olika kronor och oren 
med varandra utan nagon kand vaxelkurs. 

I NARAB-forsokets utvardering delades ekonomin upp i tre sektorer- eller om man sa 
vill - studerades i tre olika skalor: fatniljen, kommunen och nationen. I privatekonomin 
lades da vid sidan om taxan aven den tid det tog att halla papper, glas, metaller och 
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textilier skilda fr:1n avfallet. Den kommunala ekonomin gavs tv:1 dimensioner, dels en 
monetar dimension dar det sparade utrymmet i avfallsupplaget gavs ett pris, dels en 
ickemonetar ekonomi kallad den 'politiska' ekonomin, vars viktigaste intak:t antogs vara 
det aktiva samhallsengagemang inom miljov:1rden som ar resultatet av en hel befolk
ningsgrupps aktiva kallsortering. I berakningen av de samha1lsekonomiska effekterna 
adderades till slut s:1 m:1nga olika effekter att vi nodgades konstatera att "Det samhall
sekonomiska nettot ar s:11edes omojligt att berakna. Nettot f:1r samma sv:1romfattade 
dimensioner som en del av den kommunala ekonomin, som kallats den 'politiska' 
ekonomin." (Arehag m.fl 1984) 

I Bor:1s stod Renh:1llningsverkets personal for berakningarna av ka1lsorteringens 
ekonomiska konsekvenser. Berakningarna baserades p:1 tids- och resurs:1tg:1ng som 
konstaterats i forsoksverksamheten. I jamforelsen mellan det svart-vita systemet och det 
traditionella systemet ingick emellertid aven uppskattningar av investeringskostnader p:1 
relativt los grund. 

De utvarderingar av ekonomin som kommit till st:1nd inom det samordnade kallsorte
ringsprojektet ar inte kanda i skrivandes stund. 

7 .3.9 Resurshushallningen och miljokonsekvenserna 

Vid diskussioner kring de ekonomiska konsekvenserna av olika insatser for att forbattra 
miljon eller for att oka resurshush:1llningen forekommer ofta ett behov av att skapa en 
bild av hur resurshush:1llningen p:1verkas. For att komma detta behov till motes har p:1 
olika h:111 utvecklats metoder for miljokonsekvensbedomningar. I dessa metoder ligger 
forsok att forst deskriptivt hantera miljokonsekvenserna for att sedan kvantifiera dem. 
Avfallsgruppen har inte gjort annat an overgripande s:1dana beskrivningar, vilka mest 
fungerat som illustration till miljoeffekterna av de olika kallsorteringsforsoken. I den 
forsta rapporteringen fr:1n Bagareg:1rdsforsoket (Berg m.fl. 1981c) gjordes n:1got som kan 
kallas en resurskonsekvensbeskrivning baserad p:1 ett forsok att kvantifiera energibe
sparingen vid :1tervinning jamfort med produktion ur jungfruligt material. Till detta lades 
aven jamforelser mellan :1tervinning och energiutvinning. Dartill kmn en beskrivning av 
vad som kallades "ekologiska konsekvenser" dar vi kvalitativt och kvantitativt beskrev 
konsekvenserna av forbranning vid Savenas A vfallsvarmeverk. Vi avstod emellertid fr:1n 
att forsoka beskriva n:1gra troliga eller sannolika forandringar av utslappen som effekt 
av en tillampning i full skala av den kallsortering som forekom i Bagareg:1rden. I denna 
rapport gjordes aven ett forsok att ge en bild av att aven :1tervinningsprocesserna som 
s:1dana kan skapa nya miljoproblem. 

Aveni rapporteringen fr:1n NARAB-forsoket (Arehag m.fl 1984) fanns n:1got av detta 
med, men i denna rapporteringen gjordes mycket stora anstrangningar att konvertera alla 
data och uppgifter om resurser till monetara tenner. I det avslutande kapitlet som fr:1gar 
"Hur 1:1ngt n:1r NARAB-systemet?" gars emellertid en reflektion i termer av total mangd 
:1tervunnet material reflekterande inbesparade jungfruliga resurser. 

I rapporteringen fr:1n Bor:1sforsoken har konsekvenserna for den yttre miljon i stort sett 
givits en ytlig beskrivning, dar vikten laggs vid att avfallstnangderna minskat radikalt, 
n:1got som givits ett egenvarde ity resten :1terfors i samhalleliga kretslopp. Ett annat m:1tt 
p:1 miljokonsekvenserna uppgavs vara att produktionen av kompost i stor skala torde 
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medfora att konsumtionen av torvbaserade jordforbattringsprodukter samt konstgodsel 
och tradgardskemikalier minskar. Dessa formodanden har emellertid inte kunnat 
kvantifieras. 

Kompostens kvalitet i flera aspekter bar ocksA med miljokonsekvenserna att gora. Hit 
kan foras sAdana aspekter som tungmetallhalt, forekomst av plastbitar och annat skrap, 
eventuell forekomst av oonskade polyaromatiska kolvaten etc. Hoga tungmetallhalter i 
komposten ar forknippade med onodigt spridning av tungmetaller pA odlad mark. Som 
mAtt pA vad som ar hoga och lAga halter anvandes Naturvardsverkets riktlinjer for slam 
pA jordbruksmark. Som ytterligare ett mAtt- och en skarpning av kraven - skulle man 
kunna anvanda tungmetallhalten i rena tradgardskomposter. Forekomsten av plastbitar 
och annat skrap ar framst ett utseendemassigt problem vid mAttlig kompostanvandning, 
men pA sikt kan sAdan plast bilda barriarer i marken, som lokalt forhindrar fuktvandring, 
grodd eller rotbildning etc. I den redovisning som skett i BorAs-rapporten finns en enkel 
betraktelse over tungmetallhalter i komposten, men inga mAtt bar angivits pA skrap eller 
eventuella organiska fororeningar. 

Diskussion kring rnatningar och berakningar 

7 .4.1 Matning av mangden insamlat material 

Vid matning av mangden insamlat material star man infor foljande val av provtagnings
och registreringsmetoder: 

Hela populationen 
Vikt 

Stickprov 
Volym 

0 

0 

0 Matning varje insamlingstillfalle Matning vid farre tillfallen 

Aldre redovisningar av avfallsmangder - och stundom aven av avfallets sammansattning 
- baseras pA volymen avfall. Detta forklaras av det mest pAtagliga intresset for avfall 
forr: bortforsling och kvittblivning pA nAgon tipp. Matningens essens lAg i att fA fram 
den totala volymen, och frAn den kunna berakna transport- och kvittblivningskost
nadema. Idag bar vi emellertid av flera skal storre intresse i matning av vikt. Med denna 
bas kan man t ex dimensionera processer och berakna t ex sparade naturresurser som 
effekt av Atervinning. Det finns vid sidan om detta ett instrumentellt motiv. Det ar 
mojligt att med god noggrannhet mata vikt, men inte volym, eftersom flera avfalls
fraktioner ar latta att komprimera (t ex plastfolier, plastflaskor, papper och kartong). I 
nAgra fall har vi andA matt volymen, men dA under val definierade forhAllanden for att 
kunna berakna skrymdensiteten i t ex ett fordonslass, och med denna Aterfora volymer 
i fordonet till ungefarliga vikter; Ett satt att klara sig undan fordonsvagning dar ingen 
fordonsvAg finns att tillgA enkelt. 

I BagaregArden valde vi den mest noggranna metoden: Hela populationen och vagnin~ 
av bela flodet vid varje insamlingstillfalle. Tack vare relativt noggranna instrument 
blev matningarna pAlitliga. Metoden var emellertid tidskravande men med ett bra data-

3 SeltervAgar med noggrannheten +/- 0,5 kg i intervallet 30-100 kg 
+I- 0,1 kg i intervallet 0-25 kg 
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material att falla tillbaka pa kunde matningarna minskas till att ske vid endast ett tillfalle 
i veckan utan att vasentlig information gick till spillo. I botten fanns da nagot som skulle 
kunna kallas en enkel modell for berakning av avfallsmangdema pa basis av det forenk
lade matprogrammet. 

Det finns bara ett satt att registrera verklig mangd atervunnet material noggrann 
vagning av allt material som samlas i varje klass. Noggrannheten utmarks av att varje 
del vags in med atfoljande taravagning. En standardisering av taran kan vara fatal. Vid 
taraviigning av olika karl i Bagaregardsforsoket visade sig karl av samma slag variera 
i vikt med upp till 10%. Vid viigning av Jordon med standardiserad tara kommer stora 
skillnader i vikt att uppsta vid full och tom tank. ytterligare forstarkning av 
skillnadema kan ske beroende pa om dackupsattningen ar ny eller sliten, om man 
anvander sommardack eller vinterdack, om fordonet har forsetts med snokedjor etc. 
Detta kan tillsammans gora flera hundra kilo pa ett komprimerande insamlingsfordon. 
Om da lasten - i en forsokssituation - ar liten (nagra hundra kilo eller nagot ton) blir 
taran en vasentlig felkalla. Det ar darfor viktigt att all vagning sker med in- och 
utvagning av fordon da den inkorda vikten anvands som registrering av mangderna. 

Det finns tillfallen - som i Boras, men sarskilt i NARAB-regionen - dar vagning inte 
lampar sig i alla situationer. Dar maste man forse sig med altemativa mojligheter. I 
NARAB-regionen genomfordes ett antal skrymdensitetsmatningar pa lass i insamlings
fordonet, varefter fordonet marktes upp sa att foraren i samband med varje tomning 
kunde gora en relativt god bestamning av volymema insamlat material. Med hjalp av 
skrymdensitetsmatningarna kunde sedan den insamlade mangden beraknas med god 
sakerhet over ett par manaders insamling, men med viss risk for felbedomning av vikten 
pa varje enskild insamlingsrunda. 

I Boras genomfordes liknande uppskattningar av pappersmangderna, dar foraren - utan 
hjalp av marken - uppskattade fyllnadsgraden i de olika behallarna. Vi fullt lass vagdes 
fordonet in och den vagda mangden papper fordelades sedan efter uppskattad volym i 
containrarna. Forfarandet var omstandligt och kan ha medverkat till de relativt stora 
variationer i pappersmangderna som pa sina hall registrerats i Boras. Ser man till variati
onema i "Ekorrens" insamling i NARAB-regionen ar uppmarkningen av behallarna till 
god hjalp, och de minskar risken for stora systematiska fel relaterade till den som "laser 
av". 

I samband med forsaken pa Hassleholmen i Boras uppmarksammades ytterligare en risk 
for fel i den kontinuerliga matningen av avfallsmangder - sannolik ohorsamhet. I 
samband med att forsoket sattes igang paborjades en kontinuerlig registrering av insam
lade mangder avfall och komposterbart material. Insamlingspersonalen hade tydliga order 
om- och extra betalt for att de enbart skulle samla i forsoksomradet och separat vaga 
in detta material. Nar data sedan borjade sammanstallas visade det sig att invanarna pa 
Hassleholmen genererade avfall i en brant stigande mangd sedan forsaken paborjats. 
Dessutom forefoll de generera mer avfall an vad som registrerats i nagon grupp boende 
i flerbostadshus tidigare - avvikelsen var stor fran det fysiskt och socialt jamforbara 
Oxhagen i Orebro, dar matningar genomfordes i samband med forsok med glasater
vinning (Berg och Nilsson 1985). Vid jamforelse med de mangder som kunde beraknas 
pa basis av data fran stickprovtagningar (for plockanalys) som genotnforts pa Hasslehol
men visade det sig att vantevardet for avfallsmangdema var betydligt lagre an de av ren
hallaren uppmatta och mer i linje med vad som registrerats i Orebro ett par ar tidigare. 
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Vid ett tillfalle vid arsskiftet 1988/89 kunde vi av en handelse konstatera att renhMlarna 
plockade med sig avfall frful en fastighet utanfor forsoksomdidet, vilket p(\talades. Efter 
denna handelse registrerades nagot mindre mangder an tidigare. Vid ytterligare 
patryckningar om vikten av riktig matning antog mangderna en sjunkande tendens, men 
forst sedan vii samband med insamlingen vagt ett stickprov sa stort som 45% av alla 
karl och sackar kom mangderna i fordonsvagningen att anta riktiga proportioner4, se 
figur 7.1. 
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Matserie med stora matfel. Mangden insamlat avfall i fran forsoksomradet 
pa Hassle holmen i Boras, mangdmatningar baserade pa fordonsvagning samt 
manuell vagning. 

Studerar man matserien idag - utan kannedom om denna handelseutveckling - kan man 
latt misstolka figur 7 .1. Den skulle kunna tolkas som att befolkningen i omradet radikalt 
forandrar sin livsforing och minskat sina avfallsmangder till halften. Sa ar dock inte 
fallet: Det ar matningen som blir battre, och saledes tarde de sista vardena vara de basta. 

Vid matningen av mangderna insamlat papper i Fristad, Bollebygd och Viskafors stalldes 
ytterligare ett problem pa sin spets: Hur hittar man alla floden, och hur registrerar man 
dem? Problemet i dessa orter var de ideella foreningarnas insamling, som inte lat sig 
matas pa ett naturligt satt; bl.a darfor att insamlingen gick av stapeln pa helgerna. 
Foreningarnas tillstfuld for insamling var forknippat med ett registreringsansvar, men det 
har i efterhand varit svart att fa fram trovardiga siffror. Darfor har foreningarnas 
insamling endast registrerats under de perioder och i de orter dar data varit mest 
tillforlitliga. I ovrigt har vi endast kunnat bilda oss en uppfattning om insamlingens 
omfattning genom intervjuer. I Vaggeryd loste Torsten Hultin matningen av mangden 
insamlat papper genom att med en specialkonstruerad mobil vag folja hela insamlingsar
betet i sitt forsoksomrade, och darvid mata alit insamlat papper. 

Problemet med att finna alia floden och sedan kunna registrera dem har accentuerats i 

4 Vagningen skedde i falt p~ en badrumsv§.g, vilket naturligtvis medforde l§.g precision. 
Fe let kan ha varit maximalt 10% vid vagningen. 
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ett Reforsk-projekt som syftade till en kartHiggning av tillgangligt atervinningsmaterial 
i avfall fran hush all och verksamheter. (Berg 1992a och b) I dessa matningar uppkom 
ofta fragor kring flodet av atervinningsmaterial: "Hur mycket papper eller glas atervanns 
i provomradet under just de veckor nar stickprovet genomfordes?" 

Kontinuerliga matningar maste saledes genomforas med en stor forsiktighet. Vid bruk 
av grova instrument - lass eller delar av lass i fordon, fordonsvagar i kombination med 
standardiserade taravikter maste sarskild vikt laggas vid kontroll av datas rimlighet och 
tillforlitlighet. Likasa maste stor omsorg laggas vid att atminstone skapa en uppfattning 
om storleken pa de floden som inte later sig matas. 

Stickprovtagningen ar - ratt genomford - en bra metod for registrering av avfallets 
mangd och sammansattning. Stickprovets representativitet kan emellertid diskuteras, och 
bor i avfallssammanhang ses som representerande just det skede i vilket stickprovtagits. 
Detta innebar att en enda stickprovtagning enbart kan spegla den handelse (den vecka) 
da stickprovtagningen skett. Lat oss anta att stickprovtagningen sker den vecka/manad 
nar IKEA-katalogen distribueras eller nar telefonkatalogen byts ut. Da kommer en 
mycket speciell mangd material att foras till avfall och atervinning, nagot som inte ar 
representativt for resten av aret. Vid aterkommande stickprovtagning kommer detta att 
bli uppenbart, och det kommer da att kunna tolkas mot bakgrund av just kataloghan
delsen. Tolkningen underlattas av plockanalyser, som kan ge en mangfacetterad bild av 
bade avfalls och atervinningsmaterials sammansattning. A ven andra handelser eller 
skeenden av mer varaktig karaktar paverkar det enstaka stickprovets representativitet. 
Till dessa hor t ex de i samband med jul- och paskhelgema samt skolavslutningen patag
ligt stigande mangderna glas liksom arstidsvariationema i konsumtionen av frukt och 
gront med en topp under hasten. Enstaka stickprov for mangdmatning ar saledes mycket 
svarhanterligt. Som instrument for kalibrering av mangdmatning genom fordonsvagning 
kan emellertid en uppsattning stickprov vara av utomordentligt varde. 

7 .4.2 Plockanalyser 

Plockanalysen har tillsammans med mangdmatningarna varit stomtnen i de matningar 
som genomforts i alla Avfallsgruppens projekt. Plockanalysen ger en bild av 
fordelningen mellan olika materialslag, men den kan samtidigt ge kvalitativ information. 
Var matavfallet ett utslag av sloseri eller var det "ofrankomligt" avfall t ex ben och 
potatisskal? Hur fungerar sorteringsinstruktionerna, visar aterkommande fynd i plockana
lysen att sorteringsinstruktionen behover fortydligas eller rent av att befolkningens 
forstaelse for grundproblemet gar utover sotteringsinstruktionens forenklingar? Hur 
anpassar befolkningen sin konsumtion till den atervinningsinriktade resthanteringen -
valjer man mer atervinningsbara forpackningar, valjer man mer lattnedbrytbara blojor? 
Ar man mer man om att skilja ut miljofarliga amnen och grazoonsavfall fran avfallet an 
tidigare? 

Plockanalysen har tva primara metodologiska fragestallningar: 

Vilka klasser skall representeras. Hur byggs dessa klasser upp, hur kan de 
forenklas respektive vidareutvecklas i detaljeringsgrad. Vilka av de grundlaggande 
fragestallningarna skall plockanalysen besvara. 
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Hur sker provtagningen; Vad skall provet representera och hur skall provtagningen 
gil till? Hur stort skall provet vara och hur ofta milste man provta varje enskild 
materialstrom? 

Valet av klasser i plockanalysen ar beroende av kunskapsintresset. A vfallsgruppen har 
i alla sina analyser utgil.tt friln en nyttoaspekt pA restprodukterna, och darifriln sokt 
klasser och underklasser, se tabell 7 .1. 

Avfallsgruppens klassindelning vid plockanalyser. 

Atervinningsbart material 
komposterbart material 
papper 
plaster 
me taller 
glas 
textilier 

Ovrigt bdinnbart material 
Ovrigt obdinnbart material 
Miljofarligt avfall 

darav batterier 

Denna enkla klassifiering kan efter behov goras mer komplex. Glas har ofta delats i vitt 
och fargat glas. Papper har i vissa fall delats upp i tidningar och annan deinkingkvalitet, 
finpapper, wellpapp samt kartong och ovrigt atervinningsbart papper. Pa liknande satt 
kan aven de andra klasserna delas ner. 

I vilra analyser har enbart rena material forts till de rena atervinningsklassema i 
analysen. Alla kompositer har forts till den bdinnbara fraktionen, liksom de- i och for 
sig - Atervinningsbara objekt som genom sin anvandning blivit sA kontaminerade att de 
inte langre passar for atervinning. SAlunda har papper som anvants som skydd mot farg 
vid mAlningsarbeten forts till den brannbara fraktionen och inte till papperet. 

Vid plockanalyser av kallsorterat material sker bedomningen efter en mer elastisk norm. 
Vissa objekt kan foras till antingen den ena eller den andra fraktionen, t ex kattsand, 
tamkaninens kutterspan, visst hygienpapper etc. De namnda objekten raknas normalt till 
den komposterbara fraktionen. Torrt hygienpapper har emellertid forts till den brannbara 
fraktionen. Om kutterspAnet Aterfinns i en brannbar fraktion kommer det emellertid att 
raknas som relevant, dvs det kommer inte att negativt paverka renheten. LikasA kommer 
en enstaka tidning i det komposterbara materialet att raknas om relevant, om den inte 
Atfoljs av nagot som talar for att den verkligen utgor en fororening. 

Andra, t ex Hovsenius (1977), har bedomt de olika objekten efter det material som utgor 
dess huvudsakliga bestAndsdel. Detta medfor att de fiesta kompositer Aterfinns under 
klasserna papper och plaster. I vAra analyser aterfinns de som brannbara, eftersom de 
forlorat sitt omedelbara atervinningsvarde. A andra sidan har Hovsenius liksom mAnga 
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andra delat upp det vi kallar "komposterbart material" i olika underklasser, t ex 
"vegetabiliskt material", "animaliskt material", "blojor" etc. 

Den minsta provstorleken har diskuterats pa flera hall i litteraturen. En amerikansk (Bell 
1963) och en australisk undersokning (van den Brock och Kirow 1972b) har studerat 
sambandet mellan provpopulationens relativa andel av den totala befolkningen och 
provtagningsfelet. Da provpopulationen utgor 1,5% av befolkningen erholls i Amerika 
ett provtagningsfel om+/- 2,7% och i Australien en standardavvikelse +/- 4%. 

Det anses finnas ett samband mellan antalet objekt (sackar eller karl) och noggrannheten 
i analysen, men samtidigt maste man fora diskussionen om provets storlek i forhallande 
till antalet klasser. Med 180 enheter (i vart fall 180 sackar) skall noggrannheten vara +/-
1 procentenhet och 90%-ig konfidens (Klee och Carruth 1970 i Bagstam och Sundqvist 
1983). Ar detta tillracklig noggrannhet for att klara en utsaga om avfallets karaktar? 
Skall man istallet genomfora plockanalysen tills man funnit minst en av vardera ett pa 
forhand bestamt antal objekt - t ex en sko, ett ficklampsbatteri, en pizzabit, en 
serietidning etc? (Heie 1983). I Norge konstaterade man pa 1970-talet att ett prov borde 
utgoras av tninst 100 kg avfall, men inte storre an att det kan analyseras pa en dag 
(Romsolo i Heie 1983). Senare sporadiska tester kom fram till att provstorleken skall 
vara 100 - 200 kg for att uppna tillracklig noggrannhet (Heie 1983). Klee och Carruth 
kunde inte finna nagon signifikant skillnad i noggrannheten i analyser av hushallsavfall 
i provstorlekar mellan 90 och 700 kg. Leroy m.fl (1992) menar efter en undersokning 
av hushallsavfall i Bern att man klarar sig med 12 upprepade stickprov omfattande 16 
provpunkter och en totalvikt av omkring 120-160 kg per stickprovtagning. Harvid 
uppnadde man 10%-ig precision. 

Innan de egentliga matningama paborjades i Boras gjordes en enkel metodtest i avsikt 
att undersoka hur stort det minsta stickprovet maste vara, for att plockanalysen skall ge 
svar pa fragan om vilken mangd komposterbart material som finns kvar i restavfallet. 
Vardet behovs for att atervinningsgraden skall kunna uppskattas. 
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Figur 7.2 An de len komposterbart material i plockanalyserat avfall fran Sodra Gota 
(flerbostadshus) och Viskafors (enbostadshus) som funktion av antalet 
plockanalyserade sackar avfall (under pagaende forsok). 
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Som framgiir av figur 7.2 ligger hal ten komposterbart in om ett begransat intervall redan 
innan 10 sackar plockats. Mangden papper ar stabilt +/- ett par procentenheter fore 20 
plockade sackar. Vid en likadan analys av pappershalten i restavfallet fran Hassleholmen 
var pappershalten stabil +/- 2 procentenheter vid 20 sackar. Eftersom det p~giir forsok 
ar emellertid spridningen p~taglig. Det finns sackar med avfall som till 70% bestiir av 
komposterbart material, medan andra sackar till endast 25% bestiir av komposterbart 
material. En liknande analys gjordes p~ avfall fr~n Viskafors, i samband med att 
forsoken med pappers- och glas~tervinning samt kompostering av tradgiirdsavfall 
p~borjades. Dar kunde vi konstatera att relativ stabilitet for andelen komposterbart 
materialet upptradde efter 16 sackar. 

Denna noggrannhet var tillracklig eftersom insamlingen av komposterbart material 
ans~gs vara projektets tr~nga sektor. Atervinningsgraden av papper och glas skulle kunna 
raknas p~ langre sikt, efter kanske 3 eller 5 plockanalyser, och d~ skulle man aven hinna 
med flera tomningar av papper och glas och darmed kunna rakna med en viss stabilitet 
vad galler dessa matningar. 

Det har visat sig vara en stor skillnad mellan att analysera avfall fr~n omr~den med 
m~ttliga och stabila ~tervinningsforh~llanden och avfall fr~n omr~den med forsoksverk
samhet. I det senare fallet m~ste man vara uppmarksam p~ att forsoken kan ha slagit 
olika val ut i olika delar av omr~det, vilket kan vara viktigt att iaktta. Darfor bor fler 
prover tas ut i ett stickprovsforfarande i forsoksomr~den an i andra omr~den. En sarskild 
eftertanke skall agnas risken for att svangningar inte bara forekommer i avfallets 
sammansattning rent allmant, utan att detta aven kan overlagras med svangningar i ~ter
vinningsgrad. 

Nar man giir in i ett forsok och tar enbart ett enda stickprov utsatter man sig for denna 
risk. Om stickprovet ar litet, eller om det endast omfattar en begransad del av popula
tionen har man ingen kontroll over vad man mater. Det ar forst nar man ~terkommer 
med en andra provtagning och kan reproducera sitt resultat i ett nytt stickprov eller i en 
annan del av befolkningen, som den forsta matningen kan f~ n~got egentligt varde. En 
stor skillnad i resultat mellan de olika matningarna ar ingen tendens - enbart ett utslag 
av en osaker provtagning. 

Plockanalyser tillgiir s~ att stickprovet tas till den lokal som utgor faltlaboratorium och 
vags in. Sedan toms varje sack for sig p~ ett bord. Inneh~llet oppnas s~ att allt material 
blir tillgangligt. Darp~ saras de olika delarna for hand och flyttas over till sackar - en 
for varje klass. Detta arbete m~ste ske mycket noggrant, eftersom minsta slarv riskerar 
att ge upphov till systematiska fel. Nar sacken ar fardigplockad vags delarna in och 
registreras, varefter nasta sack plockas till dess provet ar analyserat. Sedan mitten av 
1980-talet anvander vi en elektronisk v~g kopplad till en samplingsdator, som lagrar alla 
v~gdata, ger en renskrift i samband med varje enskild vagning och efter matningens slut 
sakerhetskopierar till band. 

Vagningen i samband med plockanalyser sker som v~tvikt, vilket skall observeras. Detta 
innebar vid analys av vanligt blandat hush~lls avfall kommer vissa mangder fukt ha forts 
over fr~n det komposterbara till framst pappersfraktionen. Detta innebar ett fel som de 
fiesta accepterar vid sina analyser. Nar plockanalys sker av kallsorterat komposterbart 
material samt restavfall blir detta fel mindre. Ju battre sorteringen ar genomford, desto 
mindre blir felet. minsta fraktionerna kan bli kansliga for fenomenet med 
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fuktovergang, aven om fukt och kladd endast finns pa ytan. Vid en plockanalys som 
foljdes av tvattning och torkning av plastfraktionen, utford av teknologer pa Hogskolan 
i Lulea5, kunde jag konstatera att mangden fororeningar pa plasten i form av fukt och 
kladd kan uppga till over 20%. Pa samma satt kan rester i konservburkar stundom utgora 
en vasentlig del av metallfraktionens vikt. Darfor bor all fuktig och kladdig plast torkas 
av och alla burkar tommas pa sitt innehall med t ex en gummispatel. Detta gjordes 
aldrig vid plockanalyserna i NARAB-regionen, varfor mangden kvarvarande metaller 
(burkar) i avfallet ar overdriven. Det var i avfallet de fyllda och halvtomda burkarna 
hamnade. I efterhand ar det omojligt att uppskatta felets storlek. 

7 .4.3 Dataunderlaget for berakning av renhet och atervinningsgrad. 

Skall man soka djupare information om ett forsok duger det inte med att genomfora ett 
ens taka stickprov pa flodena av restprodukter. A v diskussionen ovan star det klart att tva 
stickprov vid olika tillfallen ar den absolut minsta provserie som kan genomforas. Ger 
dessa stickprov likartat resultat kan data anvandas for vidare tolkning, men om stickpro
verna ger olika resultat ar de bada odugliga som tolkningsunderlag. 6 Korta matserier 
av plockanalyser maste kompletteras med langre serier av mangdmatningar, som pa ett 
eller annat satt kalibreras enligt den diskussion som forts i avsnitt 7 .4.1. Detta maste ses 
som ett minimum av matningar for vidare tolkning. 

Det ar aven nodvandigt att fraga om vikten av en mycket god noggrannhet vid varje 
provtagningstillfalle. Nar matprogrammet innehaller tidsserier av plockanalyser ar en 
variation +/- ett par procentenheter i avfallets sammansattning inte av sa stor betydelse. 
Den sammantagna provmangden blir snabbt sa stor att det ar mojligt att berakna ett 
noggrant medelvarde for en langre period, t ex ett ar. Tidsserien ger i sig- den mattliga 
precisionen till trots - en bild av eventuella longitudinella forandringar av t ex 
atervinningsgrad eller renhet. 

Med ringa eller mattlig kannedom om de floden man mater i ar det en sjalvklarhet att 
alla data, som anvands som berakningsunderlag for atervinningsgrad, renhet och andra 
likartade parametrar, skall harrora fran samma tidsperiod. Det vore fatalt att a ena sidan 
relatera avfallsmangderna till en period och a andra sidan relatera avfallets samman
sattning till en annan period. Detta ar viktigt vid all matning, men sarskilt viktigt att 
beakta i forsokssituationer dar forsokets egen dynamik kan vara en vasentlig variabel. 

I A vfallsgruppens undersokningar har manniskorna och boendet varit utgangspunkten 
i utvarderingarna. Darfor har det varit naturligt att gruppen alltid varit noga med att 
genomfora en stratifierad provtagning i de fall forsaken omfattat olika typer av boende 
och darmed olika befolkningsgrupper. Detta kan synas vara en sjalvklarhet, och vaxer 
ocksa fram som en sadan nar forskningsfragorna utgar fran ett socialt perspektiv. Nar -

5 Jag Iat de teknologer som laste restproduktteknik p~ samhallsbyggnadslinjen v~erminen 
1982 i kursens inledning genomfora plockanalysen som laboration under Ragnar Nilssons 
ledning. 

6 De visar i sa fall att det antingen fanns skillnader vid de tv~ mattillfallena eller att det 
fanns brister i stickprovtagningen. 
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fnlgoma istallet sHills fnm ett behandlingstekniskt perspektiv kan emellertid den sociala 
aspekten falla bort, och ett oreflekterat stickprov i ett restproduktflode kan bli grunden 
for en matning. fordras inte sarskilt mycket otur for att detta stickprov skall brista 
i representativitet for bela forsoket - eller snarare: det fordras en myckenhet av tur for 
att ett s~.dant prov skall bli representativt for den blandning av boende som involverats 
i forsoket. Mojligheten att darifran tolka konsekvenserna av en fullskaletillampning blir 
minimal. 

J u mer data av varierande natur man har till gang till, des to mindre beroende ar man av 
att varje enskild matning kan uppvisa ett stort matt av precision. Med kalibrerade 
longitudinella matningar av mangden insamlat komposterbart material fran ett visst 
bostadsomrade kan det vara tillrackligt med fyra eller fern plockanalyser av vardera 
komposterbart och avfall for att fa en god uppfattning om det komposterbara materialets 
atervinningsgrad och renhet. Om det dessutom finns uppgifter om hur materialet ser ut 
och beter sig vid de veckoligen forek01nmande hamtningarna samt vid behandling kan 
detta bidra till en fordjupad tolkning av de materiella aspekterna pa atervinningssituati
onen. Detta far nu inte tolkas som att man kan fuska med matningarna om man gar runt 
och tittar pa sopoma. Det jag asyftar ar observationer, vanligen gjorda under en langre 
tid, vilka ger insikter, som pa olika satt relaterar till matdata. Dessa insikter kan resultera 
i att datainsamlingen korrigeras eller utokas, men de kan lika val resultera i att den som 
lange foljt ett forsok kan dra korrekta slutsatser pa ett magert datamaterial fran regelratta 
matningar. Pa detta satt kan i undantagsfall trovardig matt pa renhet och atervinnings
grad beraknas utgaende fran ett mycket litet antal plockanalyser. 

Att vardera deltagandet 

Atervinnare 

Det har haft sina sidor att finna metoder for att utvardera deltagandet i kallsorteringen. 
I Bagaregarden forlitade sig Avfallsgruppen pa utsagor och atervinningsgraden. Forsoks
omradet var sa litet att man ganska snart byggde upp en forstaelse for vern eller vilka 
som inte formadde att delta samt deras motiv. Det fanns dock en tendens till att de del
tagande overdrev sitt deltagande - inte minst i uppropet sedan verksamheten lagts ner. 

I NARAB-regionen gjordes ett par forsok att mata deltagandet, men detta forsok slog 
inte sarskilt val ut. Med viss moda definierades en storsta mangd papper, glas, burkar 
och textilier i en "saker" respektive "sannolik" atervinnares avfall. Med utgangspunkt 
fran dessa definitioner klassificerades ett antal hushall som "sakra" eller "sannolika" 
atervinnare alternativt It osannolika" atervinnare (icke-atervinnare ). Klassifikationen 
skedde efter stickprovtagning pa avfall fran hela kommunen (1,5% av alla villahushall). 
Vid korstabellering av avfallets innehall och "benagenhet att delta" beraknades 50% ha 
god eller mycket god benagenhet att delta. 

Stickprovtagningen kom aven att omfatta dessa familjers atervinning. Vid betraktande 
av flodet av atervinningsmaterial kom nagon av de osannolika atervinnarna att framsta 
i en ny dager, familjen lamnade stora mangder till atervinning, medan nagra av de som 
verkade vara goda atervinnare inte lamnade nagot eller sma mangder. Dessa senare anda 
tankas foras till de deltagande, eftersom de forefaller ha tagit ett mer langtgaende steg -
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de forefaller konsumera mindre. 

Nar hushallen skulle bedoma sig sjalva i en enkat (601 tillfragade) svarade 338 (54%) 
att de deltog i atervinning av alla de fyra materialen. Nar de sedan skulle vardera hur 
mycket de for till atervinningen av de olika materialen foil svaren ut som i tabell 7.2 
nedan: 

Upplevelse av den egna atervinningsgraden 1 NARAB-regionen 1983 
(Arehag m.fl 1984) 

Upplevd atervinningsgrad 

Material 100% 75% 50% 25% 0% 

Plat 63% 6% 7% 3% 16% 
Papper 72% 9% 4% 3% 11% 
Glas 70% 8% 4% 4% 12% 
Textilier 37% 4% 7% 8% 38% 

Med denna tabell som utgangspunkt borde atervinningsgraden for papper ligga over 
80%, for glas over 75%, for plat omkring 70% samt for textilier omkring 45%. Verklig
heten, sa som den framstar i matning av mangder och atervinningsgrader sag nagot 
annorlunda ut -den uppmatta atervinningen nadde inte till de hojder de tillfragade sjalva 
forestallde sig, se tabell 7.3. 

Tabell 7.3 Atervinningsgrad beraknad dels fran det upplevda deltagandet, dels fran den 
insamlade mangden 

Plat 
Papper 
Glas 
Textilier 

enligt 
upplevelse 

72% 
82% 
79% 
46% 

enligt 
insamling och plockanalys 

72% 
56% 
55% 

En enkel - eller som har en mycket omfattande - enkat ger saledes inte tillforlitlig 
information. Man kan se tendenser, men det ar forst atervinningsgraden som komplet
terar bilden. Det kan ju vara sa - vilket vi ibland konstaterar i intervjuer - att man tvekar 
infor, eller helt enkelt inte kanner till, vissa produkters atervinningsbarhet. I ett sadant 
hushall kan man i enkat ange 100% sortering, men i verkligheten hamna betydligt lagre. 
De uteblivna uppgifterna om plat beror pa det tidigare relaterade matfelet. 

far man da reda pa vern som ar atervinnare? I den undersokning Lena Israel genom-
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forde i Bords (Israel 1991) utgick hon fran "konstaterade dtervinnare", dvs familjer som 
atminstone hailer komposterbart material fran avfallet. Israel intervjuade dessa for att 
sedan dels statistiskt behandla vis sa delar, dels tolka materialet mot andra erfarenheter 
t ex data inhamtade av Helena Aberg (1992)i hennes undersokningar av hushdllens satt 
att hantera kallsorteringen i vardagslivet i Sodra Gota. 

Israels undersokning ger ingen helhetsbild av vern atervinnaren ar, men val en god ram 
for att forst§. hur och varfor hon/han ansluter sig till det "ideella arbete" som kallsorte
ringen kan menas innebara. Hennes undersokning vidgar nagot den bild som redan forts 
fram ide tidigare undersokningarna ledda av Torsten Hultin, dar intervjuer och enkater 
parade med ~lockanalyser ledde fram till en relativt universell forstdelse av de svenska 
atervinnarna. 

7 .5.2 Icke-atervinnare 

Det har inte varit svdrt att definiera de riktiga icke-atervinnarna. Det ar de som av olika 
skal inte deltar i atervinningen. De ar ocksa latta att finna i de fall atervinningen sker 
i bostadens omedelbara narhet. De Satter inte ut nagra sackar (NARAB-regionen) eller 
de anvander inte sitt kompostkarl alternativt inga svarta pasar (Boras). I flerbostadshusen 
ar de svdrare att finna, och man kan enbart aterfinna dem i mer eller mindre personliga 
kontakter (t ex telefonenkat, intervjuer, vid utdelning av hjalpmedel eller information). 

Detar manga ganger svart att komma icke-atervinnarna nara. I Bagaregdrden kunde ett 
fatal intervjuas per telefon, medan andra inte vill bli intervjuade alls angivande Alder, 
arbetsforhAllanden, sjukdom etc som grund for sitt stallningstagande. En snarlik erfa
renhet fick Lena Israel i sin undersokning av icke-atervinnare bland villabefolkningen. 
Utgaende fran de hushall som inte anvande karlen for komposterbart material kunde vi 
konstatera att omkring 5% av befolkningen i forsoksomradet i Fristad kunde klassas som 
icke-atervinnare8. Av dessa kunde vi med viss moda fa till stand intervjuer med ungefar 
halften. Resten var omojliga att kommunicera med. Redan i de provintervjuer som 
genomfordes i Goteborg stod det klart att intervjuer var den enda mojliga vagen till 
kunskap. De fiesta av de villaboende icke-atervinnarna skulle inte svara pa enkater. Det 
personliga besoket underlattade mojligheten till kontakt. Telefonintervjuer- som det blev 
i Bagaregdrden - snarare vidmakthaller distansen mellan intervjuare och den intervjuade. 

Det ar svart att pa samma satt som i villakvarteren finna och komma i kontakt med icke
atervinnarna i flerbostadshus. Dar kan man inte ga pa sakra indikationer som tomma karl 
eller uteblivna atervinningssackar. Man maste finna andra vagar. En vag ar telefonenkat 
med kortfragor, som ringar in atervinnare och icke-atervinnare, for att darifran forsoka 
na fram till ett besok for intervju. De icke-atervinnare vi intervjuat i flerbostadshusen 

7 Jag garderar mig har till att vara undersokningar avser manniskor bosatta i Sverige med 
atminstone ett visst matt av gemensamma erfarenheter samt kulturella, sociala och 
politiska band. 

8 Vi anvande har kompostkarlet som matt pa deltagande. Var det i bruk betraktades 
hushallet som atervinnare, var den inte i bruk efter tva manader betraktades hushallet 
som icke-atervinnare. 
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i Sodra Gota kom vi i kontakt med genom en foregaende enkat, vilken automatiskt 
sorterat bort dem som inte vill eller kan medverka i en intervju. 

av 't-1111'nfli'O'I"'OI1111.1'1 

missnoje I tillfredssHillelse 

Det gar inte att nog betona vikten av att kallsorteringssystemen byggs upp fran utgangs
punkten att de skall vara latt tillgangliga och bekvama. Det i flera avseenden sjalvklara 
i detta pastaende har samtidigt utgjort svarigheten, i det att man soker en beskrivning 
av bekvfunlighet och god service. I diskussionerna kring vad som ar god service har 
arbetat med begreppet "funktionella avstand", som i all sin mangtydlighet bar ett vasent
ligt budskap: Olika material och produkter kan krava olika narhet till boendet for att 
kunna inga i ett kallsorteringssystem. Hur detta funktionella avstand sedan skall matas 
(om det skall matas) ar en annan fraga. Termen kommunicerar emellertid ett matt, en 
storhet som skall kunna anges i meter, och det traditionella sokandet efter kunskap inom 
branschen lockar till att forsoka ge det funktionella avstandet ett relativt exakt matt. 

De undersokningarna Avfallsgruppen ansvarat for ger ingen hjalp i sokandet efter ett 
matt pa det funktionella avstandet. Alla forsok gjorda i miljoer med enbostadshus bygger 
pa en stor narhet, kallsorteringen sker pa den egna tomten och hamtningen sker vid 
tomtgrans. Det som sker pa tomten och i hemmen har de boende sjalva fatt ordna upp, 
varfor det experimentellt ar omojligt att saga att en viss behallare skall sta inom ett visst 
avstand. I Boras byggdes det kommunala systemet for pappers- och glasatervinning upp 
kring behallarstationer for omkring 300 hushall. Da det vid sidan om detta system 
fortfarande finns kvar ett aldre system dar ideella foreningar hamtar papper vid 
tomtgransen har ingen forsamring skett pa grund av behallarstationema. Istallet innebar 
det nya att servicen ytterligare okar enar behallarstationema star tatt och strategiskt 
placerade. Nagra matt pa detta ar omojliga att ange vid sidan om atervinningsgraden for 
ett bestamt omrade. 

I flerbostadshusen har dock insamlingssystemens bekvamlighet och grad av service 
varierat stort. Det ar naturligtvis omojligt att ange ett bestamt antal gangmeter for det 
ena eller andra materialet, men vagen till uppsamlingsbehallama och upplevelsen under 
turen dit forefaller vasentliga; man vill som gatnmal inte ga over gatan - sarskilt inte nar 
det ar halt vintertid, man vill inte ga ner i kallaren. Det ar tydligt att man i de fiesta 
situationer nar man inte ar jaktad kan tanka sig att ta med sig papperet eller glas
flaskorna om man passerar behallaren pa vag till bilen, bussen eller narbutiken. Likasa 
forefaller den bilburne vara benagen att ta med sig dessa material om man otvunget 
passerar en uppsamlingsplats. Det ar emellertid uppenbart att man heist vill att 
atervinningen sker dar uppsamlingen av avfall sker. Detta senare blev uppenbart i Sodra 
Gota dar atervinningsgraden for papper och glas steg dramatiskt i den sop-paviljong som 
kompletterades med behallare for dessa material i samband med omstarten. 

Uppfattningen om vad som ar fungerande teknik beror pa vilken teknik man varderar. 
En bilmotor maste alltid starta, utom kanske nagon enstaka kall morgon. En bromsraket 
pa en bemannad rymdkapsel maste alltid starta - utan undantag. Ett system for transport 
av kamavfall maste alltid na fram till malet, medan det kan anses acceptabelt att ett lass 
med hushallsavfall far av vagen. Man kan acceptera att det ar lite svart att starta 
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b«ltmotorn den forsta gmgen pa sasongen medan teven maste kunna handhas av ett barn. 
Vad som anses vara fungerande teknik relaterar saledes till nagot matt av driftsakerhet 
och samtidigt till enkelhet i handhavandet och begriplighet for funktionen. 

Ett atervinningssystem maste ocksa fungera, men i vilka avseenden kan man tillata en 
och annan lapsus, och hur ofta far dessa lapsusar upptrada? Vissa problem ar allvarligare 
an andra och vissa problem ar allvarligare i ett sammanhang an i ett annat. Det kan t ex 
vara acceptabelt att behallaren for papper ar full ett par ganger per ar, sa att man m«lste 
bara tillbaka den pappershog man tankt gora sig av med. Det ar daremot fullstandigt 
oacceptabelt att behallaren for komposterbart material ar overfull ett par ganger per ar 
eftersom man inte utan negativa konsekvenser kan bara tillbaka sadant material till 
hemmet. Man kan uppenbarligen acceptera att bara sina smabatterier nagra hundra meter, 
medan man helst undviker att bara det tunga papperet langre strackor. Det komposter
bara materialet, som bar med sig mycket av de traditionella obehagen soporna, forefaller 
man inte villig att bara langre bort an vad man burit soporna. Det betyder for manga att 
man inte bar dem langre bort an till sopnedkastet. 

Margaretha Dahlberg har, som tidigare namnts, i sin undersokning i Bollebygd i Boras 
(Dahlberg 1990) konstaterat att summan av flera sma - och var for sig ganska obetydliga 
- systemfel eller anledningar till vantrivsel kan fa en grupp manniskor att borja ta 
avstmd inte bara fran det atervinningssystetn de ar kopplade till utan kanske till hela 
iden. Hon kom i samband med ett intervjuarbete i kontakt med en grupp manniskor i 
kedjehus med gemensam atervinning och gemensam avfallshantering. Eftersom det var 
svart for sopbilen att komma till for tomning brukade de boende fora ut karlen under 
hamtningsdagen. Detta arbete delades mellan hushallen, och ofta var det kvinnorna som 
genomforde detta. Under den period det komposterbara avfallet samlades in separat i 
sarskilda karl kom denna hantering att bli svarhanterlig. Karlen for det komposterbara 
materialet var for tunga och de boende fick svart att klara utflyttningen av karlen. 

Problemen papekades for renhallningsverket vid ett tillfalle av en person. Detta 
registrerades som ett klagomal och kom inte att hanteras sarskilt snabbt. Man hade t ex 
inte nagon som helst aning om att den person som fratnforde klagomalet faktiskt 
representerade en storre grupp manniskor. 

Sven Dahlman (1992) anvande i sin utvardering av fallstudier en ganska speciell metod. 
Han inleder med omfattande men standardiserade beskrivningar av de olika fallen med 
sarskild uppmarksamhet pa de olika systemens sardrag. Sedan analyserar han informa
tionen i fallbeskrivningama i fern steg. 

1 Erfarenhetsmassigt urval av forutsattningsfaktorer som kan paverka 
hushallens kallsortering och det sorterade avfallets kvalitet. 

2 Urval av kvalitetsaspekter pa kallsorteringssystemens funktion. 

3 Bedomning/rangordning av dessa faktorers lokala styrka i vart och ett av de 
sex kallsorteringssystemen. 

4 Erfarenhetsgrundad hypotesbildning omkring styrkan i sambanden mellan 
olika forutsattningsfaktorer och kvalitetsaspekter. 
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5 Hypotesformulering omkring forvantade skillnader mellan de sex kallsorte
ringssystemen med avseende pA kvalitet. 

Metoden fungerar och ar latt att folja anda till den punkt dar rangordningen tar 
overhanden, och Dahlman overgAr frAn reflektion till summering av rangordningstal. Har 
tvingas han, for att kunna genomfora intentionen med rangordning, att gora otilHhna 
generaliseringar, t ex att kalla avfallsfraktionen i BorAs for "bransle", vilket det per 
definition inte ar. Genom denna omdefiniering frAngAr han omedvetet en av analysens 
forutsattningsfaktorer, namligen prioritering och information. Syntesen blir darmed 
svArfAngad. Istallet for rangordning och hypotesbildning kan analysen hAllas deskriptiv 
varvid en nyanserad syntes blir mojlig. 

Syntes 

Det finns sAledes inget absolut mAtt pA ett framgAngsrikt system for kallsortering, man 
mAste istallet soka flera olika aspekter pa kvalitet. Dessa aspekter kan sokas fran 
foljande tankemodell, som utgAr fran att all kallsortering har sina rotter i kunskap och 
social beredskap. Utvarderingen gors sedan fran matningar och andra undersokningar av 
systemets funktion. 

Fe nomen 

Kunskap och social beredskap 

Deltagande 

Atervinningsgrad och renhet 

Kompostkvalitet 

Miljopftverkan 

Exempel pa undersokningar 

Kunskap om miljofr1gor och resurs 
knapphet 
Kretsloppsforst1else 

Deltagarniv1 
Missnoje/tillfredstallelse 

Mangdmatningar 
Plockanalyser 

Tungmetallanalys 

Metallspeciering 

Figur 7.3 Modell for utvardering av kallsorteringssystem. 
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Dahlman 
system: 

foljande forslag pil kvalitetsaspekter vid utvardering av kallsorterings-

deltagandeniva 
atervinningsgrad 
renhet 
milj okonsekvens 
missnoje/tillfredstallelseniva 
kretsloppsforstaelse 

Till dessa vill jag foga framst de insamlade mangderna, aven om dessa ensamma aldrig 
blir nagot bra matt: 

mangder 
uthallighet 
resurskonsekvenser 
ekonomi 

Miingderna insamlat material fungerar bra som intern mattstock, medan ett relativmatt 
fungerar battre som mattstock vid jatnforelser tned andra system. A v de hittills i Sverige 
anvanda relativmatten ar atervinningsgrad att foredra framfor sorteringsutbyte. v ar nivan 
for en acceptabel atervinningsgrad skall sattas ar mer en politisk fragestallning an en 
vetenskaplig dito. Miljodepartementet beslutade 1991 att 80% atertagning av 
aluminiumburkar och PET-flask or skall vara nedre gran sen for att retursystemen skall 
fa existera. Man jamfor da med 33 cl returflaskan med 98% retur. 

Ar 80% aven mattet pa vad som skall tolkas som en rimlig atervinningsgrad, eller skall 
vi acceptera de 70-75% som sattes upp som mal for forsoken i Boras (Assarsson och 
Berg 1990)? Gar vi pa de basta resultaten skulle kanske 80% trots allt vara ett realistiskt 
mal. 

I bland annat Bollebygd har det visat sig att goda insamlingsresultat kan foljas av 
missnoje med delar av systemet, varfor ett uttryck for detta missnoje mc1ste finnas med. 
Den enkla registreringen av klagomal var inte tillrackligt - man maste helt enkelt skapa 
en forstaelse pa en djupare niva. Vad som dessutom ar klart ar att man inte kan lamna 
sitt system "medveten om bristema", eftersom bade kallsorteringssystemet som dess 
brister ar dynamiska. Systemet kommer att utvecklas till ett icke fungerande system om 
inget gors at de rapporterade bristema. I forstaelsen for bristerna bor aven ligga en 
forstdelse for trivsel, som inte ar av karaktaren "halsan tiger still". Nyttan av kunskapen 
om trivseln ar inte utvecklande for de boende, men val for de som arbetar i systemet. 
Vetskapen om de boendes trivsel kan vara en av stimulansmojligheterna for de anstallda. 

Ett tidigare odiskuterat kriterium for ett fungerande/framgangsrikt/lyckat kallsorterings
system ar de medverkandes uthdllig het. Detta kan testas under langtidsforsok, och hittills 
har vi antagit att tre ars forsok kan spegla uthalligheten. En god vaxelverkan mellan 
systemets olika aktorer under aren kan ses som ett matt pa uthallighet. Darmed inte sagt 
att det fordras standigt hog atervinningsgrad for alla material under all framtid. Utveck
lingen i NARAB-regionen visar snarare att flexibiliteten - mojligheten att avveckla 
intresset i ett svaradministrerat material och overlc1ta pa nagon annan att samla in detta -
ar ett battre matt an manget annat pa uthallighet. 
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Denna mojlighet att avveckla eller overlora far inte ha allt for Hl.ngtgilende konsekvenser 
for kallsorteringssystemets effekter pa avfallsflodet. En avveckling av det komposterbara 
materialet i Borassystemet skulle vara forodande och ett grundskott mot iden om denna 
avveckling inte foljs upp av en over hela kommunen tilHimpad altemativ hantering av 
det komposterbara, t ex hemkompostering, annan lokal kompostering eller liknande. 
sa sker ar denna utveckling en del av systemets dynamik, som borjar med svarta och 
vita pasar for att sedan utvecklas till .. . . .. , vad det nu innebar. 

Ekonomin ar ytterligare ett kriterium pil ett fungerande/framgangsrikt/lyckat kallsorte
ringssystem. For att ett system skall kunna fortbesta maste det kunna genomforas pa 
rimliga ekonomiska villkor, dvs kostnaderna skall - atminstone pa sikt - ses som 
jamforliga med den nytta systemet forser samhallet med. Inneborden i "rimliga 
ekonomiska villkor" kan vara svart att tydligt definiera, och den forsvarbara kostnaden 
for kallsortering blir alltid ett politiskt stallningstagande. Detta betyder att den 
accepterade kostnaden kommer att variera mellan olika kommuner och under olika tider 
beroende pa hur hart trangda de kommunala ekonomiema ar samt beroende pa hur 
kostnaderna for altemativet- konventionell avfallshantering utvecklas. Har betyder aven 
olika politiska signaler mycket for vad kommunerna ar villiga att satsa. 
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Man kan genom att, som Torsten Hultin (1987b), analysera initiativet bakom implemen
teringen fordjupa forstilelsen for vissa speciella problem kring inforandet av ett altemativ 
till den traditionella avfallshanteringen. I Bagaregilrdsforsoket kom initiativet frAn 
ningsorganisationen och i NARAB-regionen frAn renhAllningsorganisationen. I Vaggeryd 
samt BorAs genomfordes emellertid kallsorteringsforsoken pA politiskt initiativ. I detta 
ryms en succession av intresse, frAn ett dominerande rent kunskapsbildande intresse till 
ett alit mer dominerande intresse av forverkligande av konkreta politiska mAl (samhalls
mA1).1 

Nar initiativet kommer helt utifrAn riskerar hela forsoket att halta i brist pA intresse frAn 
insamlingsorganisationen, som i kallsorteringen kan se ett hot mot sina traditionella upp
gifter. For de boende- de deltagande i forsaken eller verksamheten - riskerar den utta
lade eller outtalade konflikten mellan initiativtagaren och utforaren att resultera i osaker
het dels om realismen i foretaget som sAdant, dels om hur val forankrad den nya verk
samheten ar for framtiden, och i forlangningen vardet av eventuella egna insatser. En 
pA kort sikt mer pAtaglig risk ar att utforandet - hamtningen - inte utfors pA overenskom
met satt, att renhAllaren prioriterar ner forsaken eftersom det ju andA inte ar verkliga 
(forankrade i verkligheten). Detta kunde vi pA nara hAll studera i Bagaregilrden dar ren
hAllaren tog sig friheten att forlanga hamtningsintervallet for "glas och plAt" fran tre till 
fyra veckor utan att oka den utsatta uppsamlingsvolymen. LikasA tog sig renhAllaren 
friheten att under en dryg mAnad lAta bli att tomma det komposterbara materialet i ett 
soprum. 

I NARAB-regionen, dar forsaken drevs pA renhAllarens initiativ, kom det gemensamma 
intresset i att nA millet att resultera i mycket goda relationer mellan renhallare och 
forskare sa lange man inte rorde vid huvudflodet av avfall. Vi konstaterade tillsammans 
att det inte fanns tid att utveckla ett hamtningssystem for det komposterbara materialet, 
och sedan kunde vi som forskare konstatera att den fragan var svilr att fora upp pa dag
ordningen igen. Det fanns frankt konstaterat - inget intresse att ta i detta. Istallet kom 
man sa smaningom att forse sig med en anlaggning av fransk konstruktion, som medelst 
tryck och tryckpulser skulle separera ut det komposterbara fran vad man da borjade kalla 
"branslefraktionen". Efter nagra ilrs forsoksdrift maste anlaggningen tas ur drift pa grund 
av brister i kvaliteten hos saval inflodet som de tva utflodena ("komposterbart" och 
"brannbart"). 

1 Har forflyttas s~Uedes forskningen frftn den mer grundHiggande forskningsinsatsen till ett 
allt storre inslag av mftlinriktad forskning. I det senare fallet har vi i Borfts emellertid 
ffttt stotta upp den mftlinriktade forskningen med insatser av mer grundUiggande 
forskning. 
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I de tv! politiskt initierade projekten var forst och framst ma.lformuleringen klar -
avfallsmangdema skulle minska genom att allt mer material fordes till 3.tervinning och 
kompostering. I den politiska forankringen 13.g aven en sakerhet for de som deltog i 
forsoket - det skulle lana sig att delta genom att den personliga insatsen skulle kunna 
fa. avfallspolitiska konsekvenser. Sarskilt tydligt var detta i Bor3.s dar forsaken var ett 
utta.lat forstadium till den kommande stora forandringen av kommunens avfallshantering. 
Det var inte ta.l om forsok "om utifall", utan forsok "i avsikt att". Viljeinriktningen var 
klar, vilket aven medgav stort utrymme for teknikval. 

Med tiden kom emellertid initiativet att forskjutas 3.t renha.Ilningsverket, vilket aven 
forskot intresset, och resulterade i losningar som aUt mer knot an till den traditionella 
renha.Ilningstekniken. Det ans3.gs snart vara en fordel att den befintliga fordonsparken 
kunde anvandas, trots att den kontinuerligt m3.ste fornyas och implementeringen av 
kallsorteringen tidsmassigt skulle kunna kopplas till denna fornyelse. M3.let- avfallsmi
nimeringen - kom pA detta satt att fordunklas bakom ett av medlen att nA dit - insam
lingstekniken. 

Hultin (1987b) menar att det generella avfallsproblemet p3. den politiska niv3.n ofta 
hanterats p3. samma satt som man hanterat sjalva avfallet, dvs som ett kvittblivnings
problem. Konkret har det inneburit att politikema avhant sig problemet till en 
entreprenor och konsulter, vilket p3. sikt dranerat ut det m3.tt av kunskap och erfarenheter 
som funnits i kommunen - s3.val teknisk som ideologisk kompetens. (Delar av denna 
diskussion for Hultin under den talande rubriken "Konsten att inte delegera problemet"). 
B3.de Vaggeryds- och Bor3.sprojekten syftade delvis till att motverka detta. I BorAs kom 
detta att ske i full skala i och med att politikema beslot om att genomfora en regelratt 
avfallsplanering i kommunen. I detta planarbete kom att rymmas ett stort mAtt av 
kunskapsuppbyggnad, och den i Bora.s anvanda planeringsmetoden blev sA smAningom 
modell for den lagstadgade kommunala avfallsplaneringen. Med tiden kom emellertid 
BorAs politiker att delegera en stor del av problemen till sin tekniska forvaltning -
RenhAllningsverket. Denna intema delegation medfor ingen stor forlust av kunskap och 
erfarenhet inom kommunen, men val inom kommunens politiska sektor, vilket p3. sikt 
kan fA till foljd att den politiska initiativkraften minskar. 

Behovet av att 3.terfora initiativet och kunskapen till kommunerna visar sig allt mer 
tydligt nar det galler avfallsplaneringen. De kommunala avfallsplanerna ar avsedda att 
vara redskap i utvecklingen av den kommunala avfallshanteringen (egentligen i avveck
lingen av densamma om man laser propositionstexten noga), men de ar oanvandbara om 
inte kommunema sjalva ar i besittning av ett visst m3.tt av kunskap. Darfor har fyra av 
kommunforbundets lansavdelningar kept hela kurser i avfallsplanering som uppdragsun
dervisning pA hogskolan. Under las3.ret 1991/92 gjordes 28 avfallsplaner inom ramen for 
tvA sAdana kurser p3. Chalmers Tekniska Hogskola, och ytterligare 9 kommuner deltar 
i en tredje kurs. 

Hultin skrev 1987b om vikten att formulera tydliga avfallspolitiska ma.I, och detta har 
sedemera kommit att strykas under i Statens Naturv3.rdsverks tnanual for avfallsplanering 
(SNV 1991). Forsta g3.ngen s3.dana m3.1 formulerades i en kommunal/regional utredning 
var troligen 1974 d3. Stockholms Lans Landsting skriver att man i forsta hand vill 
a.stadkomma minsta mojliga miljoforstoring och katastrofrisker for regionens inv3.nare, 
och i andra hand efterstrava 3.tervinning och recirkulation i naturen. (Berg och Hultin 
1983). Under den stora utbyggnaden av avfallsverk for 3.tervinning och kompostering 
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formulerades inga lokala politiska m~H, eftersom utbyggnaden skedde under starkt 
styrande tryck - narmast under tvang - fran SNV s och davarande jordbruksdeparte
mentets sida.2 

Det kom att droja Hinge innan malformuleringarna kom tillbaka i avfallsutredningarna, 
men nar Goteborgs Renhallningsverk varen 1982 visade upp manuskriptet till"Avfalls
hantering i omvandling" fanns malen med som en central del. Dessa mal var emellertid 
inte tydliga i alla avseenden - flera var sa allmant formulerade att de var svara att folja 
i det dagliga arbetet. Resultatet blev att Goteborgs renhallningsverk kom att leda 
de batten in om renhallarkaren under manga ar' medan forandringsarbetet till stor del 
stannade i organisatoriska forandringar. I Boras avfallsplan kom man 1986 att formulera 
sin mal tydligare och- inte minst- mer detaljerat, vilket medforde att de kunnat Hi den 
avsedda styrande effekten. I allt fler avfallsplaner ser man nu tydliga och operationella 
mal, och i Goteborgs avfallsplan (1992) finns vid sidan om malen aven angivit vilken 
forvaltning som skall vara ansvarig. 

8 .. 2 Ratt motiv 

Vid forandringar av en fysisk eller organisatorisk verklighet spelar terminologin och 
benamningar en magisk och central roll. Med en fornyad terminologi kan man minska 
risken for att lasa fast sig i det gamla tankandet. Genom att frigora sig fran begrepp som 
"avfallshantering" med dess innebord av kvittblivning och destruktion underlattar man 
mojligheten att se atervinningens villkor fran en annorlunda utgangspunkt. Vagledande 
for atervinningen maste vara de samhalleliga kretsloppen, dar varje material for sig 
prioriteras. Nar Bagaregardsforsoken genomfordes var "avfallsatervinning" ett viktigt 
begrepp, vilket varit tema i bl.a regeringens proposition 1975:32, den sa kallade 
atervinningspropositionen. Begreppet "avfallsatervinning" inbegreps emellertid i 
begreppet "avfallshantering, varfor alia losningar pa avfallsproblemet kom att sokas inom 
sfaren av avfallets ofrankomlighet. De nyare begreppen "hanteringskedjor" (Hultin 1987) 
eller "kretslopp" (Forskningsradsnamnden 1988) inbegriper atervinningen samtidigt som 
avfallsbegreppet undanhalles. Med dessa begrepp i grunden for olika resonemang om 
samhallets restprodukter kan fokus hallas pa olika materials mojliga varde i olika 
kontexter som motvikt till avfallshanteringens medfoljande negativa varde pa materialet 
i alia dess foljande kontexter. 

Motiven till en forandring av avfallshanteringen i riktning mot en atervinningsbaserad 
restprodukthantering maste foljas av ett sprakbruk som samverkar med motiven. Man 
kan inte tala om avfallsatervinning och mena atervinning av papper som sorterats vid 
kallan. Det visade sig i Boras att sarskiljandet av atervinningsrelaterade begrepp och 
avfallsrelaterade begrepp hade ett tydligt varde i kommunikationen. Det var mojligt att 
tala om vad som inte skulle laggas i avfallet, och vad som inte kunde atervinnas och 
maste laggas i avfallet. A vfallet fick pa detta satt behalla sin naturliga roll i samhallet. 
Det nya var inte sa farligt, sa annorlunda. Det fanns fortfarande en mojlighet att gora 
sig 

2 Innan Miljo- och Energidepartementet grundades 1986 handlades miljoskyddsfragorna 
av jordbruksdepartementet. Riksdagen hanterar fortfarande miljofragorna inom sitt 
jordbruksutskott. 
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av med saker som inte kan eller inte bor atervinnas liksom sadant som man av 
personliga skal verkligen vill skall forsvinna. 3 

Vid all implementering av kallsortering i hushallen maste sjalva hushallet ges en fram
tradande plats. Kallsorteringen har sin utgangspunkt i hushallet, eftersom inget system 
for separat insamling av olika material kan fungera utan att hushallen medverkar och 
hailer de olika materialen fran avfallet. Utifran detta perspektiv ar det sjalvklart att alla 
material kraver sin egen hanteringskedja, som maste vara mojlig att pa olika satt 
visualisera. Inget tycks vara sa forodande som att hushallen upplever att materialen 
blandas med varandra av insamlingsorganisationen. Pedagogiken for denna visualisering 
maste tankas igenom noga i varje sarskilt fall. 

Vid implementering av kallsortering maste man utga fran de motiv befolkningen kan 
mobilisera for sitt deltagande. Vid alia de genomforda undersokningarna ar de ideella 
motiven barande for befolkningen. Man soker omsorg om miljo och resurser och man 
vill se en riktig verkan i varlden av de handlingar man utfor. Kallsorteringen ar 
darvidlag enkel att motivera, eftersom man kan minska avfallsmangdema pa det mest 
remarkabla satt om man verkligen foljer de givna instruktionema. Till slut kan 
kontrasten mot den gamla veckohamtade sopsacken och den nu fjortondagarshamtade 
sacken vara motiv nog. Detta motiv faller dock i takt med att man glommer det gamla 
systemet. 

Detar naturligtvis meningslost att forsoka motivera befolkningen med minskade renhall
ningsavgifter nar de har redovisade undersokningama visar att de fiesta snarare ar 
beredda att betala hojda avgifter for att fa tillgang till ett atervinningsbaserat system for 
handhavande av deras restprodukter. 

Nar Hultin inforde en aterbetalning av 200 kronor av renhallningsavgiften till dem som 
deltog i forsoken i V aggeryd ingick inte detta i motiven. Det var snarare en del av 
kommunikationen mellan de deltagande och kommunen, dar kommunen genom ater
betalningen meddelar att man har observerat det deltagande hushallets medverkan. I en 
fullskaletillampning idag kommunicerar man pa ett annat satt. Kommunikationen maste 
framst ske i ord och skrift, t ex form av brev eller flygblad. De ekonomiska signalema 
ges at andra ballet. Tack vare mojligheterna att differentiera taxoma kan man idag oka 
kostnadema for dem som inte deltar, medan de som deltar far smarre eller ingen okning 
av sina kostnader. Denna signal ar mojlig att rikta mot de boende i villor, men ett 
betydligt trubbigare instrument i kommunikationen med de boende i flerbostadshus, 
vilkas hyresvard mojligen uppfattar signalen. 

3 Det kan vara mycket som man vill bli kvitt, allt frtin kHider och andra ting som tillhort 
en nara anhorig som just gtitt bort till breven frtin kronofogden eller borsmaklaren. Det 
finns stora risker i att borja moralisera i dessa avseenden. Deltagandet i kallsorteringen 
bygger till stor del pti bl.a det fortroende som ryms i att man ftir leva vidare med sina 
egenheter och brister. 
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For att kallsorteringens ide skall kunna forverkligas i stor skala fordras forutom ett hogt 
deltagande av hushclllen aven att de deltagande ar konsekventa samt att de fcltt instruk
tioner och forstcltt dem sa att sorteringsverksamheten kan rutiniseras pa ett sadant satt 
att mellen uppnas. 

Motivet till kallsorteringen ar av grundlaggande betydelse. Man milste veta varfor 
forandringen kommer till stmd och forstel att forandringen ar nodvandig. Likasa mclste 
man veta vilka forvantningar som stalls pel ens deltagande och hur man skall forfara. Till 
detta kommer det stod, de tillrattalagganden och den uppmuntran man kan vara i behov 
av - speciellt under introduktionstiden. 

Det ar uppenbart att storre delen av Sveriges befolkning idag kanner till de enklaste 
grunderna for kallsorteringen. Vi bar som folk en relativt god forstilelse for behovet av 
olika insatser till skydd for miljo och resurser, men denna forstelelse ar inte homogen i 
bela befolkningen. Sven Dahlman (1991) refererar till en SIFO-undersokning 1985 som 
anger att 85% av befolkningen ar beredd att sortera sina sopor. Vilka komponenter och 
bur det skall ga till finns inte namnt, men svaret tyder pa nagon form av grundforstaelse 
for vad kallsorteringen innebar. I vara egna undersokningar har vi kunnat konstatera att 
det finns en grundforstaelse, men att kunskapen maste kompletteras och det erbjudna 
systemet maste ges en tamligen noggrann beskrivning. Dahlman (1991) kallar detta "en 
spridd miljomedvetenhet som kan ge motivation for egna sorteringsinsatser i hushelllet". 

De introduktionsforfaranden som anvants i samband med smaskalig forsoksverksamhet 
ar inte alltid de basta exemplen pa hur introduktionen skall ga till. Vanligen ar forsoken 
uppmarksammade i massmedier, vilket medfor ett okat intresse och en forstarkt 
bakgrundskunskap. Vid en undersokning om hur informationen natt fram i NARAB-regi
onen sade sig 42% ha informerats genom massmedier (sannolikt menar man att man fatt 
sin forsta kannedom om verksamheten pa detta satt). 

I Bagaregarden kom vi i personlig kontakt med ungefar halften av hushelllen i intervjuer 
och samtal fore forsoksstarten. Det ar del inte markligt att den utlamnade informationen 
nar fram aven om den med dagens matt ar undermaligt utformad och hapnadsvackande 
amatormassig i sin form. Innehallsmassigt var emellertid informationen i Bagaregarden 
sa pass genomtankt att den fortfarande hellier for en granskning. 

I NARAB-regionen delades en professionellt mycket genomarbetad information ut 
tillsammans med sackarna. Informationen var fordelad pa tva broschyrer, en som avsag 
kallsorteringen och en annan som avsag kompostering av tradgardsavfall. Kallsorterings
broschyren innehall tre delar; vaifor, hur kallsorteringen gar till samt varthiin de 
insamlade materialen saljs och vad som tillverkas av dem. 

Vid implementeringen av Borasprojektet var befolkningen val forberedd via massmedi
ema. Teve, radio och tidningar hade under over ett ar rapporterat om olika fenomen i 
den kommunala avfallshanteringen, om planering, avfallsanalyser, etc. Vi utgick frm 
detta och forberedde informationen om forsoksverksamheten pa foljande satt: 
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Flygblad i brevladan angaende ett mote med muntlig information om de 
kommande kallsorteringsforsoken 

Muntlig information avseende saval varfor som hur vid ett mote for hela 
forsoksomradet 

Villor 

Flerbostadshus 

Skriftlig information om varfor, hur och varthan till alia 
boende om att forsaken ar pa gang. Darefter paborjas 
forsoken genom utdelning av karlet for komposterbart 
material, vilket overHimnas personligen dar nagon ar 
hemma. Tillsammans med den muntliga informationen 
Himnas en enkel tryckt information. 

Skriftlig information om varfor, hur och varthan till alia 
Higenheter i form av flygblad. 

De forsta informationsbroschyrema i Boras var liksom broschyrema i Bagaregarden tam
ligen oprofessionellt producerade och foga genomtankta, men de tycks - tillsammans 
med det personliga overHimnandet - ha mitt fram i villakvarteren om man ser till 
deltagandet. I flerbostadshusen har de emellertid inte natt fram lika val, trots att de 
delats ut vid ett sarskilt tillfalle for att inte krocka med direktreklam och post. Dessutom 
hade man i Sodra Gota fort in information om kallsorteringen pa omradets kabelteve, 
i fastighetsforvaltarens informationskanal. 

I Sodra Gota blev atervinningsgraden for det komposterbara materialet till slut sa besva
rande lag att vi ifragasatte hur informationen natt fram. Vid en enkatundersokning upp
gav 57% av de svarande att de sorterar komposterbart material, medan en intervjuunder
sokning nagot senare genomford av Helena Aberg pa Konsumentteknik visade att endast 
omkring 50% sorterade ut komposterbart material. I A bergs undersokning (Aberg 1992) 
visade det sig ocksa att manga inte hade last informationen. Vidare kunde Aberg pavisa 
att patagligt manga hushall (30%) var beroende av hemtjanst och hemtjanstpersonalen 
hade inte informerats om forsaken. Mot denna bakgrund framstod en atervinningsgrad 
av 25-30% inte som nagot markvardigt. 

Vid omstarten av forsaken i Sodra Gota i Boras visade det sig vilken vikt man maste 
lagga pa informationen. Infor omstarten gjorde Avfallsgruppen och Konsumentteknik en 
omfattande analys av behovet av information samt av hur denna information skulle se 
ut. Sven Dahlman har sammanfattat sina erfarenheter av detta arbete i en skrift for 
Boverket, se Dahlman (1991). I Dahlmans rapport finns aven en genomgang av 60 olika 
informationsbroschyrer fran de nordiska landerna, varav halften ar svenska. Genom
gangen bekraftar behovet av systematiserad kunskap om informationens betydelse for 
kallsorteringen, men val att marka, sarskilt om hur man utformar och sprider 
information. Nedan foljer min tolkning och syntes av de grundlaggande reglema for 
information till hushallen. 

All informationen maste vara professionellt gjord. Det skall synas att den som sander 
ut informationen ar intresserad av och man om att informationen studeras och tas pa 
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allvar. Hafsigt tillkomna och fula broschyrer gor inte avsedd verkan.4 Likasa ar det 
viktigt att broschyren inte overarbetas i artisteri eller annat. Den skall synas och den 
skall na fram. Detta innebar att den inte far vara menlost blek i utformningen, men inte 
heller stotande klatschig. Det finns ett dilemma i prydligheten. AUt for pakostade 
trycksaker skvallrar for vissa mottagare om onodigt resurskravande papper och tryck. 
Det ar manga ganger battre att aven i handling visa att man menar allvar - utan att over
driva at andra hallet och dela ut information tryckt pa trist gratt och flackigt papper. 
vitt papper kan forses med en kommentar typ "Tryckt pa miljovanligt vitt papper." 

Informationen skall sandas ut adresserad med namn och adress. Trycksaker som anlander 
anonyma till hemmen ( t ex adresserade "Till Hushallen ") riskerar att bli olasta, 
de inte eftersoker en person. Genom att adressera broschyrerna till en funktion, t ex "Till 
Husmor", nar man narmare en kand adressat, men det finns inte nagra som heist 
garantier for att mottagaren verkligen identifierar sig med adressaten. I omraden med 
manga enpersonshushiHl, dvs i alla flerbostadshus med mindre lagenheter ar en sadan 
adressering knappast Himplig. Den personliga adresseringen (med ett namn) pockar 
daremot pa lasning och senare ett personligt ansvarstagande. Informationen ges till en 
bestamd manniska. Han/hon blir implicit ansvarig for att den givna informationen tas 
tillvara och avanonymiseras. 

Det finns tydliga granser for hur mycket information en manniska kan ta emot vid ett 
och samma tillfalle. Darfor bor informationen till hushallen delas upp i flera steg: 

Information I Motiverande information, utgaende fran en hotbild som relaterades till 
de boendes egna mattstock (t ex "Om ingen hamtade soporna pa 16 
veckor skulle sophuset bli helt fullt.. ") 

Information II Upplysande; Sa gor vi nu. En beskrivning av det nya avfallssystemet 
med lite praktiska tips om hur man lattast gar runt de problem som 
kan komma upp. Till den skrivna informationen, som gar ut i samband 
med att verksamheten startas, bor foras en kompostspann av typ 
"limhinken", som en gest fran renhallaren till hushallen kommuni
cerande nagot i stil med "Vi vet att det inte alltid ar sa latt i borjan, 
men har har ni i alla fall ett verktyg". 

Information 

I denna information skall aven anges vart de olika materialen fors och 
i vilket brukssammanhang de kotntner att tas till vara, t ex "Det 
komposterbara materialet jases till metangas i en nybyggd anlaggning 
vid Motofta, vilken aven producerar en fin kompost. Metangasen 
anvands som miljovanligt bransle till sopbilarna och komposten blir 
jordforbattringsmedel hos parkforvaltningen och Fastighetsbolaget." 

Uppfoljning med stod och anmarkningar. Denna information skall 
komma i anslutning till implementeringsfasen, dvs relativt snart efter 

4 Sven Dahlman beskriver n~gra av de alster vi stott p~ under ~rens lopp p~ foljande satt: 
"Kopiatorkopior i A4-format med d~lig text och layout och, i samsta bemarkelse, d~liga 
amatorteckningar. Produkter som endast formedlar ringaktning for s~val budskapet som 
mottagare." 
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systemforandringen. I denna broschyr tar man upp vad som behover 
rattas till och lite om vad som gar bra 

Information IV Uppfoljning arligen med resultat och eventuella kommentarer. 

I Helena Abergs arbete i Sodra Gota framstod som namnts en belt ny ma.lgrupp for 
information - de anstallda i hemtjansten. Vid en narmare analys visade det sig att aven 
de fastighetsanstallda pa alla nivaer ar nyckelpersoner. De traffar ofta de boende, och 
manga av de aldre fick frekvent hjalp av fastighetsskotarna med diverse bestyr. Sa lange 
fastighetsskotaren inte var val informerad om forsoket kunde knappast de boende tro att 
det var sa allvarligt menat. fastighetsanstallda ar aven i ett annat avseende nyckel
personer. De arbetar i soprum och soppaviljonger. De stadar, de flyttar over fran over
fulla sackar till sadana med plats kvar etc. Om dessa manniskor inte far information kan 
man inte begara att de skall se vikten av att det inte finns tidningspapper i det kompos
terbara materialet, eftersom detta kan framsta som enbart vata sopor i deras ogon. 

Situationen ar likartad for renhallarna. Det duger inte att en bart informera dem som skall 
hamta och kora in ett visst material, alla maste vara valinformerade, aven de som inte 
arbetar i omradet, eftersom de alltid riskerar att fa vikariera i ett forsoksomrade. I de 
fiesta fall kommer aven deras arbetssituation att paverkas i takt med att kallsorteringen 
utvecklas och byggs ut. 

I analysen av vilka grupper som skall informeras namns tidigt de familjemedlemmar som 
kanske inte nas direkt av den tryckta informationen. Daghem och skolor ar viktiga 
kanaler for information, dels darfor att personalen ofta ar latt att entusiasmera, dels 
darfor att barnen ar receptiva och deras riktiga rutinisering av kallsorteringen ar nyckeln 
till uthallighet pa mycket lang sikt. Manga ser aven de mindre barnen som budbarare 
till foraldrarna; V ad de lart sig i dagis, skola och fritis vill de aven gora hemma. 

I de omraden dar butiker och foretag delar sopkarl och atervinningssystem med de 
boende maste de anstallda pa dessa foretag inform eras och dras med i kallsorteringsverk
samheten. De boende reagerar om de ser att posten eller livsmedelsaffaren inte 
atervinner. 

I sin analys av informationsbehovet skriver Sven Dahlman (1991) att flera kanaler for 
information och kommunikation star till forfogande for organisatoren av kallsortering, 
bl.a: 

Brevladedistribuerade trycksaker, informationsbrev, foldrar, etc 
Informationsmoten i stor eller liten skala 
Dorrknackning och individuella samtal 
Mojlighet till telefonkontakter (mojlighet att ringa och fraga om speciella 
sv arigheter )5 

5 Parentesen ar min anmarkning. Utomlands harman provat sit kallade "Grona telefoner" 
for att ge ritd och stOd kring kompostering. I Borits fanns alltid ett telefonnummer pit 
informationsfoldrama, men det hande att telefonen var obemannad, varvid mojligheten 
att ringa kanske gjort mer skada an nytta. 
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Anslagstav leinfonnation6 

Atgarder for att stodja och underHitta sorteringsverksamheten inom och utom 
bostaden 

Ett bekvamt system ar i grunden ett system som utan storre svilrigheter lilter sig rutini
seras och integreras i vardagen med ett for samhallet acceptabelt utfall i form av ilter
vinningsgrad och renhet. Ett sildant system tycks fortfarande fordra en mojlighet till 
vardaglig kvittblivning av bestamda ting - inte sa milnga, men verkliga. Denna mojlighet 
till kvittblivning ar samtidigt samhallets forsvar mot eller tolerans for de som av olika 
skal inte lilter sig enrolleras i kallsorteringen - icke-iltervinnarna. 

Ett bekvamt kallsorteringssystem fordrar aven kommunikation. I de fall det uppstilr 
osakerhet eller behov av forandringar milste man kunna kommunicera ilt hilda hilllen. 
Den grona telefonen ar ett sildant exempel, de lappar med pilminnelser eller anmark
ningar som lamnades av "Ekorrens" forare i NARAB-regionen ar en annat exempel. 

I de forsok A vfallsgruppen medverkat i har kallsorteringen bland enbostadshusen all tid 
givits i nilgon mening bekvama och latt tillgangliga losningar med riktmarke pil 
hamtning vid tomtgrans. I Borils stracktes avstilndet ut sil att all glasinsamling kom att 
ske i iltervinningsstationerna, medan papper fortfarande hamtas vid silval tomtgrans som 
vid iltervinningsstationerna. 

Forsoken i flerbostadshusen resulterar i syntesen att uppsamlingen bor ske i sil nara an
slutning till uppsamlingen av avfall som mojligt. Det ar mojligt att flytta undan 
insamlingen av torra material, som faller i begransade mangder, men i sil fall milste 
behilllarna sta tatt. Den som bor i flerbostadshus ar inte sarskilt benagen att gil omvagar 
for att gora sig av med papperet. Uppsamlingen av komposterbart material kan inte 
flyttas lilngt bort friln uppsamlingen av avfall. Dar det finns sopnedkast har annu inget 
system overtraffat de svarta och vita pilsarna, som kan utnyttja sopnedkastet utan att 
sarskild apparatur milste installeras for att sedan handhas av de boende. 

Utifriln detta resonemang skulle iltervinningens uppsamlingssystem alltid att finnas till 
med ungefar samma tillganglighet som avfallet, vilket blivit nasta riktmarke: 

All lttervinning biir ske inom sopsacks avstltnd. de material dar slt inte 
miijligt skall uppsamling ske efter de strlik dar befolkningen riir sig naturligt 
och dagligen. 

I jakten pil ett bekvamt och lattillgangligt system for enbostadshusen visar sig NARAB
systemet uppfylla vasentliga delar av de krav som stalls. Genom att hamtningen sker vid 
tomtgrans ar hushilllens merarbetstid begransad. De filr emellertid se till att hillla med 

6 Till anslagstavleinformationen raknar vi aven de informationsskyltar som satts upp vid 
sopnedkasten dar de svarta och vita piisama anvands, t.ex i Kristineberg, samt anslagen 
i soppaviljongema i Sodra Gota. 
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plats for sackarna. Vidare miiste de komma ihiig att stalla ut dem for hamtning pi! ratt 
dag. 

Systemen med behiillarstationer ger inte bekvamligheten av att ha alit samlat i hemmet 
och det staller krav pi! man pi! egen hand finner emballage for tidningar, glas och 
batterier. A andra sidan kan man gora sig av med det man samlat pa sig narhelst man 
tycker. Under forutsattning att behallarstationen ligger utefter de strak man normalt/dag
ligen ror sig efter kan avlamningen av papper och glas latt rutiniseras. Om be
hallarstationen emellertid skulle ligga avogt till kan rutiniseringen bli svar eller omojlig. 
I Fristad blev vikten av behallarstationernas lage tydligt. I Patorpsomradet ligger 
stationen i korsningen mellan cykel/gangstraket samt bilutfartema. I stort sett alia som 
skall ut ur omradet maste passera har och stationen utnyttjades till full kapacitet. En 
annan behiillarstation hade placerats inne pa Munkagarden, bakom huvudbyggnaden och 
knappt synlig fran vagen. Dessa behiillare har sallan kommit till anvandning, varfor man 
kan tanka sig att rutiniseringen av av lamnande av tidningspapper och glas for de 
narboende forsvarats. Det ar har klart att avstandet som siidant inte borde betinga det 
svaga utnyttjandet av behallarstationen, men placeringen bakom garden har drastiskt okat 
det funktionella avstandet. 

Insamling i omraden med flerbostadshus visar samma tendens. I Bagaregarden, dar all 
atervinning skedde i soprummen, dit alia maste ga med sina sopor, blev atervinnings
talen hoga for sin tid. Nagra ar senare i NARAB-regionen kom papper och glas att 
samlas in i behallarstationer med en tathet omkring 100 hushall per behallarstation, och 
resultatet var anmarkningsvart bra, 77% atervinningsgad for papper och over 80% ater
vinningsgrad for glas. Senare i Boras har vii Sodra Gota erhallit 47% atervinningsgrad 
for papper och 34% for glas medan vi pa Hassleholmen som bedomts som svarare erholl 
46% atervinningsgrad for papper. 

En stor skillnad mellan omraden i Boras var placeringen av behallarna - och det som vi 
benamner "det funktionella avstandet". I Sodra Gota placerades behallama centralt i 
omradet, dvs utanfor manga manniskors normala strak. Pa Hassleholmen, daremot place
rades behallama vid parkeringsplatserna, vilket for de fiesta aven var utefter vagen till 
busshiillplatsen. 

I Sodra Gota kunde vi tidigt iaktta att manga placerade sitt papper och sitt glas i 
soppaviljongema sorterat och rent pa marken i forhoppning om att nagon annan skulle 
fora dem till insamling. Detta tolkades som ett matt av civil olydnad - en olydnad som 
fatt ett visst stod av att fastighetsskotarna i man av tid forsokt leva upp till forhopp
ningama. I de fiesta fall var de emellertid tvungna att placera det kallsorterade i sopoma. 
I samband med omstarten forsags ett soprum med mojlighet for hyresgasterna att lamna 
sitt papper och glas i beha.llare dar. Denna forandring resulterade i en snabb okning av 
atervinningsgraden till 80% for papper och cirka 75% for glas. 

Dessa forh~Ulanden kan inte tolkas pa annat satt an att uppsamlingssystemet skall vara 
sa nara de boende som mojligt, och ju fler fysiskt resurssvaga som finns i ett omrade, 
desto viktigare ar narheten. 

I GSRs utvardering av sina kallsorteringsforsok ar det svart att urskilja ett direkt monster 
dar det funktionella avstandet har en avgorande betydelse. GSR har enbart registrerat de 
insamlade mangdema, vilket innebar att man inte kan referera till potentialen. Bakkejord 
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m fl (1990) kompletterade mangdmatningarna med studier av iitervinningsgraden, och 
kom niidde dA erfarenheter liknande de svenska. Effekten i form av mangden insamlat 
material forefaller inte alltid ge samma utslag som effekten matt som iitervinningsgrad, 
se tabell 8.1. 

Sammanstallning av mangder och iitervinningsgrader vid kallsortering av 
papper (tidningar och tidskrifter) och emballageglas (Bakkejord 1990 i 
Garborg Estensen 1992) 

System 

Hamtning vid varje 
enskilt hushall 
Hamtning vid gemensam 
behallare/stativ, 
4-40 hushall 
Uppsamling i centrala 
specialcontainrar for 
100-300 hushall 
Uppsamling i central 
atervinningsstation 
for tusentals hushall 

kg/hushall och ar 
papper glas 

77-120 15-58 

40-100 0-15 

11-37 10-28 

32-65 14-15 

Atervinningsgrad (%) 
papper glas 

85-90 40-90 

40-85 25-45 

10-40 30-50 

30-55 25-35 

Erfarenheten av insamling av komposterbart material i Boras visar att det ar mojligt att 
na hog atervinningsgrad med konventionella system bland enbostadshusen. I sadan 
bebyggelse far man aven med sig en del tradgardsavfall, men denna mangd stannar vid 
8-10% av mangden komposterbart. Detta tradgardsavfall ar ofta bra att famed ur behan
dlingssynpunkt eftersom det innehaller strukturmaterial, men ur transportsynpunkt ar det 
oonskat, dels darfor att det medfor stora sasongsvariationer, dels darfor att kretsloppstan
ken forutsatter att atminstone den vanliga villatradgarden (med grasmattor och rabatter) 
blir ett slutet kretslopp. 

Dar det ar vasentligt att tradgardsavfallet inte samlas in kan de svarta och vita pasama 
vara att foredra. Detta system lockar inte till att lagga med tradgardsavfallet, och sa 
langt vi vet idag (fran framst forsoksomradet i Bramhult) passar det de villaboende lika 
val som de boende i flerbostadshus. Bekvamligheten ar dock mindre i detta system 
eftersom de boende maste ta hand om sitt tradgardsavfall - kompostera det sjalva eller 
lamna in det pa en grovavfallsstation, varifran det fors till centralt omhandertagande. 

Nar vi under forsoken i Bollebygd fick indicier pa "utmattning" i systemet kunde detta 
inte konstateras i matt av atervinningsgrad eller renhet. Indikationerna byggde mer pa 
att systemet hade brister vad galler tillganglighet, bekvamlighet och kommunikation. 
Bland de fragor som togs upp som negativa vid intervjuer var att ingen ledning hade 
givits de boende av hur man praktiskt skall forfara i koken, att kompostkarlen kan lukta 
mycket ilia, att man inte har nagon att vanda sig till med fragor och klagomai. 
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Fr:lgan om dispositionen av koksskApen var redan aktualiserad, och under forsokens 
gAng har det kommit ut flera inredningssystem pa marknaden. Idag kan man hanvisa 
villaagare till den oppna marknaden, men det var inte mojligt under forsoksperioden. 
Luktproblemen var noterade redan ett ar tidigare i Fristad, men dar aldrig forknippade 
med problem. Detta kan ha berott pa att de boende dar var fyllda av pionjarkansla och 
darav sarskilt stark solidaritet till systemet, medan de boende i Bollebygd gav en 
reagerade mer som man kan forvanta sig i en situation dar verkligheten ar en del av 
vardagen. Med utgangspunkt frAn reaktionerna i Bollebygd konstaterades att fjorton
dagarshamting av komposterbart material knappast var mojlig i kommunen. 

boende i en samling grupphus var av olika skill tvungna att flytta insamlings-
behallama for att gora dem atkomliga for renhallarna. Dar reagerade man pa vikten, det 
var svart for kvinnorna att fora fram behallarna. De stora - for renhallaren effektiva och 
latthanterliga behallarna - blev alltsa svarhanterlig och tung teknik for de boende. I ett 
sadant fall maste en avvagning goras - antingen mindre behallare eller andra 
hamtningsrutiner som innebar att de boende slipper fora fram karlen. 

I flerbostadshusen ar det inget tvivel om att de svarta och vita pAsama sA som de intro
duceras i Boras representerar den bekvamaste och mest tillgangliga kallsorteringstek
niken som provats hittills. De forsok som gjorts pa Hassleholmen med uppsamling av 
det komposterbara i kallarplanet var forkastligt, forsoken med nyckelstyrda sackaruseller 
var inte heller bra. Det till synes bekvama systemet ar tidskravande, dar den absoluta 
tidsatgangen inte ar det avgorande utan den upplevda vantetiden. Tio sekunder- for att 
inte tala om tjugo - kan upplevas som mycket lang tid nar man ar forsenad till bussen. 
Dessutom ar manovreringen med nyckel nagot sotn kan upplevas klumpigt. I stravan 
mot en enkel bantering kan man riskera att forenkla for langt - anda till obegriplighet. 
Ett sadant exempel ar systemet med vatt och torrt sa som det idag praktiseras i Skara. 
I bilaga 3 till A vfallsplan for Skara kommun redo visas en enkat till hushallen i form av 
okommenterade stapeldiagram. Det ar inte helt latt att tolka enkaten sa som den 
presenteras, men pa en direkt fraga om det ar svart att veta vad som skall slangas som 
vatt och vad som skall slangas som torrt menar over 50% av de svarande att stundom 
kan vara svart att avgora detta. Det forenklade budskapet medfor saledes inte med 
sakerhet en god forstaelse for tekniken. 

I flerbostadshusen har koksskapen och deras inredning varit diskuterad som en del av 
varje kallsorteringssystem. Otnstarten av Sodra Gota har emellertid givit vid handen att 
inredningen som sAdan kanske inte ar det mest centrala, utan framst mojligheten att pA 
ett vettigt satt handskas med och forvara det komposterbara materialet. Kompostspannen 
"Limhinken" har har visat sig vara ett vettigt redskap och en budbarare. Nar limhinken 
overHimnas visar kommunen sin vilja till stod for den enskilde, samtidigt som atervin
ningssystemet fysiskt nar in i de boendes privatsfar. (Om vikten att na fram till 
privatsfaren, se avsnitt 9.2) 

inga avtal 

Vid omstarten i Sodra Gota kunde vi konstatera att flera av de personer som erbjods en 
kompostspann tvekade infor att ta emot densamma. Denna tvekan har efterhand kunnat 
tolkas som att accepterandet av spannen beseglade ett avtal, dar mottagaren forbinder 
sig att anvanda den pa avsett vis, dvs att delta i kallsorteringen. NAgon spontan 
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kommentar frAn de renhallare som delade ut karl for insamling av komposterbart 
material i Fristad styrker intrycket av ett ingclnget avtal, dar fdimst hushallet bekraftar 
sitt deltagande. som avvisade karlet avsade sig samtidigt mojligheten att delta och 
stallde sig utanfor. 

I avsnitt 8.3, som avhandlar informationen, poangteras vikten av att den som deltar i 
kallsortering aven ar informerad om vart de olika materialen tar vagen, om vilket bruks
sammanhang han ar involverad i. Denna information ar samtidigt en forbindelse, 
eftersom man anvander brukssammanhanget som motiv for att halla ett material frAn 
avfallet. Det finns ingen- och det torde de tidiga kallsorteringsforsoken pa 70-talet visa 
tydligt nog, som kallsorterar for sitt nojes skull for att sedan se alit blandas samman 
igen. Till och med vid en mycket liten demonstration av kallsorteringens innebord bland 
politiker och hogre tjansteman i Boras 1986-87 blev vikten av ett brukssammanhang 
tydligt. Demonstrationen avsag en bart att visa det ringa merarbete kallsorteringen medfor 
i hemmen, demonstrationen varade en kort tid och eftersom det rorde sig om ett slutet 
sallskap, som var val informerad om situationen tog vi oss friheten att blanda de olika 
materialen pa i sopbilen vid hamming. Detta kom dock att strida mot deltagamas 
overtygelse i sa hog utstrackning att en person hoppade av insamlingen for att 
personligen se till att atminstone hans papper och glas kom till nytta. 

Nar kommunen/insamlingsorganisationen gor gallande att man samlar in ett material for 
ett visst andamal maste man se till att sa sker. Det far pa inga villkors vis finnas grund 
for rykten om att de insamlade materialen inte nar sin avsedda mal. Nar sa sadana 
rykten kommer fram undergravs ett av fundamenten for kallsorteringen. Det ar har som 
Torsten Hultins hanteringskedjor (se Hultin 1987b) ger en sa tydlig bild av vikten av 
omsesidigt fortroende. V ar och en gor sitt basta i sitt hem for att underhalla Ater
vinningen, da maste aven alla efterkommande led gora detsamma. Det ar den svagaste 
lanken som spracker ked jan, och spricker ked jan ar alla ovriga lankar i ked jan vardelosa, 
liksom vars och ens insats i arbete och ansvar. Det ar i manga avseenden hapnadsvack
ande att detta inte tillhor fundamenten for alia atervinningsadministratorers handlande. 

Den dag kommunen eller atervinnaren inte formar att leva upp sin sitt ansvar for atervin
ningen maste hela systemet ifragasattas. Antingen Higger man ner insamlingen - vilket 
kan ha sina sidor (se avsnitt 6.3.3 om Bagaregardsforsokens epilog)- eller sa soker man 
nya vagar for att leva upp till sitt ansvar och informerar om detta sa att hushallen kanner 
det delvis nya brukssammanhang de ar forbundna med. 

av 

Under mycket lang tid har diskussionen om atervinningens vara eller inte vara kretsat 
kring marknaderna for atervunnet material. Den vasentliga diskussionen har rort sig om 
priset pa olika material - inte pa om de kan omsattas pa en marknad eller inte. Pappers
och glasatervinningens vara eller inte vara har diskuterats i kronor och oren per ton 
material i olika tider, men mer sallan som kapacitet inom industrin. Nar de ekonomiska 
resonemangen sedan fors tillbaka till kostnaderna per hushall visar det sig att nagra 
hundralappar mer eller mindre per ton atervunnet material endast medfor kostnadsskill-
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nader for hushallen i termer av tior per ar.7 Darmed ar det inte sagt att prisbilden ar 
ovasentlig, men den ar overdriven. (Ater igen ser vi renhallningsintresset skugga over 
atervinningsintresset i debattformen). 

Under NARAB-projektets gang visade sig marknadsforingen vara en viktig aktivitet for 
projektets trovardighet. En aktiv marknadsforing gav alternativa mojligheter till 
avsattning for textilier och metaller, men stabiliteten i dessa var svag. Med tio ars 
erfarenhet av textilinsamling kan jag konstatera att den sakraste och mest fullvardiga 
avsattningen for textilier finns hos hjalporganisationer, t ex Emmaus Bjorka, som 
distribuerar insamlade klader dels direkt till hjalpbehovande, dels via "second hand"
butiker som finansierar transporterna till mottagarlanderna. Metallerna skall forr eller 
senare till ett smaltverk, men vagen dit kan variera, liksom kvaliteten pa skrotet nar det 
nar fram. Det i alla avseenden svaraste problemet i samband med avsattning av metaller 
var burkskrotets kvalitet, dar sarskilt de magnetiska burkarna var allt for kontaminerade 
med andra metaller, t ex tenn och bly, for att kunna accepteras i en vanlig smalta. 

Under senare ar har aven alternativa marknader for insamlat glas kommit att diskuteras 
pa allvar. Framst tanker man sig att glas skall kunna atervinnas i glasullstillverkning, 
men aven andra omraden kan vara aktuella, t ex glas som fyllnadsmaterial eller ballast. 

Tors ten Hultin pekar i rapporteringen fran Vaggeryd (1987b) pa den sarbarhet ett kall
sorteringssystem har i sitt beroende av avsattningsmarknaderna. Han menar att fragan 
om marknader hor ihop med fragan om skala, och att man i den mindre eller lilla skalan 
kan bygga samman kallsorteringssystemet med sin marknad - sarskilt galler detta 
marknaden for det komposterade materialet. Hultins filosofi ar att kompostprodukterna 
skall ga den kortaste och effektivaste vagen in i odling. Detta skulle, menar han, 
medfora en successiv okning av anlaggningarnas storlek ju narmare tatortskarnorna man 
kommer. Till skillnad fran storskalighetsfilosofin utgar man i detta fallet fran att en sa 
stor del av komposten som mojligt verkligen atergar pa enklaste satt till hushallens 
tradgardar och till lokala odlare. 

Sammankopplingen mellan insamlingssystem och marknad kom aven att diskuteras i 
Boras-projektet, dar avsattningen for komposten forst lostes s1naskaligt hos de villor som 
deltog i forsoket och sedan i mer storskalig tillatnpning hos den kommunala parkforvalt
ningen. Pa detta satt kom man att minska sina marknadsforingskostnader och kunde ge 
komposten offentlighet i ett verkligt brukssamtnanhang. En liknande ide har anvants av 
Gatukontoret i Goteborg (idag Gatubolaget), som sedan lange komposterar tradgards
avfall och annat gronavfall. Istallet for att pa konventionellt satt marknadsfora enbart 
komposten har man salt fardig anlaggningsjord och - inte minst - en hel tradgardstjanst 
inkluderande anlaggnings- och planteringsjord, vaxter och fron, anlaggnings- och 
planteringsarbetet samt underhallet under fern ar. Med denna starka kontroll over ett helt 
skeende kan man aven ge garanti pa helheten under de fern ar kontraktet galler. I detta 

7 200 kronors fluktuation i prisema pel eltervunnet papper medfor omkring 20 kronors 
fluktuation i hushelllens kostnader (~ 100 kg papper cltervinns per hushelll och elr de basta 
forsoksomreldena i Borels). Pel samma satt medfor en fluktuation av glasprisema pel 100 
kronor per ton endast ett par kronors forandring av hushelllens kostnader (~20 kg glas 
eltervinns per hushelll och elr de basta forsoksomreldena. i Borels) 
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ingar sjalvklart att tradgArds- och parkavfallet kommer att Aterforas till komposten, 
varvid insamlingssystem och marknad kopplats samman. 

Det ar enkelt att lAta sig luras av forutfattade meningar i jakten pa kostnader for 
etablering av ka1lsortering. Den gangse uppfattningen om att ett fatal uppsamlingsplatser 
ar billigare an flera mindre stationer ar inte givet sann. ar inte heller sakert att 
hamtningen vid tomtgrans maste vara dyrare an andra system. Bakkejord m.fl (1990) 
visar, i sin sammanstallning av kallsortering i Norge, att spridningen i kostnader ar stor, 
och det maste finnas fler orsaker till kostnadsspridningen an den renodlade tekniken. 
Anne Stine Garborg Estensen (1992) kommenterar tabellen med ett konstaterande "at 
systemene som har hfl)est servicegrad ogsA vil ha de hfl)este kostnadene." Det ur 
ekonomisk synpunkt sakraste systemet tycks vara etablering av lokala atervinnings
stationer eller -behallare som betjanar ett par till ett par hundra hushall, se tabell 8.2 

Tabell 8.2 Ekonomi vid kallsortering av forbrukningsavfall (norska kronor per hushall 
och Ar) efter Bakkejord 1990 i Garborg Estensen 1992. 

System extra kostnad intakter, nettokostnad 
vid kallsor- forsaljning for kallsortering 
tering (a) och besparing (b) c= a- b 

Hamtning vid varje 
enskilt hushall 30- 200 30- 100 0- 100 
Hamtning vid gemensam 
behiUlare/stativ, 
4-40 hushall 25- 60 20- 65 (-5) - 5 
Uppsamling i centrala 
specialcontainrar for 
100-300 hushall 10- 20 5- 25 (-5) 5 
Uppsamling i central 
atervinningsstation 
for tusentals hushall 5 185 20- 35 (-15) - 150 

(-) i kolumnen med nettokostnader innebar en nettointakt. 

I det utredningsarbete, som foregick Boras-projektet (Berg 1986a) gjordes enkla kost
nadsberakningar i form av uppskattningar av merkostnaderna for olika insamlingssystem 
jamfort med konventionell avfallsinsamling med sacksystem. I dessa berakningar kunde 
vi konstatera att en lag ambition i insamlingen medforde laga kostnader medan en hogre 
ambition medforde hogre kostnader. Insamling av papper och glas skulle kunna ga jamt 
ut, och beroende pa papperspriserna antingen kosta nagra tior per hushall och Ar eller 
ge nagra tiors vinst. Ett insamlingssystem som aven innefattar en komposterbar fraktion 
torde komma att kosta nagot hundratal kronor per hushall och Ar under forutsattning att 
forsaljningen av kompost kan finansiera behandlingsanlaggningen. Om sainte ar fallet 
torde kostnaden oka med nagot eller nclgra hundratal kronor. Osakerheten i dessa 
berakningar ar stor. 
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Nar vi ~iter gjorde kostnadsberakningar i samband med utvarderingen av Bon1ssystemet 
kunde vi konstatera att vi stod infor liknande osakerheter som i utredningsarbetet och 
som redovisats i tabell 8.2 ovan. De kostnader som raknades fram var emellertid val 
relaterade till Borils forhilllanden, men knappast generaliserbara for andra kommuner. 
I fallet Bon1s komplicerades bilden av att systemet med svarta och vita pasar inkluderade 
en sorteringsanlaggning, vars slutliga kostnader inte var helt kanda, samt kostnader for 
distribution av svarta pftsar, som inte heller kunde uppskattas med allt for stor sakerhet. 
Systemet med svarta och vita pftsar i BorAs beraknades kosta 155 kronor per hushAll och 
Ar medan hamtning i skilda karl beraknades kosta 230 kronor per hushAll och Ar i 1989 
Ars priser. I dessa kostnader rymmes aven 10 kronor for central grovavfallsstation samt 
50 kronor for atervinning av papper, glas och smAbatterier i en lokal Atervinningsstation 
betjanande 300 - 500 hushall. 

Vid uppskattningen av ett kallsorteringssystems kostnader och intakter mAste man aven 
ta med de faktorer som inte enkelt kan oversattas i kronor och oren. Den fardiga 
kostnadsanalysen kommer darfor att, vid sidan om det monetara nettot, innehalla ett 
deskriptivt moment dar aven andra for- och nackdelar relaterade till motiven for 
kallsorteringen overvags. Skalet till att infora kallsorteringen ar ju, och maste alltid vara, 
att uppna ett visst syfte. En uppfattning av denna maluppfyllelse samt uppoffringarna 
for detta - daribland de monetara kostnadema - utgor den fardiga kostnads/intaktsanaly
sen. 

8.8 kortfattad syntes 

Det ar ganska enkelt att bygga upp kallsorteringssystem som svarar mot de krav som 
insamlingsorganisationen kan stalla upp i form av arbetsmiljo, rationell bantering, 
overkomliga kostnader etc. Detar emellertid inte sagt att en sadan bantering kommer 
att mottas av hemmen eller foretagen som rationell, som god arbetsmiljo eller prisvard. 

Det finns inga principiella skillnader pa uppbyggnaden av ett kallsorteringssystem pa 
arbetsplatsen eller i bostadsmiljon. De grundlaggande planeringsprincipema ar desamma, 
med ett viktigt undantag: Det ar i hemmen vi socialiseras, vi blir vAra egentliga och 
privata jag. Det privata jaget formar den egentliga manniskan inom oss, den manniska 
vi for med oss i alla situationer. Vi tar alia med oss privatjaget till arbetsplatsen, men 
forhallandevis fa tar med sig det professionella jaget hem. 

Skall kallsorteringen pa sikt bli ett allmant styrsystem for hela samhallets resthantering 
mftste budskapet na alia landets invanare- och det maste na deras privatjag. Vi ar alla 
en del av ett hushall. Darfor milste samhallet i sina ambitioner att forandra resthante
ringen bolja med hushallen. 

Nar vi lar oss kallsortera i hemmen blir detta en god vana, som vi kan fora med oss till 
arbetsplatsen. Mer sallan ar vi beredda att fora med oss arbetsplatsens vanor till vAra 
hem. All kommande kallsortering pa arbetsplatsema kommer att underlattas av de goda 
vanor, som kan grundlaggas hemma. 

grundlaggande villkoren for etablering av kallsortering i hemmen ar idag relativt val 
kanda, saval vad galler de bakomliggande motiven som kraven pa t ex fysiska 
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forutsattningar i form av hanteringssystem och hjalpmedel. Foljande grundlaggande 
utgclngspukter for implementering av kallsortering utgor min kortfattade syntes av 
kallsorteringens innebord och mest grundlaggande villkor. 

1 

2 

Den enskilda miinniskans motiv for att delta i kallsorteringsaktiviteter iir ideellt. 
Man deltar i akt och mening i avsikt att skydda miljon och/eller med m~.let att 
spara andliga naturresurser. Ekonomiska motiv kan aldrig tillrackligt starkt 
mobilisera en bred uppslutning bland befolkningen - aUra minst den stora av 
befolkningen som lever i flerbostadshus. 

Nar de starkaste motiven ar ideella ar det ejfektivaste styrmedlet information. 

Detar vasentligt att denna information dels ar uttommande, dels uppdelad pel ett 
sc\dant satt att mottagaren enkelt kan ta till sig budskapet. Det ar likasc\ vasentligt 
att insamlingsaktivitetema foljs upp med regelbundet aterkommande information 
om resultaten. 

3 Bekvamt insamlingssystem och god service. 

Om man skall rakna med allmanhetens medverkan i olika kallsorteringsaktiviteter 
maste man erbjuda en god service, dels i form av ett for hushallen heltackande och 
bekvamt insamlingssystem, dels i form av underhall av detsamma. 

Med underhc\ll av systemet menas dels att tomning av behallare sker i tillracklig 
utstrackning, att uppstallningsplatser for behc\llare halls snygga och rena, att 
snorojning kring sadana platser sker i tillracklig utstrackning etc, dels att 
kommunikationen med allmanheten halls vid liv via t ex information, arliga 
temadagar, undervisning i skolan etc. 

4 Ingangna avtal/givna loften halls. 

5 

Det finns ingen som deltar i kallsortering for nojes skull. Alia handlar med en 
avsikt. Som privatpersoner handlar vi med avsikten att ett visst material skall foras 
till c\tervinning eller sarskilt omhandertagande. Sker inte detta kommer vi snart att 
upphora med var separata bantering och aterga till den konventionella avfalls
hanteringen. 

Det finns inga heft siikra marknader for c\tervunnet material. Papper, glas, metaller 
och textilier har etablerade marknader, men priserna kan svanga snabbt. Det stora 
problemet ar egentligen inte att finna avsattning for olika material, problemet ar 
att hMla priserna uppe. 
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Marknaderna mAste standigt bearbetas, dels for att finna tillfalligt basta avsattning, 
dels for att skapa efterfriigan inom samhallssektorer, som normalt inte arbetar med 
atervunnet material. 

Vikten av denna aktiva marknadsforing syns tydligast nar olika jordforbattrings
och godselamnen tillverkade ur kallsorterat material skall avsattas pa en oppen 
marknad. 
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Nar BagaregArds- och NARAB-projekten avslutades stalldes fn1gan "Hur h1ngt nildde 
vi?". I samband med Borasprojektets rapportering sHilldes aldrig den fragan, eftersom 
vi- atminstone ytligt sett- natt malet: ett atervinningssystem med tydliga prioriteringar, 
vilket reducerar avfallsmangderna med minst 65%. I denna situation var implemente
ringen av systemet viktigare an av de tillkortakommanden, som ovillkor
ligen maste vara forknippade med systemet. En del av den analysen gor jag istallet har, 
men jag tar inte upp sadana delfrilgor som kan leda tankama mot en tavlan mellan olika 
system om vilket som kommit !angst, vilket system man borde valja om man sitter i en 
position som kommunal beslutsfattare. Det som jag inte dragit fram i utvarderingen av 
metod i kapitel 7 eller i diskussionen kring implementering av kallsortering i kapitel 8 
hArddras inte heller har. Jag lyfter istallet blicken nagot over den narmaste horisonten 
och anlagger ett perspektiv liknande det i kapitel 5 dar jag analyserar den traditionella 
avfallshanteringen. Med detta mer overgripande perspektiv kan jag visa pa tendenser pa 
ont och gott i kallsorteringens utveckling. I den analysen framstAr emellertid somt som 
battre och somt som samre i perspektivet av den nya tekniken och ett langsiktigt 
barkraftigt samhalle. 

Jag ger in get direkt svar pa fragan i rubriken, men under fern olika rubriker diskuterar 
jag kallsorteringen i olika belysning. Har aterknyter jag pa flera stallen till den 
teknikteoretiska diskussionen i kapitlen 2 och 5. 

9.2 Konfrontation mellan tva arbetskulturer 

Kallsorteringen i avsikt att minska avfallsmangdema genom atervinning innebar att den 
gamla arbetskulturen bland renhallarna kommer att paverkas. Renhallningen ar ett arbete 
med stadshygien och snygghet som foredomen. Arbetsgladjen och beloningen ligger i 
att man lamnar samhallet rent bakom sig. I detta ingar en stravan att ta med sa mycket 
som mojligt och att blanda alit tank bart. J u mer tnan far med sig des to duktigare 
framstAr man for sig sjalv och for omgivningen. Det finns inga matt pa kvalitet pa det 
som finns i !asset och inga beloningar forknippade med sadant. 

I renhallningsarbetet finns emellertid en motsattning inbyggd. Arbetet som sadant, 
ihopsamlandet av andra manniskors avskrade, har motbjudande drag och ar dessutom 
forknippat med lag status genom hela den moderna historien, alia forsok att komma 
tillratta med statusproblemet till trots. Har ingar att man har litet eller inget inflytande 
over sin arbetssituation. Man hamnar da latt i en situation dar man stressar sig genom 
sitt arbete. Man halvspringer och ser till att bli klar langt fore arbetstidens utgang. Pa 
sa satt kan man antingen sluta tidigare eller utnyttja tiden for avkoppling, umgange eller 
liknande. Alit detta ingar i renhallarkulturen. 

Atervinnarens arbetssituation ar i mangt och mycket den motsatta. Han skall enbart ta 
med sig det som ar av basta kvalitet. Han belonas av i forsta hand kvaliteten och i andra 
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hand av kvantiteten. Han kommer pa sa satt att ocksa stimuleras till att soka ett visst 
matt av inflytande over sin arbetssituation. I atervinnarens arbetskultur ingar att lamna 
det bakom sig, som han inte forknippar med den goda kvalitet han efterstravar. Oavsett 
bur mycket som inte rymmes inom de kvalitetsnormer han ar verksam under, kommer 
han att sjalv uppleva tillfredsstallelse och han kommer att belonas utifran kvaliteten pa 
det han samlat in. Atervinnaren behover darfor inte pressa sig till att rusa genom sin 
arbetsdag pa samma satt som renhallaren. Hans stress behover inte bli storre an den 
stress som finns inbyggd i allt annat arbete i produktionen - han kommer namligen att 
tillhora produktionen till skillnad fran renhallaren vars arbete i viss man ar kontrapro
duktivt. 

Pa grund av de vasensskilda grundema for de tva arbetskulturema ar det omojligt att 
engagerat och passionerat arbeta i bada varldama samtidigt. Det ar att betrakta som 
narmast omojligt att pa formiddagen vara renhallare och pa eftermiddagen vara 
atervinnare. Detta bar inte besinnats av alla de renhallare som kompletterar sin bantering 
med insamling av atervinningsbart material. Mycket talar for att atervinning och 
renhallning inte skall forsigga i samma organisation. Forre renhallningsdirektoren i 
Goteborg, Tibor Kertecz, foresprakade i flera sammanhang just en sadan uppdelning av 
verkets organisation. Han menade att det dessutom skulle medfora positiva bieffekter i 
form av konkurrens mellan de tva verksamheterna. A vfallshanteringen, som foreteelse, 
skulle for forsta gangen bli konkurrensutsatt. 

9.3 Hur val involveras de boende? 

Ser man tillbaka pa utvecklingen fran de forsta forsoken med kallsortering kan man utga 
fran att prognosen for framtiden torde vara ljus. I takt med att kallsorteringen blir allt 
mindre originell och insamlingssystemen blir allt mer tillganglig torde aven atervinnings
graden oka. Det kommer dock att finnas stora skillnader i atervinningsgrad mellan olik:a 
omraden. Vi kan konstatera att deltagandet ar hogt ide omraden dar kallsorteringen ar 
en etablerad verksamhet och dar den byggs ut. Speciellt hogt ar deltagandet i omraden 
med enbostadshus. Det bar varit svarare att mata deltagandet bland de boende i flerbo
stadshus, men med atervinningsgraden som utgangspunkt kan vi konstatera att det ar 
mojligt att aven engagera boende i flerbostadshus i mycket hog utstrackning. Med svar
tillganglig teknik:, och okande inslag av social resurssvaghet minskar deltagandet. Detta 
kan dock atgardas i manga fall med forbattrad teknik, okade insatser pa motivation samt 
byggandet av en allt tydligare social struktur kring kallsorteringen. 

Det rader ingen tvekan om att kallsorteringen pa ett autentiskt satt engagerar manni
skoma i deras vardagsliv. I omraden med forhallandevis resursstark befolkning ar det 
forhallandevis enkelt att motivera manniskoma. Med en resurssvagare befolkning okar 
svarigheten med motivationsarbetet, och ju storre inslag av resurssvaghet, desto lagre 
forvantningar far man stalla pa resultatet. I Sodra Gota visade det sig vara mojligt att 
oka deltagandet i kallsorteringen genom att engagera nyckelpersoner i omradet. I 
omradet bor en stor grupp aldre personer, varfor hemtjanstens personal och de fastig
hetsanstallda var centrala sadana nyckelpersoner. I omraden med manga barnfamiljer ar 
daghemmens personal, dagbamvardare, och skolans personal viktiga nyckelpersoner. I 
manga kommuner bar man tidigt insett detta. Innan nagon egentlig kallsortering utover 
pappers- och glasatervinning, kommit igang bland bostadema bar man startat motiva
tionsarbetet genom att engagera just dessa nyckelgrupper. Man bar pa sa satt fatt till 
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stand varmekomposter for matavfallet pft daghemmen och man driver riktad undervis
ning pa skolans mellanstadium etc. Dartill ges alit fler amneslarare fortbildning som 
aven innefattar kallsortering och fttervinning. Bamen blir darmed pa manga hall nyckel
personer i bostadsomradena. 

Pa detta satt involveras vi som privatpersoner och som yrkesarbetande allt mer i 
kallsorteringen. I takt med att verksamheten byggs uti landet erbjudes allt fler grupper 
och alit fler enskilda personer att delta i hemmet. Deltagandet stottas sedan genom olika 
aktiviteter i daghem och skola samt genom att hemtjanst och fastighetsanstallda hjalper 
till. 

Sven Dahlman har gjort ett forsok att skapa sig en uppfattning om i vilken man det 
erbjudna kallsorteringssystemet samverkade med ett vaxande kretsloppstankande. Hans 
tolkningsunderlag var emellertid litet - det informationsmaterial som gatt ut till befolk
ningen samt "anekdotiska grunder" (Dahlman 1992). Dahlman varderar informationens 
och verksamhetens pedagogiska aspekter som tunga nar han studerar forutsattningama 
for en god kretsloppsforstaelse. V ara gemensamma erfarenheter fran Boras Ieder 
tankama at samma hall. Informationen ar mycket mer an en eller flera valgjorda 
broschyrer. For att stodja kretsloppstankandet fordras ett helt pedagogiskt system. 

9 .. 4 Hur val slutes kretsloppen? 

Under forsaken i Bagaregarden minskades avfallsmangderna som mest med 50%, medan 
NARAB-systemet resulterade i en sa liten minskning som 16% - den goda atervin
ningsgraden, totalt 64%, till trots. I Boras visade vi att man med traditionell insam
lingsteknik kan minska avfallsmangderna fran enbostadshusen fran 14 kg/vecka till 4 
kg/vecka, en reduktion med over 70%, under forutsattning att man tar aterforandet av 
den komposterbara fraktionen pa allvar. Efterhand nadde vi, via systemet med svarta och 
vita pasar, liknande resultat i flerbostadshusen i Kristineberg. Avfallsmangden 
reducerades fran 6.3 kg/hushall och vecka till 2,3 kg/hushall och vecka, vilket innebar 
en reduktion med omkring 65%. 

Innebar detta nu att kretsloppen sluts? Det forsta villkoret maste vara att det utsorterade 
materialet verkligen fors till atervinning och en atercirkuleras i det sammanhang dar det 
hor hemma: hushallens atervunna papper fors till tidningspappersbruk, glaset fors till ett 
forpackningsglasbruk och sa vidare. Detta ar mojligt nar det finns marknader, som - med 
eller utan ekonomiska styrmedel eller andra stottor - handlar med de material som gors 
tillgangliga genom kallsorteringen. Allt insamlat material i A vfallsgruppens forsok har 
kunnat garanteras avsattning och darmed garanteras slutandet av de samhalleliga 
kretsloppen for de material som samlats in. 

Digestatets och kompostens (i fortsattningen kallar jag dem bada kompost) aterforande 
till marken fordrar ocksa en marknad. Det naturliga i ett renodlat kretsloppssamhalle 
vore att lata materialet aterga till de marker varifran det en gang kommit. Detta later sig 
emellertid inte goras idag, dels pa grund av att det annu inte finns nagon marknad for 
kompost pa jordbruksmark, dels for att kostnadema for transport av komposten mellan 
storstaderna och jordbruksomradena skulle te sig allt for stora. Komposten maste darfor 
tills vidare ges en marknad i eller i narheten av tatorterna. 
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Mojligheterna till avsattning for komposten inom det urbana omradet ar emellertid 
relativt goda. I en forstudie for Goteborgs Renhallningsverk (Scheinberg och Berg 1990) 
konstaterades att i stort sett all kompost som kan tillverkas av tradgardsavfall, parkavfall 
och hushallens komposterbara avfall ocksa kan omsattas inom stadens hank och stor. 
Studien visade ocksa att det finns ett latent intresse for sadan kompost inom tradgards
och vaxthusnaringen. Dessutom kunde vi spara en nyfikenhet och optimism bland lant
brukare for kompost med garanterat ursprung. I Boras harman hittills kunnat avsatta den 
kompost som tillverkas inom den egna parkforvaltningen samt hos kyrkogardsforvalt
ningen. Vissa mangder har aven forts ut till villahushallen i PR-syfte. Den ovan namnda 
studien i Goteborg ger gott hopp om att det skall vara mojligt att avsatta all kompost 
och inom en icke alit for avlagsen framtid aven fa ut vissa delar inom tradgardsnaringen 
samt pa jordbruksmark. 

Det komposterbara materialet maste, innan det fors ut pa marken, forst brytas ner mikro
biellt, antingen aerobt till koldioxid, vatten och kompost eller anaerobt till metan, 
koldioxid, vatten och digestat. Metanet har en marknad som energibarare och omvandlas 
till koldioxid och vatten nar energin frigors. Genom gasavgang fran komposten och 
genom forbranning av metan kan saledes kol och vatten aterga till de naturliga lankarna 
i sina samhalleliga kretslopp. 

Anvandningen av kompost som jordforbattrings- och godselmedel pa urbana gronytor 
ar ett avsteg fran den ortodoxa kretsloppsteorin, som inte kan accepteras pa lang sikt! 
Pa kort och medellang sikt kan man emellertid har motivera forlusten i det organiska 
materialets kretslopp mot vinsten i att inte anvanda torv som jordforbattringsmedel. Torv 
skall i detta sammanhang ses som en barare av prefossilt kol, som genom anvandning 
som jordforbattringsmedel frigors till atmosfaren isHillet for att bindas fossilt. 

Jag har i forbigaende namnt en undersokning av anvandning av kompostorer for hem
kompostering. Denna teknik har manga intressanta aspekter relaterade till fragan om 
slutande av kretsloppen. I de fall dar hemkompostering kan kombineras med odling av 
t ex merparten av de gronsaker familjen forbrukar ar det enkelt att fa till stand ett slutet 
kretslopp for det organiska materialet. Denna mojlighet finns naturligtvis framst i 
omraden med enbostadshus, men det finns aven exempel pa att det kan vara mojligt i 
bebyggelse med flerbostadshus. 1 

En minskning av avfallsmangderna med 65-70% genom atervinning ser vid det forsta 
paseendet ut att vara ett vasentligt steg mot ett resurssnalt samhalle, vilket kan vara sant 
om man framst ser till de resurser som tas i ansprak av avfallsbehandlingen. 

Om man istallet betraktar en 70%-ig atervinningsgrad for ett bestamt material, t.ex glas, 
finner man att svinnet pa 30% trots allt inte ar litet i forhallande till helheten. Redan 
efter tva cirkulationer harden ursprungliga mangden glas halverats. Vid en 90%-ig ater
vinningsgrad har mangden ursprungligt glas halverats efter sex cirkulationer. Detta 
innebar - atervinningen till trots - ett avsevart resursuttag och en belastning pa miljon 
som pa lang sikt ar ohallbar. Atervinningen i sig skapar saledes inte det langsiktigt 

1 Ett exempel p~ detta fmns p~ Rundradiogatan i GOteborg, dar ett trev~nings 
hyreshus forsetts med forst ett vaxthus och sedan tradg~rdslotter p~ det som 
tidigare var en outnyttjad prydnadsgrasmatta. 
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uthalliga samhallet, men genom Atervinningen vinner tid for den ur forsorjnings-
synpunkt nodvandiga livsstilsforandring som kan skapa uthAllighet. 

Om samhallet - vi - nojer oss med de framsteg som gjorts inom AtervinningsomrAdet i 
allmanhet och kallsorteringen i synnerhet, kommer kallsorteringen att integreras i den 
modema tekniken. DA riskerar kallsortering och Atervinning att hli en del av det 
konsumtionssamhallets servicesystem, som idag utgors av i forsta hand renhallnings
systemet. Kallsorteringen hlir renhAllning och Atervinningen hlir kvitthlivning. Perspek
tivet - hegransade resurser och en varld som lAngsamt lAter sig forgiftas av vasterlandets 
konsumtion - gAr forlorat och vi hlir Ater fAngar i den modema tekniken. PA samma satt 
som den moderna tekniken bestaller naturen som hestAnd kommer den att bestalla 
avfallet som hestAnd. 2 Ur den modem a renhAllningsteknikens perspektiv - destruktion -
framstAr avfallet idag som ett hestAnd av energi. 

Det finns tydliga tendenser av sAdant bestallande idag. RenhAllningsorganisationernas 
stora intresse for kallsortering fAr inte tolkas som enbart ideellt. Faran3 i form av 
renhAllningens inkorporerande av kallsorteringen pApekades tidigt av Torsten Hultin fast 
i en nAgot annorlunda sprAkdrakt (Berg m fl 198la). Hans losning pA problemet blev 
forst att h§Jla renhallama borta frAn kallsortering och Atervinning, sedan att forandra 
skalan sA att renhAllamas inflytande pA ett konkret satt halanserades av lokala krafter och 
initiativ. Genom den lokala forankringen skulle aven tnarknaden for de Atervunna 
materialen kunna hanteras. 

Den tydligast forfelade teknik som hanteras under benamningen "kallsortering" ar den 
utveckling av "Griine Tonne" som gAr under heteckningen "vatt och torrt". VAtt-och
torrt-konceptet ar en hybridide som framst forefaller ha kommit till for att komma 
tillratta med de mest hasala tillkortakommandena i den centrala sorterings- och kompost
eringstekniken. Det centrala budskapet i vatt-och-torrt-iden ar att alla konsumtionens 
rester ar avfall. Detta avfall skall hallas isar i vad som ar vatt och vad som ar torrt. 
Genom att diskutera i termer av vAta och torra sopor (vatt och torrt avfall) frAntar man 
alit restmaterial det eventuella varde som det skulle kunna forknippas med. Vid sidan 
om detta annonserar man anda ett viss varde. Det vAta sags vara komposterbart, och det 
torra Atervinningsbart eller brannhart. A ena sidan ar det avfall, men A andra sidan ar det 
inte riktigt avfall. 

Ansatter vi nu hypotesen att vAtt och torrt inte representerar avfall utan nAgot vardefullt 
hamnar vii vad som betraktas som en schizofren situation. Det vata skall hAllas rent sa 
att komposten som skall tillverkas ur densamma inte fororenas i onodan. Likasa skall 
den det torra hallas rent sa att det kan atervinnas eller utgora grunden for ett rent 
bransle. I denna situation kommer man att stailas infor ett antal omojliga val. Systemets 

2 

3 

Avfallet (eller den samlade mangden restprodukter) skall htir ses som en rAvarukalla 
likvardig med skogen och berget sAsom sHUiet beskrevs i kapitel 2. 

Varje nytt bringande pA vagen av upp-dagande av modem teknik innebtir fara, och 
inte vilken fara som heist utan sjalva faran. (kapitel 2) 
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uppbyggnad medfor att sorteringsinstruktionema kommer i direkt konflikt med dels den 
enskilda manniskans battre informerade standpunkt, dels med materialitetemas egna 
budskap. mjolkkartong kommer att bedomas som torr, medan en likadan kartong, 
som varit fylld med filmjolk kommer att bedomas som vat. En bloja kan av en person 
bedomas som vat och tillhorig vatt, medan en annan kan se blojans plastskikt som ett 
hinder for komposteringsprocessen, varvid denne lagger blojan i det torra. Det finns fler 
exempel pa hur samma produkt av olika skal kan komma att hamna i bada fraktionema. 
Pa sikt finns det risk for att kan detta medfor att de bada fraktionema blir allt mer lika 
till sin sammansattning. Grunden till detta ligger i att allt fler personer kommer att fa 
svart att finna en mojlighet att gora sig kvitt sadant som iir avfall, men som inte 
stammer in pa bade beskrivningen av vad som ar vatt eller torrt, och vad detta vata 
torra skall anvandas till. Har aterkommer konservburken som innehallit kattmat eller vita 
honor. Den ar vat, men knappast komposterbar, den ar a andra sidan torr om man tvattar 
ur restema, men knappast bdinnbar. Atervinningsbar arden inte, eftersom det inte finns 
nagon marknad for burkskrot i Sverige. 

Har tydliggors behovet av en sopsack, en restfraktion, en mojlighet att avhanda sig 
sadant man vill bli kvitt, men som inte hor hemma i de mer eller mindre val artikulerade 
bruksammanhang som forespeglas i en uppdelning av vatt och torrt. Det ar i kontrast 
mot detta som Boras-systemet visar upp ett matt av klokhet. I overgangen till det nya 
finns den gamla sopsacken kvar. Dar kan man - och dar skall man - bli av med allt det 
som inte genast later sig definieras som atervinningsbart. I sopsacken finns en trygghet 
och ett stod i stravan att gora sa lite fel som mojligt. 

En handelse, som ser ut som en tanke, ar att ett av landets stora renhallningsforetag har 
statt som delansvarig for forsaken med vatt och torrt i Eslov. Detta foretag har sedan 
exploaterat iden i Skara. Vatt-och-torrt, som ide, ligger renhallningen nara, enar systemet 
baseras pa tva avfallsfraktioner och inte pa explicit nyttiga materialfloden. Det ar har 
som kallsorteringen loper risken att involveras i den modema tekniken, som ett led 
mellan konsumtion och hogteknologisk destruktion. Sa som "vatt och torrt" hanteras i 
Skara och i SYSA V -regionen idag tjanar uppdelning i tva fraktioner en bart den effektiva 
kvittblivningen. I SYSA V -regionen branns det torra medan det vata laggs i avfallsupp
laget for att generera gas. Den atervinning som sker i SYSAV-regionen sker vid sidan 
om "vatt-och-torrt". I Skara handsorteras den torra fraktionen sa att vissa ater
vinningsbara komponenter kan tillvaratas. Resten utgor en branslefraktion som branns 
till fjarrvarme i Lidkoping samt en obrannbar fraktion som laggs pa avfallsupplaget. Det 
vata anvands som tackmaterial eller komposteras enkelt i strangar for att sedan laggas 
som sluttackning pa avfallsupplaget. Detta svarar val mot den moderna renhallnings
teknikens perspektiv - destruktionen. Storre delen av de hushallens restprodukter som 
samlas in som vatt och torrt avfall bestalls som termisk energi, som ravara for 
gasproduktion i avfallsupplaget eller rent av som tackmaterial for upplaget. 

I Boras vacktes intresset for kallsortering och atervinning pa ett brett politiskt plan i 
reaktion mot ett forslag till en hogteknologisk destruktionsprocess, som diskuterades i 
kommunen i mitten pa 1980-talet. Introduktionen av kallsorteringen kom pa sa satt att 
sta i opposition till destruktionsiden och alit vad den for med sig. Nar Boras gjorde sin 
avfallsplan - med borjan 1986, var avfallsminimering och atervinning tva centrala mal. 
Dartill fanns forhoppningar om renare teknik, men inforandet av sadan, liksom paverkan 
pa manniskors livsstil i riktning mot en lagre konsumtion menade man sta utanfor den 
kommunala maktsfaren. 
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Under den tid Borcis-systemet utvecklades, vilket tog flera Ar, kom emellertid renbMlar
idealen att allt tydligare forankras i projektet ocb darmed aven i kallsorteringen ocb 
atervinningen som sadan. Iden med de svarta ocb vita pasarna skulle inta bara losa de 
akuta insamlingstekniska problemen i fastigbeter med sopnedkast. Ideo skulle aven ge 
mojligbet att bevara det gamla insamlingssystemet. Detta senare drogs fram som ett 
buvudargument nar man ville implementera svarta ocb vita pasar aven bland enbostads
busen, som tidigare klarat sin atervinning av komposterbart material med traditionell 
teknik. Kommunen bar i detta pa en kluvenbet. Det finns en arlig ocb stark vilja att i 
grunden forandra den kommunala avfallsbanteringen i riktning mot en atervinningsba
serad restprodukthantering. A andra sidan ar renbMlningens repression sa stark att den 
bar ocb var slcir igenom med sina gamla ideal ocb sin gamla arbetskultur. 

Genom att inkorporera kallsorteringen i sin bantering kan renbMlningsvasendet aven 
inkapsla kallsorteringens ocb atervinningens grundlaggande mal. Denna inkorporering 
framstcir som en del av det som Heidegger kallar faran. Pa detta satt driver man ut de 
element som finns av den nya teknikens vasen i kallsorteringen, for att ersatta den med 
den modema teknikens vasen. I "vatt-ocb-torrt"-liknande system, dvs framst system med 
mAl formulerade inom avfallsbanteringen, finner man kallsorteringsteknikens vasen vara 
stiillet, exploateringen av naturen ocb utsugningen av dess resurser, ity dessa system 
krava den moderna tekniken ocb det till denna teknik lankade konsumtionssamballet. 
Faran finns tydligt i Boras system med svarta ocb vita pasar, ocb yttrar sig i att allt fler 
borjar diskutera inforandet av fler fraktioner i andra farger, t.ex papper i neongrona 
plastpasar eller vatskekartong i gula plastpasar. I en sadan utveckling fAr Boras-systemet 
sitt vasen i stiillet ocb deltar i utmaning av naturen - i strid mot den ursprungliga iden 
om skydd for miljo ocb naturresurser. 

Om kallsorteringen skall bidra till utvecklingen av en battre teknik i en battre varld 
maste den befria sig fran den moderna tekniken. I avslutningen av analysen i kapitel 5 
konstaterade jag foljande: 

Kallsorteringen ar sa den nya teknikens - den resurssnala teknikens - styrsystem. 
Kallsorteringen ar inte losningen pa den nya teknikens alia restprodukttekniska 
problem - inte en universalmetod - men nar den val ar en naturlig del av var 
kultur arden nyckeln till kretsloppsamballet. 

Kallsorteringen kan bli nyckeln till den nya tekniken om vi undviker att exploatera 
kallsorteringen med den modema teknikens mal, utan istallet utvecklar den med den nya 
teknikens mal. I det dagliga bandbavandet av busballens restprodukter, med Atervinning 
for ogonen ocb kallsortering som en naturlig praktik, kan konsumtionssamhallets 
avigsidor tydliggoras. Da kommer kallsorteringen att inte bara bli den nya teknikens 
styrsystem, utan aven motorn i den medvetandeprocess som staller krav pa en resurssnM 
teknik ocb som grundlagger det barkraftiga, det utballiga samhallet. Da framstcir 
kallsorteringen som en del av den nya tekniken ocb dess vasen som livet sjalvt. 

De strukturella tillkortakommanden i kallsorteringen, som jag pavisat i Boras-systemet 
fAr inte tas som intakt for att systemet ar forkastligt. Det ar snarare ofullganget. Vid 
bedomningen av ett system maste varderingen alltid goras mot den tid, vid vilket det 
etablerades. Boras var forst med insamling av komposterbart material i stor skala, ocb 
bar med sig tva viktiga ting: Forst ocb framst etablerade man ett system med tydliga 
prioriteringar. 
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1 :o Det material som samlas in skall vara rent och efter sina egna normer av hog 
kvalitet. Det som inte kan klassas som rent och tillhorigt dessa Atervinningskate
gorier ar avfall, vilket fors till den gamla sopsacken. 

2:o Man pAvisade att det ar mojligt, man gav insamling och hantering av komposter
bart material ett "i-varlden-vara". 

Etableringen av BorAs-systemet och i detta idaga-Higger systemets tillkorta
kommanden. Nar efterhand bristema i systemet ar synliggjorda bringar detta pA vagen 
till upp-dagande av ny teknik, som resulterar i utvecklingen av kallsorteringen. Andra 
kommuner kan redan idag bygga tekniskt mer fullgAngna system med faran och de mest 
uppenbara av BorAs-systemets brister som grund for nytankande. BorAsama sjalva kan, 
i sin tur, den dag de etablerat sin kallsortering i hela kommunen, frambringa sAdan insikt 
att de kan formulera stringenta krav pA den nya teknikens konstruktionsprinciper samt 
upp-daga ny teknik inom kallsorteringen med sitt vasen alit narmare livet. Detta ar min 
forhoppning, eftersom jag ar pA det klara med den starka press den moderna tekniken 
har pA BorAs-systemet. Faran ar overhangande. 

NARAB-systemet framstod pA sin tid som nAgot mycket avancerat, och kom att stA som 
forebild fA mAngas syn pA avancerad kallsortering. Idag, tio Ar senare ar systemet 
forAldrat, men utan NARABs och deras entreprenor SkAnemiljos pionjarinsatser hade 
sannolikt inte kallsorteringen stAtt dar den stAr idag. NARAB och SkAnemiljo gav 
tekniken realitet - ett i-varden-vara - genom att i regional skala tillampa det mAnga 
an tog bara kunde fungera i mindre forsoksomrAden. U tan denna insats hade PA samma 
satt kommer man i BorAs att om tio Ar se tillbaka pa en pionjarinsats. Boras kommer, 
tillsammans med Orust och kanske nAgon mer komtnun, att vara relativt ensam om att 
uppna regeringens mAl om att inget avfall skall deponeras eller forbrannas osorterat efter 
1994. Forst vid sekelskiftet kan det vara mojligt for flertalet kommuner att ha nAtt 
samma mAl. DA har BorAs sannolikt minskat sina mangder hushAllsavfall med 65-70%. 

9.6 Nya vagar mot den resurssnala tekniken 

Som tidigare namnts kan inte kallsorteringen vara en egensak. Kallsorteringen ar ett 
styrmedel, med vars hjalp vi idag provisoriskt raddar ett antal material frAn undergAng 
i sopberget eller i destruktionsanlaggningar. I det resurssnAla samhallet ar kallsorteringen 
det naturliga forhAllningssattet till rena material, som skall Aterforas till samhalleliga 
kretslopp. Denna kallsortering stods dar av en enkel och adekvat teknik for materialens 
insamling, men aven av en adekvat tillverkningsteknik, som gor det mojligt att lanka fler 
produkter till atervinning, an vad som ar fallet idag. 

PA samma satt som avfallshanteringens miljoproblem varit en form av for 
kallsorteringen kommer kallsorteringen att vara en del av den nya teknikens uppdagande. 
PA samma satt som hammarens vasen visar sig i anvandandet kommer den nya teknikens 
vasen att uppdagas i den mojliga eller omojliga kallsorteringen. SvArigheterna i att hAlla 
olika material skilda At, i demontering och reparation kommer att bli alit viktigare 
incitament for framtidens teknikutveckling. 

Den resurssnAla tekniken nojer sig etnellertid inte med den typ av "technical fix" som 
sAdant utvecklingsarbete innebar. Mycken moda mAste i framtiden aven laggas pA att 
kartlagga samhallets materialfloden, dels i avsikt att finna kallorna for vissa oonskade 
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amnen, dels for att finna de avfallsskapande processer i vilka olika material forlorar sitt 
framtida A.tervinningsvarde. Den nya teknikens utvecklingsarbete fA.r dock inte ske 
isolerat sA. som den modema tekniken en gang utvecklades. Den nya tekniken maste 
kopplas samman med det nya sociala och ekonomiska system som maste utvecklas for 
att uppna malen kring en barkraftig utveckling och en nagot sa nar dittvis fordelning av 
jordens resurser. 

Bearbetning av artikel med samma titel presenterad pa kretsloppskonferensen 
i Lulea 1991, (Berg 1991). De kommunala roller jag hanterar i uppsatsen ar 
roller som upptdider i forandringsarbetet. 

Manga av valfardens framgangar forknippas med livet i tatorter - inte minst i de storre 
staderna dar industrialismens formogenheter samlades. Pa detta satt blev den tekniskt 
orienterade och urbaniserade varlden foremAI for mycken planering. Den omgivande 
landsbygden och miljon i meningen naturresurser och odlingslandskap fanns i overflod 
och behovde inte varnas. 

Harur vaxte ett "planeringsparadigm" fram, en form och ett tankesatt inom vilka 
planeringen genomforts. Inom detta paradigm fanns under lang tid inget utrymme for 
vare sig kretsloppstankande eller miljopolitiska overvaganden. Den mesta planeringen 
centrerades pa markanvandningen, ett fordelande av markytor for olika funktioner med 
bostadsbyggande och industrimark i focus. Det var forst i samband med den fysiska 
riksplaneringen i borjan av 1970-talet, som miljon blev en del av planeringsansvaret. 
Den gangen var det en del av den statliga planeringen. Den fysiska riksplaneringen gA.r 
framst ut pa att skydda vissa omraden for vidare exploatering samt att reservera andra 
omraden for sadan industri och sadana verksamheter som riskerar att medfor stora 
utsHipp eller annan miljoskada. Under de senaste 15 A.ren har miljofragorna aven 
aktualiserats i den kommunala planeringen och alit fler miljofragor maste beaktas. Idag 
maste kommunema genomfora bade energiplanering och avfallsplanering. Manga har 
dessutom en miljoplan eller ett miljoprogram - aven om dessa ar till intet forpliktigande. 

Den traditionella planeringen i kommunema ar sektoriell och ofta kortsiktig. Energi-, 
avfalls- och miljoplanerna ar emellertid exempel pa planformer som maste goras alit mer 
sektorsovergripande. Sakta men sakert tranger sig miljofragoma aven in i den fysiska 
planeringen dar kommunerna har ansvaret for bade oversiktsplan och detaljplaner. I 
dessa planer fastUigges villkoren for byggande, boende och andra verksamheter i 
kommunens olika delar. Kommunen bestammer nar, var och hur marken skall anvandas. 
6versiktsplaneringen ar ett ramverk for vidare planering och darmed i viss man flexibel 
och mojlig att utga fran for den ekologiska planeringen. Detaljplanen i sin tur ar ett 
utmarkt instrmnent for att konkretisera visionema i oversiktsplanen. I Agenda 21, har 
regeringen tagit pa sig ansvaret for att kotnmunema under fore ar 2000 dessutom skall 
uppratta lokala planer for det 21 :a arhundradets overgang till ett barkraftigt samhalle. 

Kommunen ansvarar inte bara for fysisk planering och planering av tekniska forsorj
ningssystem, utan aven for driften av flera av dessa system; alit fran kollektivtrafik till 
vattenforsorjning, avloppsinsamling och -rening, renhallning samt energiforsorjning kan 
rymmas inom kommunemas tekniska forvaltningar. 
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I den nya planeringen maste kommunema fjarma sig fran det planeringsparadigm som 
skapat obalansen mellan boende och verksamhet, mellan produktion (i biologisk mening) 
och konsumtion. Planeringen maste nu inriktas pa att varna de kvarvarande naturresur
sema samtidigt som stadsboendet utvecklas. De samhaJ.leliga kretsloppen skall i allt 
hogre utstrackning slutas och den basala - den livsnodvandiga - produktionen maste 
komma mycket narmare manniskoma. De framtida plan ern a kommer att i sina bak
grundsbeskrivningar ha redogorelser for olika materialfloden, slutna och brutna krets
lopp, i kommunen. Dessa beskrivningar utgor en del i en ny pedagogik for planeringen 
och - inte minst - for hur malen formuleras. 

JI...J"'VJLJLlU." planeringsprocess ar en del av en demokratisk process. Samhallsutvecklingen 
styrs inte av nagra naturlagar, utan av det medvetande som utvecklas i samhallet och 
later sig avspeglas i de olika planemas malformuleringar. Malen forandras i takt med 
att kunskaperna okar, forstaelsen for de aktuella samhallsproblemens art och vasen 
fordjupas samt medvetandet utveckling. 

Eftersom det inte ar vare sig lampligt eller rimligt att forsoka patvinga gemene man ett 
allt for snabbt intrade i det nya samhallet - kretsloppssamhallet - kan kommunen inte 
planera det nya samhallet pa samma villkor sotn det gamla. Den nya planeringen maste 
sikta pa att miijliggora ett slutande av kretslopp. Kommuninvanarna skall alltsa inte 
tvingas pa en viss teknik, de skall ges mojligheten att prova och utveckla en ny -
barkraftigare - teknik. Efterhand kommer sa allt fler lokala kretslopp att slutas och det 
centrala kommunala inflytandet minskar i samma utstrackning. Planeringen blir pa sa 
siitt inte tvingande, utan oppnande. 

Kommunen har idag ansvaret for driften av de tekniska forsorjningssystem som primart 
kommer att beroras av planeringen for kretsloppssamhallet. Det yttersta driftsansvaret 
for dessa system maste ligga kvar hos kommunema, framst darfor att de gamla systemen 
kommer att leva vidare under mycket lang tid framat. 

Normalt forestaller vi oss idag att vagen till kretsloppssamhallet innebar att vi maste 
anpassa oss till en allt mindre skala for flera av vara tekniska forsorjningssystem, samt 
att den smaskaliga tekniken skall fungera med ett lokalt driftsansvar. Bakom detta 
gommer man tanken pa att de boende fran borjan ar inforstadda med situationen, de har 
sjalva onskat att det skall vara sa samt att de klarar driften langsiktigt. I vissa fall maste 
emellertid kommunen ta ansvaret for implementeringen av smaskalig teknik for att 
kunna uppratthalla takten i forandringsarbetet. I de fallen maste det aven finnas ett -
atminstone kortsiktigt - kommunalt driftsansvar for den nya tekniken. (Med sikte pa att 
driften efterhand tas over lokalt). 

Under denna tid torde det aven finnas behov av saval offentlig kontroll som driftsanvis
ningar och allmant goda rad for dem som tagit pa sig ett lokalt ansvar. Det ar endast 
kommunen som har tillrackliga organisatoriska resurser i kombination med lokalkan
nedom for att kunna ta pa sig detta kombinerade kontroll- och radgivningsansvar. 
Kommunen kan aven genom denna verksamhet satnla pa sig skilda erfarenheter av olika 
provade lokala system, som sedan kan komma allmanheten och den kontinuerliga 
planeringsprocessen till godo. 

Pa sa satt blir kommunema samtidigt forvaltare av det gamla och delansvariga i 
lingen av det nya. Det ligger en risk i detta, om en och samma forvaltning far bada upp-
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gifterna. naturliga ar att man foljer minsta motstandets lag och foredrar att vidareut
veckla det gamla - eftersom det ar det man kan. Det nya, som ju strider mot gamla 
beprovade doktriner riskerar att hamna i strykklass som okant, motstridigt beprovade 
metoder och dessutom nagot varldsbildsframmande. 

Det kan d§. vara pa sin plats att - atminstone i de storre och medelstora kommunerna -
bygga upp en ny liten forvaltning for drift och overlamnande av den nya tekniken. 
Denna Ny-teknik-forvaltning kommer da att arbeta i konkurrens med det etablerade i en 
stravan att ta bort en alit storre del av underlaget for den gamla tekniken och dess 
forvaltare. 

Ansvaret for kontrollen skulle enligt den gamla ordningen i kommunerna laggas pa 
Miljo- och Halsoskyddsforvaltningen (M&HS). I den nya ordningen skulle kontrollen 
kunna handhas av samma personer som skater anvisningar och ger rad. I en sadan 
situation skulle alltsa alia kontakter mellan den kommunala forvaltningen och de boende 
kunna ske genom en och samma person, vilket synes rationellt. Det finns dock risker 
med detta i form av att denne persons trovardighet satts pa spel nar han/hon b§.de ger 
rad och kontrollerar sin verksamhet. Samtidigt riskerar personens yrkesidentitet att bli 
kluven. Det kan darfor vara battre att M&HS skater kontrollen och Ny-teknik
forvaltningen skoter radgivningen. 

Ansvaret for driftsanvisningar och radgivning kan jamforas med den verksamhet som 
bedrevs av de kommunala energiradgivarna eller de aktiviteter som rymmes inom de 
kommunala konsumentkontorens verksamhetsfalt. I framtiden skulle det kunna finnas 
kommunala vattenradgivare och avfallsradgivare, som vid sidan om radgivningen aven 
ansvarar for driften av de kommunala smaskaliga anlaggningarna. Kanske kommer aven 
energiradgivaren tillbaka i en ny tappning. Det ar - i tider da kommunerna skar ned pa 
sina konsumentkontor - av vikt att papeka att konsutnentradgivaren kommer att bli en 
viktig resurs i framtiden. Genom konsumentkontoret kan kommunen na ut med 
information om resurssnal konsumtion, om ratt miljoval etc. Detta ar uppgifter, som 
miljo- och halsoskyddsforvaltningarna och de tekniska forvaltningarna far svart att ta pa 
sig, men som ar vasentliga for kommunemas mojlighet att styra materialstrommarna i 
framtiden. 

Med en sadan organisation kommer systemet inte att utsattas for sa manga inre slitningar 
mellan de forvaltande och de fomyande liksom mellan de kontrollerande och de experi
menterande. 

Det ar vasentligt att framhalla vikten av att det aven i framtiden finns ett offentligt 
ansvar for den basala tekniska forsorjningen till tatorternas bostader. Detta ansvar tillhor 
aven den framtida kommunala rollen. Oavsett skala maste aven i framtiden finnas ett 
offentligt yttersta ansvar for att stadema forsorj s med vatten, for att gaturenhallningen 
fungerar och for borttransport av sadant material som inte kan recirkuleras lokalt. 
Ansvaret omfattar aven ett ansvar for att det borttransporterade materialet fors in i storre 
kretslopp, sadana som inte kan hanteras fran den lokala nivan. 
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Tf professor Per E 0 Berg, a vel fOr Restproduktteknik vid Hogskolan i Lulea 

Tidpunkten och perspektivet 
Detta ar min standpunkt - om an kanske dunkelt formule
rad - hosten 1981. 

Jag fOrutsatter att jag kommer att utvecklas och i framti
den omprova min definition av amnet. Sjalvfallet hoppas 
jag att var och en, som kommer att undervisa i restprodukt
teknik pa hogskolan, skall ge sin definifiton av amnet och ga 
i polemik med mig. Det ar endast en sadan samling filosofi 
och teori som kan ge restprodukttekniken en god grund att 
utvecklas pa. 

Restprodukter - A vfall 
Ord och termer kommunicerar en mening. Vissa ord har en 
enkel naturlig logik, som sallan missuppfattas, andra drab
bas av vardeforskjutning, och mister sin ursprungliga bety
delse ( och logik) till fOrman for en ny. Ytterligare andra 
ord definieras till en viss betydelse i ett visst sammanhang 
fOr att dess varde skall besta och- speciellt i facklitteratur 
aldrig skall riskera att missforstas. 

Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) har till uppgift 
att bland annat bidra till det tekniska sprakets tydlighet. 
Som ett led i verksamheten ger man ut ordlistor fOr olika 
tekniska kontexter. En av dessa ar "TNC 62 Avfallsordlis
ta". U r denna TN C 62 citerar vi folj an de definitioner. 

Restprodukt: 
- Overblivet material i process eller konsumtion; jfr retur

produkt, avfall, fororening. 
Energi i form av t ex spillvarme, samt buller kan raknas 
som restprodukt. 

Returprodukt: 
Restprodukt som tillvaratagits for atervinning. R kan 
uppsta direkt vid produktion eller konsumtion eller i 
samband med avfallsbehandling. 
R kan indelas i aterbruksprodukt, tex returemballage, 
och returravara tex returmetall eller skrotdack. 

Avfall: 
- Restprodukt, som kasserats for att omhandertas och dar

vic! bedomts sakna bruksvarde. 

36 

A kan indelas efter ursprung i naturavfall, tillverknings
avfall, konsumtionsavfall och reningsavfall. 

Fororening: 
Amne, vanligen restprodukt, som spritts sa mycket i ett 
annat amne eller system att anvandbarheten forandrats i 
oonskad riktning. 

Da nagot av dessa ord forekommer i artikeln aterfinns de 
med ovan relaterade betydelse om inget annat framgar av 
texten. Som exempel kan namnas ordet "avfall", som har 
definierats i form av ett substantiv, kan antingen betyda 
substansen eller en handelse ( ordet ar da ett verb) i vilken 
material konverteras till avfall. 

Det ar av intresse att notera vardeskillnaden mellan re
stprodukt och avfall. Restprodukten fOreligger pa nagot 
satt objektivt med antingen ett klart definierat bruksvarde 
eller ett fullstandigt outtalat - men anda underforstatt 
mojligt bruksvarde. Avfall daremot fOreligger utan bruks
varde (bedomts sakna bruksvarde). A vfall har i dag ett ne
gativt varde. 

Avfallets brist pa bruksvarde ar egentligen enbart relate
rae! till "avfallsproducentens': horisont. Den som genererar 
restprodukter gor den forsta bedomningen av deras varde. 
Kan restprodukten ateranvandas i produktionen? Kan den 
vidareforadlas till en ny produkt, som ar saljbar? Kan den 
eventuellt saljas som ravara till nagon annan? Kan jag ater
anvanda restprodukter fran mitt hushall i andra avsikter an 
de, dar produkterna ursprungligen anvants? 

0 Avsaknaden av varde hos en restprodukt - som alltsa 
klassats som avfall- kan omprovas. Ett bra exempel ar sag
verkens restprodukter- span, sagspan och bark- som sa 
sent som i mitten av 1970-talet klassades som avfall (fran 
sagverkets horisont). I samband med de sa kallade energi
kriserna och en alit mer pataglig knapphet pa skogsravaror 
borjade man forsta att restprodukterna var mojliga att sal
ja. Avfallsbegreppet tonades ner och i stallet borjade man 
benamna materialet med dess ratta namn: bark, span etc. 

Restprodukttekniken 

Exempel I 
Lee Bruk i Dais Ed (Dalsland) genererade i borjan av 1970-
talet 4-8000 m3 sagverksavfall arligen. Materialet- framst 
harken - deponerades i skogen i form av nagot man kallade 
skogsv~ig. (Byggande av skogsviigar av bark fordrar ingen 
tillstand, vilket anUiggande av upplag gor.) I clag 1981 -



produccrar sagverket ingct sadant avfall. Flis saljs till ett 
pappersbruk, sagspan till en spanplattctillverkare och den 
bark man sjalv inte bdinner- ink! skogsvagen- saljs till en 
varmepanna ett par mil fran brukct. Barken kan knappast 
ens kallas restprodukt, utan snarare biprodukt: energira
vara. F6rr- dvs i brukets barndom och fram till 1950-talet
anvandes restprodukterna i huvudsak som bransle i brukets 
angpanna. Da denna senare ersattes med en oljeeldad an
Higgning f6rlorade restprodukterna sitt bruksvarde och 
framstod som avfall. Tidigare var det inte ens restproduk
ter, eftersom verksamheten byggde pa m6jligheten att till
ga billig energi. Det vi idag kallar restprodukt var endast ett 
tillstand dar energiravaran annu inte forts fram till lager och 
forb ran n ingsrum. 

Med detta exempel viii jag visa tva saker, dels att fore
komsten av restprodukter (fran produktionen) f6rutsatter 
en specie II ideologi eller produktionsordning, dels att det ar 
viktigt att bevara tillstandet som restprodukt och inte klassa 
ett bristHilligt studerat material som avfall. 

Vi kan har aven gora en snabb reflektion over vad "re
stproduktteknik" innebar i fallet Lee Bruk. Jo, det ar flera 
ting. Det forsta vi tanker pa ar naturligtvis f6rbdinningstek
nik, massatillverkning och teknik for spanskivetillverkning. 
Det ar emellertid aven planeringsmetod, marknadskanne
dom, materialadministration etc. 

Exempel2 
Ett annat exempel kan hamtas fran konsumtionen. Vid till
redningen av mat produceras vid sidan av maten ett antal 
restprodukter sasom fiskrens, ytterblad pa sallad samt kan
ske potatisskal och nagon f6rpackning. Vid konsumtionen 
av maten produceras ytterligare restprodukter sasom fisk
benen och sasrester, vilka bada bed oms oanvandbara for 
framtida maltider. Dessa alia restprodukter avhander man 
sig som sopor, dvs avfall. Om man inte avhander sig re
stprodukterna kommer de ganska snart att konverteras och 
bli en hygienisk olagenhet, bade i form av milj6f6rst6ring 
och smittorisk. 

Ar man i det har fallet lycklig innehavare av h6ns, eller 
bekant med nagon sadan, finns ett uppenbart brukssam
manhang for kokets och maltidens restprodukter. Hansen 
bed6mer namligen resterna vara betydligt smakligare an vi. 
Man kan till och med flytta horisonterna ett stycke och se 
middagens restprodukter forranta sig i ett frukostagg. 

v ar reflektion over detta ar att restprodukttekniken mas
te vara dels tekniken att omhanderta och oskadliggora pro
dul<.ter, som kan vara av hygienisk risk for omgivningen, 
dels metoder att finna adekvata brukssammanhang for oli
ka restprodukter. 

Forsta villkoret 
Vi narmar oss nu karnan: Restprodukttekniken iir den tek
nik eller metod, som soker adekvata brukssammanhang for 
produktionens och konsumtionens restprodukter, under 
villkoret aft omgivningen- i vid bemiirkelse- inte skadas. 

Definitionen ar som jag uppfattar det- nodvandig, men 
intc tillracklig. Hur skall man forfara med restprodukter, 
som man - trots anstrangningar - inte finner nagot bruks
sammanhang for? Vi lamnar fragan for att aterkomma till 
den langre fram och agnar oss at restproduktteknikens fOrs
ta villkor. 

STADSBYGGNAD1982-2 

Jag pas tar i det forsta villkoret att restprodukttekniken ar 
tekniken eller metoden att finna brukssammanhang. Tek
niken ar alltsa inte bunden till teknik i mekanisk mening, 
utan teknik i systemmening. Mekaniken kan - om man sa 
vill - lamnas utanfor restprodukttekniken. Dctta skulle 
emellertid vara opraktiskt, varf6r den mekaniska teknolo
gin* atminstone 6vergripande - maste omfattas av re
stproduktteknologin. Restproduktteknikern maste eller 
kanske b6r inte ha synpunkter pa mekanisk eller hydraulisk 
kraft6verf6ring, men val pa huruvida tex en eventuell son
derdelning skall ske skarande eller krossande. 

Om nu restprodukttekniken till storre delen ar att soka 
brukssammanhang for material som faller av i konsum
tions- eller produktionsprocesser, galler det att ingenjoren 
har en osedvanligt god teknisk allmiinbildning. 

Hon/han skall saledes vara bred, pa bekostnad av djupet. 
Nar brukssammanhanget val ar format, ar det specialister
na- polymerkemisten, metallurgen och/eller apparattekni
kern - som far i uppgift att finna ut en lamplig bearbetning 
av returravaran sa att den kan inga i en produktionsprocess. 
Restprodukttekniken kommer saledes alltid att resultera i 
grupparbeten av olika slag. 

Att soka brukssammanhang ar att skada over horisonten. 
Det galler att identifiera olika intressenter och deras iritres
sen - dvs kartlagga horisonterna - att f6rs6ka frigora sig 
fran de egna referensramarna och vara kreativ. Problemet 
ar delvis valkant inom den del av distributionstekniken, 
som kallas materialadministration (MA). MA's problem ar 
namligen ofta detsamma: att finn a okonventionella och. 
effektiva l6sningar pa konventionella problem. Avfallsin
samling (sophamtning) kan ju mycket val jamforas med 
kollektivtrafik- samla diffust utspridd last och transportera 
den till en punkt (upplaget eller centrum)- eller omvand 
varudistribution till livsmedelsbutiker (lasta i ett lager och 
distribuera diffust over ett omrade). Det ar emellertid inte 
all tid sa en kelt att realisera goda ideer, vilket visas av ne
danstaende exempel. 

Volvo testade en ide, dar man ville utvinna tackfarg till 
lastbilsschassin ur Hirgslam. Den metod man anvande fun
gerade till full belatenhet ur maleriteknisk synpunkt och 
kvalitetsmassigt fOr Volvo. Man ansag att den gra kuloren 
kunde tolereras eftersom lastbilarna ar bruksforemal med 

* Obs teknoligi=liiran om tekniken, teknik=bruket av artefakter 
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tamligen lite status i lackens kul6r. Projektet fOrefOII kunna 
genomforas framgfmgsrikt, men stupade till slut pa att ingen 
fargslamleverant6r vill garantera slammets kvalitet. Risken 
for reklamationer, som inte kan aterreklameras till en leve
rantor, ~ir 6verhangande. Volvos f6rlustrisker blev darmed 
st6rre an de formodade vinsterna, varf6r f6retaget skrotade 
projektet. 
Fargslammet - restprodukten med ett klart bruksvarde -
konverterades till avfall pa grund av risken fOr att det inte 
skulle vara lonsamt att atervinna. 

Andra villkoret 
Nar restprodukterna forlorat mojligheten att aterga som re
turdivaror faller det av. Det konverteras till avfall, som 
maste omhandertas dels pa grund av utrymmesskal' dels pa 
grund av miljoskal. Vi utvidgar nu definitionen. Riskpro
dukttekniken iir teknik for att "slutgiltigt" omhiinderta (kon
vertera eller liigga upp) restprodukter pa eft sad ant siitt att 
omgivningen- i vid bemiirkelse inte skadas. 

Aven andra villkoret ar nodvandigt, men inte tilldickligt. 
Det foreskriver det "slutgiltiga omhandertagandets" villkor 
for det material som fa !lit av. Vagen till detta omh~inderta
gande ar emellertid ej beskriven. Vi aterkommer till det se
nare. 

Jag pastar att andra villkoret medfor att restproclukttek
nologin narmar sig den traclitionella teknologin. t ex den 
mekaniska eller den kemiska teknologin. Restprodukttek
niken innefattar hiir en ofta djup precessteknisk kunskap, 
men restproduktteknikern beh6ver inte djuplodande kun
skap om alia hjalpmedel. Saledes menar jag att restpro
dukttekniken rymmcr samma inomvetenskapliga bredd pa 
teknologin som t ex V A-tekniken. En restprodukttckniker 
med ingaende och djuplodande kunskap om den mekanis
ka separationens och f6rbranningens teknologi beh6ver en
clast ha rudimentiira kunskaper om tex den biologiska kon
verteringens tcknologi. Oct ar dock vascntligt att vcderb6-
randc har god systcmkunskap. Mer om detta sen arc. 

"Slutgiltigt omhiindcrtagande" kan var konvcrtcring och 
uppHiggning. Dct scnarc inncbiir f()rvaring under lfmg tid. 
Det f()rra kan dcl£1s i mckanisk, biologisk och kcrnisk kon
vertering. Vad de olika bcgrcppcn stf1r f()r idag avstftr jag 

fran att ga in pa, da det skulle fOra ut pa ett for brett sido
spar. Konvertering ar dock processer, som i sig kan med
fora uppkomsten av restprodukter, vilka vanligtvis rela
tivt den som ansvarar for konverteringen ar utan varde 
och klassas som avfall. Kompost tillverkad av restproduk
ter- tex hushftllsavfall och slam fran reningsverk -- kan, om 
den ar ren, avsattas pa en marknad, men eftersom den mes
tadels ar fororenad med bl a plast har den ingen marknad 
utan faller under begreppet avfall. 

Restproduktteknik enligt det andra villkoret ar miljo
vardsteknik i dess reparerande mening, aven om vissa 
atgarder for kapsling av material, rening av rokgasen fran 
destruktionsanlaggningar och rening av lakvatten kan synas 
vara forebyggande. 

Tredje villkoret 
Det andra villkoret ar alltsa reparerande, det fOrsta ar ur 
(natur-) miljoskyddssynpunkt fOrebyggande, men ur re
surssynpunkt snarast reparerande~ Bada villkoren bygger 
pa ett tyst accepterande av var civilisations snabba material
strommar och hoga konsumtionstakt. 

Restprodukttekniken iir den produktionsteknik som resul
terar i produkter som iir reparerbara och anpassade till ett re
surs- och energisnalt omhiindertagande den dag de forlorat 
sitt ursprungliga bruksviirde eller brukssammanhang. 

Detta tredje villkor rymmer en mangd krav och mojlig
heter. Produkterna skall vara mojliga att ateranvanda och 
reparera. Satsen innebar dels den tekniska aspekten, men 
aven en social aspekt. Produktens aldrande innebar bl a att 
formgivningen aldras. Utseendet skall dock vara utan bety
delse, vilket alltsa ger som direkt foljd att modeproduktion 
av restproduktanpassade varor ar omojlig. 

Det tredje villkoret ar emellertid ingen hinder f6r pro
duktutvecklingen. Det styr dock utvecklingen sa att aldre 
produkter en kelt skall kunna byggas om eller kompletteras 
med de nya delarna. 

Lat oss ta bilproduktionen som exernpel. En restproduk
tanpassad hil iir i alii domonterbar och reparerbar. Det iir 
mojligt att byta alia skiirmar utan svcts och skiirbriinnares 
hjalp. Niir bromssystemcts huvudcylinder fbrslits kan man 
byta kolvar och packningar. Dct iir intc n()dviindigt att byta 
hela cylindcrn. Niir styrsystcmct utvccklas f()r att bli biittre 
anpassat till fi)rcbyggandc av kollisionsskador utformas dct 



sa att dct iivcn passar iildrc modcllcr. Gamla modeller kan 
alit sa kornplct teras mcd utrustning anpassad till nya s~iker
hetskrav, utsliippskrav etc. Hade sfl varit fallet med tex 
Volvos och SAAB's utvecklingsarbctc hade betydligt fler 
PV och -93'or rullat trafiksakra pa viigarna i dag. 

Oct ar cmcllcrtid inte siikcr att bilarna skulle byggas av 
rostfri plflt ellcr aluminium, cftcrsom den- vid en noggrann 
analys- kan visa sig mer resurskdivande iin forslitning och 
atervinning av hilar byggda av konventionella material. 

Mot bakgrund av det givna villkoret oppnar sig intressan
ta perspektiv for tex forpackningsmarknaden. Hur ser den 
resrursanpassade forpackningen ut? Har stalls materialval, 
mojlighet till aterbruk och atervinning mot hur mycket for
packning som kan tolereras i f6rhallande till det omslutna 
innehallet och inte minst - innehallets krav pa forpack
ningen. 

Det fjiirde villkoret 
De bada exemplen ovan resulterade i ett krav pa systemper
spektiv, vilket ger det fjarde villkoret, som ar nodvandigt 
och for vissa kanske aven tillrackligt. 

Restprodukttekniken iir den pa helhetsperspektivet base
rade tekniken att styra samhiillets materialhantering. 

STADSBYGGNAD1982 2 

Detta fjiirde villkor iir i bot ten syntcsen av de trc tidigare. 
Det kan- om man sa viii siigas vara saviil nbdvandigt som 
tillrackligt under forutsattning att uttolkarens mcdvctande 
omfattar ni1gon form av naturresursperspektiv. Man kan 
aven uttrycka det som att det fjarde villkoret iir restpro
duktteknikens mal - att omfatta samhiillctst alia material
str6mmar sa att ett minimum av material fbrloras som av
fall, samt att detta avfall omhandertas (konverteras eller 
laggs upp) -- pa ett sadant satt att sa val det tredje som det 
fjarde villkoret uppfylls- indikerar att restproduktteknolo
gin ar systemvetenskap. Det torde vara fullsUindigt om6j
ligt att bygga en produktionsapparat som ar restproduktan
passad utan kunskap om hela produktions-konsumtions
systemet. Likasa ar det fullstandigt meningsl6st att tala om 
"helhetsperspektiv" och "samhallets materialhantering" 
utan att lagga ett systemtankande i botten. 

Utvecklingen av restprodukttekniken maste ovillkorli
gen ske sasom utveckling av kunskapen om de delar av sys
temet samhallet, som ar avfallsskapande. Emedan systemet 
samhallet ar komplext och innefattar saval tekniska, juri
diska, sociala och ekonomiska fait, blir restprodukttekni
ken sjalvklart en tvarvetenskap. 

Man kan fran detta perspektiv fraga sig om amnet over 
huvud taget skall belastas med tekniknamnet. Det skulle li
ka garna kunna heta resproduktlara- eller akademisk resi
duologi*- och f6rlaggas till de samhallsvetenskapliga insti
tutionerna pa filosofisk fakultet. Jag viii emellertid havda
och torde val knappast motsagas i det- att tekniknamnet 
och forlaggningen till en teknisk hogskola ar fullstandigt 
riktigt, eftersom dagens akuta problem till stor del loses 
med teknik. 

Pf1 samma satt som vi anser oss kunna losa dagens pro
blem med teknik, som far ekonomiska och juridiska konse
kvenser, kan vi pasta att formandet av morgondagens mate
rialstr6mmar kan ske som teknikpaverkan baserad pa so
cial, ekonomisk och juridisk kunskap. Sj~ilvfallet ar det inte 
sa en kelt, utan det ror sig dessutom om ctt annat spel- van
ligtvis kallat politik. 0 

* Kanskc cnklarc garbologi 
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I det tidigare namnda Reforsk-projektet genomfordes matningar i Bon1s och Goteborg 
i avsikt att bestamma hushiHlsavfallets (inklusive Atervunnet material) mangd och sam
mansattning. Dessa matningar anvandes sedan tillsammans med aldre data frAn Boden, 
Goteborg, LuleA, NArab-regionen och Orebro for att dels reda ut den potentiella till
gAngen pA Atervinningsmaterial i hushiHlsavfallet, dels for att konstruera en modell for 
berakning av hushAllsavfallets mangd och sammansattning (Se Berg 1992a). (B2:2 och 
B2:3 ar en bearbetning av Berg 1992a sid 41-44) 

B2:2. Modellansats 

Med ledning av de resultat som erhiHlits i matningarna, har en modell for berakning av 
hushiHlsavfallets mangd och sammansattning konstruerats. Modellen har "ingenjorsmas
sigt" korrigerats en aning mot bakgrund av ovriga tillgangliga data. Ju aldre uppgifterna 
om t ex forpackningsavfall ar (glas, metaller, plaster och kompositer) desto mindre vikt 
har de givits. Modellen ar pA sA vis ingen rent statistisk beskrivning av svenskt hushiHls
avfall, utan en konstruktion baserad pa saval egna som andras matningar. 

Modellen galler under foljande konstaterande: Mangderna avfall fran hemmen ar 
beroende av de boendes sociala situation; av klasstillhorighet, iHder etc., men framst av 
bur man bor och mindre av var man bor. Spridningen mellan olika hushall ar avsevard, 
men i medeltal genererar ett villahushall mer an dubbelt sa mycket avfall som ett hushiHl 
i flerbostadshus. GlesbygdshushiHlen genererar i medeltal mindre avfall an villahushiHlen 
i tatorter, men mer an boende i flerbostadshus om man fAr tro matningarna i NArab
regionen. Dessa skall tas med "en nypa salt" som helt allmangiltiga, eftersom glesbygden 
i NArab-regionen troligen ar lite speciell. 

Mangderna tidningspapper fran hushallen varierar stort mellan olika delar av landet. De 
stora morgontidningarna i Stockholm och Goteborg vager omkring 100 kg per prenume
ration och Ar, medan en mer normallandsortstidning kan vaga 30-50 kg per prenumera
tion och ar. Av tabell B2.31 framgAr att konsumtionen av tidningspapper i Vastsverige-
och darmed mangden tidningspapper i avfallet - kan variera med narmare 40 kg/hushall 

och Ar beroende pa bostadsort. Modellen utgAr fran att aHa hushiHl konsumerar lika 
mycket morgon- och kvallspress, varvid tidningskonsumtionen kan fordelas lika over alla 
hushiHl. Detta ar naturligtvis en forenkling, men det ligger i denna typ av modellers 
natur att de skall vara enkla att handskas med. For kommunen som helhet kommer 
resultatet att bli riktigt, men for enskilda omraden kan sjalvfallet felet bli stort. Det 
avfall som genereras som "sacksopor" kan saledes med viss noggrannhet beraknas med 
hjalp av tabell B2.1. 

1 Tabell 3 finns p~ sista sidan i denna bilaga. 
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Modell for berakning av hushallsavfallets mangd och sammansattning 
i en kommun fore genomford Atervinning (kg/husha.Il och mAnad) 

komposter- pap per glas me taller plas- tex- ovrigt ovrigt 
bart- ter tilier brann- icke 
material bart. brannb. 

enbostadshus 
tatort 31 6,2+T* 3,9 1,4 2,9 0,7 5,8 0,6 

flerbostads 
hus tatort 14 3,5+T* 4,1 0,6 1,4 0,2 2,5 0,3 

glesbygd 29 0,7+T* 1,1 1,1 1,9 0,3 3,5 0,4 

Mangden tidningar beraknas med hjalp av den officiella tidningsstatistiken som Arligen 
publiceras av Tidningsstatistik AB. I TS-handboken finns for varje A-region 
kommunvis redovisat uppgifter om forsaljningen av morgon- och kvallspress. Har 
erha.Iler man sAledes antalet exemplar av varje tidning i tusental forsAlda ex per dag i 
kommunen (motsvarande tusentals Arsprenumerationer). Dessa uppgifter kompletteras 
sedan med information om varje tidnings Arsvikt, som erhAlles i Tidningsutgivarfore
ningens arliga matrikel. 

upplagan for tidningen n 
= Arsvikten for tidningen n 
= antalet husha.Il i kommunen 

For den som vill rakna mycket noggrant kan tidningsstatistiks uppgifter kompletteras 
med uppgifter om de rikstackande morgontidningarnas prenumerationsstock i kommu
nen. SAdana uppgifter kan erhAllas av t ex den lokale tidningsdistributoren och/eller 
posten. Detar dock sallan motiverat med sAdan noggrannhet, eftersom de rikstackande 
morgontidningarnas andel av den totala pappersvikten ar liten i jamforelse med ovrig 
press och med ovrigt papper. I kommuner med avsevart sommarboende kan det dock 
vara pA sin plats att kontrollera mangden eftersanda tidningar sommartid. 

Data om boendet - antal Hi.genheter i olika boendeformer - erhAlles frAn Folk- och 
Bostadsrakningen FoB, som uppdateras kontinuerligt. Genom FoB kan man fA informa
tion om antalet hushAll fordelat efter boende pA vilken detaljeringsnivA man onskar. 

Modellen ar konstruerad sA att k01nmunernas planerare med tillgAng till FoB och 
tidningsstatistik med relativt god sakerhet skall kunna berakna mangden konventionellt 
husha.Ilsavfall fore genomford atervinning. Modellen skall alltsA tolkas sA att man 
beraknar tidningsvikten per husha.Il och mAnad och adderar den till pappersvikten i 
tabellen. Sedan multipliceras antalet lagenheter i varje boendeform med mAnadsvikterna 
for vardera fraktionen. Darefter kan den totala avfallsmangden summeras. Modellen kan 
aven anvandas till att uppskatta Atervinningsgraden av t ex papper genom att man kanner 
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mangden insamlat returpapper och i modellen beraknar mangden tillgangligt papper. 
Sedan beraknas titervinningsgraden enligt fonneln nedan: 

AV-grad = P/~ 

dar = mangden insamlat papper (ton) 
P v = mangden papper beraknat i modellen (ton) 

Den beskrivna berakningsmodellen ar uppbyggd kring data fran i forsta hand Bor§.s, 
varfor det ar naturligt att modellen ger en god beskrivning av situationen i denna 
kommun. 

Detar da intressantare att se vad modellen innebar for andra kommuner. Modellen har 
provats i bl.a Jonkopings Ian, dar den visat god overensstammelse med vad man vet fran 
andra satt att uppskatta den totala avfallsmangden. I vissa kommuner ar skillnaden 
mellan beraknad och uppmatt avfallsmangd stor, men i de fiesta fall har man kunnat 
forklara skillnadema med att man inte skiljer mellan olika avfallstyper i insamlingen, 
se tabell B2.2 nedan. I Vasteras har man testat delar av modellen genom att kontrollera 
genomsnittlig sackvikt och muntligen rapporterat god overensstammelse. (Persson 1991) 

Tabell B2.2 Overensstammelse mellan modellberaknade mangder hushallsavfall 
och registrerade "verkliga" mangder i fyra kommuner (ton/ar) 

Ale 
Aneby 
Gnosjo 
Savsjo 

** 
*** 

invagt beraknat fel 

5.300* 4.900 -8% 
2.500 2.300 -8% 
2.200** 1.800 -18% 
2.300*** 2.700 +15% 

Innehaller med all sakerhet en del verksamhetsavfall 
Beraknat fran antal sackar vid 14-dagarstomning 

Som synes ar felen relativt sma i Ale och Aneby kommuner, medan felen ar storre i 
Savsjo och Gnosjo. Det finns flera forklaringar till detta. Dels ar Gnosjos och Savsjos 
siffror osakra, beroende pa att man utgatt fran antalet utlamnade sackar. I Gnosjo kom
mer med all visshet en hel del smaforetags avfall att inga i det som samlats som 
hushallsavfall. I Savsjo harman raknat pa 14-dagarshamtning och fatt fram en siffra som 
ar lagre an den modellen ger. Detta skall nog ses sotn att man underskattat sackvikten 
vid 14-dagarshamtning i kommunen. Man har inga egna vagdata att utga fran. I alla 
ovriga fall ger modellen lagre tal an de matningar och uppskattningar som utgor kontrol
len. 

Orsaken till de lagre vardena ar med all onskvard tydlighet forekomsten av verksam
hetsavfall i det avfall som av insamlingstekniska skal, kallas hushallsavfall. under-
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sokning av avfall i Olivedal i Goteborg visar tydligt p§. detta. Ale och Aneby ar 
intressanta som modellkommuner, eftersom de har ett forh§.llandevis litet inslag av 
arbetsplatser i anknytning till boendet och darmed sma influenser av verksamhetsavfall 
i hush§.llsavfallet. 

Tabell 

Boras 
Goteborg 
Orust 
AmM 

Konsumtionen av dags- och kva.llstidningar i nagra olika kommuner 
i Vastsverige (kg tidningspapper/hushall och tidsenhet). 

7 4 kg/hh & §.r 

88 kg/hh & §.r 

66 kg/hh & §.r 

52 kg/hh & §.r 

1,4 kg/hh & vecka 
1,7 kg/hh & vecka 
1,3 kg/hh & vecka 
1,0 kg/hh & vecka 
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B3:1 

U ndersokningens kanske vasentligaste resultat var att forsoksomn1dets befolkning var 
i besittning av den grundlaggande forstAelsen for behovet av en Atervinningsbaserad rest
bantering och var enkla att motivera till att delta i Atervinning baserad pA sortering vid 
kallan. Befolkningens motiv till deltagande var ideella, och kan karaktariseras som "for 
att" motiv i kontrast till det dA gangse avfallsmedvetandets "pel grund av" motiv. Torsten 
Hultin har i en modell visat pel sammanhanget mellan information, medvetande och 
handlingsritualer. (Berg och Hultin 1982). Dessa tre element ger tillsammans en grund
forstAelse av vikten av att alltid utveckla kallsorteringen som en helhet dar t ex 
information och insamlingsteknik inte fAr skiljas At. 

Det Atervinningsmaterial som samlades in i BagaregArden var genomgAende tamligen 
rent. Miingden fororeningar i det komposterbara materialet var normalt mycket mindre 
an 1%. I stort sett var det endast enstaka plastpAsar och andra folier som forekom. Under 
tvA c1r raknades antalet plastpAsar per tomningstillfalle, se figur B3.1. I medeltal forekom 
4,8 plastpAsar per hushc111 och c1r i komposten. V ariationen mellan de olika soprummen 
var emellertid stor - som lagst 0,5 och som mest 13,6 plastpAsar per hushAll och Ar. 
NAgon periodisk variation over tiden kunde inte registreras. Mangden fororeningar i 
papperet (mest vaxat papper och plastfolierade kartonger) var vid tvA analystillfallen 1% 
respektive 1,5%. I blandningen av glas och plat varierade mangderna fororeningar stort
mellan 2% och 5%, se figur B3.2. 

Figur 

Antal plastpAsar per vecka 
20.--------------------------------------------------. 

1 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 
I 79 I 80 I 81 1821 

Tid, manad 

Antalet plastpAsar i det komposterbara materialet insamlat i BagaregAr
den 1980 och 1981. 
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Andelen fororenignar i och plAt (%) 
6~------------------------------------------------~ 

3 

2 

1 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 
I 79 I 80 I 81 1821 

Tid, Manad och ar 

Figur B3.2 Andelen fororeningar och ovidkommande material i blandningen av 
glas och plat insamlat i Bagaregarden 1979- 1982. 

Miingderna material som samlats in varierade kraftigt med tiden med periodiskt 
aterkommande minsta manadsmedelvarden under sommarmanaderna och toppar i augusti 
och september for papper och restavfall medan det komposterbara materialet hade sina 
toppar under var och host. Mangderna glas och plat hade inga liknande periodiska 
variationer. 

Den totala atervinningsgraden - dvs den totala mangd av avfallet som kunde nyttiggoras 
som atervinningsmaterial eller kompost- varierade obetydligt under de tre verksamhets
aren, figur B3.3. 
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Figur 

Atervinningsgrad (%) 

1 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 
I 79 I 80 I 81 1821 

Tid, manad och ar 
Atervinningsgradens variation under forsoksperioden i 
Bagaregarden 

Ser man istallet till de olika materialens dtervinningsgrad kan man konstatera att andelen 
komposterbart material till atervinning (kompostering) tidigt var hog (50-75%), for att 
sedan minska till omkring 35% i den fas av experimentet dar forsoken provocerades till 
utmattning. Studerar man mangden insamlat komposterbart material per vecka kan man 
konstatera att nagot tycks handa efter andra sommaren, da mangderna inte nar den 
forvantade hosttoppen. Under tredje aret kan en viss aterhamtning skonjas under det sista 
halvaret. Eftersom mataret ligger nagot forskjutet (mars-februari) kommer detta 
emellertid inte att markas i de arsvisa redovisningarna. 
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I jamforelse med andra forsok - Joensuu i Finland (Lilja och Paatero 1983) och 
Notodden i Norge (Heie och Minsaas 1978) - ar atervinningsgrad, renhet och mangd 
utsorterat material inte anmarkningsvart daligt, se tabell B3.1 nedan. 

Omrade 

Bagaregarden 
Joensuu 
Notodden 

Jamforelse av atervinningsgrad av komposterbart material i Bagaregar
den och Joensuu samt matavfall i Notodden (Berg m fl 1984) 

mangd atervinnin gs- Fororenings-
(kg/hh &v) grad(%) mangd (%) 

37-79% << 1% 
1,3 39% 0,3% 
1,0 48% << 1% 

Miingderna papper okade emellertid under forsoksperioden och atervinningsgraden 
varierade mellan 60 och narmare 90% under perioden. Vi tva mattillfallen under det 
sista verksamhetsaret lAg atervinningsgraden pa 75%. Dessa data jamfordes med den 
genomsnittliga konsumtionen av tidningar i Goteborg, varvid man kunde konstatera att 
den totala pappersmangden i forsoksomradet i Bagaregarden var mindre an den genom
snittliga tidningskonsumtionen i kommunen. Skillnaden kunde pavisas hero pit bl.a en 
ovanlig fordelning mellan de tva morgontidningarna Arbetet och Goteborgsposten, dar 
Arbetet var mycket overrepresenterat i Bagaregarden i jamforelse med staden i ovrigt. 

Miingderna glas och plat sjonk med tiden for att till synes stabiliseras kring 30 kg glas 
och plat per 100 hushiill och vecka. Den sjunkande mangden berodde till stor del pa att 
atervinningsgraden for plat minskade fran som mest 75% under det forsta aret till knappt 
25% under det tredje aret. Mangden glas var relativt konstant och atervinningsgraden 
stabiliserade sig till synes omkring 50% under det tredje aret. 

Miingden "ovrigt avfall" (restfraktionen) varierade mycket lite under forsoksperioden. 
Under det andra verksamhetsaret, da atervinningsgraden var som hogst, var aven 
mangdema avfall som lagst, se figur B3.4. 

Undersokningen av hur attityderna utvecklades vid GSR blev efterhand alit vasentligare 
for forstaelsen av de nodvandiga forandringsprocesser som maste till i renhallningsorga
nisationema. GSR hade vid forsokens borjan en kylig installning till forsoksverk
samheten. Verket var emellertid inte hotnogent i detta avseende, och kallsorteringsfor
soken och dess bakomliggande ide hade saval sympatisorer som motstandare inom 
organisationen. Manga av de som tog avstand fran verksamheten i sin professionella roll 
sympatiserade emellertid med iden i sina privata sfar. I intervjuer och samtal kunde man 
i olika utstrackning visa upp bada dessa sidor i olika utstrackning och ofta dessa 
diametralt motsatta uppfattningar om avfallshanteringen. De fiesta har visat att man 
egentligen anser att atervinning bor baseras pa sortering vid kallan da detta ger vasentligt 
battre resultat jamfort med maskinell sortering av blandat hushallsavfall. Manga gav 
dock i samma andetag uttryck for ett professionellt tvivel i form av "det gar inte". 
V arfor det inte skulle kunna ga kunde man dock sallan redo visa, utan istallet vande man 
sig in i den professionella hallningen att forbranning var det basta altemativet. (Detta 
var i borjan av 80-talet fore all diskussion om dioxiner och vikten av neutralisering av 
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sura rokgaser, svarigheterna med kvicksilverreduktion samt uppfangandet av stoft for att 
komma tillratta med ovriga tungmetaller.) 

kg/hushall och ar 
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Figur B3.4. 
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Den totala mangden insamlade restprodukter (avfall och atervinnings
material) under tre ars forsok i Bagaregarden 

En stor del av de uttryckta professionella tvivlen kunde harledas till vad som tolkades 
som en radsla for forandringar. Man forstod vikten av framgangsrika forsok: De skulle 
kunna medfora genomgripande forandringar av renhallningen i framtiden, och danned 
ovillkorliga organisatoriska forandringar pa arbetsplatsen. Samtidigt maste vare och en 
som arbetar dar tanka om och trada in i en ny varld, dar han/hon - atminstone bitvis -
maste ta avstand fran sin tidigare yrkesverksamhet. En sadan forandring gar man inte 
igenom utan ett mycket starkt stod fran sina arbetskamrater och verkets ledning. Sa 
lange man tydligt kunde se hur - atminstone delar av - ledningen tog avstand fran 
forsoken var det svart att ge dem ett professionellt stod. 

Verkets ledning stod infor ett likartat problem. Har ledningen, tjansteman och politiker, 
under en period kraftfullt fort en viss linje, kan den svarligen senare fora en motsatt linje 
med bibeha.Ilen trovardighet. Darfor maste forandringar i ledningens attityd foregas av 
mer eller mindre omfattande forandringar av besattningen pa ledande poster och i 
styrelsen. (Detta ar det forsta villkoret for en forandring) 

Ett andra villkor for forandringar av verksatnhetsinriktningen ar ett starkt stod eller 
patryckningar fran ledande opinionsgrupper i smnhallet och fran kommunens ledning 
(kommunstyrelse eller fullmaktige). 

Ett tredje villkor for forandring ar att det samtidigt pagar starka forandringsstrommar i 
likartade organisationer. Det kan rora sig om dels en svangning mot ett okat restprodukt
tankande inom andra renhallningsorganisationer, dels kan det rora sig om vid-sidan-lig
gande forandringar sasom serviceinriktning av foretags och myndigheters ansikte utat. 

Ett fjarde villkor ar forekomsten av kunskap med forankring i kommunen. Det ar viktigt 
att kunna pavisa att en viss forandring ar kunskapsmassigt forankrad i forskning, heist 
utford av nagon "oberoende"· organisation, t ex en hogskola. KunskapsHiget har aven en 
annan intressant aspekt: Kan man pavisa att kunskapen ar bristfallig i en eller annan 
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bemarkelse, kan ny forskning tas som intakt for att fodindringarna skall inforas 
successivt samtidigt som verket ansvarar for att de viktigaste luckoma blir tackta. 

Under hasten 1982 var dessa fyra villkor uppfyllda och GSR gick in i en stor forand
ringsprocess, som manifesterades med ett dokument kallat "A vfallshantering i omvand
ling- Program for Goteborgs framtida avfallshantering" (GSR 1983) - tre mfulader efter 
det att renhftllningsstyrelsen antagit en overgripande mftlformulering for kommunens 
framtida avfallshantering. I programmet for den framtida avfallshanteringen preciseras 
mftlen och det kan dar vara av intresse att notera ordningen i vilka dessa mftl namns. 
Forst av alia namns samhallsmftlen och bland dem att "Leda och pa.verka sam
hallsutvecklingen ". Darefter namns mftl gentemot kundema och sist ovriga mal. Bland 
dessa namns allra sist "Verka for .... och en okad prestationsutveckling", (GSR 1983). 

Renhftllningsverket kom sedan att arbeta frftn bftda hftllen i sin prioriteringslista. Under 
det forsta ftret av forandringar kom verket att dels strava efter konkurrenskraftiga ekono
miska forhftllanden (i linje med det sist uppstallda malet), dels strava efter att ta 
initiativet i frftgan om utveckling av kallsorteringssystem for insamling av torra fttervin
ningsmaterial (forsok i Kalltorp och V. Frolunda), forsok med storskalig glasatervinning 
samt utveckling av teknik for offentlig insamling av batterier (batteriholken som 
sedermera kom att utvecklas till batterilador och -boxar) 

B3.2 Narab-regionen 

Forsaken i NARAB-regionen bekraftade grunderfarenheten fran Bagaregarden- manni
skoma deltar i kallsorteringen av ideella skal: Viljan till en bestamd verkan i varlden. 
De ekonomiska motiv som framskymtar ar av samhallsekonomisk natur, och kan saledes 
aven de foras till de ideella motiven. 

I en telefonenkat bland 601 hushall (81% i villor och glesbygd, vilka alia omfattades av 
fullskaleforsoket samt 19% i flerbostadshus, som annu inte var anslutna till kallsorte
ringen) forklarade 85% av de tillfrftgade att de var for kallsortering. A ven de som inte 
sade sig ha nagot egentligt miljointresse sade sig vara for kallsortering. Det fanns i 
denna undersokning en tendens att installningen till kallsortering varierade med 
inkomsten sft att lftg inkomst sammanfoll med en mer skeptisk installning till deltagande 
i kallsorteringen. 

Befolkningen utgick fran omsorg om miljo och resurser och samhallsekonomi i sina 
argument for kallsortering. Den privata ekonomin forefoll vara av mindre betydelse. 
Endast 15% av de tillfrftgade menade att kallsorteringen skulle medfora billigare 
bantering for hushftllen och att detta skulle motivera separat insamling av olika 
fttervinningsmaterial. 

Pa fragan om man finge valja mellan ingen sortering, central sortering samt kallsortering 
svarade 77% att de skulle valja kallsortering medan 14% svarade att de skulle valja 
central sortering. 

Av de totalt 51 svarande (av 601 tillfragade) som uppgav att de inte deltog i 
kallsorteringen menade endast 9 personer att det var for jobbigt, medan 20 stycken 
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svarade att de inte hunnit borja annu eller att det helt enkelt inte blivit av - 12 personer 
svarade inte. 

Atervinningsvanorna hos befolkningen i regionen varierade avsevart. Drygt halften av 
hushAllen satte ut en eller flera sackar for tomning vid hamtningsdagen. Det ar 
emellertid endast en tredjedel av villahushallen som satter ut minst en sack varje manad. 
Matningar inom ramen for forstudien visar att 90% av hushallen lamnat papper minst 
en gang under fern manader, medan 56% lamnat glas och 33% lamnat burkar under 
samma period. Vid berakningar av hela befolkningens deltagande konstaterades att over 
90% av befolkningen lamnar papper, 50% lamnar glas och 40% lamnar burkar vid minst 
ett tillfalle under en femmanadersperiod. 

I ett senare forsok att klassificera "atervinnare" och "icke-atervinnare" utifran mangderna 
atervinningsmaterial i avfallet konstaterades att minst 50% av hushallen var goda eller 
mycket goda atervinnare. Med det anvanda klassificeringssystemet kunde emellertid 
endast 3% av de undersokta hushallen klassificeras som "osannolik atervinnare". Vid en 
enkatundersokning visade sig 81% av de tillfragade uppleva sig sjalva som mycket goda 
eller goda atervinnare av papper. 78% ansag sig vara minst goda atervinnare av glas och 
knappt 70% av metaller. Endast 41% menade sig vara minst goda atervinnare av 
textilier. 

Vid en kontrollfraga om vad man gor med textilierna sade sig 58% lamna dem till nagon 
insamlingsorganisation, medan 22% lamnade dem till vanner eller ateranvande dem som 
t ex trasor. Flera av de tillfragade angav flera alternativ. Detta indikerar saledes att 
atervinningen av textilier trots allt ar god - aven om den sokt sig egna vagar. Endast 
11% av de tillfragade menade att de slanger gamla textilier i soppasen. 

Vid en fraga i telefonenkaten om huruvida man komposterade sitt tradgardsavfall 
svarade 61% av villahushallen och 72% av glesbygdshushallen att man hade kompost. 
Av de komposterande menade 26% respektive 37% att de aven komposterar hushallsav
fall. Man bor i sammanhanget notera att lokal kompostering av koksavfall vid denna tid 
var forbjuden i renhallningslagen. 

Kvaliten pa det insamlade papperet var god. Mangden fororeningar inskrankte sig till 
0,3% av den totala mangden papper. 83% av papperets utgjordes av tidningar och 
joumaler. Papperet var sa rent att Skanemiljo erbjods att leverera det direkt till 
pappersbruk utan mellanliggande rensning, vilket da normalt var ett krav fran broken. 

Aven glaset var extremt rent, vilket delvis berodde pa att insamlingsfordonets chauffor 
tog for vana att inspektera glaset da han tomde sacken i fordonets lastningskasse. Hogst 
0,1% av glaset utgjordes av fororeningar. 55% av glaset var fargat och 45% var vitt. 

P /at - eller rattare metallfraktionens - sammansattning dominerades till vikten av 
"magnetiska" burkar (90% ), medan aluminiumburkarna havdade sig val volymmassigt 
fore pantsattning och atertagning av dryckesforpackningarna av aluminium. Det fanns 
inga fororeningar i den analyserade platfraktionen, men da mangden plat tagen till analys 
var liten kan man inte dra nagra slutsatser fran detta. 

Textilierna varierade i kvalitet och sammansattning. Vid de forsta insamlingstillfallena 
kunde klader och andra textilier av hog kvalitet forekomma - ofta rent och struket. 
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Efterhand har dock textilfraktionen stabiliserats vid en Higre kvalitet, men med markanta 
inslag av brukbara plagg av olika karakHir. 

Miingderna dtervunnet material varierade mindre kraftigt med tiden jamfort med situa
tionen i Bagaregarden. Man kan skonja en sommarsvacka, men den ar mindre markant 
i de nordskiinska smiisamhallena an i Goteborg. Eftersom matningarna genomfordes 
under endast ett ars tid kan man i dessa inte urskilja nagra trender. Det finns vissa 
skillnader i mangden insamlat Atervinningsmaterial de tre kommunerna emellan, se tabell 
B3.2. 

Miingderna avfall konstaterades variera med bebyggelsetyp. Villoma ger per hushiill i 
medeltal mer avfall an radhus, som i sin tur ger mer avfall an lagenheter i flerbostads
hus. Smarre skillnader kan aven ses mellan de olika kommunema, se tabell B3.3. 

Tabell B3.2 

Klipp an 
Perstorp 
Orkelljunga 

NARAB totalt 

Insamlade mangder Atervinningsmaterial fordelat mellan NARABs 
medlemskommuner. (Kg atervinningsmaterial/hushAll och ar) Papper 
galler hela kommunen medan glas plat och textilier endast galler 
enbostadshus i tatort och pa glesbygd. 

papper glas plat textilier 
(kg/hh & ar) (kg/hh & ar) (kg/hh & ar) (kg/hh & ar) 

80,6 15,6 3,6 3,6 
79,1 13,6 2,9 3,1 
73,7 13,0 3,1 3,8 

78,4 14,3 3,3 3,6 
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A vfallsgenerering 1 olika bebyggelsetyper i de olika kommunerna, 
kg/hh och vecka 

Bostadstyp* maj/juni-82 

VCK 
VCP 
vco 
RCK 

FCK 
FC P 
FCO 
FPK 

12,8 

Glesb. 
Glesb. P 
Glesb. 0 

9,0 

* VC =villa centralort 
RC = radhus i centralort 
VP = villa i annan tatort 

FC flerbostadshus i centralort 
FP = flerbostadshus i annan Hitort 

Glesb. = Glesbygd 

jan/feb-83 

12,4 
12,3 
11,6 
8,9 
9,1 

5,0 
3,8 
6,7 
5,0 

K = Klippan 
P = Perstorp 
6 = Orkelljunga 

mars-83 

9,4 

Atervinningsgradenfor papper lag under mataret 1982-83 pa 78% for hela regionen. Vid 
tva mattillfalJen under aret varierade atervinningsgraden 70-74% bland villorna i 
tatorterna och 50-64% for glesbygden. Vid den enda analys som genomfordes bland fler
bostadshusen lag atervinningsgraden pa 77% Atervinningsgradenfor gtas varierade 36-
47% for villoma i tatort och 50-56% for glesbygden. Atervinningsgraden for textilier 
varierade 33-44% i tatort och 64-66% i glesbygd. 

Sett over he/a dret och he/a regionen konstaterades atervinningsgraden for papper vara 
72%, for glas 56% samt for textilier 55%. Nagon atervinningsgrad for plat (metaller) kan 
inte beraknas pa grund av ett systematiskt matfel. 1 

NARAB-systemets kostnader och intakter kunde relativt enkelt beraknas over de 
snavaste systemgranserna (sjalva atervinningen). Nettot ar 1982 (for villor och glesbygd) 
beraknades till en kostnad av 246.000 kronor. Med flerbostadshusens pappersinsamling 
blev nettokostnaden 267.000 kronor - motsvarande 317 kronor per ton insamlat material. 

1 Det finns en cltervinningsgrad for "plclt" rapporterad (Arehag m.fll984) eftersom vi forst 
flera clr senare kom underfund med det analysfel, som nu omojliggor anvandning av data 
bildade fore 1987. 
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NARAB har till denna kalkyl aven lagt vinsten i en minskad anvandning av Hyllstofta 
avfallsupplag, och uppskattat vardet av detta till deponeringsavgiften: 60,37 kronor per 
ton. Nettokostnaden skulle i sa fall bli 223 kronor per ton atervunnet material. 

Aterfort till hushallens utgifter innebar de for 1982 redovisade resultatet en kostnad av 
22 kronor per villahushall och ar. Till detta skall aven laggas den tid hushallen lagger 
ned pa atervinningen, som i medeltal kunnat beraknas till 12 minuter per hushall och 
vecka. 

Den berakning av ett samhallsekonomiskt varde av NARAB-systemet som genomforts 
bor inte leda till alit for langtgaende slutsatser eftersom det foreligger risker for 
dubbelrakning i de berakningar som gjorts. 

NARAB-systemet var under lang tid i standig forandring saval organisatoriskt som 
genomforandemassigt. Da forsoksverksamheten avrapporterades pagick fortfarande en 
finslipning av insamlingsdistriktens utformning for saval atervinningsbilen som 
insamlingen av avfall. Det visade sig namligen att atervinningen, som totalt kom att 
omfatta omkring 16% av den totala resttnangden fran villorna, medforde att insamlingen 
av avfan kunde effektiviseras sa att distrikten kunde utvidgas efter hand. Atervinnings
fordonets distrikt maste daremot minskas fran ursprungligen 600 villor per dag till 500 
villor per dag. 

Idag - 10 ar efter forsoksperioden - anvands ett tvakammarfordon, och nu hamtas endast 
papper, glas och burkar i den manatliga insamlingen. Textilierna har under nagra ar 
samlats in tva ganger om aret, men den insamlingen upphor i och med utgangen av 
1992, pa grund av avsattningssvarigheter. 

B3.3 Boras 

Den for kommunen och hogskolan gemensatnma rapporteringen konstaterar att det ar 
fullt mojligt att omforma kommunens avfallshantering fran traditionell kvittblivning till 
en verksamhet med minskande avfallsmangder, minimal miljobelastning och maximal 
atervinning som mal. 

Rapporteringen av forsoksverksamheten ar noga delad i forsok i omraden med enbo
stadshus och forsok i omraden med flerbostadshus. Huvudintrycket ar att atervinnings
systemet redan tidigt fungerade bland villorna, medan flerbostadshusen var svarare att 
komma tillratta med och ganska snart stod det klart att man maste soka sig helt nya 
vagar for att klara insamlingstekniken i flerbostadshusen. Den vag man sokte sig blev 
da det system som med tiden kom att bli Boras-systemet - Svarta och Vita pasar. 

Alia forsok bland enfamiljshus maste betraktas som lyckade avseende saval deltagande 
och materialens renhet som insamlingsteknik. Som framgar av figur B3.5 har avfalls
mangden reducerats fran 14 kg avfall per hushall till 4 kg avfall per hushall. Detta ger 
en reduktion av avfallsmangderna pa over 70%. Det finns emellertid vissa problem av 
lokal natur, t ex vad galler komtnunikationen mellan renhallningsverket och de boende, 
som maste uppmarksammas vid en kommande utbyggnad. Vi kan idag pasta att vi vet 
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hur kal.lsorteringen bland enbostadshusen kan byggas upp och varaktigt hallas vid liv 
med goda resultat avseende deltagande och de insamlade materialens kvalitet. 

VillahushiUlen visade en omedelbar solidaritet med forsoksverksamheten. De informeras 
med hjalp av en enkel skriftlig information i brevHi.dan. I samband med forsoksstarten, 
da nya karl for insamling av komposterbart material delades ut, sokte renhallarna 
personlig kontakt med sa manga hushall som mojligt for att bl.a dela ut ytterligare ett 
exemplar av informationsbroschyren. 

Efter ett halvt till ett ars forsoksverksamhet hade nagot som liknar ett fortvarighetstill
stand erhallits. Det aldsta forsoksomradet i Fristad visade efter tva och ett halvt ars drift 
langsamt minskande mangder av restfraktionen, vilket kan tolkas som en langsiktig 
anpassning till det nya sattet att hantera avfall och atervinningsmaterial i hemmen. 

kg/hushall och vecka 
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Figur B3.5 

Avfall fore Komp. Papper Glas Avfall efter 

.. Komp. IRl Papper Glas ~Rest 

De insamlade restproduktema fran Fristad i jamforelse med det 
ursprungliga avfallets sammansattning 

Trots de varma somrarna under forsokstiden har endast ett fatal klagomal pa lukt fran 
kompostkarlet registrerats. Sommaren 1990 okade emellertid anmarkningarna pa lukt. 
I en delstudie i Bollebygd fann Konsumentteknik vid sidan om de kanda problemen aven 
ett outtalat missnoje med lukt (Dahlberg 1990), varfor systemet i fullskaledrift kan 
fordra att det komposterbara materialet hamtas varje vecka under sommarmanadema. 

Mangdema komposterbart material i avfallet fran forsoksomradet i Viskafors minskade 
i samband med att omkring 90 hushall forsett sig med tradgardskompostorer. Reduk
tionen av komposterbart tnaterial i avfallet var sa hog som 45% bland de hushall som 
kopte kompostorer. Detta kan inte betyda annat an att kompostorerna - forutom trad
gardsavfallet tillfors vissa delar av koksresterna, t ex gronsaksrester, blast etc .. 

De forsta forsoksansatserna blandflerbostadshus gav inte onskat resultat avseende vare 
sig deltagande eller de insamlade materialens renhet. Som framgar av figur B3.6 har 
avfallsreduktionen inte blivit storre an en tredjedel (35%). Forsaken gav emellertid sadan 
information att vissa problem kunde lokaliseras, och vi har utvecklat en relativt god 
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graden for papper och glas har kunnat okas fran 40% till 75% samtidigt som materialens 
renhet forbattrats, se aven avsnitt 6.9.5. 

Den tryckta informationen har sina granser som motivskapare. I Sodra Gota har vi 
konstaterat att icke-atervinnarna kanner sig valinformerade, medan atervinnarna anser 
sig vara i behov av mer information. Vi kommer saledes inte att kunna omvanda nagon 
storre mangd icke-atervinnare med hjalp av en okad mangd skriftlig information. All 
attitydpaverkan riktad mot icke-atervinnarna maste ske med andra medel, t ex genom 
barnens undervisning och fostran i skolan. 

I fastigheter med sopnedkast har insamlingen av komposterbart material varit svar. 
soksbetingelserna i forsoksomradet pa Hassleholmen har varit svara och tydligt visat pa 
behovet av enkellatt tillganglig teknik. Forsaken med att med hjalp av lagenhetsnyckeln 
styra en sopkarusell under sopnedkastet och pa sa satt kunna anvanda sopnedkastet for 
flera olika fraktioner har inte slagit val ut. I det utnyttjade systemet finns flera systemfel 
inbyggda, bl.a var vantetidema allt for langa, se avsnitt 6. 9 .4. 

Stora delar av de problem med atervinning av komposterbart material, som kunde 
konstateras kring sopnedkasten lostes sa smaningom genom att hyresgasterna gavs 
mojlighet att lagga det komposterbara materialet i svarta pasar och avfallet i vita pasar, 
som alla placerades i sopnedkastet. Efter insamling separeras desamma pa optisk vag i 
en centralt placerad anlaggning, se avsnitt 6.9.6. 

Befolkningens dtervinningsvilja har tolkats utifran tre satt som olika manniskor kan 
narma sig kallsorteringen pa: 

1 De Hitt overtygade .. atervinnarna 

Erfarenheten fran Boras, t ex i Lena Israels undersokning av atervinnarna i Boras 
(Israel 1991) och i Helena Abergs studier (t ex Aberg 1992) tolkas som att den 
resursstarkare befolkningen intresserar sig for atervinningen och deltar i mycket 
hog utstrackning. Detar framst i denna grupp man finner atervinnarna. Endast fern 
procent av forsoksomradenas villabefolkning har avstatt fran att delta i forsaken. 

Eftersom boendet ar socioekonomiskt segregerat kan vi forutsatta att atervinningen 
kommer att ges ett positivt mottagande i bebyggelse med foretradesvis en
bostadshus. I omraden med resursstark befolkning boende i flerbostadshus kan vi 
ocksa forvanta oss ett positivt tnottagande under forutsattning att insamlings
systemet ar tillrackligt attraktivt. 

2 potentiella atervinnarna 

Den vanligaste gruppen icke-atervinnare ar den dar man vagrar sortera ut vissa 
saker. Man kan ha praktiska skal for sitt handlande men bakom detta kan ofta 
varderingar av djupare slag dolja sig, (Israel 1990) 

Det finns bland de som annu inte anslutit sig till kallsorteringen en grupp 
manniskor, som i och for sig inte ar negativa till atervinning och kallsortering, 
men som annu inte formatt sig till att delta. Denna grupp tillhor framst de 
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resursstarka och ar potentiella atervinnare, men de saknar tillrackligt med 
motiverande information och kanske tillracklig bekvamlighet i insamlingssystemet. 
Manga deltar till och fran i insamlingen av papper och glas. 

Forsoken med att starta om Sodra Gota samt forsoken med svarta och vita pasar 
i Kristineberg har visat att denna befolkningsgrupp ar mojlig att na med en 
kombination av forstarkt information, okad tillganglighet till uppsamlingsstallena 
samt insatser i koken. 

Det finns en liten grupp "notoriska icke-atervinnare" hos vilka man kan utlasa en 
speciell personlig attityd av langt driven individualistisk installning i manga 
sociala fragor, i form av motstand mot myndigheter och samhalle eller solidaritets
handlingar gentemot andra manniskor. Just denna lilla grupp ar antagligen den 
svaraste att overtyga da dessa icke-atervinnare maste forandra sin uppfattning om 
omvarlden innan de kan enrolleras med atervinningstanken. (Israel 1990). 

Det finns emellertid aven en storre grupp manniskor i samhallet, som kommer att 
salla sig till gruppen icke-atervinnare. Dessa kannetecknas framst av en allman 
social och ekonomisk resurssvaghet och en varldsbild praglad av maktloshet. 
Bristen pa ekonomiska resurser medfor att vi aterfinner icke-atervinnarna i framst 
flerbostadshus med hyresratt. "Om man ser till denna grupps satt att tanka finns 
dock stora inslag av social kapacitet. I deras resonemang ingar hansynstagande till 
samhallelig solidaritet. Skulle denna upplevelse kunna vinna over deras kansla av 
maktloshet? I sa fall kan denna grupp fonnas att bli atervinnare. Kanske ar det 
mojligt att gora manniskors egna insatser mer patagliga, sa att man upplever sin 
egen andels paverkan." (Israel 1990). 

Bristen pa sociala resurser medfor att manga icke-atervinnare lever i en situation, 
som innebar att man inte har mojlighet att engagera sig i hansynstagande till 
miljofragor och sparande av naturresurser for framtiden. Det kan for dem vara 
viktigare att losa dagsfragor - att klara kommunikationen med myndigheter, att 
klara hushallskassan anda fram till nasta avloning, se till att barnen klarar skolan 
eller vad det nu kan vara. 

Det kan i sammanhanget noteras att icke-atervinnaren ofta ansag sig val 
informerad medan atervinnaren ville ha mer information. 

Hanteringen i hemmen har oversiktligt konstaterats vara relativt okomplicerad i 
enbostadshusen. Narheten till sopsack och komposttunna tycks i de fiesta fall 
kompensera en viss obekvamlighet i koket. 

I flerbostadshusen stalls daretnot behovet av hjalpmedel pa sin spets. Forsoken i Sodra 
Gota visar att val planerade diskbankskap uppskattas och ger effekt pa atervinningen. 
Forsoken visar emellertid ocksa att det inte ar nodvandigt med sadana forandringar i 
befintlig bebyggelse. En sju liters kompostspann - den sa kallade limhinken - gav lika 
stor effekt pa atervinningen som de nyrenoverade lagenheternas inredning av 
diskbankskapet. 
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Nyttan av ett extra hjalpmedel i hemmet ar s~ stor att utdelning av en kompostspann typ 
limhinken bor ing~ i introduktionen av kallsorteringssystem i alia fastigheter med 
gemensamma soprum - aven villor och radhus. 

I nsamlingstekniken har i huvudrapporten utvarderats dels utifr~n direkta tekniska 
aspekter p~ insamlingen, dels efter vilka kvantiteter material som samlats in med de 
olika tekniker som provats: 

1 Behallarsystem 

Insamling av komposterbart material varannan vecka med konventionella kompri
merande fordon bland enbostadshusen har varit framg~ngsrik. Karlen har uppskat
tats av renh~llningspersonalen och hygienen har kunnat uppratthMlas i alia led. Det 
har emellertid forekommit tillrackligt m~ga anmarkningar p~ lukt sommartid for 
att detta m~ste tas ad notam. Ett genomforande i full skala bedoms krava vecko
hamtning under de tre sommarmanadema. 

Erfarenheterna frm den efterfoljande komposteringsprocessen pekar ocks~ p~ att 
det komposterbara materialet bor hamtas varje vecka- ~tminstone under sommar
m~nadema. Det har bland renh~llningspersonalen p~pekats att vissa karl placerats 
s~ att hamtningen forsv~ats. 

2 Insamlade mangder 

Villahush~llen har givit i medeltal 8 kg komposterbart material per hush~ll och 
vecka. Dessutom har omkring 1 kg glas och sammanlagt 2 kg papper samlats in 
per hush~ll och vecka. Atervinningsgraden for komposterbart material har varit 
86%, for papper 86% och for glas 80% 

Flerbostadshusen har givit hogst varierande mangder beroende p~ vilken insam
lingsteknik och vilket introduktionsforfarande som varit for handen. Med konven
tionell teknik har som bast omkring 2 kg komposterbart material, 0,5 kg glas samt 
1 kg papper samlats in per hush~ll och vecka. Detta innebar att drygt 50% av det 
komposterbara materialet, 60% av glaset samt 70% av papperet samlats in. 

Med svarta och vita p~sar har ~tervinningsgraden okat och i Kristineberg l~g 

~tervinningsgraden efter ett drygt ~s verksamhet stadigt omkring 75%. 

Det insamlade materialets kvalitet bedomdes av kommunen som god eller acceptabel, 
aven om det finns mer att onska av bl.a det komposterbara materialet fr~n flerbostads
husen. 

Det insamlade komposterbara materialet har blivit alit renare ju langre tiden g~tt. I 
villaomr~dena kan vi idag rakna med att det komposterbara materialet inte skall 
inneh~lla mer an 2-3% ovidkommande material. I flerbostadshus utan sopnedkast kan 
vi rakna med lika liten mangd fororeningar (Assarsson och Berg 1990). I de fastigheter 
med sopnedkast, dar forsok bedrivits har det komposterbara materialet varit mindre rent. 
Systemet med svarta och vita pasar i Kristineberg visar dock p~ att man kan forvanta 
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sig 6%-8% fororeningar i det komposterbara materialet (Fiedler och Thorell 1992), se 
aven avsnitt 6.9.6. 

Figur 

mg Pb/kg TS kompost 

1 2 3 4 5 6 7 
1989 

8 9 10 11 12 

- Boras kompost - MHAAB's kompost 

--*- Riktlinje slam 1994 -a- Nuvarande riktllnje 

Blyhalten i Bon1skompost satnt kompost tillverkad av blandat avfall 
i Falkenberg. De tva horisontella linjerna ar Naturvardsverkets 
gallande respektive foreslagna riktlinjer for slam pa jordbruksmark, 
(Jonsson 1990). 

Den fardiga komposten ar den i de fiesta avseenden basta kompost som storskaligt 
framstallts ur hushallens restmaterial i landet. Det ar svart att objektivt kvalitets
bestamma komposten, men i ett REFORSK-projekt (Jonsson 1990) gjordes jamforelser 
mellan Boraskomposten och nagra andra storskaligt framstallda komposter (kompost 
tillverkad av vatt avfall fran Eslov samt kompost tillverkad av blandat avfall fran 
Falkenberg). Undersokningen visar att Boraskomposten ar den - med de i undersok
ningen valda kvalitetsparametrarna - basta kmnposten, men det finns flera metodologiska 
problem kring undersokningen som gor det svart att idag fasta alit for stor uppmark
samhet vid densamma. I figur B3.7 illustreras detta med 6 analyser av bly i kompost 
tillverkad av komposterbart material fran Boras jamfort med kompost tillverkad av 
blandat avfall fran MHAAB-regionen2 i mellersta Halland. 

K valiteten hos papper och glas har inte studerats genmn systematiska matningar. Vi har 
nojt oss med att konstatera att koparna inte haft nagra anmarkningar pa levererat 
material. Under en inkorningsperiod kunde vi etnellertid konstatera att renheten pa 
papper var lag pa Hassleholmen, men efter nagra manader var problemen med avfall i 
papperscontainrarna over. Senare har det dock hant att det uppsamlade papperet stuckits 
i brand i nagon container. 

Ekonomin har utvarderas genom Renhallningsverkets forsorg utgaende fran dels det 
insamlingsresultat som erhallits i forsoksomradena, dels fran verkets normala kalkylfor
utsattningar vad galler t ex annuiteter och avskrivningstider. I bakgrundsmaterialet finns 

2 MHAAB stfu- for Mellersta Hallands A vfalls Aktiebolag, som ar ett gemensamt 
behandlingsbolag for Falkenberg, Hylte och Varberg. 
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aven ett antal okanda "sjalvklara" forutsattningar och bedomningsfaktorer vad 
behov av underh§ll etc. 

Tv;l kostnadsberakningar har genomforts: 

1: Konventionell insamling av komposterbart material i enbostadshusen s;l som 
forsaken genomforts i kombination med svarta och vita p;lsar i flerbostadshusen. 
Det komposterbara hamtas varje vecka under de tre sommarm;lnaderna. 

II: Systemet med svarta och vita p;lsar tillampas i alia bostader i kommunen. 

Kalkylerna inkluderar insamling av avfall och atervinningsmaterial samt nodvandig 
separation av svarta och vita pasar i en centralt placerad anlaggning. Med tillgangligt 
underlag gors bedomningen att en ren tillampning av svarta och vita pasar i hela 
kommunen torde bli det billigaste. 
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