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Projektsammanfattning 

Projektets övergripande syfte har varit att undersöka och analysera möjligheter för ökad 

automatisering av avfallsinsamling med fokus på lastbilen. Projektet har bedrivits i form av en 

förstudie med fyra deltagande aktörer med olika kompetenser; Högskolan i Skövde, AB 

Volvo, Avfallshantering Östra Skaraborg och Geesink Norba. I projektet har djupintervjuer 

med åtta avfallsaktörer genomförts, vilket gett mycket goda insikter i branschens behov, 

förutsättningar och önskemål. Vidare har typiska bostadsområden och möjlig grad av 

automation per område kartlagts och analyserats. Tillgänglig, såväl som potentiellt ny, 

fordonsteknik har utretts och olika lösningar för automation har analyserats. Nya tjänster 

kopplade till dessa lösningar har också analyserats. 
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1. Inledning 

Projektet ART har haft som syfte att undersöka och analysera nuvarande förutsättningar och 

trender för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana 

miljöer inom avfalls-och återvinningsområdet. Vidare har syftet med projektet varit att lägga 

grunden för ett fortsättningsprojekt och en större pilot tillsammans med flera slutkunder för 

autonoma fordonsfunktioner och därtill kopplade tjänster. Det övergripande målet med 

projektet har varit att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar avfallsinsamling såväl nationellt som internationellt. Det specifika målet för projektet 

har varit att leverera lösningsförslag som skall öka trafiksäkerhet, förbättra arbetsmiljö samt 

förbättra lönsamheten för aktörerna i branschen. Projektet har också haft för avsikt att 

identifiera vilka områden inom avfallshantering som är mest intressanta för automation och 

vilka tjänster som kan knytas till olika teknologier. 

 

Projektet har varit fokuserat till de områden i värdekedjan nedan som betecknas som 

”insamling” (collection), ”Waste transfer” och ”Transport of consolidated waste” men med 

huvudfokus på ”Collection” och i huvudsak mot hushållsavfall enligt bilden nedan. Vidare 

har fokus för projektet varit inom det tunga fordonssegmentet. 

 

 

 

 

 

Projektet har bedrivits i form av en förstudie och har involverat fyra aktörer; Högskolan i 

Skövde (projektledare), Volvo Technology AB, Geesink Norba och Avfallshantering Östra 

Skaraborg. Projektet har löpt under perioden juni 2016 – februari 2017 och arbetet har under 

projekttiden varit indelat i sju arbetspaket enligt nedan: 

 AP1: Projektledning, administration och ekonomi 

 AP2: Utredning av infrastruktur per bostadsområde/segment genom kartläggningar 

och intervjuer. 

 AP3: Identifiering av typiska bostadsområden, problemområden och behov per 

område, samt utredning av möjlig grad av automation per område. Koppla resultaten 

till en övergripande samhällsekonomisk analys per typ av bostadsområde. 

 AP4: Utred tillgänglig teknik & fordon. Analysera olika lösningar utifrån ett 

påbyggarperspektiv. Länka till existerande projekt. Förbered pilot. Deltagande i 

fordons/återvinningsmässa. 

 AP5: Utveckling av nya tjänster kopplade mot behov, bostadsområden och tekniker 

som leder till ökad nytta. 

 AP6: Informationsspridning om projektet genom öppna workshops samt en egen 

webbplats för projektet. 

 AP7: Slutrapport 

I kommande kapitel beskrivs utförligt resultaten från arbetspaket 2-6.   

 

Outbound 

transport Generation Waste 
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Treat-

ment 
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2. AP2 – Utredning av infrastruktur per bostadsområde/ 
segment genom kartläggningar och intervjuer 

För att få en bred uppfattning om lämplig teknologi att testa och vilken potentiell marknad 

och efterfrågan dessa tjänster skulle kunna ge upphov till, har åtta stycken avfallsaktörer 

intervjuats, både kommersiella och kommunala aktörer. Det totala intervjumaterialet är 

mycket omfattande men sammanfattas nedan genom att redovisa svar på de mest centrala 

frågorna. Varje aktör har i sammanställningen tilldelats ett nummer (1-8) för anonymitet. 

Vilka avfallsfraktioner hanterar ni? 

Gemensamt för samtliga aktörer är insamling av hushållsavfall i form av restavfall och 

matavfall. Aktör 1 erbjuder även kompletta återvinningslösningar till privata och kommunala 

kunder. Aktör 4 samlar in förpackningsfraktioner från miljörum och aktör 6, 7 och 8 samlar 

även in industriavfall. Aktör 5 samlar in samtliga avfallsfraktioner, ca 250 slag. 

Vilka kärltyper hanterar ni? 

Plastkärl för restavfall och ventilerade kärl för matavfall i varianter mellan 80-1000L, samt 

containrar i storlekarna 3, 8 och 10 𝑚3, hanteras av samtliga avfallsaktörer. Aktör 4 har som 

målsättning att fasa ut containrar under 2017, pga. införande av optisk sortering men även 

eftersom containerhantering medför en stor del felaktig sortering. Flerfackskärl hanteras av 

aktör 1, 4, 6, 7 och 8. Underjordsbehållare hanteras av aktörer 4, 6, 7 och 8. 

Hur ser er fordonsflotta ut? 

Tabell 1, aktörernas fordonsflottor 

  Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6 Aktör 7 Aktör 8 

Antal fordon ≤50 ≤50 ≤20 ≤50 ≥200 ≥200 ≥500 ≥500 

Fordonsfabrikat 

Volvo Ja, 80 % Ja Ja Ja, 18 % Ja Ja Ja, 36 % Ja 

Scania Ja, 20 % Ja Ja Ja, 9 % Ja Ja Ja, 45 % Ja 

Mercedes Nej Ja Ja, 70 % Ja, 73 % Ja Ja (flest) Ja, 19 % Ja 

Påbyggnadsleverantör 

GeesinkNorba Ja Ja Ja, 50 % Ja (flest) i.u. i.u.  i.u. i.u. 

NTM Ja (flest) Ja Ja Ja  i.u. i.u. i.u. i.u. 

Joab Nej Ja Ja Ja  i.u. i.u. i.u. i.u. 

Påbyggnadstyp 

Bakl. enfack Ja Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja 

Sidlastare Ja Ja Ja Nej i.u. Ja  Ja Ja 

Flerfacksfordon Ja Ja Ja Nej 
Ja (ej 
4)   

Ja  Ja Ja 

Frontlastare Ja Nej Nej Nej i.u.  i.u. Ja Nej 

Krantömning Ja Ja Nej Ja Ja   Ja Ja Ja 

Slamsug Nej Nej Nej Nej Ja i.u.  Ja Ja 

Daglig körsträcka stadsmiljö (km) 

Genomsnittlig 90 i.u. 69 100 80  90  57  i.u. 

Maximal 110 i.u. 81 120 100  i.u. i.u. i.u. 
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Minimal 65 i.u. 53 90  60  i.u.  60 80 

Daglig körsträcka landsbygd (km) 

Genomsnittlig 145 i.u. 124 140 i.u. i.u. i.u. 190 * 

Maximal 220 i.u. 134 190 i.u. i.u. 240  200 

Minimal 120 i.u. 120 120 i.u. i.u. i.u. i.u. 

Fordonsbränsle 

HVO Ja Ja Ja, 50 % Ja Ja i.u.   Ja Ja 

Gas Ja Ja Ja Ja, 70 % Nej Ja Ja, 14 % Ja 
*) uppgiften gäller snittet för samtliga fordon 
 

Vad ligger till grund för val av avfallsfordon? 

Krav som ställs mot aktörer vid upphandlingar, och som har störst inverkan på val av fordon, 

är enligt genomförda intervjuer:  

 

 Inköpskostnad 

 Bränsletyp & förbrukning 

 Miljöpåverkan 

 Serviceavtal 

 Lågt insteg 

 Antal fack 

 Räckvidd 

 Anpassning efter befintligt insamlingssystem och lokala förhållanden 

 Vänster- eller högerstyrd 

 Möjlighet att ”vandra” genom hytt 

 Storlek 

 Vikt 

 Vändradie 

 Lastvikt 

 Hjulbas 

 Tidsfönster 

 Bullernivå 

 Arbetsmiljölagar 

 Kamerasystem 

 CE-märkning 

Vid upphandling av entreprenader ställer kommuner ofta krav på aktören i form av tidigare 

erfarenhet och referenser (Aktör 1). Aktör 2 nämner att 2016 års upphandling ställde krav på 

80 % förnybart bränsle. En generell åsikt är att bullernivåer inte är ett krav idag, men att det 

troligtvis kommer få ökad betydelse i framtida upphandlingar. Om kommuner inte ställer 

krav, kommer aktörerna troligtvis inte investera (Aktör 6). 

Vilka krav ställer ni på service och underhåll? 

Fullständiga service- och reparationsavtal med fordonsleverantörer gällande chassi och 

påbyggnad är ett krav hos flera aktörer (Aktör 1, 4, 7, 8). Det är av stor vikt att 

fordonsleverantören tillhandahåller fullständig service eftersom det i vissa fall kan vara upp 
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till fyra olika leverantörer på ett fordon: utrustning för registrering av kärl, chassi, påbyggnad 

och kran (Aktör 4). Aktör 4 nämner även att genom fullständiga avtal undviks 

konflikthantering mellan påbyggare och chassitillverkare, dessutom ges en tydlig 

livscykelkostnad redan vid leverans. Driftsäkerheten är oerhört viktig och aktör 7 har under 

flera år arbetat för att samla service och reparationer på ett och samma ställe, vilket har visat 

sig vara svårt. Aktör 2, 3, 5 och 6 använder sig av olika lösningar, dels egna verkstäder pga. 

specialbyggen, men även fullständiga serviceavtal. 

Vad ligger till grund för områdes-/distriktsindelning? 

Enligt intervjumaterialet baseras områdes-/distriktsindelningen på följande faktorer: 

 

 Behållartyp  

 Avfallsfraktioner  

 Tömningsfrekvens 

 Typ av bostadsområde  

 Kundspecifika förhållanden  

 Trafik- och vägmässiga förutsättningar 

 Geografi 

 Avlastningsplatser  

 Tankställen  

 Arbetstider  

 Fordonstyp 

 Lokala bestämmelser 

 

Vilka infrastrukturella förutsättningar och restriktioner ser ni i olika 
bostadsmiljöer? 

Insamling med sidlastande fordon ses som fördelaktigt i villa- och radhusområden, dock 

ställer detta krav på kommuners renhållningsordning och kundens placering av kärl (Aktör 1). 

På landsbygden finns önskemål om ett mindre avfallsfordon pga. bränsleförbrukning, pris, 

vikt och bättre framkomlighet (Aktör 1). Insamling från miljörum innebär ibland att upp till 

fem olika fordon behöver ta sig till samma plats, pga. antalet avfallsfraktioner (Aktör 2). 

Ytterligare säger aktör 2 att målstyrningsarbete har påbörjats och väntas vara klart 2018, där 

leverantörerna försöker hitta en lösning med användning av mindre fordon i stadskärnan för 

samlastning av rest- och matavfall. Normalt sett är parkerade bilar utanför stadskärnan inte ett 

problem, förutom under semestertider när fler människor och fordon befinner sig i området 

(Aktör 4).  

Underjordsbehållare 
Den generella åsikten är att förort med större lägenhetskomplex har goda förutsättningar för 

insamling med underjordsbehållare, eftersom en behållare kan ersätta 7-8 stycken 660L kärl. 

Ytterligare fördelar är transportekonomi, förbättrad arbetsmiljö samt mer estetisk tilltalande 

avfallslösning (Aktör 3). Vid nybyggnationer ges emellanåt möjlighet att påverka utformning 

av avfallsinsamlingen för implementering av underjordsbehållare (Aktör 2, 7). Dock nämner 

aktör 2 att sophanteringen sällan planeras in vid nya villaområden, eftersom det är kommunen 

som har ensam beslutsrätt. Det kan exempelvis resultera i hämtställen i närhet av lekplatser, 

gång- och cykelbanor samt branta backar. Aktör 7 använder öppna flak för tömning av 

underjordsbehållare, men avsaknaden av komprimering innebär fler körturer. På campingar 

ses denna typ av behållare som ett attraktivt alternativ, men ett dilemma är placeringen, 
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eftersom kunden vill placera dem centralt, lättillgängligt för användarna (Aktör 4). Detta går 

emot aktörens intressen som gärna placerar dem i ytterkant utanför folkmassorna pga. 

säkerhet, god uppsikt och framkomlighet (Aktör 4). Aktör 3 och 8 säger att en risk med 

underjordsbehållare är att felsorteringar innebär att en relativt större mängd avfall 

kontamineras. 

I vilka bostadsområdestyper är ni verksamma och vilket fordon föredras i 
respektive miljö? 

Tabell 2, verksamhet i bostadsområden 

  Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 

Tät central stadskärna Nej Ja 
Ja, tvåmans baklastare 
(enfack) 

Ja 

Tätort utanför 
stadskärna 

Ja, stor baklastare Ja 
Ja, sidlastare  
(enfack) 

Ja 

Villa- och 
radhusområde 

Ja, sidlastare Ja 
Ja, sidlastande (enfack), 
tvåmans baklastare 
(tvåfack) 

Ja, baklastare 

Tätort utanför stads-
kärna med större 
lägenhetskomplex 

Ja, underjordsbehållare Ja 
Ja, baklastare för kärl 
och container (enfack) 

Ja, underjordsbehållare 

Landsbygd, glesbygd 
samt glesa 
villaområden 

Ja Ja 
ja, sidlastare (enfack), 
baklastare (tvåfack)  

Ja 

Känsliga samt 
säsongvarierande 
områden 

Ja Ja Ja Ja 

  Aktör 5 Aktör 6 Aktör 7 Aktör 8 

Tät central stadskärna Ja Ja Ja Ja 

Tätort utanför 
stadskärna 

Ja Ja Ja, alltid betjänt Ja 

Villa- och 
radhusområde 

Ja Ja Ja Ja 

Tätort utanför stads-
kärna med större 
lägenhetskomplex 

Ja Ja 
Ja, tvåmansbetjänt 
baklastare (tvåfack) 

Ja 

Landsbygd, glesbygd 
samt glesa 
villaområden 

Ja Ja Ja Ja 

Känsliga samt 
säsongvarierande 
områden 

Ja Ja Ja Ja 

Styrkor med dagens avfallsinsamling? 

Aktör 2 nämner att kompetenta medarbetare är en styrka, medan aktör 3 ser en styrka i att 

verksamheten byggts upp under lång tid. Aktör 4 tror att deras verksamhet är välfungerande 

pga. att deras område är glesbygdsdominerat samt att de numera är mer involverade vid 

nybyggnationer, vilket ger möjlighet att påverka utformningen av avfallsinsamlingen. Aktör 1 

tycker att spårbarhet, kommunikation och kontroll över verksamheten är bättre idag än på 90-

talet, pga. IT-lösningar. Aktör 7 nämner styrkor med sidlastaren gentemot baklastaren, bättre 

tömningskapacitet, kräver bara en operatör, samt att den kräver färre in- och urstigningar.  
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Vilka problem och utmaningar ser ni med dagens avfallsinsamling? 

Avfallsbranschen är konservativ och svår att förändra på en praktisk nivå och kraven vid 

upphandling blir allt hårdare, samtidigt som teknikutvecklingen går långsamt framåt (Aktör 1, 

3, 4). Kunden ställer samma krav på avfallsinsamlingen, oavsett årstid och väderförhållanden 

(Aktör 1). Ofta går kundens intressen emot aktörens, exempelvis gällande placering av kärl 

och tömningstider, dessutom är det svårt att få gemene man att ta sitt ansvar och förstå 

allvaret med klimatfrågan i stort (Aktör 4). Aktör 2 nämner att kunder som accepterar att 

sortera både restavfall och matavfall erhåller lägre taxa, men att detta ibland missbrukas 

genom att kunden accepterar både grönt kärl för restavfall och brunt kärl för matavfall, men i 

praktiken bara använder sig av det gröna. En utmaning är att specificera och ställa högre krav 

mot kunden samt införa sanktioner vid missbruk (Aktör 2). Viktbaserad taxa har testats, dvs. 

att kunden får betala avgift efter mängd producerat avfall, men har hittills inte fungerat (Aktör 

5). 

 

Exempel på tekniska problem och utmaningar är fordonsbredd (Aktör 5), småskador på 

fordonen (Aktör 6) samt snedställda kärl som försvårar hämtning med sidlastare (Aktör 8).  

Aktör 2 nämner svårigheter med att implementera IT-system i sina fordon, och i dagsläget 

använder de inte av någon form av ruttplaneringssystem. Flerfacksfordon löper risk för sämre 

väghållning pga. snedbelastning eftersom matavfall generellt väger mer jämfört med samma 

volym restavfall (Aktör 1, 2). Aktör 7 och 8 ser risker med att åka bak på fordon med fotplatta 

och har därför förbjudit detta i sin verksamhet. 

 

Aktör 4 nämner att dagens avfallsinsamling har stort fokus på att minska avfallets farlighet 

men även att generellt minska avfallet. 

Vilka riskmoment ser ni i insamlingsprocessen? 

Backning 
Backning med tunga fordon är ett omdiskuterat ämne inom avfallsbranschen och utgör ett 

riskmoment för tredjeperson, pga. döda vinklar och dålig översikt av fordonets arbetsområde 

(Aktör 3, 7, 8). Särskilt riskfyllt är backning i trånga gränder och gator utan vändplats, vilket 

gör verksamheten ineffektiv om backning förbjuds (Aktör 5). Vändplatser behövs men här 

blir det konflikt med allmänheten, alla vill undvika olyckor men många är inte beredda på att 

göra de åtgärder som behövs. (4). Aktör 4 och 2 jobbar ständigt med att undvika backning i 

sin verksamhet, genom att sträva efter att placera hämtställen i utkanten av folktäta områden, 

något som går emot kundens intresse av att ha kortast möjliga avstånd till kärl. En åtgärd för 

säkrare backning är installation av 360°kamera som ger chauffören en bättre överblick, men 

aktör 8 anser att denna typ av lösning skapar stress pga. ännu fler system att ha uppsikt över. 

Det backas mindre än för 20 år sedan och enligt aktör 1 och 4 ses backning som ett hanterbart 

problem.  

Belastningsergonomiska problem och olycksrisker 
Sjukskrivningar pga. skador eller förslitningar innebär stora kostnader (Aktör 6). Vanliga 

arbetsrelaterade problem är slitageskador i knän pga. in och urstigningar, ibland upp till 400 

ggr per dag (Aktör 1,2,3,4,7). Frekvent arbete med sidlastande fordon medför ergonomiska 

problem i nacke, höft och rygg (Aktör 2, 3, 7). Vintertid är halkolyckor vanligt, dessutom 

fryser matavfallspåsar fast i kärl och försvårar tömning (Aktör 1, 4, 7). Aktör 2 nämner 

klämskador i samband med baklastare, men nämner även att bränder förekommer i 

grovsopbilar, pga. att folk slänger tändare, engångsgrillar, gasoltuber etc.  
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Vilka tydliga trender ses inom avfallsbranschen? 

Generellt tror många aktörer att trenden går mot insamling med, större kärl, 

underjordsbehållare och krantömning. En annan tydlig trend är insamling med 4-facksbilar, 

vilket innebär högre servicegrad mot kund samt ökad återvinningsgrad, en utveckling som 

aktör 8 tror kommer spridas till andra länder. En nackdel är dock ökade kostnader och 

ineffektiv insamling eftersom flera fack i praktiken innebär att fordonets totala lastkapacitet 

inte kan utnyttjas (Aktör 1, 3, 7). Flerfacksfordon är också större vilket försämrar 

framkomlighet och kräver högre vägbärighet (Aktör 3). Enligt aktör 2 är även sopsugssystem 

en ökande trend. 

Optisk sortering är även det en trend som möjliggör insamling med enbart en-facksbilar 

(Aktör 2, 3). Aktör 3 ser även en ökad trend mot digitalt anpassat verksamhetsstöd och 

fossilfria drivmedel. Aktör 4 tror att trenden går mot minskad användning av sidlastande 

fordon. 

Mindre bilar i städerna är något som aktör 6 tror kommer bli aktuellt, dock är detta 

problematiskt då effektiviteten försämras och personalkostnader ökar. Idealet vore större 

samlastningsfordon i utkanten av insamlingsområdet i kombination med mindre sattelitbilar 

som utför insamling (Aktör 6). 

Vad kan automatiseras i dagens avfallsinsamling och vilka för- och nackdelar 
ser ni? 

Med en ökad automationsgrad ser aktörerna följande för- och nackdelar:  

Fördelar Nackdelar 

Ökad säkerhet för omgivning och personal Lagar och restriktioner 
Minskade kostnader Dyra investeringar 
Bättre arbetsförhållanden Stor variation försvårar automation 
Bättre ergonomi Färre arbetstillfällen 
Minskad sjukfrånvaro   
Färre reparationer   
Mindre beroende av mänskliga faktorn   
Bättre källsortering   
Möjlig reducera från två till en operatör   
Ökad produktivitet   
 

Aktör 7 säger att deras fordonspark är till 90 % enmansbetjänade, i deras fall är inte reducerad 

personal en drivande faktor till automation. De mänskliga fördelarna tillför väldigt lite i 

hanteringen och kommunerna instruerar ofta chaufförerna att inte tala med abonnenterna om 

hämtningen, utan istället hänvisa till kundtjänst (Aktör 6). Aktör 3 är tvärtemot övertygad om 

att chaufförernas arbetsroll kommer att förändras och bland annat innebära ökad 

kommunikation med abonnenterna. 

Identifiering och positionering av kärl 
Tömning med sidlastararm ställer höga krav på chaufförens skicklighet och erfarenhet, ofta 

utvecklar chauffören individuella tekniker för denna form av hantering (Aktör 1). 

Identifiering, positionering och tömning av kärl är moment som skulle vara önskvärda att 

utföras per automatik, för effektivisering av sophanteringen med sidlastare (Aktör 1, 2, 3, 4). 

Implementeringen av denna typ av teknik kan bli problematisk, pga. för mycket hinder och 

parkerade bilar (Aktör 5).  
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Autonom framkörning och backning 
Autonom backning och framkörning är en funktion som generellt ses positivt på (Aktör 1, 3, 

4, 5). Vid korta avstånd mellan hämtpunkter, kan chauffören förse fordonet med kärl och gå 

till nästa kärl utan att stiga upp i fordonet (Aktör 1, 7, 8).  

Vilken automationsnivå tror ni är möjlig inom 5, 10 respektive 20 år? 

Aktörerna har fått frågan vilken nivå av automation de tror är möjlig att nå inom 5, 10 

respektive 20 år, se tabell 3. 

 

Tabell 3, Möjlig automationsnivå inom 5, 10 respektive 20 år 

  Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6 Aktör 7 Aktör 8 

5 år 3 2 3 3  i.u. i.u. 3-4 2-3 

10 år 4 3 4 3 3-4  i.u. 3-4  i.u. 

20 år 4 4 5 4 3-4 5  i.u. 5 
 

Inom 5 år är digitala stödsystem utvecklade och integrerade i fordonen, samt mer canbus-

data utnyttjas. Kunder och avfallsbehållare kommunicerar i allt större utsträckning direkt med 

det digitala stödsystemet (Aktör 3). Aktör 6 tror att robotar av typen ROARY kommer att bli 

aktuella. 

Inom 10 år köps färdiga insamlingssystem och stödsystem är mer utvecklade, dessutom är 

infrastrukturen mer dynamisk och anpassad efter avfallsinsamling (Aktör 3). Den manuella 

hanteringen kommer att avgränsas enbart av framföring i trafik (aktör 6).  

Inom 20 år används inte längre sopkärl, istället används underjordsbehållare och 

sopsugssystem (Aktör 7). Aktör 5 är skeptisk till att avfallshanteringen går att automatiseras 

fullt ut.  

Vilken automation är önskvärd i den egna verksamheten? 
Självgående fordon med automatisk tömningscykel, tillsammans med operatör som drar fram 

kärl och öppnar dörrar, men även en autonom tömningscykel för krantömning efterfrågas 

(Aktör 1). Det mest önskvärda i nuläget är automatisering i form av ett digitalt stödsystem 

samt automatisering av fordonets backningsrörelser, främst vid känsliga miljöer som skolor, 

lekplatser och gångbanor (aktör 3). Infrastruktur måste vara anpassad för att möjliggöra 

automation på hög nivå, och tror att det kommer bli alldeles för kostsamt att ändra befintliga 

hämtställen (Aktör 2). Autonom backfunktion, framförallt i villaområden är önskvärt, enligt 

aktör 7. Se tabell 4, för önskvärda automationsnivåer.  

 

Tabell 4, önskvärd automation egen verksamhet 

Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 Aktör 5 Aktör 6 Aktör 7 Aktör 8 

3-4 2 i.u. i.u.  2 i.u. i.u. 3 
 

I vilka miljöer går automation av realisera? 
Automation har potential i stadsmiljö och flerbostadshus (Aktör 1) men även i villaområden 

(aktör 1, 3, 4, 5, 7). På landsbygd är det svårare pga. framkomlighet, begränsade vägar och 

avstånd mellan kärl (Aktör 1, 8). Aktör 2 tror att automation kan realiseras om det planeras in 

vid nybyggnation. Att införa autonom backfunktion är realistiskt i samtliga områden, enligt 

aktör 3.  
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Vilka fordonsrelaterade IT-tjänster använder ni idag och vad är önskvärt? 

  Aktör 1 Aktör 2 Aktör 3 Aktör 4 

Använda IT-tjänster EDP future och mobile i.u. 
Optigon och  
EDP mobile 

EDP och Botex 

Övrigt 

Hanterar 
ruttplanering, 
fakturering, vägning, 
körlistor, info om bilar 
samt identifiering av 
kärl. 

Inget 
ruttplaneringssystem 

Större integration 
mellan chassi och  
påbyggnad 
 

Ruttplanering köps in av 
konsultbolag. 

  Aktör 5 Aktör 6 Aktör 7 Aktör 8 

Använda IT-tjänster 
Route smart, uppfattas 
som omständigt. 

SIRIUS, bedömer hur 
mjukt föraren kör. 

i.u. FMS-tjänster 

Övrigt 

Tittar på Optigon och 
TCS som alternativ. 
Önskvärt: SMS-
tjänster, ISA, Zone 
management. 

Önskvärt: system 
som mäter 
bränsleförbrukning 

Önskvärt: Zone 
management, Geo-
fencing 
 

Loggad data:  
starter, tömningar,  
motortimmar,  
bränsleförbrukning, 
position. 

 

Påbyggnaden 

Aktör 4 säger att det är stiltje i produktutveckling gällande påbyggnad, och dagens insamling 

skiljer sig inte mycket jämfört med 30 år tillbaka. Påbyggnaderna är robusta och designade 

för större objekt, men idag sker insamling ofta genom ”påsar”, vilket inte kräver samma 

komprimering (Aktör 4). Aktör 1 och 2 nämner att detaljer på påbyggnaden ofta har bristande 

kvalité, som leder till onödiga reparationer. Eldriven påbyggnad kommer troligen bli allt 

vanligare vid upphandlingar, pga. ökade krav på buller och miljöpåverkan (Aktör 1, 2, 5). 

Aktör 3 nämner att framtidens avfallsinsamling kommer att ställa krav på förändringar i 

riktning mot systemtänk där hela sopbilen måste beaktas, både chassi och påbyggnad (Aktör 

3). Valet av påbyggnad är helt beroende av kommun- och politikerkrav, samt utseende på 

områden (Aktör 7). Livslängden på påbyggnad är vanligtvis densamma som chassit, ca 8.5 år, 

däremot kan slampåbyggnad leva dubbla livscykler (Aktör 7). Aktör 8 efterfrågar påbyggnad 

med lägre bullernivåer. 

Drift 

HVO 
Flera aktörer tror att användandet av HVO kommer öka, eftersom det i princip är fossilfritt 

och att infrastrukturen redan finns tillgänglig (Aktör 1, 4, 5, 7), dock nämner aktör 7 att priset 

är högt och tillgången kan bli ett problem. Aktör 4 har som målsättning att vara helt fossilfritt 

under 2017, där HVO är det mest aktuella bränslet. 

Biogas 
Pga. av egen biogasproduktion strävar aktör 2 efter att driva den egna flottan på gas, dock 

innebär det kostsamma inköp, dyra service och reparationer samt hög bränsleförbrukning 

(Aktör 2, 4, 7). Aktör 1 ser biogas som ett komplement till andra drivmedel. Biogas fungerar 

väl med baklastare, men innebär ofta problem med övriga påbyggnader (aktör 2). Aktör 7 

nämner att gasfordon drivs ofta av naturgas istället för biogas, vilket inte är ett bättre 

alternativ än diesel (7). 
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Eldrift 
På sikt är eldrift intressant p.g.a. miljöaspekter såsom CO2-restriktioner, partiklar, och 

minskat buller som kan innebära utökade tidsfönster i bostadsområden och bättre arbetsmiljö, 

däremot är pris och räckvidd avgörande faktorer (2, 5, 6, 8). Aktör 5 tror att det kan vara 

särskilt aktuellt för kortare insamlingsrutter, ex. i central stadsmiljö, med möjligheter att ladda 

fordonet under lunchrast. Dessutom är en stor fördel i jämförelse med hydrauliska system att 

sprickande slangar och oljeläckage undviks (Aktör 2). Aktör 7 har negativa erfarenheter efter 

att testat elbilar, och är därför inte intresserade av att agera testpiloter igen. För att eldrivna 

avfallsfordon ska klara av ett vettigt arbetspass tror flera aktörer att batteripaketen blir alldeles 

för tunga och skrymmande (Aktör 1, 2, 3, 4). Aktör 1 tror att ett hybridsystem kan vara en 

möjlig lösning, där påbyggnaden drivs av el, men motorn av annat bränsle. Ytterligare skulle 

ett utbytessystem med utbytbara batteripaket vara intressant (Aktör 1). 

Övriga drivmedel 
Trots fossilt drivmedel så är diesel fortfarande viktigt p.g.a. god tillgång och 

driftsäkerhetsskäl (Aktör 7, 8). Vätgas ses som ett alternativ på lång sikt, dock begränsas den 

av dagens infrastruktur (Aktör 1, 5). 

Övrigt 

Renhållning är en pressad och ständigt föränderlig verksamhet, där sopor måste omhändertas 

löpande (aktör 7). Avvikelser som exempelvis missade sophämtningar, uppmärksammas 

snabbt av media och ger dålig publicitet (Aktör 7). Det blir allt svårare att rekrytera personal, 

eftersom sophantering anses vara ett lågstatusyrke, men troligtvis kommer lönerna på sikt öka 

(Aktör 5). Aktör 4 ser gärna en utveckling som börjar i andra änden, istället för att anpassa 

verksamheten till kunden bör kunden anpassas till rådande förutsättningar. 

 

Norge kör delar av sina sopor till Sverige pga. minskade kostnader, vilket leder till att många 

stationer är fulla, framför allt i Stockholms-området, något som befaras öka (Aktör 2). 

Vildsvin som välter kärl förekommer och medför att kunder kedjar fast sina kärl, vilket i sin 

tur försvårar insamlingsverksamheten, framförallt i fritidshusområden som byggs om till 

permanentbostäder (Aktör 2). 

3. AP3 – Typiska bostadsområden, behov per område och 
möjlig grad av automation per område.  

3.1 Klassificering av bostadsområden 

Insamling av hushållsavfall sker idag i olika typer av bostadsområden där förutsättningarna 

för avfallshantering varierar. Klassificering av bostadsområden är en förutsättning för att 

kunna analysera vad som kan förbättras och vad som är möjligt att automatisera. 

Automationslösningar av olika grad kan vara bättre lämpade för vissa områden än andra. 

Dessutom kan klassificering användas som underlag vid utformning av hämtställen, 

exempelvis gemensamma soprum, enskilda kärl, sopsugssystem eller underjordsbehållare. 

 

Vid klassificering av bostadsområden ur ett avfallshanteringsperspektiv, beaktas de faktorer 

som påverkar avfallsinsamlingens utformning, exempelvis koncentration av människor, 

fordon, verksamheter och bostadstyper, men även lagar och förordningar. Klassificeringen 

baseras på analys av insamlingsprocess, intervju med avfallsaktörer, samt definitioner av 

bostadsområden.  



 

 

16 

 

3.1.1 Tätort 
I korthet definieras en tätort som ”sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan 

husen och minst 200 invånare” [2]. Tätort delas in underkategorier: tät central stadskärna, 

tätort utanför stadskärna med villa- och/eller radhusområde samt områden med 

flerbostadshus, pga. varierar förutsättningarna mellan dessa tre. 

Tät central stadskärna 
Nationalencyklopedin beskriver stadskärna som ett område i större stad där den intensivaste 

affärsverksamheten försiggår [1]. Urbanisering avser befolkningens flyttning från landsbygd 

till stad och statistik visar att befolkningsmängden har stagnerat på landsbygden, men påvisar 

en kontinuerligt ökande trend i städerna, se figur 1. På tidigt 1800-tal bodde 90 procent av 

Sveriges befolkning på landsbygden, i jämförelse med dagens siffror som istället visar att 85 

procent är bosatta i städer. [2] Göteborgs stadskärna grundades på tidigt 1600-tal och är 

initialt inte anpassad för dagens trafiksituation [3]. 

 
Figur 1: Urbanisering (Källa: Wikimedia, bild: Edaen) 

 

Här förekommer flera faktorer som utgör säkerhetsrisker, försvårar framkomligheten och 

begränsar sikten för avfallsfordon, t. ex trånga gränder (se figur 2), parkerade och rörliga 

fordon, fasta hinder, enkelriktade gator, fotgängare och cyklister.  

 

I städer är det hushållsavfall som står för det största antalet avfallstransporter [10]. I takt med 

mer intensiv trafiksituation i kombination me3d ökad produktion av sopor, ställs allt högre 

krav på arbetet kring insamling av hushållsavfall. Avfallshanteringen i stadskärnan kräver 

högt antal stopp per kilometer och utgör därmed en potentiell blockering av trafik, därför är 

det av yttersta vikt att varje stopp varar så kort som möjligt. Detta är problematiskt eftersom 

avfallstömning i städer vanligen är tidskrävande då hanteringen ofta sker i soprum (se figur 

3), där tillgängligheten kan vara undermålig pga. trappor, låsta dörrar, etc. Dessutom krävs 

ibland att fler fordon behöver åka till samma plats och hämta avfall pga. antalet fraktioner i 

soprum. 
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Figur 2: Trång gränd.                                                                             Figur 3: Soprum 

 

Om tidsreglering förekommer, dvs. den tid som tunga transporter tillåts köra eller befinna sig 

i ett område, försvåras planeringen för insamling av hushållsavfall. Tidsreglering begränsar 

utnyttjandegrad och leder till att fler fordon krävs för att utföra arbetet, vilket resulterar i 

höjda transportkostnader och ökad miljöpåverkan. Om leveranser off peak tillåts, dvs. 

nattetid, sena kvällar och tidiga morgnar, ökar bullernivån dessa tider om inte krav på minskat 

buller ställs. Dessutom innebär off peak mindre köbildning och bättre framkomlighet, som gör 

att leveranser kan utföras snabbare och därmed minskar transportkostnader och 

miljöpåverkan. [10] 

 

 
Figur 4: Köbildning. 

Stadsnära villa- och radhusområde  
I tätort utanför stadskärnan förekommer färre affärsverksamheter och fler bostäder, i form av 

flerbostadshus samt villa- och radhusområden. Där utgörs avfallshanteringen till viss mån av 

soprum men till stor del enskilda kärl, vilket ökar antal tömningspunkter och medför många 

korta stopp för avfallsfordon. Under normala arbetstider på helgfria vardagar är 

koncentrationen av människor låg, pga. att stora delar av befolkningen befinner sig på sina 

arbetsplatser, och resulterar i bättre framkomlighet för avfallsfordon. Undantagsfall är 

bostadsområden utanför stadskärna med närhet till verksamhet, vilket medför högre 

koncentration av människor och fordon. Få parkeringsmöjligheter gör att parkering istället 

sker längs gator som innebär sämre framkomlighet. I villakvarter vistas lekande barn och 

eftersom skolor vanligtvis slutar tidigare än övrig verksamhet, är det en ytterst viktig faktor 

att ta hänsyn till vid planering av avfallsinsamlingen. 
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Figur 5: villa- och radhusområde. 

Större lägenhetskomplex 
Vid större lägenhetskomplex förekommer få fasta och rörliga hinder samt låg andel trafik, 

eftersom parkeringsplatser ofta är placerade i utkanten av områdena. Andelen bostäder är hög 

per ytenhet och sophanteringen utgörs ofta av välplanerade soprum eller underjordsbehållare. 

Sopkärlen är generellt större än de som förekommer i villa- och radhusområden, vilket 

innebär att hanteringen från soprum till avfallsfordon kan vara fysiskt krävande, men antalet 

stopp är lågt i förhållande till antalet invånare.  

 

Under perioden 1964-75 bedrevs en byggnads- och bostadspolitik i Sverige med 

benämningen miljonprogrammet med avsikt att reglera den rådande konjekturen. Ett 

efterfrågeöverskott på över 400 000 bostäder fanns på denna tid pga. reglering av 

bostadshyror 1942. Totalt producerades 1 006 000 lägenheter i Sverige under denna period. 

[4] 

 

 
Figur 6: lägenhetskomplex (Källa: Wikimedia, bild: Holger Ellgaard) 

3.1.2 Tätortsnära landsbygd, glesbygd samt glesa villaområden 
I Glesbygdsverkets indelning i områdestyper, som alltså bygger på tillgänglighet, är 

utgångspunkten större tätorter med 3 000 invånare eller mer. Dessa orter anses ha ett 

grundläggande utbud av service samt en viss bredd på arbetsmarknaden. Till dessa tätorter 

förs även ett omland på fem minuters restid. Områden som ligger 5-45 minuters restid med bil 

från dessa tätorter benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre avstånd än 45 

minuter benämns glesbygd” (Glesbygdsverket) 

 

Landsbygd kännetecknas ofta av mindre koncentration människor och fordon samt större 

avstånd mellan bostäder. Stor andel tid ägnas till att transportera avfallsfordon från 

utgångspunkt till arbetsområde, mellan olika arbetsområden samt mellan hämtpunkter. 
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Oasfalterade smala vägar innebär framkomlighetssvårigheter vid möten med andra fordon där 

mötesplatser inte finns tillgängliga, se figur 7. Generellt används enskilda avfallskärl och 

utformningen av hämtställen individanpassas efter varje kunds förutsättningar. Hämtställen 

förekommer vanligen vid återvändsgränder och på gårdsplaner där backning är oundvikligt, 

men den låga koncentrationen trafik och människor i rörelse i kombination med stora ytor, 

minskar olycksrisken. Avsaknaden av vägbelysning, generellt lägre prioriterad snöröjning än i 

tätort, djupa diken längs vägar utan snökäppar, innebär framkomlighetssvårigheter under 

vinterhalvåret. Hänsyn måste tas till djur som rör sig fritt i området, som utgör en 

kollisionsrisk. 

 

 
Figur 7, Vinter. 

I glesa villaområden är avstånd mellan hämtpunkter generellt större och utformning av 

hämtställen skiljer sig mer än stadsnära villa- och radhusområden, se figur 8)  

 

 
Figur 8: Landsbygd.                                                                Figur 9: Glest villaområde. 

3.1.3 Känsliga samt säsongvarierande områden 
Avfallshantering vid skolor är riskfyllt pga. lekande barn, men vid upphandling kan krav 

ställas på att leveranser ska ske innan skolorna öppnar på morgnarna [6] Backning med 

avfallsfordon får aldrig ske på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill lekplatser, 

bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden [7]. 
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Områden, som campingplatser och stugbyar, där antal människor varierar säsongsmässigt, 

särskilt vid semestertider, medför stora variationer i producerat hushållsavfall vilket påverkar 

planeringen av avfallsverksamheten. 

 

 
Figur 10: Camping. 

3.2 Grad av automation per identifierat bostadsområde 

Följande lista med automationsnivåer är riktad mot avfallshantering, och baseras på SAEs standard 

Internationals levels of driving automation for on-road vehicles, och är framtagen för att gradera 

automationsnivå för olika bostadsområden: 

0. Ingen automation möjlig. Föraren kontrollerar alla aspekter.  

1. Förarstöd. Ett förarstödjande system tillkommer.  

2. Delvis automatiserat fordon  

3. Villkorad automatisering. Bilen kör själv under vissa förhållanden.  

4. Hög automatisering och vissa hjälpmedel kring sophantering med exempelvis avfallsrobot  

5. Självständigt fordon med hög automatisering även av avfallstunnor och kärl.  

Lämplig och i dagsläget möjlig automationsnivå för olika bostadsområdens, med motivering: 

Central stadskärna 
Nivå 3/4. Säkerhetsfunktioner i form av autonom broms, back- och framkörning samt 

möjlighet att begränsa hastighet till aktuell geografisk position. Ofta är stadskärnor högt 

koncentrerade med begränsade ytor som gör att fokus bör ligga på att reducera trafiken. 

Intelligenta avfallskärl med stöd för ruttplanering, kan reducera antalet transporter. Platser 

med möjlighet att implementera underjordsbehållare och sopsugssystem, genom att utnyttja 

ytan under mark, kan andelen avfallstransporter minskas radikalt, där av motiveras nivå 4.  
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Tätort utanför stadskärna 
Nivå 3. Autonom broms, back- och framkörning viktigt pga. säkerhet. Vid 

underjordsbehållare med krantömning blir autonom krantömningscykel viktigt ur 

säkerhetssynvinkel. Underjordsbehållare kan vara placerade centralt vid flerbostadshus och 

innebära att fordonet behöver framföras i miljöer med barn och annan aktiv omgivning, därför 

är geografiskt hastighetsbegränsning till stor fördel i denna typ av område.  

Sidlastande fordon: Autonom kärllyft kan öka effektiviteten och minska 

belastningsergonomiska besvär. Autonom backfunktion viktigt men eftersom föraren befinner 

sig i fordonet under insamlingsprocessen blir inte autonom framkörning lika viktigt. 

Gles tätort 
Nivå 3. Backning inte lika riskfyllt pga. lägre koncentration av människor och fordon, men 

eftersom backning förekommer mer frekvent än i stadsnära områden finns en stor fördel med 

autonom backning. Fordon med utpassering på höger sida lämpligt, för att undvika att 

chaufför behöver gå ut i trafik på landsväg. 

Landsbygd 
Nivå 2. Låg koncentration av människor och fordon gör kravet på säkerhet lägre än övriga 

miljöer. Låg grad av standardisering och långa avstånd mellan hämtställen motiverar inte 

autonom fram- och backkörning. Geografisk hastighetsbegränsning är däremot starkt 

motiverat vid ogynnsamma väg- och väderförhållanden. Stort antal in- och urstigningar 

belyser vikten av välfungerande, autonom nigningsfunktion. Pga. av långa insamlingsrutter i 

förhållande till antal hämtningspunkter kan intelligenta kärl underlätta ruttplanering och 

reducera antalet transporter. 

Känsliga områden 
Nivå 3. Säkerhet högst krav av samtliga områden pga. barn vid skolor, äldreboenden, sjukhus 

etc. därför är autonom broms, back- och framkörning starkt motiverat. Dessutom kan 

geografiska hastighetsbegränsning. 

3.3 Referenser för kapitlet 

[1] http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/city 

[2] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/artiklar/urbanisering--fran-land-till-stad/ 

[3] Historiam Urbis Gothoburgi [Staden Göteborgs historia], Haqvin E Setthelius (övers. S. 

Aberstén 1927), Göteborg 1715 

[4] http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljonprogrammet 

[5] https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb3261236197/1435231055716/ 

landsbygdsdefinitioner-i-sverige-och-andra-lander-08.pdf 

[6] https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/11686/RelatedFiles/2014_119_Incitament_och_styrmedel_for_en_mer_effektiv_och_hall

bar_storstadslogistik.pdf 

[7]http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Handbok_f%C3%B6r_avfallsutr

ymmen/handbokAvfallsutrymmen.pdf 

 

3.4 Analys av samhällsekonomiska konsekvenser ART 

Inledning 

Automation är en process som berör samhällsekonomin i sin helhet, så även 

avfallshantering och transportnäring. De samhällsekonomiska konsekvenserna av 
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autonoma fordon inom avfallshanteringen påverkar och kommer att påverkas inom 

framförallt två tydliga områden. Den ena rör automationen av arbetsuppgifter och den 

andra rör vilka aktörer som kommer att bära kostnaderna för införande och drift av 

system av autonoma fordon.  

Definitioner 

För att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av autonoma fordon behövs 

inledningsvis några begrepp definieras. Automation och dess olika grader har 

definierats tidigare i rapporten. Där det är tillämpligt att använda de olika graderna av 

automation i analysen kommer detta att förtydligas i det aktuella avsnittet. I övrigt 

används begreppet automation mera allmänt och övergripande som den 

samhällsekonomiskpåverkande process som det är.  

Begreppet arbete består av flera olika delbegrepp, bland annat begreppen arbetstillfälle 

och arbetsuppgift. Ett arbetstillfälle innehåller flera arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna 

kan handla om allt från muskelarbete till kognitiva problemlösningsuppgifter. Med 

arbetstillfälle avses en tjänst som en operatör innehar. Ett försvunnet arbetstillfälle 

handlar således om att en individ har blivit arbetslös. Avslutningsvis används begreppet 

operatör, vilket som definieras som en individ som utför en eller flera arbetsuppgifter. 

En arbetsuppgift kan kräva en eller flera operatörer för att kunna genomföras.  

Automation av arbetsuppgifter inom avfallshantering 

Autonoma fordon inom avfallshantering innebär att arbetsuppgifter kommer att utföras 

maskinellt istället för att en operatör verkställer uppgiften. En del automatisering har 

redan implementerats utan att det kanske är uppenbart att det handlar om automation av 

arbetsuppgifter. Ett sådant exempel är hur kranar har ersatt muskelkraft. Kranar har 

funnit länge och numera är de oftast eldrivna även om de fortfarande är operatörsstyrda. 

Kranar inom avfallshantering kan ändå ses som exempel på hur automation har införts. 

Graden av automation beträffande kranar varierar. De samhällsekonomiska vinsterna 

vad gäller kranar är både ökad arbetskapacitet och minskad risk för belastningsskador 

hos operatörer.  

Användningen av kranar är ett exempel men det finns även andra exempel på hur 

automatisering har förändrat operatörsrollen. Ett fordon med högre automatiseringsgrad 

kan innebära att operatören inte behöver styra fordonet från en förarhytt utan att det 

mesta av styrningen sköts antingen genom automation eller att operatören fjärrstyr 

fordonet. Den förväntade samhällsekonomiska vinsten är att detta medför färre eller 

inga in- och urstigningar ur förarhytt vilket i förlängningen bör leda till färre 

belastningsskador. På aggregerad nivå bör en total minskning av belastningsskador 

innebära minskade sjukvårdskostnader. 

Det går inte med fullständig säkerhet hävda att automation fullt ut kommer ersätta 

operatörer utan det plausibelt att anta att det handlar huvudsakligen om automation av 

enskilda arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som ur arbetsmiljösynpunkt klassas som 

farliga för operatörer eller som är monotona och rutinbaserade är framförallt de som 

kommer att ersättas av automation. De förstnämnda kommer att automatiseras med 

hänsyn till operatörerna. De sistnämnda helt enkelt eftersom de är de lågt hängande 

frukterna, d v s de arbetsuppgifter som det kommer vara enklast och minst kostsamt att 

automatisera. En artikel i The Economist lyfter fram att när automation ersätter 

arbetsuppgifter uppstår andra arbetsuppgifter för operatörer runt automationen (2016). 

Det är rimligt att anta att samma tendens återkommer när automation mer och mer 

inträder inom avfallshantering. 
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Även om antalet operatörer per fordon minskar så behöver detta inte medföra att det 

totala antalet arbetstillfällen minskar. Färre operatörer per fordon medför att kapital 

frigörs och fler fordon kan införskaffas. Ytterligare faktorer som pekar på detta är om 

fordonens storlek minskar för att möta framtida logistiska behov inom stadsplaneringen. 

Fler fordon kräver fler operatörer även om det endast är en operatör per fordon. 

En av aktörerna anger i intervju betydelsen av operatörernas kompetens. En utmaning 

för automatiseringsprocessen är hur den kompetensen ska kunna överföras från 

operatörer till maskiner. En sådan analys faller utanför den här rapportens omfång, men 

visar ändå på att det framför allt handlar om automation av enskilda arbetsuppgifter 

snarare än automation av arbetstillfällen. 

Samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska effekterna består både av vinster och förlusterna. I rapporten 

Självkörande bilar från Trafikanalys bedömer att de samhällsekonomiska vinsterna 

främst kommer från bättre trafikflöden och förväntat färre olyckstillbud (2015). De 

förväntat minskade sjukvårdskostnader, som beskrevs i föregående avsnitt, är också en 

samhällsekonomisk vinst. En annan samhällsekonomisk vinst är minskad restid. I PM:et 

Hur påverkar autonoma vägfordon framtida tidsvärdering? pekar Trafikanalys på hur 

stor del av restiden som används till parkering och liknande uppgifter (2015). Det är en 

vinst för en operatör med ett fordon med autonom parkeringsfunktion eftersom 

operatören då frigör tid till andra arbetsuppgifter. 

De samhällsekonomiska förlusterna är främst investeringskostnader för infrastruktur, 

men även eventuella skattekostnader. Ytterligare kostnader att beakta är 

försäkringskostnader. De infrastrukturella investeringskostnaderna beror framförallt på 

de system som förmodligen kommer att krävas för att övervaka och dirigera den 

autonoma fordonsflottan. 

Vad gäller skattekostnader för automation förs argument fram både för och emot. I en 

artikel i The Economist framläggs argument mot att belägga automationsprocessen med 

skatt (2017). Det drivande argumentet är att skatter på automation är hämmande för den 

teknologiska utvecklingen. Tidskriften Wired pekar på att förarlösa och eldrivna fordon 

kommer att sätta skattefrågan i fokus (2017). Argumenten i detta fallet hänförs både till 

inkomstskatter för operatörer samt drivmedelsskatter.  

Frågan om skattekostnaderna kommer framförallt från behovet att eventuellt ersätta 

skatt på inkomster med andra intäkter. Om det nu är så att automation leder till färre 

arbetstillfällen minskar skattebasen och detta behöver den offentliga förvaltningen 

kompensera. Frågan är vem som ska bära kostnaderna. Om avfallshanteringen sker i 

offentlig regi kommer skatteintäkter inte att spela så stor roll eftersom det inte är 

ekonomiskt hållbart i ett längre perspektiv att den offentliga förvaltningen beskattar sig 

själv. Således bör skattebortfallet från inkomstskatter tas från någon annan del av 

samhällsekonomin. Det är möjligt att producenter och konsumenter av autonoma fordon 

beläggs med en skatt som liknar den kassettskatt
1
 som finns idag. Kassettskatten 

infördes för att kompensera upphovsrättsinnehavare för inkomstbortfall i och med att 

inspelningar kan ersätta uppträdanden. 

Noterbart är att sammanställningen från intervjuerna med de åtta aktörerna anger de 

minskade kostnader som en fördel och dyrare investeringar som en nackdel. En tolkning 

                                                 
1 Kassettskatten heter egentligen Privatkopieringsersättning och finns reglerad i Upphovsrättslagen, kap. 
2 § 26. 
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är att de menar mindre kostnader i det långa perspektivet och dyra investeringar i det 

korta perspektivet. En mera genomgripande skattning kan ge den samhällsekonomiska 

effekten ett numeriskt värde, vilket vore intressant men kräver då en djupare och en 

mera omfattande studie än vad som ryms inom ramen för den här analysen. 

Hur påverkas Sverige? 

Sverige brukar definieras som en liten öppen ekonomi med egen valuta. Därför är det 

rimligt att anta att globala trender inom t ex automation i allra högsta grad påverkar 

Sverige och framförallt den svenska arbetsmarknaden. Den främsta anledningen till 

detta är Sveriges omfattande handelsutbyte med andra länder.  

Rapporten Vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år från Stiftelsen för 

strategisk forskning visar att svensk arbetsmarknad är mer känslig för automatisering än 

t ex den amerikanska arbetsmarknaden (2014). I Sverige bedöms att 53 % av nuvarande 

arbetstillfällen riskerar att ersättas av automation. I USA bedöms samma siffra vara 46 

%. När det gäller renhållnings- och återvinningsarbetare bedöms risken för att ersättas 

med automation vara 93,0 % och risken för fordonsförare ligger på 80,1 % enligt 

undersökningen. Resultaten i rapporten bör ändå betraktas med en viss försiktighet. 

Detta eftersom undersökningen har delat upp olika yrkeskategorier i ett antal moment 

som sedan har prövats mot eventuell automatisering. En mera rimlig slutsats att dra är 

att de undersökta yrkeskategorierna kan kompletteras med automation till den grad som 

anges i rapporten. Till sist konstaterar rapporten att automatiseringens effekt på den 

svenska arbetsmarknaden hitintills trots allt verkar ha varit låg.  

Sverige har tidigare haft s k jobless growth sedan 1990-talets början. Den främsta 

anledningen till detta är just att teknologisk utveckling, likt automation, har ökat 

produktiviteten så mycket att nya arbetstillfällen på den svenska arbetsmarknaden inte 

har hunnit med att tillskapas (Eklund 2013, sid. 286). I det längre historiska perspektivet 

har det visat sig att det skapas nya arbetstillfällen som en följd av den tekniska 

utvecklingen, men det hindrar inte att det uppstår problem under tiden.  

Vems ansvar? 

En fråga som sammanbinder automation av arbetsuppgifter med kostnadsfrågan är 

frågan om vem eller vilka som bär ansvar. Om det sker en fullständig automation av 

fordon, vem är då juridiskt ansvarig utifall en olycka sker? En operatör kan åtalas för 

trafikbrott, men om ett fordon är fullständigt operatörsfritt ställs frågan vem som bär 

ansvaret för eventuella trafikbrott. Om fordon saknar operatör och det sker en olycka 

med person- eller sakskada är det möjligen ägaren till fordonet som är juridiskt 

ansvarig. Om det rör sig om produktionsfel så är möjligen fordonsproducenten juridiskt 

ansvarig. Om det autonoma fordonet styrs med hjälp av navigeringssystem kan det 

möjligen vara producenten av systemet som är juridiskt ansvarig. De olika exemplen får 

belysa att förändringen från operatörsdrivna fordon till autonoma fordon kommer ställa 

förändrade krav på hur framtida lagstiftning ska se ut.  

Det finns områden på den svenska arbetsmarknaden där automatisering av 

arbetsuppgifter redan har skett i större omfattning. Ett sådant område är 

investeringsrådgivning. Klienter svarar på frågor om sin risktolerans, förväntningar på 

avkastning, m m. Därefter matas informationen in i en algoritm som tar fram en för 

klienten optimerad portfölj. Marknaden för investeringsrådgivning övervakas i Sverige 

av Finansinspektionen som har gett ut ett PM angående automatiserad rådgivning. 

Prima facie kan tyckas att de två områdena avfallshantering och investeringsrådgivning 

inte har speciellt mycket med varandra att göra, men det finns vissa likheter som gör det 
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intressant att jämföra dem ur ett automatiseringsperspektiv. Den främsta likheten är 

förekomsten av arbetsuppgifter som kan bedömas om monotona och rutinbaserade.  

I PM:et Automatiserad rådgivning lyfter Finansinspektionen fram det rådgivande 

företagets ansvar (2016). Det är företaget och dess ledning som ska utöva kontroll och 

tillsyn över den rådgivande algoritmen samt se till att resultatet av rådgivningen följer 

relevant lagstiftning. För avfallshanteringens vidkommande kan detta betyda att det är 

den utförande förvaltningen som kommer att tilldelas det juridiska ansvaret för 

avfallshanteringens automationsprocesser.  

Övrigt 

Ytterligare en aspekt att betrakta vad gäller automationens inflytande på 

samhällsekonomin är om och i så fall hur autonoma fordon kommer att påverka 

stadsplanering av byggnation och trafiknät. Det finns i dag spårbunden trafik (t ex tåg 

och spårvagnar) att jämföra med. Är det då rimligt att anta att autonoma fordons trafik 

kommer påminna om den spårbundna? Den stora fördelen med autonoma fordon är just 

att de inte är spårbundna, men det finns kanske vissa fördelar vad gäller t ex kännedom 

om kostnadseffektiv körteknik som kan inkorporeras i stadsplanering. KTH Magazine 

beskriver i artikeln Självkörande fordon hur lastbilskonvojer kan öka både säkerhet och 

kostnadseffektiv körning (2016). Lastbilskonvojerna som de beskriver är dock i 

dagsläget inte helt automatiserade utan det är en operatör som styr flera lastbilar. 

Lastbilskonvojernas fysiska storlek behöver beaktas hur framtida vägnät planeras samt 

hur konvojtrafik kan ske i stadstrafik.    

Slutsatser 

Automation innebär att arbetsuppgifter automatiseras. För operatörer innebär detta att 

vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna men kan även betyda att automationen bistår 

operatören i utförande av arbetsuppgiften. Att arbetsuppgifter försvinner går inte att 

likställa med att arbetstillfällen försvinner. Mycket tyder på att automation av vissa 

arbetsuppgifter skapar andra arbetsuppgifter med koppling till automation. De 

arbetsuppgifter som troligen kommer tas över av automation är till sin karaktär 

monotona och har ett starkt drag av rutin och upprepning i sig. Om automation för med 

sig förlorade eller nya arbetstillfällen är svårt att prognosticera, men det är rimligt att 

anta att operatörsrollen inom avfallshanteringens insamlingsdel kommer omformas.  

Om det ändå visar sig att automationen tränger undan arbetstillfällen kommer 

skattefrågor att bli intressanta att analysera. Undanträngning av arbetstillfällen minskar 

skattebasen gällande inkomstskatter. Därför är det plausibelt att anta att den offentliga 

förvaltningen behöver söka kompensation för bortfallet av skatteintäkter.  

Den juridiska ansvarsfrågan kommer att behöva besvaras. Vid fullständig automation 

kommer det att saknas operatör, men om nu olyckor sker med person- och sakskador 

kommer samhället behöva ha någon att ställa till svars. Om det är utförare, beställare, 

producent eller annan relevant instans går inte att svara explicit på i skrivande stund, 

men om en jämförelse med automatiserad rådgivning låter sig göra kan det bli så att den 

utförande förvaltningen tilldelas det juridiska ansvaret för den automation som kan 

komma att utföras inom avfallshanteringen.  

Avslutningsvis kan automationsprocessen sammanfattas med att den innebär både vissa 

samhällsekonomiska vinster och förluster. Om det sedan totalt sett blir en 

samhällsekonomisk vinst eller förlust framöver är svårt att prognosticera fullt ut. Vissa 

samhällsekonomiska vinster är önskvärda som t ex säkrare arbetsmiljöer för operatörer. 
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Detta ska sedan vägas mot de samhällsekonomiska förluster som förlorade 

arbetstillfällen innebär.  
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4. AP4 – Utred tillgänglig teknik & fordon. Analysera olika 
lösningar utifrån ett påbyggarperspektiv. Länka till 
existerande projekt. Förbered pilot. Deltagande i 
fordons/återvinningsmässa. 

4.1 Nuläge 

Volvo har i dagsläget fordon förberedda med Dynamic Steering och ett elsystem som gör att 

anslutna sensorer relativt väl kan fungera ihop med bilens styrsystem. Dock är det fortfarande 

så att så länge volymerna är låga krävs en manuell installation av sensorer, kameror, 

styrelektronik och datorer på varje enskilt fordon. GPS-signal tas normalt ur bilens 

telematikenhet eller från en smartphone. Vid framtida högre produktionsvolymer kan dessa 

sensorer komma att monteras direkt i produktion eller i verkstäder som ett påbyggnads-kit. 

En möjlig pilot skulle förslagsvis kunna utföras i låga hastigheter i ett bostadsområde eller 

inom ett inhägnat område med normal hastighet. Diskussioner om vilket av dessa steg som 

bör tas först pågår nu. Det pågår även ett antal forskningsprojekt i Sverige inriktat mot 
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autonoma tyngre fordon och avfallsrobotar där Volvo aktivt deltar i ett par av dessa projekt i 

samarbete med industripartners. 

4.2 Teknikutveckling 

Det finns faktorer som driver denna automationsteknik emot högre volymer. Några av dessa 

är; 

 Ökade krav på säkerhet och precision, speciellt vid backning.  

 Eftersom mycket människor och även barn barn normalt rör sig i villaområden krävs 

troligen inom kort att fordonen skall kunna manövreras utifrån med nödstopp. 

 Existerande piloter bl.a. på Volvo Cars 

 Ökat intresse från branschen 

 Rationaliseringsvinster exempelvis att kunna ersätta med en operatör istället för två på 

vissa distrikt. 

 Arbetsmiljö och risken med för många ur/in- stigningar. Ibland upp till 400 ggr/dag. 

 Prisutvecklingen på tekniken  

 Energi- och miljövinster 

Det finns även faktorer som talar emot en snabb utveckling av autonoma funktioner inom 

baklastande sopbilar; 

 Relativt låga produktionsvolymer totalt inom tunga fordonsbranschen 

 Olika förväntningar och kravställning från kommuner 

 Oklar lagstiftning och ansvarsroll rent juridiskt 

 Stort fokus på operativa kostnader (mer än för personbilar). Svårt att ta 

investeringsbeslut. 

 Positionering och ruttplanering kan kräva en stor arbetsinsats samt kan vara unik för 

varje enskild kund. 

4.3 Mässor och konferenser 

Projektet deltog den 16 november på Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm och gjorde där två 

olika presentationer som inbjudna talare. Ett föredrag handlade om självkörande fordon och 

ett om ett Fleet management Systemet för sopbilar ”Optigon” samt möjligheterna med detta 

system. 

Projektet var även representerat med två deltagare på konferensen ITRL Conference on 

Integrated Transport: Connected and Automated Transport Systems som hölls på KTH i 

november 2016. 

Koordinator Anna Syberfeldt har även presenterat projektet i flertalet olika sammanhang, 

både för branschrepresentanter och för forskare inom transport- och optimeringsområdet. 
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5. AP5 – Utveckling av nya tjänster kopplade mot behov, 
bostadsområden och tekniker som leder till ökad nytta. 

Syftet med projektet har varit att dels identifiera vilken typ av automation som skulle vara 

önskvärd från ett kundperspektiv, dels att identifiera nya tjänster som möjliggör effektivt 

utnyttjande av teknologin och även förbättrar produktiviteten. 

Som nämnts tidigare i kapitel 2, finns redan idag fungerande tjänster som bidrar till ökad 

produktivitet och säkerhet för företag som arbetar med avfallshantering. Exempelvis finns 

olika fleet management system som följer upp bränsleförbrukning, förares körbeteende, 

tidrapporter, miljörapporter osv. Oftast finns också olika tjänster kopplat till nämnda system, 

ex. Förarutbildning och driver coaching riktat mot bränsleeffektiv körning m.m. Stöd kan 

finnas både i form av konsultation och digitalt i instrumentpanelen. 

För att förbättra säkerheten för förare och dess omgivning, finns förutom varningssystem, 

även förarutbildningar och teknik som fokuserar på säkerhet t.ex. 360 graders kameror och 

autostop för att nämna några. För att nå en nollvision för olyckor på väg, ter sig automation 

som ett lämpligt nästa steg. Ett framtida autonomt fordon med sensorer och lidarsystem som 

kan registrera människor och fordon i sin omgivning kan med rätt programvara vara rätta 

lösningen för att uppnå nollvisionen. På längre sikt kan tjänster kopplade till helt autonoma 

fordon mer vara inriktade mot olika typer av övervakningssystem (control tower eller 

dispatch-funktioner liknande ett digitalt flygtorn på en flygplats) som exempelvis laddar ner 

kördata och som styr, optimerar och bevakar fordonens rörelser i städerna. 

Andra tjänster som skapar värde och ger produktivitets-förbättringar för företag inom 

avfallshantering är ruttplaneringsstöd. Det finns idag olika system tillgängliga på marknaden, 

varav ett är utvecklat på Högskolan i Skövde, kallat Optigon. Se Kap 5.2 nedan. 

5.1 Potentiella framtida tjänster kopplade till olika automationsnivåer. 

Nivå 1 - Halvautomatiserade funktioner i form av förarstöd (förarstödjande system). Ingen 
automation av själva fordonet. 

Många av dagens fordon har redan kommit till nivå 1 i och med de olika förarstödssystem 

som finns tillgängliga idag i instrumentpanelen/skärmar, tjänster såsom I-coaching, 

bränslesnål körning, varning när fordonet kör utanför vägrenen osv. 

En tjänst som kunde vara intressant specifikt för avfallshantering och som hanterar en 

problemsituation för dagens sidolastare med automatisk robotarm beskrivs nedan. 

Förarstöd för bättre ergonomi 

Att köra sidolastare med automatisk robotarm innebär långa arbetsdagar med statiskt arbete. 

Många förare får problem med nacke, rygg och höfter. Tjänster som kan vara lämpliga för att 

förbättra ergonomin är att utveckla automatiska pausprogram som startar 1 gång i timmen och 

instruerar föraren kring fysiska övningar för nacke, rygg och höfter. 

Nivå 2 - Delvis automatiserat fordon, exempelvis autonom backfunktion. 

Förarstödd backning/framkörning 
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Många upphämtningsområden är besvärliga att köra i idag: Trånga utrymmen, gator med 

mycket rörliga hinder såsom gångtrafikanter, lekande barn, bilar och cyklister, parkerade 

fordon som står i vägen, osv. Att föra fram fordon i dessa miljöer medför stora risker och 

även risk för småskador som kostar aktören mycket pengar. Även med hjälp av 360 kameror 

och andra säkerhetssystem så inträffar tyvärr olyckor. Kombinationen sensorer och 

lidarsystem som känner av rörelser i omgivningen och programvara för aktivt förarstöd kan 

minimera olycksrisken. Denna typ av system kan tjänstefieras genom att man erbjuder 

användning av systemet genom licensavgifter, alternativt att företaget kan hyra utrustningen. 

Geo-fencing 

 

Geo-fencing är en teknik som innebär att man programmerar upp specifika zoner med hjälp 

av GPS positioner. Varje zon ges olika attribut. Attributen kan utgöras av en hastighetsgräns, 

en tidsram, miljözon eller ljudzon eller en kalender som styr andra parametrar. 

Genom att skapa kartavgränsningar och ladda ned dessa till fordonets Fleet Management-

system är det möjligt att aktivt styra fordonet inom dessa zoner. Därigenom går det att sätta 

rekommendationer, regler och restriktioner för fordon som kör in i zonen. Systemet använder 

GPS-spårning i realtid för att identifiera fordonets position och meddelar föraren när fordonet 

närmar sig någon av dessa zoner. Fordonet kan därefter automatiskt gå in i en definierad 

körcykel. 

Villkorad hastighetsbegränsning 

En geo-fencing tjänst för hastighetsbegränsning för avfallsfordon skulle bidra stort både ur ett 

säkerhetsperspektiv i känsliga miljöer såsom skolor, sjukhus, centrala köpgator och gågator, 

men också ur ett förarperspektiv. Hastighetsbegränsningen ger föraren en trygghet i att inte 

kunna överskrida hastigheten, men också minskad stress och med minskad stress även bättre 

upplevd arbetsmiljö. (källa: Projektet Go:smart, Vinnova, 2014) 

Access till Säkerhetszoner med fordons identifiering 

En möjlig tjänst som kan utvecklas med hälp av geo-fencingteknik är access till 

säkerhetsområden. Ett program kan utvecklas som läser av GPS-positionen tillsammans med 

en kod som identifierar fordonet och som då ger tillträde till inhängnade och låsta områden så 

att föraren inte behöver säkerhetskoder och nycklar. 

Geo-fencing och SMS-tjänst 
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En annan tjänst som är intressant ur ett kundperspektiv, är en automatisk sms-tjänst som 

meddelar operatören när fordonet beräknas anlända till avfallsplatsen alternativt när fordonet 

har anlänt och tömt sopbehållaren. 

Nivå 3 - Villkorad automatisering, bilen kör själv under vissa förhållanden. Exempelvis att 
bilen kör fram själv mellan sopkärlen. 

Fjärrmanövrering av fordon 

Ett första steg mot autonom körning är att föraren ska kunna lämna förarsätet och styra 

fordonet från utsidan under korta sträckor och i låg fart. Detta skulle starkt kunna bidra till 

mindre förslitningsskador i knän då föraren kan gå bredvid fordonen och styra fram-eller 

bakdrift med en joystick. Denna funktion skulle delvis kunna vara automatiserad om föraren 

kan nödbromsa fordonet eller att fordonet förses med sensorer för autostopp. Detta är 

framförallt en egenskap på fordonet, men kan utvecklas till en tjänst genom att företaget kan 

leasa nyttjande av utrustningen dvs. joystick, bälte, programvara och sensorkit. 

Nivå 4 - Helt självgående fordon samt vissa hjälpmedel kring kärlhantering såsom 
exempelvis fordonsmonterad robotarm. 

Autonom körning och övervakning 

Med autonoma fordon kommer en omdiskuterad fråga kring ansvarsroller upp. För 

närvarande är lagstiftningen inte klar vad gäller den juridiska ansvarsrollen eftersom lagen 

idag bygger på att det finns en människa med i fordonet. Tiden kommer att utvisa vilka regler 

och lagar som kommer att gälla för självkörande fordon. De tjänster som kommer utvecklas är 

troligen kopplade till övervakning, automatisk registrering av kärl med kameror som filmar 

eller sensorer som läser av streckkoder, RFID-taggar eller indikerar vikt och fyllnadsgrad på 

kärlet. 

Autonom körning och underhållskontrakt 

Idag köper de flesta avfallsaktörer reparations och underhållskontrakt från lastbils – och 

påbyggnadstillverkare. Kostnaderna för underhåll och reparationer är relativt höga då 

fordonen utsätts för mycket slitage, men också beroende på incidenter under arbetets gång 

exempelvis att fordonet backar på betonggrisar, kanter, andra fordon, lyktstolpar, backspeglar 

etc. 

Framtida teknologier såsom autonom fram –och backkörning och utökat antal sensorer som 

känner av omgivningen, bidrar alla till att undvika påkörningar eller andra incidenter. 

Befintliga servicekontrakt kommer att behöva anpassas till dessa nya teknologier. 

Automationsnivåer på nivå 3-5 kommer att innebära avsevärd reduktion av fordonsslitage och 

olyckor vilket på sikt kommer att leda till lägre kostnader för reparations-och 

underhållskontrakt. Sensorer i fordonen kommer att påvisa när i tiden komponenter behöver 

bytas ut, vilket också leder till mer dynamiskt anpassade servicekontrakt. 

Nivå 5 - Helt autonomt fordon med autonom insamlingsrobot som hämtar sopkärlen. 

Tjänster inom denna kategori har vi avsiktligt inte lagt någon tid på att analysera. 

Anledningen är framförallt att ingen av aktörerna såg en framtid för helt autonoma fordon på 

kort sikt, men även p.g.a. komplexiteten i avfallshämtning; inget ställe är sig likt, kärl flyttas 

runt, bilar står parkerade i vägen, flerbostadshus med samlat avfallställe passar inte för 

självkörande fordon etc. Många av aktörerna såg dock en framtida utveckling mot 
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underjordsbehållare (moloker) och sopsug alternativt centraliserade 

avfallsupphämtningsställen. För denna typ av avfallshantering ser automationsbehoven till 

stor del annorlunda ut än för hushållsavfall med komprimator som varit fokus för denna 

studie. 

5.2 Ruttoptimering  

Trenden inom avfallshanteringen med en ökad uppdelning av fraktioner och styrning mot 

olika behandlingsmetoder är nödvändig  ur ett resursutvinningsperspektiv. Men samtidigt får 

det ett ökat transportarbete som följd. Det i sig innebär ökad miljöbelastning, höjda kostnader 

och potentiella hälsoproblem. För att möta denna utveckling krävs anpassade 

ruttoptimeringsverktyg som stödjer effektiva rutiner för utförande och planering av 

avfallsinsamlingen. 

Ett sådant verktyg är Optigon som är utvecklat av forskare i Skövde tillsammans med 

Avfallshantering Östra Skaraborg. Optigon optimerar avfallsinsamlingen från ett 

helhetsperspektiv, innefattande områden/distrikt, rutter, fordon och arbetsscheman. Själva 

optimeringen baseras på avancerade optimeringstekniker i forskningens framkant kallade 

”evolutionära algoritmer”. Evolutionära algoritmer är extremt effektiva när det gäller att hitta 

lösningar på extremt komplexa optimeringsproblem, vilket avfallsinsamling minst sagt är. 

Evolutionära algoritmer baseras i grunden på samma principer som biologisk evolution och 

naturligt urval, dvs. att lösningar utvecklas (evolveras) över tid genom att låta egenskaper hos 

bra lösningar (motsvarande starka individer) få spridning i en population. Evolutionära 

algoritmer är också extra bra på att hantera flera optimeringsmål samtidigt och även när målen 

är internt motstridiga. Att ha flera, inbördes motstridiga mål, är vanligt när man optimerar 

avfallsinsamling. Exempel är kostnad och kundnöjdhet vad gäller flexibilitet i 

tömningsfrekvens; om varje kund själv fritt får bestämma hur ofta kärlet ska tömmas så 

kommer kunderna att bli väldigt nöjda, men det kommer att bli väldigt dyrt att bedriva 

insamlingsverksamheten. Ett annat exempel är antal tömda kärl per timme och utsläpp; med 

en dieselbil så behöver man inte tanka så ofta och du kan då utnyttja arbetsdagen i större 

utsträckning åt att tömma kärl jämfört med om du kör en biogasbil som du behöver tanka 

oftare och därmed spendera mer tid på tankning och att åka till tankställen. Optigon har visat 

på en stor potential att minska miljöbelastningen från avfallstransporter samtidigt som 

servicegraden till medborgarna ökar. De tester som har genomförts visar på en minskad 

miljöbelastning på mer än 25%, och  då är satsningen ändå långt ifrån avslutad.   

6. AP6 – Informationsspridning om projektet genom öppna 
workshops samt en egen webbplats för projektet. 

Information om projektet har spridits på öppen workshop på Volvo, öppen workshop på 

Högskolan samt på branschorgansationen Avfall Sveriges stora höstmöte. Projektet har även 

haft en egen webbplats, se skärmdump nedan: 
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7. Analys av projektet ur ett hållbarhetsperspektiv 

Under det senaste århundradet har mänskligheten orsakat stor förändring på jorden, vilket gett 

upphov till bland annat utarmade ekosystem, klimatförändringar, fattigdom och ökande 

klyftor mellan rika och fattiga. Denna negativa utveckling väcker många frågor och kräver 

analyser kring grundläggande värderingar, mänskliga rättigheter och människans 

förhållningssätt till naturen.  (WWF, 2008). 1987 publicerade Förenta Nationerna (FN) 

rapporten Vår gemensamma framtid som lyfter begreppet hållbar utveckling och 

miljöproblemen sätts i relation till ekonomi (Dahlin, 2014).   

 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Bruntland, 1987) 

På miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 initierade FN handlingsprogrammet Agenda 21, 

där långsiktiga mål samt riktlinjer styr samhällsutvecklingen, och högsta prioritet ligger i att 

vårda miljön. Aktionsplanen innebar att varje stad, kommun, företag och skola nu har en 

agenda för hur hållbar utveckling ska uppnås kommande århundrade. Dagens miljöproblem 

beror i stor utsträckning på transporter, varukonsumtion och avfallshantering, där varje 

individ har möjlighet att påverka miljön genom att källsortera samt att välja hållbara -varor, -

transporter och energikällor. (Persson & Persson, 2007).  

Till följd av urbaniseringen bor idag hälften av jordens befolkning i städer (figur 1) och står 

för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp samt omkring 75 procent av all 

energianvändning. De största städerna förknippas med stora sociala problem pga. smog, slum 

och utsläpp av miljögifter, men städer är generellt sett är lättare att påverka gällande 

miljöfrågor.  (Dahlin, 2014). 
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Figur 11. Global urbanisering 

För att systematiskt analysera olika lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv, delas begreppet in i 

ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Hållbar utveckling kan först uppnås efter att 

samtliga tre dimensioner är i balans, se figur 2. (Dahlin, 2014). 

 

Grundläggande principen för ekologisk hållbarhet är att inte förbruka mer 

av naturens resurser i större utsträckning än naturen hinner återskapa. (Dahlin, 2014). En 

definition beskriver att ekologisk hållbarhet ligger till grund för sociala- och ekonomiska 

aspekter, och handlar i stort om att långsiktigt behålla jordens ekosystem och dess funktioner, 

exempelvis genom produktion av mat och energi, tillhandahålla rent vatten och 

klimatreglering.  (Nordh, 2017). På global nivå handlar social hållbarhet i stora drag om att 

tillgodose planetens och människans välbefinnande, rättvisa, makt samt individens fysiska 

och psykiska behov (KTH, 2017). För att kunna säkerställa ett långsiktigt stabilt och 

dynamiskt samhälle som uppfyller mänskliga rättigheter, trygghet och avsaknad av fattigdom 

krävs att åtgärder vidtas. I grund och botten handlar ekonomisk hållbarhet att på ett 

ansvarsfullt sätt använda befintliga resurser utan att äventyra dess tillgångar. Varor och 

tjänster ska produceras på sådant sätt att produktionen i genomsnitt inte förbrukar mer än den 

skapar.  (Dahlin, 2014). En definition säger att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av 

sociala och ekologiska aspekter, medan en annan definition enbart ser till ökat kapital. 

Ekonomisk hållbarhet skiljer sig från de andra två aspekterna genom att de ekonomiska 

strukturerna är skapade av människan, därmed finns större möjlighet att påverka och stödja 

hållbar utveckling.  (KTH, 2017) (Trafikverket, 2011). 
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Figur 12. Hållbarhet – Social, ekologisk och ekonomisk.  

7.1 Hållbar utveckling inom avfallshantering  

Riodeklarationen innefattar regler för återvinning och återanvändning, för att behandla 

problemet med det växande avfallsberget som världen producerar. Avfall kan i de flesta fall 

återanvändas, material kan utnyttjas i nyproduktion och växtavfall kan bli jord på nytt. 

Skadliga ämnen och gifter ska inte spridas i naturen, därför är det viktigt att avskiljning sker 

vid källan.  (Persson & Persson, 2007). Det genereras ständigt nytt avfall i hem och på 

arbetsplatser, samt genom konsumtion som ger upphov till avfall när det produceras. En stor 

utmaning är att anpassa hanteringen efter avfallets egenskaper, var när och i vilka mängder 

avfallet uppstår och vem som genererat det.    

 

Svensk avfallshantering har förändrats mycket sedan 1990-talet och blivit effektivare, vilket 

innebär förbättringar av samhällets miljöpåverkan och resursförbrukning ur ett 

avfallshanteringsperspektiv. Samtidigt som deponering av hushållsavfall kraftigt minskat har 

förbränningen av avfall, återvinning och biologisk behandling ökat. Att minska mängden 

avfall är positiva ur ekologiska aspekter, men eftersom produktionen ständigt ökar har 

myndigheter svårt att styra mot en reducerad avfallsmängd. Potential för förbättringar finns 

och investering i teknik och ökad behandlingskapacitet är nödvändig, för att utveckla 

avfallshanteringen ytterligare. (Ekvall & Malmheden, 2012) 

För att på en global nivå kunna nå en hållbar utveckling de närmsta 15 åren, har världens 

ledare förbundit sig till 17 Globala mål, som i sin tur är uppdelade i delmål. Följande fyra 

globala mål har tydliga kopplingar till avfallshantering. Mål 3 är att säkerställa att alla kan 

leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar, där delmål 

3.6 är att till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i samband med trafikolyckor i världen.  

(UNDP FN:s utvecklingsprogram, 2015) (KTH, 2017). 

 

I Sverige mellan 1994-2005 dödades 12 personer och 49 skadades allvarligt i samband med 

avfallsfordon där majoriteten inträffade under backning (Trafikverket, 2011). Mellan 2003-

2016, omkom 12 personer och 76 skadades svårt i samband med olyckor med avfallsfordon, 

se figur 15 (Transportstyrelsen, 2016). 
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Figur 13. Dödsfall och olyckor kopplade till avfallsfordon perioden 2003-2016. 

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 

överkomlig kostnad, där delmål 7.2 är att väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala 

energimixen Tabell 1 visar mängden producerad biogas samt fjärrvärme i Sverige mellan 

2011-2015 (Energimyndigheten, 2015)(Scb, 2017) (UNDP FN:s utvecklingsprogram, 2015). 

 
Tabell 1, insamlad mängd hushållsavfall samt producerad biogas och fjärrvärme i Sverige. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Insamlad mängd mat- och restavfall 

(kt) 2231 2212 2208 2222 2221 

Insamlad mängd grovavfall (kt) 1638 1727 1780 1719 1774 

  

    

  

Producerad biogas (GWh) 1473 1589 1686 1784 1947 

Producerad fjärrvärme (GWh) 10549 9341 9159 7410 7843 

  
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara, där delmål 11.6 är att till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, 

bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 

kommunalt och annat avfall. Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster, där delmål 12.5 är att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 

effektivt nyttjande av naturresurser.  (UNDP FN:s utvecklingsprogram, 2015) 
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Idag står vägtrafiken för 33 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp och mängden står i direkt 

relation till förbrukning av fossilt bränsle (Trafikverket, 2011). Figur 14 och 15 visar total 

mängd utlevererad volym fossilt- och förnybart drivmedel och figur 16 visar utsläpp av 

växthusgaser kopplade till vägtrafik, i Sverige under perioden 2002-2016 (Naturvårdsverket, 

2016) (SPBI, 2017). 

 

 

Figur 14. andel utlevererad volym E85, FAME (RME), HVO samt Fordonsgas i Sverige 2002-2016.  

 

Figur 15. Andel diesel, bensin och sammanlagd volym drivmedel levererad i Sverige 2002-2016.  
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Figur 16. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. 
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8. Internationell utblick 

8.1 Förutsättningar för avfallsinsamling 

D. Paul Brown (2015) undersöker i sin studie ” How population, landmass, and development 

interact with culture in the production of waste” från 2015 visar på samband mellan länders 

folkmängd, areal, tekniska mognadsgrad och samhällskulturers påverkan på mängden 

producerat avfall, dels genom en sammanställning av tre fallstudier, samt genom en 

matematisk formel. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har tillämpats för att ge en bred 

global överblick över kommunal avfallshantering. Fallstudierna har utförts på tre länder med 

skild kulturell bakgrund och varierad grad av utveckling: Amerikanska Samoa representerar 

ett underutvecklat land, Kina ett land under utveckling och USA ett “modernt”, utvecklat 

land. Resultatet av fallstudierna visar:  

 

Industriellt utvecklade länder har en hög produktion- och användning av plast där stor 

andel släpps ut i naturen och skadar miljön. Dessa länder har en effektiv avfallshantering men 

en hög grad av matsvinn förekommer och produkter slängs ofta innan förbrukad livslängd (i 

exempelvis USA slängs 40 % av all mat). 

 

I länder under utveckling migrerar en stor andel av befolkningen från landsbygd till städer 

vilket leder till hög koncentration av avfall. Trots ökad konsumtion börjar delar av den urbana 

befolkningen att utveckla miljömässiga beteenden och vikten av återvinning och reducerad 

produktion lyfts fram.  

 

Underutvecklade länder accepterar lättvindigt ny teknologi vilket leder till dramatiska 

ökningar i icke biologiskt nedbrytbart avfall. Undermålig avfallsinsamling är vanligt 

förekommande och koncentration av avfall är hög. Underutvecklade länder har generellt sett 

lägre fokus på att ägna markyta till deponier, istället utvecklas förbränningsanläggningar. 
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Med en matematisk formel (så kallad ”multivariat regressionsmodell”, se formel 1) och 

mjukvaran Stata 13.1, analyserades data från FN, World Bank samt individuella länders 

statistik över genererat kommunalt avfall, ekonomisk utveckling (BNP), befolkningsmängd 

och landareal, se tabell 1. 
 

Formel 1. Multivariat regressionsmodell. 

𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐵𝑁𝑃) + 𝛽2(𝑓𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑) + 𝛽3(𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑦𝑡𝑎)  + 𝜇 
 

Tabell 2. Länders totala avfallsmängd, per person och över areal.   

 
 

Landarea: Kina och USA producerar enligt tabell 1 mest avfall i hela världen sett till total 

volym, men sett till deras stora landyta producerar båda dessa länder liten avfallsmängd, och 

de har lätt för att avsätta landyta till avfallshantering. Motsatsen gäller för Amerikanska 

Samoa som producerar en liten total avfallsvolym, men i förhållande till sin ringa landyta är 

de på 3:e plats i världen. Begränsad landyta gör att avfallshanteringen inte tillåts samma ytor, 

resulterande i påverkan på avfallshanteringens utformning. 

 

Folkmängd: Regressionsanalysen visar att en hög andel av producerat avfall är beroende på 

folkmängd, men USA producerar sex gånger mer avfall än Kina, per person, se tabell 1. Detta 

belyser att större folkmängd generellt sett innebär mer avfall, men en viktigare faktor är 

samhällets acceptans och syn på avfallsproduktion. 

 

Utveckling: Vid jämförelse mellan mindre utvecklade-, under utveckling- och starkt 

utvecklade länder, visas flertal trender som påvisar att teknisk mognad i allra högsta grad är 

bidragande till mängden producerat avfall. Regressionsanalysen visar tydligt att vid ökat BNP 

ökar också avfallsmängden, se figur 1. 
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Figur 17. Sammanställning av 105 länders BNP i relation till mängd producerat kommunalt avfall.   

8.2 Påbyggnader i Europa 

En av Sveriges största leverantörer av påbyggnader till avfallsfordon har sammanställt en lista 

över sina sålda påbyggnader i Europa, se tabell 2.  

 

 Av totalt 6260 sålda påbyggnader i Europa är 88 % baklastande, 10 % sidlastande och 

2 % frontlastande, där Sverige har högst antal påbyggnader i förhållande till antal 

invånare. 

 54 % av samtliga påbyggnader i Europa är sålda till Storbritannien, Frankrike och 

Tyskland.  

 Spanien, Portugal och Italien har relativt få sopbilar sett till befolkningsmängd 

samtidigt som de har nästan 50 % sidlastande avfallsfordon.  

 Påbyggnader sålda i Östeuropa är 100 % baklastande och dessa länder en generellt 

lägre andel avfallsfordon per invånare än övriga Europa, förutom i Kroatien och 

Ungern.  
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Tabell 3. Sammanställning av de tre största leverantör av påbyggnader till avfallsfordon. 

 

 

8.3 Drivmedel 

Studien ” Does a battery-electric truck make a difference?” av Tolga et al. (2017) visar att i 

USA drivs 92 % av alla klass 8 Heavy Duty Trucks (HDT), dvs. chassi inkl. trailer med 

totalvikt över 15 ton, av fossila bränslen. 2013 stod klass 8 HDTs, för 5 % av den totala 

körsträckan av samtliga fordon i USA, men trots detta stod HDTs för en fjärdedel av USAs 

transporters totala utsläpp av växthusgaser och förbrukade totalt 110 miljarder liter bränsle. 

Detta kan ställas i relation till hela Sveriges fordonsflottas bränsleförbrukning (dvs. samtliga 

fordon, inte bara HDT) som 2016 uppgick till 11 miljarder liter bränsle (SPBI, 2017). 

Prognoser baserade på USAs ekonomiska tillväxt säger att den årliga konsumtionen av diesel 

kommer att öka med ett genomsnitt 0.8 % fram till 2040, vilket är bekymmersamt ur sociala- 

och miljömässiga aspekter. 

 

I en studie på University of Florida har en analys över klass 8 HDTs hela livscykeln utförts, 

med målsättning att ge en helhetsbild och skapa insikt i fordon drivna med alternativa 

bränslens-, kontra konventionella dieselfordons påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Biodiesel (B20), Compressed Natural Gas (CNG), hybrider och Battery Electric (BE), är de 

alternativa bränslen som undersökts där både tillverkning och användande tagits i beaktande 

för hela livscykeln. Tillverkningsfasen inkluderar utvinning av råmaterial, transporter samt 

produktion av fordon, och användandefasen omfattar service och underhåll, 

bränsleförbrukning och avgasutsläpp.  
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En hybrid Life Cycle Assessment (LCA) har genomförts, som är en metod för att analysera 

processer och produkters direkta- och indirekta påverkan, upp- och nedströms, med avseende 

på miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter. 

 

Life Cycle Cost (LCC): Analys visar att användandefasen är huvudsaklig kostnadsdrivare för 

samtliga HDTs. Trots ökade kostnader för batteribyte, och högre tillverkningskostnad, 

presterar BE-fordon bättre än de övriga drivmedlen pga. sin låga kostnad för 

bränsleförbrukning. 

 

Life Cycle Green House Gas Emissions (LCE): Analysen visar att de två huvudsakliga 

faktorerna till total andel utsläpp av växthusgas är tailpipe emissions samt bränsleförbrukning. 

BE släpper ut en mycket högre andel växthusgas sett till bränsleförbrukning pga. 

produktionen av el, men total mängd växthusgas är ändå mindre än övriga fordon pga. inga 

tailpipe emissions.  

 

Life cycle Air Pollutants Emissions (APE): Antal ton föroreningar (CO, NOx, PM10, PM2.5, 

SOx och VOC) producerade över hela livscykeln för vardera HDT har summerats, där 

resultatet visar att BE är ett bättre alternativ än övriga med ca 12 ton producerade 

föroreningar jämfört med diesel ca 25 ton, eller CNG ca 48 ton. 

 

APE-cost: Air Pollution Emission Experiments and Policy (APEEP) analysmodell beräknas 

hälso- och miljöpåverkan från APE-föroreningar, på en dollar per ton basis. Samtliga 

fordonstyper hamnar inom intervallet $280,000 och $340,000, förutom BE-fordon som 

hamnar mellan $170,000 och $180,000 pga. noll tailpipe emissions. 

 

Sammanställning av ovanstående LCA-analys lyfter fram BE som det starkaste alternativet 

till fossila drivmedel. Om elektriciteten dessutom är genererad från förnybara källor, kan 

användandet av BE-HDTs märkbart förbättra miljön, omgivningens luftkvalitet samt 

prestandan över hela fordonets livscykel. 

 


