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Abstract	  
Previous	  studies	  show	  that	  recycling	  banks	  with	  a	  good	  location	  and	  availability	  
increases	  people's	  waste	  sorting.	  The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  how	  
Östersund’s	  recycling	  banks	  can	  be	  located	  for	  a	  better	  availability	  and	  improved	  
collection	  of	  household	  waste.	  The	  paper	  studies	  the	  current	  facilities	  and	  
people's	  attitudes	  to	  waste	  sorting	  in	  order	  to	  present	  a	  optimized	  location	  for	  
the	  Östersund’s	  recycling	  banks.	  The	  method	  consists	  of	  a	  literature	  study,	  a	  
survey,	  field	  observations	  and	  a	  statistical	  and	  availability	  analysis	  of	  the	  city's	  
population	  and	  traffic	  flows.	  

The	  result	  shows	  that	  Östersund's	  twelve	  recycling	  banks	  are	  located	  next	  to	  
shopping	  centres	  and	  roads	  at	  the	  edge	  of	  the	  city's	  residential.	  The	  facilities	  do	  
not	  use	  their	  maximum	  availability	  and	  obstruct	  the	  waste	  sorting	  for	  residents	  
without	  a	  car.	  The	  result	  of	  the	  survey	  shows	  that	  people	  are	  satisfied	  with	  the	  
recycling	  banks	  locations	  and	  availability	  but	  the	  lighting	  and	  cleanliness	  was	  
poor.	  Fourteen	  recycling	  banks	  are	  needed	  in	  Östersund	  to	  satisfy	  the	  city's	  
needs.	  Six	  of	  the	  fourteen	  facilities	  can	  maintain	  their	  current	  position	  while	  
eight	  have	  to	  be	  relocated	  to	  more	  optimal	  locations.	  If	  the	  proposal	  is	  
implemented,	  the	  availability	  of	  the	  facilities	  will	  increase	  when	  more	  people	  and	  
passing	  vehicles	  will	  have	  access	  to	  the	  recycling	  banks	  in	  comparison	  with	  the	  
current	  situation.	  Enhanced	  design	  and	  sorting	  can	  improve	  the	  facilities	  and	  
make	  them	  more	  attractive	  and	  user	  friendly.	  	  

	  

Keywords:	  recycling	  banks,	  separation	  at	  source,	  availability,	  localization,	  place	  
attachment,	  GIS.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  



 
 
 
 
 

 

 

 
 



Sammanfattning	  
Tidigare	  studier	  visar	  att	  återvinningsstationer	  med	  en	  god	  lokalisering	  och	  
tillgänglighet	  ökar	  människors	  benägenhet	  till	  att	  källsortera.	  Syftet	  med	  denna	  
uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  Östersunds	  återvinningsstationer	  kan	  lokaliseras	  
för	  en	  ökad	  tillgänglighet	  och	  därmed	  en	  förbättrad	  insamling	  av	  hushållsavfall.	  
Uppsatsen	  analyserar	  dagens	  återvinningsstationer	  och	  människors	  attityder	  till	  
källsortering	  i	  syfte	  att	  presentera	  en	  optimerad	  lokalisering	  av	  Östersunds	  
återvinningsstationer.	  Metoden	  består	  av	  en	  litteraturstudie,	  en	  
enkätundersökning,	  fältobservationer	  samt	  en	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalys	  
av	  stadens	  befolkning	  och	  trafikflöden.	  

Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  är	  idag	  lokaliserade	  intill	  handelsplatser	  
och	  bilvägar	  i	  utankanten	  av	  stadens	  bostadsområden.	  Anläggningarna	  utnyttjar	  
inte	  sin	  maximala	  tillgänglighet	  och	  begränsar	  därmed	  människor	  utan	  bil	  att	  
källsortera.	  Enligt	  enkätundersökningen	  var	  människor	  nöjda	  med	  
återvinningsstationernas	  placering	  och	  tillgänglighet	  men	  ansåg	  att	  belysning	  
och	  renlighet	  var	  dålig.	  Det	  behövs	  fjorton	  återvinningsstationer	  i	  Östersund	  för	  
att	  tillfredställa	  stadens	  behov.	  Sex	  av	  fjorton	  anläggningar	  kan	  behålla	  sin	  
nuvarande	  position	  medan	  åtta	  måste	  omlokaliseras	  till	  nya	  platser.	  Om	  
uppsatsens	  lokaliseringsalternativ	  implementeras	  kommer	  anläggningarnas	  
tillgänglighet	  att	  öka	  eftersom	  fler	  människor	  och	  förbipasserade	  fordon	  
omfattas	  av	  återvinningsstationerna	  i	  jämförelse	  med	  dagens	  situation.	  För	  att	  
möjliggöra	  en	  central	  lokalisering	  bör	  anläggningarna	  anpassas	  efter	  den	  miljö	  
där	  de	  etableras	  i	  syfte	  att	  framstå	  som	  mer	  visuellt	  attraktiva	  och	  därmed	  
uppmuntra	  förbipasserande	  människor	  till	  att	  källsortera.	  

	  

Nyckelord:	  återvinningsstationer,	  källsortering,	  tillgänglighet,	  lokalisering,	  
platskänsla,	  GIS.	  
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1.	  Inledning	  
	  

I	  takt	  med	  att	  världens	  ekonomier	  växer,	  ökar	  människors	  konsumtion	  och	  
därmed	  produktion	  av	  avfall.	  Hur	  avfall	  definieras	  samt	  hanteras	  varierar	  globalt	  
och	  kan	  påverka	  ett	  samhälle	  både	  positivt	  och	  negativt.	  En	  nations	  allmänna	  
avfallshantering	  och	  bearbetning	  av	  farligt	  avfall	  är	  av	  stor	  betydelse	  i	  syfte	  att	  
säkerställa	  människors	  hälsa	  och	  miljö.	  Först	  när	  den	  grundläggande	  
avfallshanteringen	  fungerar	  kan	  övrig	  materialåtervinning	  utvecklas	  samt	  
implementeras	  (Europakommissionen,	  2005).	  

EU	  har	  som	  målsättning	  att	  alla	  medlemsländer	  fram	  till	  år	  2020	  ska	  
materialåtervinna	  minst	  50	  procent	  av	  allt	  sitt	  hushållsavfall	  
(Europaparlamentet,	  2008)	  och	  idag	  materialåtervinner	  Sverige	  omkring	  24	  
procent	  (Naturvårdsverket,	  2014).	  FTI	  (Förpacknings-‐	  och	  tidningsinsamlingen)	  
lyder	  under	  producentansvarsförordningen	  vilket	  betyder	  att	  FTI,	  i	  samråd	  med	  
Sveriges	  kommuner,	  ansvarar	  för	  insamlingen	  och	  återvinningen	  av	  landets	  
förpackningar	  och	  tidningar	  (Naturvårdsverket,	  2005).	  Insamlingssystemet	  
består	  av	  cirka	  6000	  återvinningsstationer	  (Nielsen,	  2012)	  och	  ska	  präglas	  av	  en	  
god	  tillgänglighet	  samt	  service	  (SFS,	  2006:1273,	  25	  §)	  i	  syfte	  att	  öka	  människors	  
benägenhet	  till	  att	  källsortera	  (Belton	  et	  al.,	  1994;	  Pilar	  et	  al.,	  2004;	  Butler	  &	  
Hooper,	  2000).	  Uppsatsens	  fokuserar	  på	  Östersunds	  återvinningsstationer	  och	  
hur	  insamlingen	  av	  hushållsavfall	  kan	  effektiviseras	  med	  hjälp	  av	  en	  optimerad	  
lokalisering	  av	  stadens	  anläggningar.	  
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2.	  Syfte	  och	  Frågeställning	  
	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  Östersunds	  återvinningsstationer	  
kan	  lokaliseras	  för	  en	  ökad	  tillgänglighet	  och	  därmed	  en	  förbättrad	  insamling	  av	  
hushållsavfall.	  Studien	  avser	  analysera	  människors	  attityder	  till	  källsortering	  och	  
ta	  reda	  på	  hur	  dagens	  återvinningsstationer	  är	  positionerade	  samt	  utformade.	  
Därtill	  presentera	  ett	  antal	  lokaliseringsalternativ	  utifrån	  en	  statistik-‐	  och	  
tillgänglighetsanalys	  av	  stadens	  befolkning	  och	  trafikflöden.	  Uppsatsen	  avser	  att	  
besvara	  tre	  frågeställningar:	  

1. Kan	  Östersunds	  återvinningsstationers	  lokalisering	  optimeras	  utifrån	  
stadens	  befolkning	  och	  trafikflöden?	  

2. Hur	  ser	  Östersunds	  återvinningsstationers	  lokalisering	  och	  utformning	  ut	  
idag?	  

3. Vilka	  attityder	  har	  Östersunds	  invånare	  till	  stadens	  
återvinningsstationer?	  

3.	  Bakgrund	  
	  

I	  takt	  med	  att	  världens	  ekonomier	  växer,	  ökar	  människors	  konsumtion	  och	  
därmed	  produktion	  av	  avfall.	  Hur	  avfall	  definieras	  samt	  hanteras	  varierar	  globalt	  
och	  kan	  påverka	  ett	  samhälle	  positivt	  eller	  negativt.	  En	  nations	  allmänna	  
avfallshantering	  och	  bearbetning	  av	  farligt	  avfall	  är	  av	  stor	  betydelse	  i	  syfte	  att	  
säkerställa	  människors	  hälsa	  och	  miljö.	  Först	  när	  den	  grundläggande	  
avfallshanteringen	  fungerar	  kan	  övrig	  materialåtervinning	  utvecklas	  och	  
implementeras	  (Europakommissionen,	  2005).	  

Idag	  beskrivs	  hushållsavfall	  allt	  mer	  som	  en	  resurs	  och	  handelsvara	  som	  måste	  
samlas	  in	  och	  bearbetas.	  Det	  som	  möjliggör	  materialåtervinning	  är	  främst	  
ekonomiska	  och	  politiska	  verktyg	  som	  tillåter	  personer	  att	  investera	  samt	  
engagera	  sig	  i	  källsortering.	  Men	  att	  erbjuda	  människor	  en	  likvärdig	  
avfallshantering	  är	  problematiskt	  för	  många	  länder	  och	  generellt	  har	  fattiga	  
människor	  i	  utsatta	  områden	  en	  sämre	  service	  i	  jämförelse	  med	  rikare	  regioner.	  
Det	  är	  därför	  en	  global	  utmaning	  att	  erbjuda	  alla	  människor	  en	  rättvis	  och	  
hållbar	  avfallshantering	  samt	  materialåtervinning	  (Berg,	  2004).	  

	  

3.1	  Källsortering	  i	  Europa	  
	  

EU:s	  medlemsländer	  arbetar	  utifrån	  en	  gemensam	  avfallshierarki	  bestående	  av	  
fem	  steg	  var	  av	  materialåtervinning	  prioriteras	  i	  ordningen	  tre	  efter	  
avfallsminimering	  och	  återanvändning	  (Europakommissionen,	  2005).	  Idag	  
producerar	  en	  europé	  i	  genomsnitt	  492	  kilo	  hushållsavfall	  per	  år,	  var	  av	  hälften	  
deponeras	  och	  37	  procent	  materialåtervinns.	  EU	  har	  som	  målsättning	  att	  alla	  
medlemsländer	  fram	  till	  år	  2020	  ska	  materialåtervinna	  minst	  50	  procent	  av	  allt	  
sitt	  hushållsavfall	  (Europaparlamentet,	  2008).	  Det	  är	  dock	  stora	  skillnader	  
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mellan	  västra	  och	  östra	  Europas	  materialåtervinning	  och	  till	  exempel	  återvinner	  
Tyskland	  nio	  gånger	  mer	  hushållsavfall	  per	  person	  och	  år	  i	  jämförelse	  med	  Polen	  
(Eurostat,	  2014).	  Sundberg	  (2004)	  menar	  dock	  att	  EU:s	  avfallspolitik,	  i	  relation	  
till	  målsättningen	  att	  öka	  medlemsländernas	  tillväxt,	  inte	  är	  en	  hållbar	  politik	  
eftersom	  ökad	  tillväxt	  indirekt	  leder	  till	  mera	  avfall.	  Enligt	  författaren	  arbetar	  
politiker	  halvhjärtat	  med	  avfallsfrågan	  och	  har	  en	  önskan	  om	  att	  kombinera	  ökat	  
välstånd	  med	  minskat	  avfall,	  en	  önskan	  som	  historiskt	  sett	  aldrig	  slagit	  in,	  varken	  
i	  Europa	  eller	  i	  resten	  av	  världen.	  

	  

3.2	  Återvinningens	  framväxt	  i	  Sverige	  
	  

Under	  1960-‐talet	  ökade	  Sveriges	  hushållsavfall	  med	  omkring	  3	  till	  4	  procent	  per	  
person	  och	  år,	  och	  från	  1930-‐	  fram	  till	  1960-‐talet	  tredubblades	  landets	  deponier	  
i	  storlek.	  Avfallsökningen	  berodde	  främst	  på	  en	  förbättrad	  levnadsstandard	  och	  
ett	  förändrat	  konsumtionsmönster	  med	  en	  slit-‐	  och	  slängmentalitet.	  Med	  andra	  
ord	  saknade	  samhället	  en	  hållbar	  vision	  och	  tydliga	  lagstiftningar	  som	  reglerade	  
landets	  avfallshantering	  (Bernes	  &	  Lundgren,	  2009).	  

I	  början	  av	  1970-‐talet	  introducerades	  energiåtervinningen	  i	  syfte	  att	  minska	  
Sveriges	  deponier	  och	  utvinna	  energi	  från	  avfall	  vid	  förbränning.	  Metoden	  
ansågs	  god	  och	  flera	  förbränningsanläggningar	  etablerades	  runt	  omkring	  i	  
landet.	  Men	  återtionden	  av	  deponering,	  i	  kombination	  med	  en	  ökad	  förbränning,	  
bidrog	  till	  att	  lakvatten	  och	  dioxiner	  med	  tiden	  kom	  att	  skada	  människors	  hälsa	  
och	  miljö.	  År	  1975	  fastlog	  därmed	  regeringen	  att	  avfall	  hädanefter	  skulle	  
betraktas	  som	  en	  resurs	  och	  inte	  enbart	  en	  kasserad	  produkt.	  Målsättningen	  var	  
att	  avfallet,	  likt	  dagens	  avfallshierarki	  (se	  Kap.	  3.1),	  i	  första	  hand	  skulle	  
minimeras,	  återanvändas,	  materialåtervinnas,	  energiåtervinnas	  och	  deponeras.	  
Men	  arbetet	  försvårades	  av	  bristande	  lagstiftning	  och	  återvinningsteknik,	  det	  
kom	  därför	  att	  dröja	  ytterligare	  två	  årtionden	  innan	  materialåtervinningen	  på	  
riktigt	  implementerades	  i	  samband	  med	  producentansvarsförordningens	  
införande	  år	  1994	  (se	  Kap.	  3.3),	  (Bernes	  &	  Lundgren,	  2009).	  

Idag	  ökar	  Sveriges	  hushållavfall	  fortfarande	  med	  omkring	  3	  till	  4	  procent	  per	  
person	  och	  år,	  var	  av	  60	  procent	  av	  hushållsavfallet	  energiåtervinns	  och	  24	  
procent	  materialåtervinns	  (Naturvårdsverket,	  2014).	  Den	  totala	  återvinningen	  
av	  hushållsavfall,	  elektronik	  och	  farligt	  avfall	  med	  mera	  uppgår	  till	  149	  kilo	  per	  
person	  och	  år,	  och	  placerar	  Sverige	  på	  en	  sjunde	  plats	  av	  EU:s	  27	  medlemsländer	  
(Eurostat,	  2012).	  
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3.3	  Lagstiftning	  och	  miljömål	  
	  

EU:s	  medlemsländer	  regleras	  av	  direktivet	  2008/98/EG	  som	  belyser	  vikten	  av	  
en	  god	  avfallshantering	  och	  bevarandet	  av	  naturresurser	  till	  följd	  av	  ökad	  
materialåtervinning	  (Europaparlamentet,	  2008).	  

Idag	  måste	  förpacknings-‐	  och	  tidningsindustrin	  tillhandahålla	  ett	  system	  för	  
insamling	  och	  återvinning	  av	  förbrukade	  produkter	  (SFS,	  2006:1273;	  
1994:1205;	  miljöbalken,	  1998:808,	  15	  kap.	  7	  a	  §).	  Det	  fastslogs	  1994	  då	  Sveriges	  
riskdag	  införde	  producentansvarsförordningen	  i	  syfte	  att	  minska	  industrins	  
avfall	  och	  öka	  dess	  materialåtervinnig	  (Naturvårdsverket,	  2005).	  Förordningen	  
är	  en	  del	  av	  Sveriges	  miljömål	  att	  begränsa	  landets	  klimat-‐	  och	  miljöpåverkan	  
och	  omnämns	  i	  miljömålet	  God	  bebyggd	  miljö,	  men	  kan	  även	  inräknas	  i	  
Begränsad	  klimatpåverkan,	  Frisk	  luft	  och	  Giftfri	  miljö	  med	  flera	  då	  mycket	  av	  
avfallet	  idag	  förbränns	  och	  till	  viss	  del	  deponeras	  (Naturvårdsverket,	  2014).	  

FTI	  (Förpacknings-‐	  och	  tidningsinsamlingen)	  är	  en	  organisation	  som	  består	  av	  
fem	  materialbolag	  som	  ägs	  av	  förpacknings-‐	  och	  tidningsindustrin	  (FTI,	  2014).	  
FTI	  lyder	  under	  förpacknings-‐	  och	  returpappersförordningen	  (SFS,	  2006:1273;	  
1994:1205)	  vilket	  betyder	  att	  FTI,	  i	  samråd	  med	  Sveriges	  kommuner,	  ansvarar	  
för	  insamling	  och	  återvinning	  av	  landets	  förpackningar	  och	  tidningar.	  En	  
förpackning	  definieras	  som	  en	  produkt	  bestående	  av	  glas,	  plast,	  metall	  eller	  
kartong	  vars	  syfte	  är	  att	  innehålla,	  skydda	  eller	  presentera	  en	  vara	  från	  
producent	  till	  konsument	  (SFS,	  2006:1273,	  4	  §).	  

Enligt	  Boverkets	  byggregler	  ska	  avfallsutrymmen	  erbjuda	  tillräcklig	  belysning	  
och	  framkomlighet	  i	  syfte	  att	  undvika	  olyckor	  vid	  användning,	  kontroll	  och	  
underhåll.	  Behållare	  vid	  återvinningsstationer	  ska	  placeras	  och	  utformas	  så	  att	  
risken	  för	  hälsorisker	  minskar	  (Boverket,	  2011).	  Sveriges	  kommuner	  har	  till	  
uppgift	  att	  tillhandahålla	  FTI	  lämpliga	  platser	  för	  deras	  insamlingssystem.	  Enligt	  
förpackningsförordningen	  (SFS,	  2006:1273,	  25	  §)	  är	  en	  lämplig	  plats	  ett	  område	  
med	  god	  tillgänglighet	  och	  service	  som	  underlättar	  människor	  källsortering	  och	  
därmed	  återvinning	  av	  hushållsavfall.	  Den	  berörda	  kommunen	  har	  även	  till	  
uppgift	  att	  forsla	  bort	  avfall	  som	  inte	  ingår	  i	  producentansvaret,	  beskriva	  
insamlingssystemets	  funktion	  samt	  lokalisation	  i	  den	  kommunala	  avfallsplanen	  
och	  upplysa	  allmänheten	  om	  källsortering	  (SFS,	  2006:1273,	  26	  -‐32	  §).	  Enligt	  
avfallsplanen	  från	  Östersunds	  kommun	  (2005)	  är	  målsättningen	  att	  erbjuda	  
Östersunds	  invånare	  ett	  enkelt	  och	  bekvämt	  insamlingssystem.	  
Återvinningsstationerna	  ska	  vara	  välskötta	  och	  lokaliserade	  i	  närheten	  av	  
stadens	  bostadsområden	  i	  syfte	  öka	  insamling	  och	  minska	  transporter.	  Enligt	  
förpackningsförordningen	  (SFS,	  2006:1273,	  28	  §)	  är	  hushållen	  skyldiga	  att	  
sortera	  förpackningar	  och	  tidningar	  enligt	  anvisningar	  och	  lämna	  dem	  till	  FTI	  
eller	  kommunens	  insamlingssystem.	  
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3.4	  Insamlingssystem	  
	  

Idag	  används	  främst	  två	  insamlingssystem	  för	  källsortring	  i	  Sverige:	  
fastighetsnära	  insamling	  och	  återvinningsstationer.	  Det	  här	  kapitlet	  hänvisar	  till	  
Nielsens	  (2012)	  redogörelse	  av	  insamlingssystemen.	  

Fastighetsnära	  insamling	  tillåter	  människor	  i	  flerbostadshus	  och	  enskilda	  
hushåll	  att	  återvinna	  sitt	  hushållsavfall	  i	  anslutning	  till	  fastigheten.	  I	  ett	  
flerbostadshus	  är	  det	  fastighetsägaren	  eller	  bostadsrättsföreningen	  som	  tecknar	  
avtal	  med	  återvinningsindustrin	  eller	  kommun	  angående	  lämpligt	  
insamlingssystem.	  I	  regel	  används	  ett	  gemensamt	  soprum	  eller	  miljöhus	  där	  
människor	  från	  hyr-‐	  och	  bostadsrätter	  kan	  sortera	  sitt	  hushållsavfall	  i	  separata	  
kärl	  utifrån	  fraktion.	  

Återvinningsmaterial	  från	  enskilda	  hushåll	  tas	  omhand	  av	  Sveriges	  kommuner	  i	  
samarbete	  med	  återvinningsindustrin.	  Ett	  insamlingssystem	  som	  blir	  allt	  
vanligare	  är	  fyrfackssystemet	  som	  består	  av	  två	  kärl	  innehållande	  fyra	  mindre	  
kärl	  som	  placeras	  i	  anslutning	  till	  fastigheten	  likt	  vanliga	  soptunnor.	  Systemet	  
tillåter	  människor	  att	  sortera	  upptill	  åtta	  olika	  fraktioner	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  
batterier	  samt	  glödlampor.	  

Ett	  insamlingssystem	  som	  är	  anpassat	  för	  både	  flerbostadshus	  och	  enskilda	  
hushåll	  är	  optisk	  sortering.	  Hushållen	  sorterar	  då	  sitt	  avfall	  i	  olikfärgade	  påsar	  
utifrån	  fraktion	  och	  slänger	  dem	  sedan	  i	  ett	  och	  samma	  kärl	  eller	  sopnedkast.	  
Påsarna	  sorteras	  sedan	  maskinellt	  med	  optisk	  teknik	  i	  en	  återvinningsanläggning	  
innan	  materialet	  återvinns.	  

Återvinningsstationer	  är	  Sveriges	  vanligaste	  insamlingssystem	  och	  idag	  finns	  det	  
cirka	  6	  000	  återvinningsstationer	  runt	  om	  i	  landet.	  Systemet	  är	  avsett	  för	  
tidningar	  och	  förpackningar	  men	  kan	  även	  erbjuda	  insamling	  av	  andra	  
fraktioner.	  Det	  kräver	  dock	  att	  FTI	  eller	  den	  berörda	  kommunen	  samarbetar	  
med	  till	  exempel	  El-‐kretsen,	  som	  ansvarar	  för	  hanteringen	  av	  batterier	  och	  
glödlampor,	  eller	  en	  välgörenhetsorganisation	  som	  samlar	  in	  kläder.	  
Återvinningsstationer	  är	  det	  billigaste	  insamlingssystemet	  och	  kostnaderna	  hålls	  
nere	  av	  behållarnas	  lagringskapacitet	  och	  tömningsfrekvens.	  Systemet	  kräver	  
dock	  att	  människor	  transporterar	  sig	  långt,	  eller	  kort,	  för	  att	  källsortera	  
tillskillnad	  mot	  den	  fastighetsnära	  insamlingen.	  
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3.5	  Tillgänglighet,	  lokalisering	  och	  utformning	  
	  

Tidigare	  studier	  visar	  att	  återvinningsstationer	  med	  en	  god	  lokalisering	  och	  
tillgänglighet	  ökar	  människors	  benägenhet	  till	  att	  källsortera	  (Belton	  et	  al.,	  1994;	  
Pilar	  et	  al.,	  2004;	  Butler	  &	  Hooper,	  2000;	  Nielsen,	  2012).	  FTI	  (2014:1)	  och	  
Östersunds	  kommun	  (2005)	  har	  som	  målsättning	  att	  etablera	  sina	  
återvinningsstationer	  centralt	  i	  samhället	  och	  i	  anslutning	  till	  platser	  där	  
människor	  dagligen	  vistas.	  

Vad	  som	  motiverar	  människors	  källsortering	  varierar	  och	  det	  är	  svårt	  att	  urskilja	  
en	  specifik	  värdering	  eller	  norm	  som	  påverkar	  personers	  delaktighet.	  
Motivationen	  förändras	  beroende	  av	  situation	  och	  kan	  påverkas	  av	  ett	  personligt	  
engagemang,	  ekonomi	  eller	  samhällsklimat.	  Trots	  det	  finns	  det	  generella	  
mönster	  som	  indikerar	  att	  kvinnor	  i	  övre	  medelåldern,	  bosatt	  i	  villa	  eller	  
kedjehus,	  källsorterar	  mer	  i	  jämförelse	  med	  unga	  män	  i	  ett	  flerbostadshus.	  Men	  
överlag	  har	  ett	  insamlingssystems	  tillgänglighet	  en	  större	  betydelse	  för	  
människor	  delaktighet	  än	  individens	  värderingar	  samt	  sociala	  bakgrund	  
(Sörbom,	  2004).	  

Enligt	  Belton	  et	  al.	  (1994)	  är	  bilen	  det	  vanligaste	  transportmedlet	  till	  
återvinningsstationer	  och	  i	  genomsnitt	  färdas	  människor	  mellan	  1,6	  till	  3,5	  
kilometer	  för	  att	  källsortera.	  Sträckan	  motiveras	  av	  resans	  syfte,	  och	  att	  
människor	  är	  mer	  benägna	  att	  transportera	  sig	  långt	  om	  källsorteringen	  kan	  
kombineras	  med	  andra	  ärenden	  eller	  om	  en	  återvinningsstation	  kan	  erbjuda	  
sortering	  av	  många	  olika	  fraktioner	  (Pilar	  et	  al.,	  2004).	  Enligt	  FTI	  (2014:1)	  
motiveras	  bilresan	  av	  miljövinsterna	  det	  återvunna	  hushållsavfallet	  uppnår	  och	  
Butler	  &	  Hooper	  (2010)	  menar	  att	  fordonens	  miljöbelastning	  minskar	  om	  resan	  
kan	  kombineras	  med	  andra	  ärenden	  i	  jämförelse	  med	  en	  enskild	  resa.	  

FTI	  (2014:1)	  har	  som	  målsättning	  att	  gångavståndet	  ska	  vara	  max	  400	  meter	  
från	  en	  återvinningsstation	  till	  det	  närmaste	  bostadsområdet.	  Enligt	  tidigare	  
studier	  promenerar	  människor	  i	  genomsnitt	  mellan	  500	  till	  1	  000	  meter	  för	  att	  
källsortera,	  avståndet	  påverkar	  människor	  delaktighet	  och	  hur	  många	  fraktioner	  
en	  person	  väljer	  att	  sortera	  (Belton	  et	  al.,	  1994;	  Pilar	  et	  al.,	  2004;	  Butler	  &	  
Hooper,	  2000).	  

Varför	  människor	  inte	  källsorterar	  beror	  vanligen	  på	  att	  avståndet	  till	  den	  
närmaste	  återvinningsstationen	  är	  för	  långt	  eller	  att	  intresset	  för	  källsortering	  
saknas	  (Belton	  et	  al.	  1994).	  Den	  berörda	  kommunen	  har	  till	  uppgift	  att	  informera	  
invånare	  om	  källsortering	  i	  syfte	  att	  öka	  deras	  delaktighet	  (SFS,	  2006:1273)	  men	  
enligt	  Jarlbro	  (2004)	  är	  information	  ett	  svagt	  styrmedel	  i	  jämförelse	  med	  
ekonomiska	  och	  praktiska	  åtgärder.	  Det	  vill	  säga	  att	  information	  kan	  ge	  god	  
effekt	  om	  den	  riktas	  till	  en	  specifik	  målgrupp	  men	  om	  det	  faktiska	  
insamlingssystemet	  inte	  fungerar	  ökar	  det	  inte	  människors	  källsortering.	  

I	  studien	  av	  Belton	  et	  al.	  (1994)	  upptäckte	  majoriteten	  av	  personerna	  
återvinningsstationer	  genom	  att	  se	  dem	  och	  Jarlebro	  (2004)	  menar	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  erbjuda	  människor	  ett	  bekvämt,	  begripligt	  och	  visuellt	  attraktivt	  
insamlingssystem	  i	  syfte	  att	  öka	  människors	  delaktighet	  och	  sociala	  kontroll.	  En	  
god	  lokalisering	  kan	  på	  så	  vis	  underlätta	  arbetet	  med	  att	  upprätthålla	  en	  god	  
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service	  och	  en	  trivsam	  miljö.	  Enligt	  Nielsen	  (2005)	  är	  nedskräpning	  ett	  vanligt	  
problem	  vid	  återvinningsstationer	  och	  uppstår	  när	  avfall	  deponeras	  utanför	  
behållare	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  ryms	  i	  behållarna	  eller	  inte	  ingår	  i	  
producentansvaret.	  Problemet	  kan	  förhindras	  med	  en	  god	  tömningsfrekvens	  och	  
anvisningar	  angående	  vad	  som	  får	  lämnas	  in	  och	  hur	  det	  ska	  källsorteras.	  Det	  
bör	  även	  finnas	  kontaktinformation	  till	  den	  aktör	  som	  ansvarar	  över	  
återvinningsstationens	  renhållning	  så	  att	  människor	  kan	  rapportera	  när	  
stationen	  behöver	  städas	  eller	  tömmas.	  

Enligt	  Douglas	  (1996)	  beskriver	  uttrycket	  ”not	  in	  my	  backyard”	  en	  generell	  åsikt	  
angående	  svårigheten	  att	  lokalisera	  återvinningsstationer	  och	  andra	  
skrymmande	  verksamheter	  i	  tätbebyggda	  områden.	  Återvinningsstationer	  är	  
med	  andra	  ord	  en	  tjänst	  som	  allmänheten	  vill	  utnyttja	  men	  inte	  vill	  se	  i	  sin	  
närmiljö	  på	  grund	  av	  till	  exempel	  platsbrist,	  buller,	  dålig	  lukt	  och	  skadedjur.	  Det	  
påverkar	  samhällets	  intresse	  att	  etablera	  centrala	  återvinningsstationer	  och	  
bidrar	  till	  att	  de	  vanligen	  lokaliseras	  i	  utkanten	  av	  städer	  eller	  på	  mindre	  
attraktiva	  platser.	  Men	  utifrån	  ett	  ekonomiskt	  och	  socialt	  perspektiv	  behöver	  
inte	  en	  avsides	  lokalisering	  vara	  lösningen	  på	  problemet,	  samhällsplanerare	  och	  
allmänhet	  behöver	  istället	  förändra	  sina	  attityder	  angående	  avfall	  och	  hur	  det	  
kan	  hanteras.	  

Idag	  används	  generellt	  containrar	  i	  färgerna	  blå	  eller	  grön,	  placerade	  i	  en	  viss	  
ordning	  och	  inhägnade	  av	  staket	  eller	  buskar.	  Tidigare	  studier	  visar	  dock	  att	  
rymliga	  behållare	  med	  tilltalande	  färg	  och	  form	  har	  en	  tendens	  att	  öka	  
människor	  källsortering	  på	  grund	  av	  god	  lagringskapacitet	  och	  visuell	  
tilldragning	  (Lane	  &	  Wagner,	  2013).	  Det	  finns	  idag	  insamlingssystem	  som	  
erbjuder	  en	  mer	  stadsanpassad	  insamling	  och	  till	  exempel	  kan	  behållare	  grävas	  
ner	  i	  marken	  i	  syfte	  att	  förbättra	  den	  visuella	  miljön	  och	  minska	  lukt	  samt	  
skadedjur.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  utveckla	  inhägnaden	  av	  
återvinningsstationer	  och	  arbeta	  med	  material	  samt	  belysning	  som	  smälter	  in	  i	  
miljön	  vilket	  skapar	  en	  känsla	  av	  trygghet	  och	  ger	  ett	  seriöst	  samt	  robust	  intryck	  
(Boverket,	  2011).	  Buller	  från	  tömning	  av	  behållare	  och	  persontrafik	  kan	  
motverkas	  av	  en	  god	  tömningsfrekvens,	  anpassad	  efter	  människor	  
vardagsmönster,	  och	  en	  lokalisering	  som	  tillåter	  människor	  att	  promenera	  
istället	  för	  att	  ta	  bilen	  till	  återvinningsstationer	  (Nielsen,	  2005).	  

	  

3.6	  GIS	  som	  lokaliseringsverktyg	  
	  

GIS	  (geografiskt	  informations	  system)	  är	  ett	  multiverktyg	  som	  bland	  annat	  kan	  
användas	  till	  att	  lokalisera	  objekt	  utifrån	  givna	  kriterier.	  Till	  exempel	  kan	  
nätverksanalyser	  användas	  för	  att	  beräkna	  platsens	  tillgänglighet	  och	  därmed	  
lämplighet	  (Heywood	  et	  al.,	  2011).	  

Tidigare	  studier	  har	  använt	  GIS	  i	  syfte	  att	  lokalisera	  återvinningsstationer	  utifrån	  
befolknings-‐	  och	  trafikstatistik.	  Till	  exempel	  har	  Valeo	  et	  al.	  (1998)	  undersökt	  
hur	  många	  återvinningsstationer	  samhället	  Dundas,	  väst	  om	  Hamilton	  i	  Canada,	  
behövde	  för	  att	  täcka	  in	  en	  befolkning	  bestående	  av	  20	  000	  invånare.	  Med	  hjälp	  
av	  GIS	  tog	  författarna	  fram	  två	  lokaliseringsförslag	  utifrån	  hur	  långt	  människor	  i	  
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genomsnitt	  transporterade	  sig	  till	  fots	  (300	  meter)	  och	  med	  bil	  (800	  meter)	  för	  
att	  källsortera.	  Resultatet	  visade	  att	  det	  krävdes	  35	  respektive	  7	  
återvinningsstationer	  för	  att	  erbjuda	  majoriteten	  av	  alla	  människor	  källsortering	  
till	  fots	  och	  med	  bil.	  	  

En	  liknande	  studie	  utfördes	  av	  García-‐Palomares	  et	  al.	  (2012)	  som	  lokaliserade	  
stationer	  för	  hyrcyklar	  i	  centrala	  Madrid,	  Spanien.	  Författarna	  baserade	  GIS-‐
studien	  på	  bland	  annat	  befolkningsstatistik	  och	  tillgänglighet	  och	  skapade	  olika	  
scenarior	  utifrån	  cyklarnas	  potentiella	  användning	  i	  förhållande	  till	  antalet	  
utplacerade	  stationer	  i	  staden.	  Resultatet	  visade	  att	  stationernas	  bästa	  
lokaliseringsalternativ	  var	  centralt	  i	  staden	  där	  människor	  dagligen	  vistades	  men	  
att	  människors	  cykelvanor	  generellt	  kunde	  öka	  om	  de	  lokaliserades	  över	  hela	  
staden,	  oberoende	  av	  hög	  eller	  låg	  befolkningstäthet.	  
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4.	  Studieområde	  och	  metodik	  
	  

	  

	  

Figur	  1.	  Studieområdet	  från	  Lugnvik	  i	  norr	  till	  Torvalla	  i	  söder.	  Källa:	  Lantmäteriet.	  Design:	  Viktor	  Stuguby.	  

Uppsatsen	  avgränsas	  av	  Östersunds	  stad	  och	  antalet	  återvinningsstationer	  som	  
återfinns	  i	  området	  (FTI,	  2014:0).	  Studieområdet	  sträcker	  sig	  från	  förorten	  
Lugnvik	  i	  norr	  till	  Torvalla	  i	  söder.	  
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I	  Östersund	  finns	  det	  idag	  tolv	  återvinningsstationer	  fördelade	  på	  34	  284	  
invånare	  (Isaksson,	  2014).	  Om	  befolkningen	  divideras	  med	  antalet	  anläggningar	  
är	  det	  2	  857	  personer	  per	  station	  i	  jämförelse	  med	  1	  609	  personer	  per	  
återvinningsstation	  i	  hela	  Sverige	  (Isaksson,	  2014;	  SCB,	  2014;	  FTI,	  2014:2).	  Hur	  
många	  anläggningar	  en	  stad	  tilldelas	  baseras	  på	  lokala	  förutsättningar	  och	  
invånarantal	  (FTI,	  2014:1).	  Östersunds	  kommun	  har	  27	  återvinningsstationer	  
och	  årligen	  samlar	  människor	  in	  totalt	  95,44	  kg	  tidningar	  och	  förpackningar	  per	  
person	  i	  jämförelse	  med	  31,50	  kg	  för	  hela	  landet.	  Det	  placerar	  Östersund	  
kommun	  på	  plats	  20	  av	  Sveriges	  290	  kommuner	  (FTI,	  2014:2).	  

	  

4.1	  Litteraturstudie	  
	  

Vetenskapliga	  artiklar	  har	  hämtats	  från	  Stockholms	  universitetsbiblioteks	  
databas	  och	  påträffats	  med	  hjälp	  av	  sökord	  som	  materialåtervinning	  i	  relation	  till	  
avstånd,	  lokalisering,	  attityder	  och	  GIS-‐analys.	  Artiklarna	  härstammar	  från	  
vetenskapliga	  tidskrifter	  och	  universitet,	  och	  anses	  därmed	  som	  vetenskapligt	  
förankrade,	  baserade	  på	  tidigare	  studier	  och	  erkänd	  metodik.	  	  

Sopor	  hit	  och	  dit	  (2004)	  från	  Forskningsrådet	  Formas	  och	  deras	  förlag	  Formas	  
Fokuserar	  har	  legat	  till	  grund	  för	  beskrivningen	  av	  materialåtervinningen	  i	  
Sverige	  och	  Europa.	  

Dokument	  rörande	  lagstiftning,	  statistik	  och	  generella	  riktlinjer	  har	  hämtats	  från	  
svenska	  och	  internationella	  myndigheter	  medan	  befolknings-‐	  och	  trafikstatistik	  
har	  erhållits	  av	  Östersunds	  kommun	  (Asplund,	  2014,	  Isaksson,	  2014).	  Materialet	  
från	  myndigheterna	  har	  legat	  till	  grund	  för	  att	  klargöra	  vilka	  skyldigheter	  FTI	  
och	  berörda	  kommuner	  har	  angående	  materialåtervinningen	  samt	  presentera	  
hur	  källsorteringen	  av	  hushållsavfall	  fungerar	  i	  Europa,	  Sverige	  och	  Östersund.	  

	  

4.2	  Enkätundersökning	  
	  

En	  enkätundersökning	  har	  genomförts	  i	  syfte	  att	  undersöka	  Östersunds	  
invånares	  attityder	  till	  källsortering	  och	  stadens	  tolv	  återvinningsstationer.	  	  

Enkäten	  skapades	  i	  Google	  Drive,	  vilket	  är	  ett	  digitalt	  onlineverktyg	  som	  tillåter	  
användaren	  att	  redigera,	  dela	  och	  hantera	  formulär.	  Den	  färdiga	  enkäten	  
publiceras	  som	  en	  länk	  och	  besvaras	  av	  personer	  via	  mobil,	  surfplatta	  eller	  dator.	  
Avsändaren	  kan	  sedan	  ta	  del	  av	  resultat	  i	  realtid	  och	  studera	  det	  i	  diagram-‐	  eller	  
tabellform	  (Google	  Drive,	  2014).	  

Enkätundersökningens	  frågor	  formulerades	  med	  inspiration	  från	  artikeln	  av	  
Belton	  et	  al.	  (1994)	  som	  genomfört	  en	  likande	  studie	  i	  Glasgow,	  Storbritannien.	  
Frågorna	  bestod	  främst	  av	  flervalsfrågor	  och	  tillät	  människor	  att	  kryssa	  i	  det	  
svar	  som	  stämde	  bäst	  överens	  med	  deras	  åsikt	  i	  syfte	  att	  erbjuda	  en	  enkel	  enkät	  
att	  besvara	  (se	  Bilaga	  1.).	  
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Uppsatsens	  enkätundersökning	  skickades	  via	  mail	  till	  studenter	  vid	  
Mittuniversitetet	  och	  till	  uppsatsförfattarens	  bekanta.	  Den	  delades	  även	  på	  
Facebook	  och	  deltagarna	  uppmanades	  att	  fylla	  i	  enkäten	  och	  skicka	  den	  vidare	  
till	  sina	  vänner	  i	  syfte	  att	  öka	  dess	  spridning.	  

	  

4.3	  Lokalisering	  och	  utformning	  
	  

En	  fältobservation	  har	  genomförts	  av	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  i	  
syftet	  att	  undersöka	  hur	  anläggningarnas	  situation	  ser	  ut	  idag	  angående	  
lokalisering,	  tillgänglighet	  och	  utformning.	  Fältobservationen	  ägde	  rum	  den	  2/4	  
–	  2014	  och	  återvinningsstationerna	  observerades	  utifrån	  ett	  antal	  kriterier	  
rörande	  bland	  annat	  belysning,	  renlighet	  och	  gångvägsförbindelser.	  
Observationerna	  genomfördes	  under	  dagtid	  och	  data	  dokumenterades	  med	  hjälp	  
av	  kamera	  samt	  anteckningsblock.	  

	  

4.4	  Statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalys	  
	  

En	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalys	  har	  genomförts	  i	  syfte	  undersöka	  dagens	  
återvinningsstationer	  och	  identifiera	  nya,	  mer	  optimala,	  platser	  för	  stadens	  
insamlingssystem.	  Analysen	  baserades	  på	  statistik	  från	  Östersunds	  kommun,	  
Illustrationer	  i	  Adobe	  Illustrator,	  mätdata	  samt	  satellitbilder	  från	  Google	  Maps	  
och	  en	  nätverksanalys	  samt	  buffertzoner	  i	  ArcMap	  10.	  Den	  utgick	  dessutom	  från	  
ett	  antal	  kriterier	  i	  syfte	  att	  tillgodose	  majoriteten	  av	  befolkningen	  källsortering	  
och	  begränsa	  antalet	  utlokaliserade	  anläggningar.	  Här	  presenteras	  kriterierna:	  

1. Omkring	  tolv	  återvinningsstationer	  får	  utlokaliseras.	  
2. Anläggningarna	  ska	  lokaliseras	  så	  att	  majoriteten	  av	  befolkningen	  tillåts	  

källsortera.	  
3. Anläggningarna	  ska	  vara	  tillgängliga	  för	  både	  gång-‐	  och	  biltrafikanter.	  
4. Anläggningarna	  ska	  lokaliseras	  i	  områden	  med	  stor	  befolkningsmängd	  

och	  vid	  vägar	  med	  höga	  trafikflöden.	  
5. Anläggningarna	  får	  inte	  lokaliseras	  på	  befintliga	  byggnader	  eller	  vägar.	  

	  

4.4.1	  Statistik	  och	  Google	  Maps	  
	  

Befolkningsstatistiken	  från	  Östersunds	  kommun	  beskrev	  den	  totala	  befolkningen	  
i	  stadens	  bostadsområden.	  Statistiken	  var	  uppdelad	  efter	  ett	  femtiotal	  
nyckelkoder	  som	  i	  sin	  tur	  var	  länkade	  till	  kartor	  över	  Östersunds	  
bostadsområden	  (Isaksson,	  2014;	  Östersunds	  kommun,	  2014:1).	  

För	  att	  sammanfatta	  nyckelkoderna	  och	  få	  en	  översiktlig	  bild	  av	  
befolkningsföredelningen	  tillverkades	  en	  karta	  i	  Adobe	  Illustrator.	  Programmet	  
tillåter	  användaren	  att	  skapa	  vektorbaserad	  grafik	  och	  visualisera	  data	  (Adobe,	  
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2014).	  Med	  hjälp	  av	  kartan	  och	  satellitbilder	  från	  Google	  Maps	  kunde	  sedan	  ett	  
antal	  lämpliga	  platser	  identifieras	  för	  Östersunds	  insamlingssystem.	  Google	  
Maps	  användes	  eftersom	  programmet	  tillåter	  användaren	  att	  enkelt	  navigera	  
över	  specifika	  områden	  och	  har	  ett	  mätverktyg	  som	  beräknar	  avstånd	  till	  fots,	  
med	  bil	  och	  kollektivtrafik	  (Google	  Maps,	  2014).	  Verktyget	  användes	  för	  att	  
översiktligt	  beräkna	  tillgängligheten	  på	  500	  meter	  från	  en	  potentiell	  plats	  till	  
närliggande	  omgivningen.	  Avståndet	  baserades	  på	  tidigare	  studier	  som	  menar	  
att	  människor	  i	  genomsnitt	  promenerar	  500	  till	  1	  000	  meter	  för	  att	  källsortera	  
(Belton	  et	  al.,	  1994;	  Pilar	  et	  al.,	  2004;	  Butler	  &	  Hooper,	  2000).	  	  

När	  cirka	  trettio	  platser	  hade	  identifierats	  studerades	  trafikflödet	  vid	  alla	  
anslutande	  vägar	  i	  syftet	  att	  avgöra	  vilka	  platser	  som	  trafikerades	  av	  flest	  fordon	  
och	  därmed	  hade	  störst	  chans	  att	  fånga	  upp	  förbipasserande	  trafikanter.	  
Trafikstatistiken	  från	  Östersunds	  kommun	  beskrev	  antalet	  fordon	  per	  vecka	  och	  
baserade	  på	  data	  från	  år	  2005	  till	  2013.	  Statistiken	  var	  uppdelad	  efter	  hela	  gator	  
eller	  delar	  av	  gator	  och	  trafikflödet	  kunde	  variera	  efter	  en	  och	  samma	  
vägsträcka.	  För	  att	  navigera	  läsaren	  och	  klargöra	  vilken	  vägsträcka	  ett	  specifikt	  
nummer	  beskrev	  angavs	  vädersträck	  i	  förhållande	  till	  närliggande	  vägar,	  till	  
exempel	  Rådhusgatan	  N.	  Förlandsgränd	  (Asplund,	  2013).	  

Av	  trettio	  identifierade	  platser	  valdes	  fjorton	  slutligen	  ut	  med	  stor	  befolkning	  
och	  så	  höga	  trafikflöden	  som	  möjligt.	  Tre	  platser	  uppfyllde	  inte	  analysens	  
kriterier	  (se	  Kap.	  4.4)	  men	  presenteras	  i	  resultatet	  som	  goda	  alternativ	  
anpassade	  för	  människor	  med	  bil.	  Statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  av	  
Östersunds	  befintliga	  återvinningsstationer	  genomfördes	  med	  samma	  process	  
som	  vid	  identifieringen	  av	  uppsatsen	  lokaliseringsalternativ.	  För	  att	  kontrollera	  
platsernas	  position	  utfördes	  en	  fältobservation	  av	  uppsatsens	  
lokaliseringsalternativ	  den	  8/5	  –	  2014	  och	  en	  ordentlig	  beräkning	  av	  
tillgänglighet	  i	  ArcMap	  10	  (se	  Kap.	  4.4.2).	  Likt	  den	  tidigare	  fältobservationen	  (se	  
Kap.	  4.3)	  utfördes	  studien	  på	  dagtid	  och	  data	  dokumenterades	  med	  hjälp	  av	  
kamera	  samt	  anteckningsblock.	  

	  

4.4.2	  ArcMap	  och	  indata	  
	  

I	  ArcMap	  genomfördes	  två	  nätverksanalyser	  i	  syfte	  att	  kontrollera	  
tillgängligheten	  av	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  samt	  uppsatsens	  
lokaliseringsalternativ	  som	  identifierades	  i	  kapitel	  4.4.1.	  Med	  andra	  ord	  vilka	  
bostadsområden	  med	  tillhörande	  befolkning	  som	  omfattades	  av	  anläggningarna	  
utifrån	  deras	  position.	  Därtill	  skapades	  buffertzoner	  runt	  samtliga	  
återvinningsstationer	  för	  att	  se	  vilka	  typer	  av	  ytor	  återvinningsstationernas	  
potentiella	  tillgänglighet	  ockuperades	  av.	  Det	  vill	  säga	  om	  omgivningen	  bestod	  
av	  bostäder,	  skog	  eller	  grönområden	  som	  förbättrade	  eller	  försämrade	  
tillgängligheten.	  Buffertzonerna	  analyserades	  visuellt	  och	  ingen	  exakt	  beräkning	  
av	  till	  exempel	  marktäcket	  i	  procent	  genomfördes.	  Analysen	  utgick	  från	  
Lantmäteriets	  data	  som	  presenteras	  i	  Tabell	  1	  och	  hämtades	  från	  Sveriges	  
Lantbruksuniversitets	  kartgenerator	  (SLU,	  2014).	  Tillgängligheten	  samt	  
buffertzonerna	  beräknandes	  i	  en	  cirkel	  på	  500	  meter	  runt	  samtliga	  platser.	  
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Tabell	  1.	  Tabellen	  visar	  den	  indata	  som	  använts	  i	  nätverksanalysen	  och	  skapandet	  av	  buffertzoner	  i	  ArcMap	  10.	  

	  

Indata	  bestod	  av	  en	  översiktkarta,	  fastighetskarta,	  vägkarta	  och	  vegetationsdata.	  
Vägkartan	  användes	  i	  nätverksanalyserna	  och	  övriga	  kartor	  för	  att	  studera	  
återvinningsstationernas	  buffertzoner.	  Hur	  nätverksanalyserna	  och	  
buffertzonerna	  konstruerades	  steg	  för	  steg	  framgår	  i	  Bilaga	  2	  och	  beskrivs	  i	  form	  
av	  ett	  flowchart	  (se	  Kap.	  9.).	  
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5.	  Resultat	  
	  

Kapitlet	  presenterar	  resultaten	  från	  enkätundersökningen,	  fältobservationerna	  
och	  statistik-‐	  samt	  tillgänglighetsanalysen.	  Därtill	  diskuteras	  resultaten	  i	  
förhållande	  till	  metodiken.	  
	  

5.1	  Enkätundersökning	  
	  

Totalt	  svarade	  122	  kvinnor	  och	  38	  män	  på	  enkätundersökningen	  angående	  
Östersunds	  återvinningsstationer.	  8	  av	  150	  svar	  ansågs	  som	  bortfall	  och	  inte	  
tillförlitliga	  på	  grund	  av	  att	  personerna	  i	  fråga	  svarat	  oseriöst	  eller	  
motsägelsefullt	  angående	  deras	  delaktighet	  i	  Östersunds	  källsortering.	  Av	  
återstående	  142	  deltagare	  var	  71	  procent	  mellan	  20-‐29	  år	  medan	  29	  procent	  var	  
mellan	  30-‐59	  år.	  Enligt	  personernas	  angivna	  postnummer	  var	  de	  bosatta	  i	  
Östersunds	  samtliga	  bostadsområden,	  spridningen	  var	  dock	  ojämn	  och	  till	  
exempel	  deltog	  enbart	  en	  person	  från	  Lugnvik	  i	  jämförelse	  tio	  personer	  från	  
Skogsmon	  (se	  Tabell	  2.).	  Enkätundersökningens	  bortfall	  och	  ojämna	  spridning	  
kan	  möjligen	  förklaras	  av	  hur	  frågorna	  formulerades	  och	  att	  
enkätundersökningen	  skickades	  till	  främst	  unga	  personer.	  Det	  har	  troligen	  
påverkat	  studiens	  validitet	  och	  en	  bättre	  fördelning	  mellan	  deltagarnas	  kön,	  
ålder	  samt	  bostadsområden	  hade	  skapat	  en	  högre	  objektivitet	  (Djurfeldt	  et	  al.,	  
2003).	  

95	  procent	  av	  personerna	  angav	  att	  de	  alltid	  eller	  delvis	  källsorterade	  var	  av	  53	  
procent	  använde	  Östersunds	  återvinningsstationer	  och	  47	  procent	  enbart	  
fastighetsnära	  insamling.	  En	  intressant	  iakttagelse	  var	  att	  24	  av	  52	  personer,	  
som	  delvis	  källsorterade,	  använde	  fastighetsnära	  insamling	  men	  inte	  
återvinningsstationer.	  Personerna	  var	  bosatta	  centrala	  Östersund	  med	  ett	  långt	  
avstånd	  till	  den	  närmaste	  anläggningen.	  Varför	  människor	  valde	  att	  delvis	  
källsortera	  framgick	  inte	  av	  enkätundersökningen	  men	  det	  indikerar	  att	  
personerna	  hade	  viljan	  men	  kanske	  inte	  möjligheten	  att	  sortera	  alla	  fraktioner.	  

Av	  dem	  som	  använde	  Östersunds	  återvinningsstationer	  transporterade	  sig	  71	  
procent	  men	  bil,	  19	  procent	  promenerade	  och	  10	  procent	  cyklade.	  Majoriteten	  
av	  personerna	  angav	  att	  resans	  syfte,	  utöver	  att	  källsortera,	  varierade	  från	  gång	  
till	  gång	  medan	  30	  procent	  besökte	  återvinningsstationer	  på	  väg	  till	  affärer	  och	  
28	  procent	  enbart	  för	  att	  källsortera.	  Personerna	  använde	  i	  regel	  den	  
återvinningsstation	  som	  låg	  närmast	  deras	  bostad	  oavsett	  transportmedel.	  
Däremot	  fick	  anläggningar	  lokaliserade	  vid	  affärer,	  köpcentrum	  och	  Östersunds	  
återvinningscentral	  (se	  Tabell	  2.,	  Nr.	  1,2,3)	  människor	  att	  transportera	  sig	  från	  
nära	  och	  avlägsna	  bostadsområden	  med	  bil.	  På	  frågan	  angående	  hur	  långt	  
människor	  var	  beredda	  att	  promenera	  för	  att	  källsortera	  svarade	  i	  genomsnitt	  
människor	  730	  meter.	  Avstånden	  personerna	  uppgav	  varierade	  mellan	  hundra	  
meter	  till	  två	  kilometer.	  

	  

	  

14

Viktor Stuguby



	   	  

	  

Tabell	  2.	  Tabellen	  visar	  det	  genomsnittliga	  betyget	  76	  personer	  gav	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  på	  en	  skala	  
från	  1	  till	  5	  angående	  tillgänglighet,	  placering,	  belysning,	  renlighet	  och	  tömning.	  

	  

	  

Det	  genomsnittliga	  betyget	  deltagarna	  gav	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  
var	  3	  av	  5	  angående	  tillgänglighet,	  placering	  och	  tömning	  samt	  2	  av	  5	  angående	  
belysning	  och	  renlighet.	  Betyget	  varierade	  dock	  mellan	  olika	  
återvinningsstationer	  och	  personerna	  använde	  inte	  alla	  anläggningar	  i	  lika	  stor	  
utsträckning	  (se	  Tabell	  2.).	  Enkätundersökningen	  förklarade	  dock	  aldrig	  
innebörden	  av	  kriterierna	  och	  hur	  till	  exempel	  renlighet	  definierades	  bestämde	  
individerna	  själva.	  Med	  andra	  ord	  representerar	  resultatet	  en	  subjektiv	  bild	  av	  
stadens	  återvinningsstationer	  och	  måste	  därför	  analyseras	  med	  viss	  försiktighet.	  
Trots	  det	  visar	  resultatet	  att	  återvinningsstationerna	  i	  Blå	  Center,	  Odenskog	  och	  
vid	  Odenhallen	  (Nr.	  5,	  6	  och	  7)	  var	  omtyckta	  enligt	  deltagarnas	  poängsättning.	  
Anläggningarna	  efter	  Lillsjövägen	  och	  i	  Skogsmon	  (Nr.	  9,	  11	  och	  12)	  fick	  däremot	  
ett	  sämre	  betyg,	  främst	  på	  grund	  av	  att	  belysningen	  och	  renligheten	  ansågs	  dålig	  
vid	  anläggningarna.	  	  

Varför	  somliga	  aldrig	  eller	  delvis	  källsorterade	  var	  främst	  på	  grund	  av	  en	  
okunskap	  angående	  återvinningsstationernas	  position	  eller	  att	  det	  var	  för	  långt	  
till	  den	  närmaste	  anläggningen.	  64	  procent	  av	  deltagarna	  hade	  gymnasium	  som	  
sin	  högst	  avslutade	  utbildning	  medan	  21	  procent	  var	  universitets-‐	  eller	  
högskoleutbildade.	  Övriga	  15	  procent	  av	  deltagarna	  hade	  en	  bakgrund	  inom	  
komvux,	  folkhögskola	  eller	  KY/HY-‐utbildning.	  Det	  fanns	  inget	  samband	  mellan	  
utbildningsgrad	  och	  människors	  delaktighet	  i	  källsorteringen.	  

På	  frågan	  hur	  människor	  upptäckt	  Östersunds	  återvinningsstationer	  angav	  60	  
procent	  av	  alla	  deltagare	  att	  de	  hade	  sett	  dem,	  21	  procent	  visste	  inte	  om	  att	  de	  
fanns,	  11	  procent	  via	  information	  eller	  reklam,	  10	  procent	  via	  internet	  och	  9	  
procent	  via	  en	  bekant.	  På	  frågan	  om	  stadens	  återvinningsstationer	  bör	  erbjuda	  
insamling	  av	  batterier,	  glödlampor,	  kläder	  och	  småelektronik	  svarade	  83	  och	  86	  
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procent	  ja	  angående	  batterier	  respektive	  glödlampor	  medan	  66	  och	  75	  procent	  
svarade	  ja	  angående	  kläder	  respektive	  småelektronik.	  

I	  enkätundersökningen	  ombads	  människor	  att	  placera	  ut	  en	  återvinningsstation	  
på	  valfri	  plats	  i	  Östersund.	  Enligt	  55	  personer	  som	  besvarade	  frågan	  angav	  
hälften	  att	  de	  skulle	  lokalisera	  en	  anläggning	  vid	  centrum	  eller	  centralt.	  Vilket	  
kan	  betyda	  i	  centrala	  Östersund	  eller	  centralt	  utifrån	  deras	  bostad.	  Vissa	  av	  dem	  
angav	  specifika	  platser	  i	  staden	  som	  till	  exempel	  Busstorget,	  Campus	  och	  
Badhusparken.	  Den	  resterande	  hälften	  angav	  andra	  platser	  runt	  omkring	  i	  
staden	  medan	  ett	  fåtal	  var	  nöjda	  med	  lokaliseringen	  samt	  antalet	  
återvinningsstationer	  som	  fanns	  idag.	  

Människor	  ombads	  även	  att	  skriva	  en	  kommentar,	  om	  det	  fanns	  något	  att	  
tillägga,	  angående	  enkätundersökningens	  innehåll.	  19	  personer	  kommenterade	  
enkäten	  och	  menade	  bland	  annat	  att	  renhållningen	  vid	  vissa	  
återvinningsstationer	  måste	  förbättras,	  att	  den	  fastighetsnära	  insamlingen	  
fungerar	  bra	  men	  att	  vissa	  fraktioner	  inte	  går	  att	  sortera	  på	  grund	  av	  att	  
behållare	  saknas.	  Till	  exempel	  kommenterade	  en	  student,	  bosatt	  vid	  Östersunds	  
Campus,	  att	  det	  gick	  att	  sortera	  tidningar	  i	  studentbostaden	  men	  inte	  kartong.	  
Personen	  menade	  att	  studenter	  använder	  kartong	  i	  högre	  utsträckning	  än	  
papperstidningar	  eftersom	  tidningar	  allt	  mer	  ersätts	  av	  digitala	  medier.	  

	  

5.2	  Lokalisering	  och	  utformning	  
	  

Den	  2/4	  -‐	  2014	  utfördes	  fältobservationer	  av	  Östersunds	  tolv	  
återvinningsstationer	  i	  syfte	  att	  undersöka	  anläggningarnas	  lokalisering	  och	  
utformning.	  Resultatet	  visade	  att	  samtliga	  återvinningsstationer	  var	  anpassade	  
för	  bilister	  och	  i	  regel	  lokaliserade	  vid	  parkeringar	  intill	  handelsplatser	  samt	  
bilvägar	  i	  utankanten	  av	  stadens	  bostadsområden.	  Många	  av	  anläggningarna	  var	  
etablerade	  i	  mindre	  centrum	  som	  idag	  saknar	  eller	  enbart	  består	  av	  ett	  fåtal	  
affärer.	  	  

Undersökningen	  utgick	  från	  ett	  antal	  kriterier	  och	  i	  Tabell	  3	  summeras	  aspekter	  
som	  skiljer	  återvinningsstationerna	  från	  varandra.	  Det	  vill	  säga	  att	  
anläggningarnas	  renlighet,	  tömning	  och	  skyltar	  med	  kontaktinformation	  har	  
observerats	  men	  inte	  inräknats	  i	  tabellen	  eftersom	  behovet	  bedömdes	  
tillfredsställas	  vid	  samtliga	  återvinningsstationer.	  Dessutom	  hade	  sju	  av	  tolv	  
anläggningar	  ett	  mindre	  staket	  av	  metall	  och	  i	  vissa	  fall	  buskar	  som	  inhägnade	  
platserna.	  Återvinningsstationerna	  6,	  9,	  11	  och	  12	  saknade	  däremot	  någon	  typ	  av	  
utsmyckning.	  Anläggningarna	  observerades	  dock	  vid	  ett	  tillfälle	  och	  det	  gav	  
troligen	  inte	  en	  heltäckande	  bild	  av	  återvinningsstationernas	  förhållande	  
eftersom	  vissa	  aspekter,	  som	  till	  exempel	  renlighet	  och	  tömning,	  är	  beroende	  av	  
den	  service	  FTI	  utför	  vid	  specifika	  tidpunkter.	  
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Eftersom	  alla	  återvinningsstationer	  var	  anpassade	  för	  bilister	  har	  främst	  
gångtrafikanter	  tagits	  i	  åtanke	  i	  undersökningen.	  Asterisk	  (*)	  i	  Tabell	  3	  hänvisar	  
till	  specifika	  förutsättningar	  eller	  genomförda	  åtgärder	  i	  omgivningen	  som	  
underlättar	  källsorteringen	  i	  anslutning	  till	  anläggningarna.	  Till	  exempel	  var	  det	  
enbart	  återvinningsstationerna	  i	  Lugnvik	  och	  Stadsdel	  Norr	  (se	  Tabell	  3.,	  Nr.	  1	  
och	  2)	  som	  erbjöd	  en	  anpassad	  belysning	  till	  anläggningarna.	  Övriga	  
återvinningsstationer	  saknade	  ljuskällor	  eller	  blev	  belysta	  av	  närliggande	  
bilvägar	  och	  bebyggelse.	  Ljuskällorna	  studerades	  dock	  på	  dagen	  vilket	  inte	  ger	  
en	  rättvis	  bild	  av	  hur	  belysningen	  vid	  anläggningarna	  fungerar	  nattetid.	  

Det	  var	  fem	  återvinningsstationer	  som	  bedömdes	  vara	  anpassade	  för	  
gångtrafikanter	  (se	  Tabell	  3.,	  Nr.	  1,	  5,	  7,	  8	  och	  10)	  och	  bedömningen	  baserades	  
på	  anläggningarnas	  lokalisering	  i	  förhållande	  till	  anslutande	  gångvägar.	  
Anläggningarna	  i	  Karlslund,	  Körfältet	  och	  Skogsmon	  centrum	  (Nr.	  3,	  4	  och	  11)	  
kunde	  människor	  promenera	  till	  men	  återvinningsstationerna	  var	  lokaliserade	  i	  
utkanten	  av	  parkeringar.	  Stadsdel	  Norr	  och	  Odenskog	  (Nr.	  2	  och	  6)	  bedömdes	  
inte	  uppfylla	  kriteriet	  på	  grund	  av	  deras	  avskilda	  lokalisering	  vid	  ett	  köpcentrum	  
respektive	  industriområde	  och	  anläggningarna	  vid	  Lillsjövägens	  värmeverk	  samt	  
vid	  Skogsmons	  vattentorn	  (Nr.	  9	  och	  12)	  tvingade	  människor	  att	  passera	  
bilvägar	  utan	  trottoarer	  och	  övergångställen.	  

Alla	  återvinningsstationer	  förutom	  tre	  stycken	  var	  placerade	  på	  mark	  av	  asfalt	  
och	  asterisk	  (*)	  i	  Tabell	  3	  hänvisar	  till	  den	  markberedning	  som	  specifikt	  
genomförts	  i	  anslutning	  till	  källsorteringen.	  Anläggningarna	  i	  Karlslund,	  Fjällmon	  
och	  Skogsmons	  vattentorn	  (Nr.	  3,	  10	  och	  12)	  stod	  på	  mark	  av	  grus	  och	  hål	  i	  
marken	  indikerade	  att	  vattensamlingar	  uppstår	  vid	  nederbörd.	  Det	  kan	  påverka	  
den	  faktiska	  och	  upplevda	  renligheten	  vid	  återvinningsstationerna	  samt	  försvåra	  
källsorteringen	  om	  det	  till	  exempel	  är	  lerigt	  på	  marken.	  

Kriteriet	  Parkering	  summeras	  i	  Tabell	  3	  på	  grund	  av	  att	  över	  hälften	  av	  alla	  
återvinningsstationer	  var	  lokaliserade	  på	  eller	  intill	  en	  parkering	  medan	  
Klädinsamling	  beskriver	  den	  enda	  övriga	  insamlingen	  som	  bedrevs	  vid	  
anläggningarna.	  Det	  fanns	  dock	  ett	  undantag	  och	  det	  var	  Körfältets	  (Nr.	  4)	  
återvinningsstationen	  som	  erbjöd	  människor	  att	  återvinna	  kläder	  och	  batterier.	  

Den	  enda	  anläggningen	  som	  uppfyllde	  undersökningens	  alla	  kriterier,	  bortsett	  
från	  parkering	  och	  klädinsamling	  som	  inte	  var	  några	  direkta	  kriterier,	  var	  
återvinningsstationen	  intill	  en	  bensinmack	  i	  förorten	  Lugnvik	  (Nr.	  1).	  Övriga	  
anläggningar	  hade	  en	  eller	  flera	  brister	  och	  den	  som	  var	  sämst	  utifrån	  ett	  
användarperspektiv	  var	  återvinningsstationen	  vid	  Skogsmons	  vattentorn	  (Nr.	  
12).	  
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Tabell	  3.	  Tabellen	  visar	  vart	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  är	  lokaliserade	  och	  hur	  omgivningen	  är	  utformad.	  X*	  
=	  Specifika	  förutsättningar	  eller	  genomförda	  åtgärder	  i	  omgivningen	  som	  underlättar	  källsorteringen	  i	  anslutning	  till	  
anläggningarna.	  X	  =	  Återvinningsstationen	  uppfyller	  kriteriet	  men	  inga	  specifika	  åtgärder	  har	  genomförts	  i	  syfte	  att	  
förenkla	  källsorteringen.	  –	  =	  Återvinningsstationen	  uppfyller	  inte	  kriteriet.	  

	  

	  

5.3	  Statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalys	  
	  

Två	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalyser	  har	  genomförts	  i	  syfte	  att	  undersöka	  
dagens	  återvinningsstationer	  och	  presentera	  ett	  antal	  lokaliseringsalternativ.	  
Alla	  anläggningar	  var	  tillgängliga	  med	  bil	  och	  därför	  fokuserar	  resultatet	  på	  
gångtrafikanter.	  

Kategorin	  Befolkning	  i	  Tabell	  4	  och	  5	  beskriver	  en	  återvinningsstations	  
tillgänglighet.	  Tillgängligheten	  baseras	  på	  hur	  många	  bostadsområden,	  med	  
tillhörande	  totalbefolkning,	  en	  anläggning	  omfattar	  inom	  500	  meter.	  Om	  en	  
återvinningsstation	  har	  omfattat	  flera	  bostadsområden	  har	  befolkningen	  från	  
respektive	  bostadsområde	  adderats	  med	  varandra.	  Till	  exempel	  inrymmer	  
anläggningen	  i	  Blå	  Center	  (se	  Tabell	  4.,	  Nr.	  5.)	  tre	  adderade	  bostadsområden,	  och	  
därmed	  tre	  befolkningar,	  i	  jämförelse	  med	  Skogsmon	  (Nr.	  11	  och	  12)	  som	  enbart	  
inrymmer	  ett	  bostadsområde	  och	  därmed	  en	  befolkning.	  Statistik-‐	  
tillgänglighetsanalysen	  studerade	  den	  totala	  befolkningen	  i	  Östersund	  eftersom	  
den	  utgick	  ifrån	  att	  alla	  människor	  producerar	  hushållsavfall	  som	  delvis	  måste	  
källsorteras.	  Därtill	  tog	  analysen	  ingen	  hänsyn	  till	  hur	  befolkningen	  var	  fördelad	  
i	  respektive	  bostadsområde	  eftersom	  behovet	  av	  återvinningsstationer	  varierar	  
på	  grund	  av	  eventuell	  fastighetsnära	  insamling	  i	  flerbostadshus	  (Nielsen,	  2012).	  
Med	  andra	  ord	  är	  den	  en	  grov	  generalisering	  av	  tillgängligheten	  men	  indikerar	  
samtidigt	  hur	  många	  människor	  som	  kan	  tänkas	  använda	  en	  anläggning	  utifrån	  
dess	  position.	  Tabellerna	  förtydligas	  av	  tillhörande	  kartor	  som	  ger	  en	  bild	  av	  
återvinningsstationernas	  exakta	  positioner	  och	  buffertzoner	  (se	  Figur	  2	  och	  3).	  	  
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5.3.1	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  
	  

Resultatet	  av	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  visade	  att	  vägarna	  i	  
anslutning	  till	  återvinningsstationerna	  trafikerades	  av	  relativt	  många	  fordon	  per	  
vecka	  (se	  Tabell	  4.).	  Rådhusgatan	  (Nr.	  7)	  vid	  mataffären	  Odenhallen	  i	  Odensala	  
trafikerades	  av	  12	  992	  fordon	  och	  hade	  därmed	  det	  högsta	  trafikflödet	  i	  
jämförelse	  med	  övriga	  anläggningar.	  Det	  lägsta	  trafikflödet	  hade	  Storfjällvägen	  i	  
Fjällmon	  (Nr.	  10)	  följt	  av	  Lillsjövägen	  (Nr.	  9)	  söder	  om	  Tranbärsvägen.	  Det	  
saknades	  statistik	  över	  Sollidenvägen	  (Nr.	  3)	  men	  utifrån	  befolkningsstatistiken	  
uppskattas	  cirka	  2	  000	  fordon	  trafikera	  vägen	  i	  bostadsområdet.	  I	  genomsnitt	  
passerade	  4	  545	  fordon	  per	  vecka	  Östersunds	  återvinningsstationer.	  

Anläggningen	  i	  Blå	  Center	  (se	  Tabell	  4.,	  Nr	  5.)	  omfattade	  tre	  bostadsområden	  och	  
hade	  därmed	  den	  bästa	  tillgängligheten	  utifrån	  hur	  många	  människor	  som	  
förväntades	  använda	  återvinningsstationen.	  Den	  lägsta	  befolkningen	  hade	  
återvinningsstationerna	  i	  Stadsdel	  Norr	  (Nr.	  2.)	  och	  Odeskog	  (Nr.	  6.)	  som	  
omfattade	  236	  respektive	  299	  personer.	  Anläggningarna	  hade	  dock	  ett	  relativt	  
högt	  trafikflöde	  och	  var	  lokaliserade	  vid	  ett	  köpcentrum	  samt	  Östersund	  
återvinningscentral	  i	  ett	  industriområde.	  

Enligt	  nätverksanalysen	  utnyttjade	  inte	  Östersunds	  återvinningsstationer	  sin	  
maximala	  tillgänglighet	  på	  grund	  av	  att	  många	  av	  dem	  var	  lokaliserade	  i	  
utkanten	  av	  stadens	  bostadsområden.	  Det	  vill	  säga	  att	  anläggningarnas	  
buffertzoner	  generellt	  ockuperades	  av	  lika	  många	  oanvändbara	  ytor	  som	  
bostäder	  med	  potentiella	  användare.	  Det	  var	  därmed	  enbart	  
återvinningsstationerna	  vid	  Blå	  Center	  och	  Odenhallen	  (Nr.	  5	  och	  7)	  som	  
bedömdes	  utnyttja	  sin	  maximala	  tillgänglighet.	  Det	  bidrog	  till	  att	  enbart	  fyra	  av	  
tolv	  anläggningar	  ansågs	  omfatta	  flera	  bostadsområden.	  I	  genomsnitt	  användes	  
Östersund	  återvinningsstationer	  av	  2	  038	  människor	  inom	  500	  meter.	  
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Tabell	  4.	  Tabellen	  visar	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer.	  Trafik	  beskriver	  antalet	  fordon	  per	  vecka	  som	  passerar	  på	  
intilliggande	  vägar	  vid	  anläggningarna	  och	  Befolkning	  hur	  många	  människor	  som	  bor	  i	  respektive	  bostadsområde	  som	  
den	  berörda	  återvinningsstationen	  omfattar.	  Asterisk	  (*)	  beskriver	  vilken	  vägsträcka	  numret	  representerar	  och	  vilka	  
bostadsområden	  som	  har	  adderats	  med	  varandra	  på	  grund	  av	  att	  återvinningsstationen	  omfattar	  flera	  bostadsområden	  
inom	  500	  meter.	  Siffrorna	  i	  parentes	  under	  Befolkning*	  beskriver	  vilka	  nyckeltal	  bostadsområdena	  är	  kopplad	  till	  enligt	  
Östersunds	  kommuns	  register.	  
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Figur	  2.	  Kartan	  visar	  vart	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  är	  lokaliserade	  idag.	  Ringarna	  symboliserar	  
anläggningarnas	  buffertzoner	  på	  500	  meter	  och	  vilka	  bostadsområden	  som	  omfattas	  av	  dem.	  Den	  mörkgrå	  färgen	  visar	  
bostäder,	  den	  ljusgråa	  färgen	  andra	  verksamheter	  och	  den	  vita	  färgen	  områden	  inom	  Östersunds	  gränser	  som	  består	  av	  
obebyggda	  områden.	  
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5.3.2	  Uppsatsens	  lokaliseringsalternativ	  
	  

Resultatet	  av	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  visar	  att	  fjorton	  
återvinningsstationer	  kan	  erbjuda	  majoriteten	  av	  Östersunds	  befolkning	  
källsortering	  till	  fots	  och	  med	  bil.	  Sex	  av	  anläggningarna	  kunde	  behålla	  sin	  
position,	  fem	  omlokaliserades	  och	  tre	  nyetablerades.	  Utöver	  det	  presenteras	  tre	  
återvinningsstationer	  som	  inte	  uppfyllde	  analysens	  kriterier	  men	  som	  motiveras	  
av	  deras	  position.	  

Resultatet	  visar	  att	  tre	  återvinningsstationer	  (se	  Tabell	  5.,	  Nr.	  3,	  8	  och	  9.)	  har	  
över	  11	  000	  fordon	  som	  passerar	  anläggningarnas	  vägar	  per	  vecka.	  Den	  i	  
Karlslund	  (Nr.	  3)	  omlokaliserades	  från	  Sollidenvägen	  till	  Genvägen	  vid	  
Östersunds	  tennishall,	  mitt	  i	  mellan	  två	  bostadsområden,	  och	  kom	  därmed	  att	  
inrymma	  2	  805	  istället	  för	  1	  320	  personer.	  Återvinningsstationen	  på	  Söder	  (Nr.	  
8)	  nyetablerades	  vid	  en	  mataffär	  och	  placerades	  efter	  Rådhusgatan	  likt	  den	  
befintliga	  anläggningen	  vid	  affären	  Odenhallen	  i	  Odensala	  (Nr.	  9).	  

Lugnvik	  och	  Skogsmons	  tre	  tidigare	  återvinningsstationer	  (se	  Tabell	  5.,	  Nr.	  1,	  13	  
och	  14)	  omlokaliserades	  till	  centralare	  platser	  och	  fick	  till	  följd	  att	  
tillgängligheten	  ökade	  men	  trafikflödet	  minskade.	  Skogsmons	  två	  anläggningar	  
omlokaliserades	  från	  centrum	  och	  vattentornet	  till	  centrala	  Skogsmon	  och	  
Ängsmon.	  Omlokaliseringen	  motiverades	  av	  att	  anläggningarna	  inte	  utnyttjade	  
sin	  maximala	  tillgänglighet	  eftersom	  återvinningsstationerna	  var	  lokaliserade	  i	  
utkanten	  av	  bostadsområdet.	  Ängsmon	  saknade	  dessutom	  en	  tidigare	  
återvinningsstation	  och	  fick	  därmed	  sitt	  behov	  tillfredställt	  tackvare	  
omlokaliseringen.	  

Återvinningsstationerna	  efter	  Lillsjövägen	  i	  Odensala	  (se	  Tabell	  5.,	  10	  och	  11)	  
var	  inte	  optimalt	  lokaliserade	  enligt	  analysens	  tillgänglighetskriterier.	  
Anläggningarnas	  buffertzoner	  ockuperades	  av	  lika	  mycket	  skog	  och	  gräsytor	  
som	  bostäder	  med	  potentiella	  användare.	  Trots	  det	  fick	  återvinningsstationerna	  
behålla	  sin	  position	  eftersom	  det	  var	  svårt	  att	  identifiera	  lämpliga	  platser	  utifrån	  
statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen.	  Arbetet	  försvårades	  av	  områdets	  avlånga	  
form	  och	  osammanhängande	  bebyggelse	  med	  få	  öppna,	  centralt	  belägna,	  ytor.	  
Återvinningsstationerna	  vid	  Körfältet,	  Blå	  Center	  och	  Fjällmon	  (Nr.	  6,	  7	  och	  12)	  
fick	  också	  behålla	  sina	  positioner	  eftersom	  platserna	  ansågs	  tillräckligt	  goda	  
enligt	  analysens	  kriterier.	  

En	  av	  tre	  nyetablerade	  återvinningsstationer	  lokaliserades	  i	  centrala	  Östersund	  
vid	  Toméegränd	  (Nr.	  4)	  och	  två	  i	  Odenslund	  samt	  på	  Söder	  (Nr.	  5	  och	  8).	  
Anläggningen	  i	  Odenslund	  kom	  att	  inrymma	  flest	  människor	  av	  alla	  
återvinningsstationer	  men	  hade	  på	  samma	  gång	  det	  lägsta	  trafikflödet.	  
Lokaliseringen	  motiveras	  av	  den	  goda	  tillgängligheten	  och	  att	  Skolgatan	  ansluter	  
till	  Stuguvägen	  med	  ett	  högt	  trafikflöde.	  

Anläggningarna	  i	  Stadsdel	  Norr,	  Lillänge	  och	  Odenskog	  (se	  Tabell	  5.,	  A,	  B	  och	  C)	  
uppfyllde	  inte	  analysens	  kriterier	  men	  motiveras	  av	  deras	  trafikflöde	  och	  
position	  vid	  två	  köpcentrum	  samt	  Östersunds	  återvinningscentral.	  Människor	  
kan	  inte	  promenera	  till	  anläggningarna	  men	  personer	  med	  bil	  antas	  kombinera	  
källsorteringen	  med	  inköp	  av	  nya	  varor	  eller	  vid	  återvinning	  av	  övrigt	  avfall.	  
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I	  genomsnitt	  passerade	  5	  059	  fordon	  per	  vecka	  uppsatsens	  lokaliserade	  
återvinningsstationer	  och	  2	  875	  människor	  kan	  använda	  dem	  inom	  500	  meter.	  	  

Fältobservationen	  visade	  att	  samtliga	  platser	  var	  tillgängliga	  för	  människor	  till	  
fots	  och	  med	  bil.	  Det	  vill	  säga	  att	  gång-‐	  och	  bilvägar	  låg	  i	  anslutning	  till	  platserna.	  
Sex	  av	  åtta	  hade	  lokaliserats	  på	  parkeringar	  i	  anslutning	  bostadsområden	  och	  två	  
av	  åtta	  på	  grönområden.	  Anläggningen	  i	  Odenslund	  (se	  Tabell	  5.,	  Nr.	  5)	  var	  
lokaliserad	  i	  närheten	  av	  en	  skola	  medan	  övriga	  platser	  ansågs	  säkra	  i	  
förhållande	  till	  sin	  omgivning.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

23

Optimerad lokalisering av Östersunds återvinningsstationer



	   	  

Tabell	  5.	  Tabellen	  visar	  Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer.	  Trafik	  beskriver	  antalet	  fordon	  per	  vecka	  som	  passerar	  på	  
intilliggande	  vägar	  vid	  anläggningarna	  och	  Befolkning	  hur	  många	  människor	  som	  bor	  i	  respektive	  bostadsområde	  som	  
den	  berörda	  återvinningsstationen	  omfattar.	  Asterisk	  (*)	  beskriver	  vilken	  vägsträcka	  numret	  representerar	  och	  vilka	  
bostadsområden	  som	  har	  adderats	  med	  varandra	  på	  grund	  av	  att	  återvinningsstationen	  omfattar	  flera	  bostadsområden	  
inom	  500	  meter.	  Siffrorna	  i	  parentes	  under	  Befolkning*	  beskriver	  vilka	  nyckeltal	  bostadsområdena	  är	  kopplad	  till	  enligt	  
Östersunds	  kommuns	  register.	  
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Figur	  3.	  Kartan	  visar	  uppsatsens	  lokaliseringsförslag	  av	  fjorton	  återvinningsstationer.	  Ringarna	  symboliserar	  
anläggningarnas	  buffertzoner	  på	  500	  meter	  och	  vilka	  bostadsområden	  som	  omfattas	  av	  dem.	  Den	  mörkgrå	  färgen	  visar	  
bostäder,	  den	  ljusgråa	  färgen	  andra	  verksamheter	  och	  den	  vita	  färgen	  områden	  inom	  Östersunds	  gränser	  som	  består	  av	  
obebyggda.	  
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6.	  Diskussion	  
	  

Av	  enkätundersökningens	  142	  deltagare	  använde	  53	  procent	  Östersunds	  
återvinningsstationer	  var	  av	  majoriteten	  tog	  bilen	  till	  stadens	  anläggningar.	  
Generellt	  använde	  deltagarna	  den	  återvinningsstation	  som	  låg	  närmast	  deras	  
bostad	  men	  personer	  var	  benägna	  att	  transportera	  sig	  längre	  om	  en	  anläggning	  
var	  lokaliserad	  vid	  stadens	  mataffärer,	  köpcentrum	  och	  återvinningscentral.	  Det	  
bekräftar	  att	  resans	  längd	  motiveras	  av	  resans	  syfte	  och	  att	  människor	  färdas	  
längre	  om	  källsorteringen	  kan	  kombineras	  med	  andra	  ärenden	  (Belton	  et	  al.,	  
1994;	  Pilar	  et	  al.,	  2004;).	  Majoriteten	  av	  deltagarna	  angav	  att	  resans	  syfte	  
varierade	  från	  gång	  till	  gång	  medan	  30	  procent	  besökte	  återvinningsstationerna	  
på	  väg	  till	  affärer.	  En	  kombinerad	  resa	  kan	  minska	  fordonens	  miljöbelastning	  i	  
förhållande	  till	  en	  enskild	  resa	  (FTI,	  2014:1;	  Butler	  &	  Hooper,	  2010)	  men	  
Östersunds	  kommun	  (2005)	  har	  inte	  uppfyllt	  sin	  målsättning	  att	  erbjuda	  sina	  
invånare	  ett	  insamligsystem	  som	  minskar	  människors	  biltransporter.	  

FTI	  (2014:1)	  har	  som	  målsättning	  att	  gångavståndet	  ska	  vara	  max	  400	  meter	  
från	  en	  återvinningsstation	  till	  det	  närmaste	  bostadsområdet.	  Enligt	  
enkätundersökningen	  var	  människor	  beredda	  att	  promenera	  i	  genomsnitt	  730	  
meter	  för	  att	  källsortera	  och	  det	  överensstämmer	  med	  avståndet	  på	  mellan	  500	  
till	  1	  000	  meter	  som	  tidigare	  studier	  presenterar	  (Belton	  et	  al.,	  1994;	  Pilar	  et	  al.,	  
2004;	  Butler	  &	  Hooper,	  2000).	  Resultat	  visade	  dessutom	  att	  24	  av	  52	  personer,	  
som	  delvis	  källsorterade,	  använde	  sin	  fastighetsnära	  insamling	  men	  inte	  stadens	  
återvinningsstationer.	  Det	  indikerar	  att	  personerna	  hade	  viljan	  men	  kanske	  inte	  
möjligheten	  att	  sortera	  alla	  fraktioner.	  Enligt	  Pilar	  et	  al.	  (2004)	  ökar	  en	  
återvinningsstations	  attraktionskraft	  om	  den	  erbjuder	  insamling	  av	  många	  
fraktioner	  och	  majoriteten	  av	  deltagarna	  önskade	  att	  Östersunds	  
återvinningsstationer	  kunde	  erbjuda	  en	  övrig	  insamling	  av	  batterier,	  
glödlampor,	  kläder	  och	  småelektronik.	  Det	  kräver	  dock	  att	  FTI	  eller	  kommunen	  
samarbetar	  med	  övriga	  materialbolag	  (Nielsen,	  2012)	  men	  kan	  vara	  ett	  
alternativ	  till	  en	  omlokalisering	  eller	  förbättrad	  utformning	  i	  syfte	  att	  öka	  
människors	  motivation	  till	  att	  promenera	  längre	  för	  att	  källsortera.	  Idag	  
erbjuder	  Östersunds	  återvinningsstationer,	  förutom	  insamling	  av	  förpackningar	  
och	  tidningar,	  en	  övrig	  insamlig	  av	  kläder.	  Men	  enligt	  enkätundersökningen	  var	  
intresset	  för	  klädinsamling	  relativt	  lågt	  i	  förhållande	  till	  en	  insamling	  av	  
batterier,	  glödlampor	  och	  småelektronik.	  

Deltagarna	  gav	  Östersunds	  återvinningsstationers	  tillgänglighet	  och	  position	  ett	  
relativt	  högt	  betyg	  och	  resultat	  kan	  förklaras	  av	  att	  människor	  bedömde	  dem	  
utifrån	  sig	  egen	  situation.	  Det	  vill	  säga	  hur	  bra	  lokaliseringen	  var	  i	  förhållande	  till	  
källsortering	  med	  bil	  eftersom	  majoriteten	  av	  personerna	  använde	  det	  
transportmedlet.	  Belysningen	  fick	  däremot	  ett	  generellt	  lågt	  betyg	  och	  en	  
intressant	  iakttagelse	  var	  att	  till	  exempel	  Lugnvik	  och	  Stadsdel	  Norr	  som	  hade	  en	  
anpassad	  belysning	  fick	  ett	  sämre	  betyg	  i	  jämförelse	  med	  Blå	  Center	  och	  
Odenhallen	  som	  saknade	  specifika	  ljuskällor.	  Jarlebro	  (2004)	  talar	  om	  social	  
kontroll	  och	  hur	  den	  påverkas	  av	  sin	  omgivning.	  Varför	  till	  exempel	  Odenhallens	  
återvinningsstation	  upplevdes	  som	  mer	  belyst	  i	  jämförelsen	  med	  Stadsdel	  Norr	  
kan	  förklaras	  av	  anläggningarnas	  position	  vid	  en	  mataffär	  i	  ett	  bostadsområde	  
kontra	  ett	  köpcentrum.	  Det	  vill	  säga	  att	  den	  sociala	  kontrollen	  och	  upplevda	  
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tryggheten	  infinner	  sig	  i	  Odenhallens	  bostadsområde	  men	  inte	  vid	  Stadsdel	  
Norrs	  köpcentrum.	  Däremot	  fick	  återvinningsstationen	  i	  Odenskog	  ett	  högt	  betyg	  
trots	  att	  anläggningen	  var	  lokaliserad	  i	  ett	  industriområde	  och	  det	  beskriver	  
svårigheten	  i	  att	  etablera	  anläggningar	  eftersom	  platskänslan	  regleras	  av	  flera	  
sociala	  processer.	  Det	  tycks	  dock	  vara	  bättre	  att	  lokalisera	  en	  återvinningsstation	  
där	  den	  sociala	  kontrollen	  inte	  är	  beroende	  av	  dygnets	  ljusa	  timmar	  i	  syfte	  att	  
erbjuda	  människor	  källsortering	  när	  det	  passar	  dem.	  

11	  procent	  av	  enkätundersökningens	  deltagare	  fick	  vetskap	  om	  Östersunds	  
återvinningsstationer	  via	  information	  medan	  hela	  60	  procent	  upptäckte	  
anläggningarna	  genom	  att	  se	  dem.	  Enligt	  Jarlbro	  (2004)	  är	  kommunikation	  ett	  
svagt	  styrmedel	  i	  jämförelse	  med	  ekonomiska	  och	  praktiska	  åtgärder	  vilket	  
motiverar	  en	  centralare	  lokalisering	  av	  stadens	  återvinningsstationer.	  En	  
anläggnings	  inhägnad	  och	  design	  kan	  förbättra	  den	  visuella	  miljön	  och	  därmed	  
ett	  insamlingssystems	  attraktionskraft	  (Boverket,	  2011).	  Fältobservationerna	  
visade	  att	  sju	  anläggningar	  var	  inhägnade	  av	  ett	  mindre	  metallstaket	  och	  två	  
återvinningsstationer	  hade	  en	  anpassad	  belysning	  respektive	  asfalterad	  plats	  (se	  
Tabell	  3.).	  Enligt	  Douglas	  (1996)	  är	  återvinningsstationer	  en	  skrymmande	  
verksamhet	  som	  människor	  generellt	  inte	  vill	  se	  i	  sin	  närmiljö	  och	  Östersunds	  
anläggningar	  var	  inte	  visuellt	  attraktiva	  vilket	  kan	  förklara	  varför	  majoriteten	  av	  
dem	  var	  lokaliserade	  på	  relativt	  avlägsna	  platser.	  Om	  människor	  ska	  acceptera	  
ett	  centralt	  och	  mer	  optimalt	  insamlingssystem	  så	  bör	  anläggningarna	  utformas	  
så	  att	  de	  smälter	  in	  i	  den	  miljö	  där	  de	  etableras	  och	  på	  platser	  som	  uppmuntrar	  
förbipasserande	  människor	  att	  källsortera.	  

	  

6.1	  Statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalys	  
	  

Enligt	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  utnyttjade	  inte	  Östersunds	  
återvinningsstationer	  sin	  maximala	  tillgänglighet	  och	  anläggningarnas	  
buffertzoner	  ockuperades	  generellt	  av	  lika	  många	  oanvändbara	  ytor	  som	  
bostäder	  med	  potentiella	  användare.	  Många	  av	  stadens	  återvinningsstationer	  var	  
etablerade	  i	  mindre	  centrum	  intill	  bostadsområden.	  Ett	  centrum	  refererar	  till	  en	  
central	  plats	  men	  i	  realiteten	  var	  serviceutbudet	  dåligt	  och	  centrumens	  
lokalisering	  avskild	  i	  förhållande	  till	  befolkningens	  bostäder.	  Med	  andra	  ord	  var	  
till	  exempel	  Körfältet,	  Fjällmon	  och	  Skogsmon	  centrum	  inte	  optimala	  platser	  
utifrån	  ett	  tillgänglighetsperspektiv	  och	  deras	  attraktionskraft	  har	  troligen	  
minskat	  med	  tiden	  till	  följd	  av	  att	  affärer	  samt	  andra	  verksamheter	  försvunnit.	  
Ett	  centrum	  är	  därför	  inte	  automatiskt	  en	  optimal	  plats	  för	  ett	  insamlingssystem	  
och	  FTI	  samt	  Östersunds	  kommun	  kan	  behöva	  omvärdera	  centrumens	  funktion	  i	  
syfte	  att	  etablera	  ett	  tillgängligt	  insamlingssystem.	  	  
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Trots	  det	  behöll	  uppsatsens	  lokaliseringsalternativ	  Körfältet	  och	  Fjällmons	  
befintliga	  återvinningsstationer	  eftersom	  enkätundersökningens	  deltagare	  var	  
relativt	  nöjda	  med	  deras	  tillgänglighet	  och	  position	  (se	  Tabell	  2.).	  Det	  var	  
dessutom	  svårt	  att	  identifiera	  mer	  optimala	  platser	  i	  vissa	  bostadsområden	  på	  
grund	  av	  deras	  konstruktion.	  Det	  vill	  säga	  att	  lokaliseringen	  begränsades	  av	  hur	  
främst	  bilvägar	  var	  placerade	  i	  förhållande	  till	  bebyggelsen	  och	  i	  regel	  gick	  
vägarna	  runt	  bostadsområden	  istället	  för	  att	  till	  exempel	  passera	  igenom	  dem.	  
En	  centralare	  och	  mer	  optimal	  lokalisering	  hade	  tvingat	  anläggningarna	  att	  
etableras	  intill	  infartsvägar	  och	  det	  ansågs	  inte	  rimligt	  på	  grund	  av	  ett	  ökat	  
trafikflöde	  i	  det	  berörda	  bostadsområdet.	  

Studiens	  lokaliseringsalternativ	  behöll	  även	  återvinningsstationerna	  i	  Blå	  Center,	  
Odenhallen	  och	  längst	  med	  Lillsjövägen	  (se	  Tabell	  5.).	  Enligt	  statistik-‐	  och	  
tillgänglighetsanalysen	  hade	  Blå	  Center	  och	  Odenhallen	  en	  optimal	  lokalisering	  
och	  människor	  i	  enkätundersökningen	  var	  positiva	  till	  deras	  position	  samt	  
service.	  Däremot	  fick	  anläggningarna	  efter	  Lillsjövägen	  ett	  lågt	  betyg	  och	  deras	  
lokalisering	  ansågs	  inte	  optimal.	  Beslutet	  att	  behålla	  återvinningsstationernas	  
position	  motiverades	  av	  bostadsområdets	  konstruktion.	  Anläggningarna	  ansågs	  
dock	  ligga	  på	  fel	  sida	  om	  vägen	  i	  förhållande	  till	  närliggande	  bostadsområden.	  En	  
lokal	  omlokalisering	  av	  till	  exempel	  återvinningsstationen	  intill	  Lillsjövägens	  
värmeverk	  till	  Lillsjön	  centrum,	  en	  omlokalisering	  på	  omkring	  150	  meter,	  hade	  
ökat	  tillgängligheten	  och	  den	  upplevda	  tryggheten.	  

Enligt	  statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  uppfyllde	  FTI	  (2014:1)	  till	  viss	  del	  
deras	  målsättning	  att	  etablera	  återvinningsstationer	  inom	  400	  meter	  från	  
närmaste	  bostadsområde.	  Det	  säger	  däremot	  ingenting	  om	  tillgängligheten	  
eftersom	  majoriteten	  av	  gångtrafikanterna	  begränsades	  att	  källsortera.	  Det	  är	  
därmed	  tveksamt	  om	  återvinningsstationerna	  lever	  upp	  till	  FTI	  (2014:1)	  och	  
Östersunds	  kommuns	  (2005)	  målsättning	  att	  erbjuda	  befolkningen	  ett	  centralt	  
och	  tillgängligt	  insamlingssystem.	  

Fem	  återvinningsstationer	  omlokaliserades	  i	  syfte	  att	  öka	  deras	  tillgänglighet	  
och	  därmed	  insamling	  av	  hushållsavfall.	  Återvinningsstationen	  i	  Lugnvik	  var	  den	  
enda	  anläggningen	  som	  levde	  upp	  till	  kriterierna	  enligt	  fältobservationen	  och	  
fick	  ett	  bra	  betyg	  av	  den	  person	  som	  bedömde	  den	  i	  enkätundersökningen.	  Trots	  
det	  omlokaliserade	  återvinningsstationen	  till	  en	  parkering	  i	  centrala	  Lugnvik	  och	  
kom	  därmed	  att	  inrymma	  två	  hela	  bostadsområden	  inom	  500	  meter.	  
Omlokaliseringen	  motiveras	  av	  att	  människor	  dagligen	  vistas	  i	  området	  och	  att	  
den	  sociala	  kontrollen	  därmed	  ökar	  i	  förhållande	  till	  den	  tidigare	  lokaliseringen	  
intill	  en	  avlägsen	  bensinmack.	  

Anläggningen	  i	  Stadsdel	  Norr	  levde	  inte	  upp	  till	  statistik-‐	  och	  
tillgänglighetsanalysens	  kriterium	  trots	  att	  den	  användes	  av	  många	  personer	  och	  
i	  genomsnitt	  fick	  ett	  högt	  betyg.	  Den	  omlokaliserade	  därför	  till	  bostadsområdet	  i	  
Stadsdel	  Norr	  och	  kom	  därmed	  att	  öka	  sitt	  trafikflöde	  med	  cirka	  1	  500	  fordon	  
per	  vecka	  och	  inrymma	  flera	  tusen	  invånare	  från	  olika	  bostadsområden.	  
Återvinningsstationen	  efter	  Sollidenvägen	  saknade	  trafikstatistik	  men	  
omlokaliserades	  trots	  det	  till	  Genvägen	  som	  hade	  ett	  av	  de	  högsta	  trafikflödena	  i	  
Östersund	  med	  över	  11	  000	  fordon	  per	  vecka	  och	  kom	  att	  omfatta	  två	  
bostadsområden	  istället	  för	  ett.	  
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Anläggningarna	  i	  Skogsmon	  minskade	  sitt	  trafikflöde	  på	  grund	  av	  
omlokaliseringen	  men	  det	  motiveras	  av	  att	  tillgänglighet	  istället	  ökade	  och	  att	  ett	  
mindre	  fordonsberoende	  insamlingssystem	  skapades.	  Återvinningsstationen	  i	  
Skogsmon	  centrum	  var	  den	  enda	  anläggningen	  som	  flyttades	  från	  ett	  centrum	  
eftersom	  det	  låg	  i	  utkanten	  av	  bostadsområdet	  och	  därmed	  inte	  utnyttjade	  sin	  
maximala	  tillgänglighet	  trots	  att	  infrastrukturen	  möjliggjorde	  en	  optimalare	  
lokalisering.	  Det	  vill	  säga	  att	  det	  fanns	  vägar	  som	  passerade	  igenom	  
bostadsområdet	  och	  därmed	  möjliggjorde	  en	  centralare	  lokalisering	  med	  bättre	  
tillgänglighet.	  Skogsmon	  var	  ett	  av	  få	  bostadsområden	  som	  dessutom	  hade	  två	  
återvinningsstationer	  medan	  Ängsmon	  saknade	  en	  anläggning	  trots	  sin	  
förhållandevis	  stora	  befolkning.	  Anläggningen	  vid	  Skogsmons	  vattentorn	  
omlokaliserades	  därför	  till	  Ängsmon	  centrum	  i	  syfte	  att	  tillfredställa	  
bostadsområdets	  behov.	  

Tre	  återvinningsstationer	  nyetablerades,	  en	  centralt	  i	  Östersund	  och	  två	  söder	  
om	  staden.	  Det	  sakandes	  tidigare	  anläggningar	  i	  områdena	  och	  deltagarna	  i	  
enkätundersökningen	  önskade	  en	  centralare	  lokalisering	  av	  
återvinningsstationer	  i	  staden.	  Enligt	  Douglas	  (1996)	  är	  plastbrist,	  buller	  och	  
dålig	  lukt	  ett	  problem	  vid	  etableringen	  av	  återvinningsstationer	  i	  tätbebyggda	  
områden	  och	  uppsatsens	  menar	  att	  de	  nyetablerade	  anläggningar	  bör	  utformas	  i	  
enlighet	  med	  den	  befintliga	  miljön.	  Det	  vill	  säga	  att	  behållare	  till	  exempel	  grävs	  
ner	  i	  syfte	  att	  skapa	  en	  visuellt	  attraktivare	  miljö	  utan	  eventuella	  bieffekter	  
(Boverkets,	  2011).	  Enligt	  fältobservationen	  lokaliserades	  en	  av	  anläggningarna	  
intill	  en	  skola	  vilket	  inte	  är	  en	  optimal	  placering	  utifrån	  ett	  säkerhetsperspektiv	  
eftersom	  barn	  kan	  skadas	  vid	  ett	  eventuellt	  ökat	  trafikflöde	  samt	  när	  behållare	  
ska	  tömmas	  av	  lastbilar.	  Det	  finns	  dock	  utrymme	  i	  området	  att	  omlokalisera	  
anläggningen	  lokalt	  i	  syfte	  att	  minska	  olycksrisken.	  Återvinningsstationerna	  
efter	  Thomeégränd	  och	  Rådhusagatan	  anses	  däremot	  fylla	  sin	  funktion	  centralt	  i	  
staden	  och	  intill	  en	  mataffär	  som	  tillåter	  människor	  att	  i	  enlighet	  med	  Belton	  et	  
al.	  (1994)	  och	  Pilar	  et	  al.	  (2004)	  kombinera	  källsorteringen	  med	  andra	  ärenden.	  

Tre	  återvinningsstationer	  presenteras	  i	  resultatkapitlet	  som	  alternativa	  
lokaliseringar	  på	  grund	  av	  att	  anläggningarna	  inte	  levde	  upp	  till	  statistik-‐	  och	  
tillgänglighetsanalysens	  kriterier	  (se	  Tabell	  5,).	  Två	  av	  tre	  anläggningar	  återfinns	  
i	  Östersund	  idag	  och	  användes	  av	  många	  personer	  samt	  fick	  ett	  relativt	  bra	  betyg	  
av	  deltagarna	  i	  enkätundersökningen.	  	  Återvinningsstationen	  i	  Lillänge	  
köpcentrum	  nyetablerades	  och	  samtliga	  anläggningar	  motiveras	  av	  deras	  
position	  vid	  två	  köpcentrum	  respektive	  Östersunds	  återvinningscentral.	  Det	  
möjliggör	  att	  människor	  med	  bil,	  och	  personer	  bosatta	  utanför	  staden,	  tillåts	  
källsortera	  vid	  inköp	  av	  nya	  varor	  samt	  vid	  återvinning	  av	  övrigt	  avfall.	  
Anläggningarna	  är	  däremot	  inte	  nödvändiga	  i	  syfte	  att	  tillfredställa	  Östersunds	  
källsorteringsbehov	  och	  presenteras	  därför	  som	  alternativa	  lokaliseringar.	  
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7.	  Slutsats	  
	  

Östersunds	  tolv	  återvinningsstationer	  är	  idag	  lokaliserade	  intill	  handelsplatser	  
och	  bilvägar	  i	  utkanten	  av	  stadens	  bostadsområden.	  Anläggningarna	  utnyttjar	  
inte	  sin	  maximala	  tillgänglighet	  och	  majoriteten	  av	  enkätundersökningens	  
deltagare	  transporterade	  sig	  med	  bil	  till	  stadens	  återvinningsstationer.	  
Belysningen	  var	  generellt	  dålig	  och	  ett	  fåtal	  av	  anläggningarna	  var	  utformade	  i	  
syfte	  att	  framstå	  som	  visuellt	  attraktiva	  och	  mer	  användarvänliga.	  En	  förbättrad	  
utformning	  med	  en	  insamling	  av	  batterier,	  glödlampor	  och	  småelektronik	  kan	  
öka	  återvinningsstationernas	  attraktionskraft	  och	  därmed	  människors	  
benägenhet	  till	  att	  källsortera.	  

Majoriteten	  av	  enkätundersökningens	  deltagare	  ansåg	  att	  
återvinningsstationernas	  placering	  och	  tillgänglighet	  var	  bra	  medan	  
anläggningarnas	  belysning	  och	  renlighet	  var	  dålig.	  Människors	  attityder	  
påverkades	  av	  en	  återvinningsstations	  position	  och	  till	  exempel	  kunde	  en	  
anläggning	  med	  anpassad	  belysning	  anses	  sämre	  upplyst	  i	  förhållande	  till	  en	  
återvinningsstation	  utan	  specifika	  ljuskällor	  men	  med	  en	  god	  lokalisering.	  
Majoriteten	  av	  personerna	  upptäckte	  anläggningarna	  genom	  att	  se	  dem	  och	  
människor	  kombinerade	  vanligen	  källsorteringen	  med	  andra	  ärenden.	  Det	  
motiverar	  dagens	  lokalisering	  intill	  handelsplatser	  men	  belyser	  samtidigt	  vikten	  
av	  en	  centralare	  placering	  i	  stadens	  bostadsområden.	  

Statistik-‐	  och	  tillgänglighetsanalysen	  visar	  att	  det	  behövs	  fjorton	  
återvinningsstationer	  i	  Östersund	  för	  att	  tillfredställa	  stadens	  behov.	  Sex	  av	  
fjorton	  anläggningar	  kan	  behålla	  sin	  nuvarande	  position	  medan	  åtta	  måste	  
omlokaliseras	  till	  nya	  platser.	  Om	  uppsatsens	  lokaliseringsalternativ	  
implementeras	  kommer	  anläggningarnas	  tillgänglighet	  att	  öka	  eftersom	  fler	  
människor	  och	  förbipasserande	  fordon	  omfattas	  av	  återvinningsstationerna	  i	  
jämförelse	  med	  dagens	  situation.	  För	  att	  möjliggöra	  en	  central	  lokalisering	  bör	  
anläggningarna	  anpassas	  efter	  den	  miljö	  där	  de	  etableras	  i	  syfte	  att	  framstå	  som	  
visuellt	  attraktiva	  och	  därmed	  uppmuntra	  förbipasserande	  människor	  till	  att	  
källsortera.	  
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8.2	  Mailkontakt	  
	  

Isaksson,	  Ann,	  2014.	  Befolkningsstatistik	  över	  Östersunds	  stad	  från	  år	  2013,	  
Serviceförvaltningen,	  Östersunds	  kommun,	  Format:	  Excel-‐dokument.	  

Asplund,	  Jan,	  2014.	  Trafikflöden	  i	  Östersund	  2005	  –	  2013,	  Gata	  och	  Park,	  
Östersunds	  kommun,	  Format:	  Excel-‐dokument.	  
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9.	  Bilagor	  

9.1	  Bilaga	  1.	  Enkätundersökning	  
	  

Den	  här	  enkäten	  är	  en	  del	  av	  ett	  examensarbete	  vid	  Stockholms	  universitet	  och	  
handlar	  om	  hur	  Östersunds	  återvinningsstationer	  (avsedda	  för	  tidningar	  och	  
förpackningar	  av	  glas,	  kartong,	  metall	  och	  plast)	  kan	  lokaliseras	  för	  en	  ökad	  
insamling	  av	  hushållsavfall.	  Enkäten	  riktar	  sig	  till	  dig	  som	  bor	  i	  Östersund	  och	  tar	  
max	  5	  minuter	  att	  besvara.	  Dina	  svar	  är	  anonyma	  och	  kommer	  endast	  att	  
användas	  i	  examensarbetet.	  

Skicka	  gärna	  vidare	  enkäten	  till	  vänner	  och	  bekanta.	  

Tack	  på	  förhand!	  

	  

1.	  Är	  du?	  

	  	  	  Man	  

	  	  	  Kvinna	  

	  

2.	  Hur	  gammal	  är	  du?	  

	  	  	  20	  –	  29	  år	  

	  	  	  30	  –	  39	  år	  

	  	  	  40	  –	  49	  år	  

	  	  	  50	  –	  59	  år	  

	  	  	  60	  –	  69	  år	  

	  	  	  70	  –	  79	  år	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

3.	  Vilken	  är	  din	  högst	  avslutade	  utbildning?	  

	  	  	  Grundskola	  

	  	  	  Gymnasium	  

	  	  	  Komvux	  
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	  	  	  Folkhögskola	  

	  	  	  Ky/Yh-‐uybildning	  

	  	  	  Högskola/universitet	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

4.	  Vad	  har	  du	  för	  postnummer?	  

	  

5.	  Återvinner	  du	  tidningar	  och	  förpackningar	  av	  glas,	  kartong,	  metall	  och	  plast?	  

	  	  	  Ja	  

	  	  	  Nej	  

	  	  	  Delvis	  

	  

Om	  du	  svarade	  Nej	  på	  fråga	  5:	  Varför	  återvinner	  du	  inte?	  

	  	  	  Återvinningsstationerna	  ligger	  för	  långt	  bort	  

	  	  	  Jag	  vet	  inte	  vart	  återvinningsstationerna	  ligger	  

	  	  	  Jag	  är	  inte	  intresserad	  av	  återvinning	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

Om	  du	  svarade	  Ja	  eller	  Delvis	  på	  fråga	  5:	  Använder	  du?	  

	  	  	  Östersunds	  återvinningsstationer	  

	  	  	  Din	  fastighets	  soprum	  

	  	  	  Både	  Östersunds	  återvinningsstationer	  och	  din	  fastighets	  soprum	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

6.	  Hur	  upptäckte	  du	  Östersunds	  återvinningsstationer?	  

	  	  	  Via	  reklam/information	  

	  	  	  Jag	  såg	  dem	  
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	  	  	  Jag	  sökte	  på	  internet	  

	  	  	  En	  bekant	  berättade	  om	  dem	  

	  	  	  Jag	  visste	  inte	  att	  dom	  fanns	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

7.	  Vilken	  återvinningsstation	  använder	  du	  oftast?	  

Numren	  hänvisar	  till	  bilden	  nedanför.	  

	  	  	  1.	  Lugnvik	  

	  	  	  2.	  Stadsdel	  norr	  

	  	  	  3.	  Karlslund	  

	  	  	  4.	  Körfältet	  

	  	  	  5.	  Blå	  Center	  

	  	  	  6.	  Odenskog	  –	  utanför	  återvinningscentralen	  

	  	  	  7.	  Odensala	  –	  Odenhallen	  

	  	  	  8.	  Odensala	  –	  Lillsjövägen	  

	  	  	  9.	  Odensala	  –	  Lillsjövägen	  

	  	  	  10.	  Torvalla	  –	  Fjällmon	  

	  	  	  11.	  Torvalla	  –	  Skogsmons	  centrum	  

	  	  	  12.	  Torvalla	  –	  Skogsmons	  vattentorn	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

8.	  Hur	  upplever	  du	  återvinningsstationen	  du	  besöker	  oftast?	  

Skalan	  går	  från	  1	  =	  Mycket	  dåligt	  till	  5	  =	  Mycket	  bra.	  

	   	   	   1	   2	   3	   4	   5	   Vet	  ej	  

Tillgänglighet	  	   	   	   	   	   	   	  

Placering	   	   	   	   	   	   	   	  

Belysning	   	   	   	   	   	   	   	  
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Renlighet	   	   	   	   	   	   	   	  

Tömning	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

9.	  Hur	  brukar	  du	  transportera	  dig	  till	  och	  från	  återvinningsstationen?	  

	  	  	  Promenerar	  

	  	  	  Cyklar	  

	  	  	  Åker	  bil	  

	  	  	  Åker	  buss	  

	  	  	  Jag	  använder	  inte	  återvinningsstationer	  

	  	  	  Övrigt:	  

	  

10.	  När	  brukar	  du	  besöka	  återvinningsstationen?	  

	  	  	  På	  väg	  till	  affären	  

	  	  	  På	  väg	  till	  jobbet	  

	  	  	  På	  väg	  till	  fritidsaktiviteter	  

	  	  	  Det	  varierar	  från	  gång	  till	  gång	  

	  	  	  Jag	  använder	  inte	  återvinningsstationer	  

	  	  	  Övrigt:	  	  

	  

11.	  Hur	  långt	  kan	  du	  tänka	  dig	  att	  promenera	  för	  att	  återvinna?	  

Skriv	  vet	  ej	  om	  du	  inte	  vill	  svara.	  

	  

12.	  Tycker	  du	  att	  Östersunds	  återvinningsstationer	  (avsedda	  för	  glas,	  kartong,	  
metall,	  plast	  och	  tidningar)	  även	  ska	  erbjuda	  insamling	  av:	  

	   	   	   Ja	   Nej	   Vet	  ej	  

Batterier	   	   	   	   	  

Glödlampor	   	   	   	   	  
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Kläder	  	   	   	   	   	  

Småelektronik	   	   	   	  

	  

13.	  Om	  du	  fick	  placera	  ut	  en	  återvinningsstation	  i	  Östersund:	  Vart	  skulle	  du	  placera	  
den	  då?	  

Skriv	  vet	  ej	  om	  du	  inte	  vill	  svara.	  

	  

14.	  Har	  du	  några	  övriga	  kommentarer	  angående	  enkätens	  innehåll?	  
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9.2	  Bilaga	  2.	  Flowchart	  
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