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Sammanfattning
Förutsättningar för en flytande återvinningscentral (ÅVC) i Stockholm är ett projekt som
Sweco har genomfört på uppdrag av Trafikkontoret Stockholms Stad med väsentliga bidrag
från Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) samt Stockholms Hamnar.
Stockholm har ett unikt läge omgiven av vatten och sjötransporter har potential att frigöra
kapacitet från gatorna där det idag råder hård konkurrens om prioritet. Det kan även finnas
andra fördelar som minskade utsläpp, kostnader och ökad trafiksäkerhet.
Projektet är en teoretisk förstudie som genomförs inom EU-projekt Eccentric där innovativa
transportlösningar testas i verklig miljö i syfte att nå en hållbar utveckling i europeiska
städer. Förstudien undersöker om det är lämpligt att införa insamling av återvinning med
en pråm som ett komplement till de markbaserade mobila återbruken som SVOA idag
erbjuder stadens medborgare (kallat Pop-up återbruk). Projektet har fört en nära dialog
med DenCity3-projektet i Göteborg som har genomfört praktiska test med en flytande ÅVC
på Göta älv år 2019 som en yteffektiv transportlösning.
En kajs placering, omgivande infrastruktur samt antal boende inom upptagningsområdet
är av primärt intresse i valet av de kajer en flytande ÅVC bör angöra till för att samla in
återvinning. För att genomföra uppdraget har GIS-analyser genomförts för att ge förslag
på mest lämpliga kajer, förslag på rutter och en omlastningskaj för vidare transport till
stationär återvinningscentral. Pråmalternativen har sedan jämförts avseende tid, kostnad
och utsläpp med Pop-up återbruk.
Bakgrunden till att Stockholms stad vill erbjuda mobila ÅVC på land och utreda
sjötransport är för att förenkla för invånare att lämna in material utan att behöva använda
sin egen bil och att uppmuntra till återvinning.
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Resultaten visar att en flytande ÅVC har potential att vara fördelaktig ur ett klimatperspektiv
när pråmen bogseras till flera kajer under en och samma rutt, även vid jämförelse med
Pop-up återbruk. Kajer vid Norr Mälarstrand, Liljeholmshamnen och Lilla Essingen är
troligen mest fördelaktiga för etablering av flytande ÅVC med beräknade lägsta värden för
utsläpp, bränslekostnader samt transporttid. Vi rekommenderar även att samordna Pop-up
återbruk och flytande ÅVC för att ge fler invånare möjlighet till tjänsten.
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Summary
Prerequisites for a floating recycling center (ÅVC) in Stockholm is a project that Sweco
has carried out on behalf of the Stockholm City Traffic Administration with significant
contributions from Stockholm Water and Waste (SVOA) and Ports of Stockholm.
Stockholm has a unique location surrounded by water and sea transport has the potential
to free up capacity from the streets where today there are fierce competition for priority.
There may also be other benefits such as reduced emissions, costs and increased road
safety.
The project is a theoretical feasibility study carried out within the EU project Eccentric,
where innovative transport solutions are tested in a real environment in order to achieve
sustainable development in sub-urban areas. This preliminary study investigates whether
it is appropriate to introduce collection of recycling with a barge as a complement to the
land-based mobile recycling that SVOA today offers the city's citizens (called Pop-up
reuse). The project has had a close dialogue with the DenCity3 project in Gothenburg,
which has conducted practical tests with a floating ÅVC on the Göta river in 2019 as a
surface-efficient transport solution.
The location of a quay, the surrounding infrastructure and the number of residents within
the catchment area are of primary interest in the choice of the quays for a floating ÅVC.
GIS analyzes have been carried out to provide suggestions on the most suitable quays,
proposals on routes and a transshipment quay for further transport to a stationary
recycling center. The barge options have then been compared in terms of time, cost and
emissions with Pop-up reuse.
The background why the City wants to offer mobile ÅVC both on land and in water is to
make it easier for residents to submit materials without having to use their own car and to
encourage recycling. In the long term, the services can reduce the need for parking
spaces in the outer city and thus the surface can be used for other more sustainable
purposes.
The results show that a floating ÅVC has the potential to be advantageous from a climate
perspective when the barge is towed to several quays during the same route, even when
compared to Pop-up reuse. Quays at Norr Mälarstrand, Liljeholm harbor and Lilla Essingen
are probably the most advantageous for establishing floating ÅVC with estimated lowest
values for emissions, fuel costs and transport time. We also recommend coordinating the
geographical locations for both Pop-up reuse and floating ÅVC to give more residents the
opportunity to use the service.
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1

Inledning
Förutsättningar för en flytande återvinningscentral (ÅVC) i Stockholm är ett projekt som
Sweco har genomfört på uppdrag av Trafikkontoret Stockholms Stad. Övriga medverkande
från staden och som bidragit med information till genomförandet är Stockholm Vatten och
Avfall (SVOA) samt Stockholms Hamnar.
Projektet är en teoretisk förstudie som undersöker om det är lämpligt att införa insamling
av återvinning med en pråm som ett komplement till de markbaserade mobila återbruken
som SVOA idag erbjuder stadens medborgare (kallat Pop-up återbruk1).
Utgångspunkten är att en återvinningstjänst ska vara tillgänglig för ett maximalt antal
medborgare i staden. Därför är kajers placering med många boende inom
upptagningsområdet av primärt intresse, men även hur medborgare kan ta sig till kajen, till
exempel om det finns anslutande gångstråk från boende till kaj. För att genomföra
uppdraget har GIS-analyser genomförts för att ge förslag på lämpliga kajer, rutter och en
omlastningskaj. Pråmalternativen jämförs sedan mot markbaserade transporter i syfte att
ta reda på om det är lämpligt för Stockholm att införa en flytande återvinningstjänst till
förmån för boende i Stockholm.

1.1

Bakgrund
Stockholms Stad genom Trafikkontoret och Miljöförvaltningen deltar i EU projektet Civitas
Eccentric. Syftet med projektet är att säkerställa en god framkomlighet eftersom trenden i
många europeiska städer är att stadskärnan växer och för med sig utmaningar för
transporter. Det är därför viktigt att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och minskad
klimatpåverkan av transporter och uppmuntra till mer miljövänliga transportslag. Olika
innovativa projekt testas därför praktiskt i verklig miljö, två sådana projekt i Stockholm var
ny mobilitetstjänst för Pop-up återbruk och test av godstransporter på de inre
vattenvägarna.
Erfarenheter från EU-projekt Eccentric visar en trend där flerbostadshus i mindre
utsträckning har grovsoprum där boende kan lämna saker som ska återvinnas. Då behöver
boende själva frakta bort saker vilket kan vara ett problem, speciellt för de utan egen bil.
Därför erbjuder SVOA en tjänst, Pop-up återbruk, där medborgare kan lämna föremål till
återvinning på en lokal plats under helger. I samband med återbruken startade
Trafikkontoret ett utvecklingsprojekt, ny mobilitetstjänst för återbrukstransport, där små
stadsanpassade elfordon gratis kunde lånas ut till boende för bortfraktning av saker till en
Pop-up. Det var även möjligt att förboka gratis transport från bostaden. Syftet var att göra
det möjligt för boende att lämna saker för återvinning utan att behöva använda sin egen
bil.
1

https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/vara-kontor-och-anlaggningar/popupaterbruk/
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Den geografiska placeringen av Pop-up återbruk är dock begränsade till lokala torg eller
andra platser lämpliga för uppställning av containers och vissa boendeområden täcks
därmed inte inom upptagningsområdet. Därför är det intressant att utforska om en flytande
återvinningscentral som angör vid kajer kan vara ett komplement de markbaserade
återbruken.
Stockholm har ett unikt läge omgiven av vatten och sjötransporter har potential att frigöra
kapacitet från gatorna där det idag råder hård konkurrens om prioritet. Det kan även finnas
andra fördelar som minskade utsläpp, kostnader och ökad trafiksäkerhet. Under hösten
2019 beställde Trafikkontoret en kartläggning av befintliga kajer och information om kajens
egenskaper samt anslutningsmöjligheter både vattenvägen och bilvägen. Kartläggningen
genomfördes som en del i Eccentrics arbetspaket om gods på vatten och syftet var att öka
kunskapen om våra kajer inom regionen.
Projekt DenCity 3 i Göteborg har 2019 testat en flytande återvinningscentral där en pråm
med containers ankrade upp på 5 kajer längs Älvsborgsbron och Götaälvbron. Syftet var
att samla in återvinning utan att boende ska behöva använda sin egen bil för transport till
stationär återvinningscentral. Föreliggande projekt har genomförts i nära samarbete med
DenCity 3 för att bygga vidare på de erfarenheter som skapats inom projektet.

1.2

Syfte
Syftet med denna förstudie är att ta vara på de erfarenheter som finns inom Eccentric och
DenCity3 för att undersöka möjligheterna för Stockholms stad att inrätta en flytande ÅVC i
Stockholm.
Förstudien genomförs i två huvuddelar. I första delen görs en analys och ett urval av
lämpliga kajer för en flytande ÅVC utifrån ett antal uppsatta kriterier och i dialog med
Stockholm stad, SVOA och Stockholms hamnar. Därefter utvärderas förutsättningar för en
flytande ÅVC genom att jämföra tid, kostnad och utsläpp för transport med flytande ÅVC
och transport med mobila Pop-up återbruk. För att göra jämförelsen tas teoretiska rutter
fram för de två alternativen.
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2

Analys av kajer

2.1

Kriterier för en lämplig kaj
För att identifiera lämpliga kajer för en flytande ÅVC användes den kajinventering,
innehållandes ungefär 250 kajer, som utfördes under 2019 (Tyréns, 2019). Av dess togs
de mest intressanta kajerna ut genom att analysera kajerna utifrån ett antal kriterier som
kajen lämpligen bör uppfylla. Detta la grunden för en fortsatt diskussion. Processen att välja
ut kajer var iterativ där analysresultat för varje kaj, framtagna med hjälp av GIS,
diskuterades med Stockholms stad, SVOA och Stockholms hamnar. Nedan beskrivs de
kriterier som användes som utgångspunkt i diskussionerna.
Tillgänglighet för gångtrafik. Erfarenheten från DenCity är att tillgängligheten för gångoch cykel är en viktig parameter, eftersom besöksantalet var lägre vid de insamlingsplatser
som hade en barriär i form av en större bilväg. För den här analysen togs därför avståndet
från varje kaj till närmaste gångväg in som en parameter. Det undersöktes även om
fotgängare behöver korsa en bilväg eller inte för att nå kajen. Det var i regel ett längre
avstånd från kaj till cykelväg än från kaj till gångväg. Med detta i åtanke togs beslutet att
endast analysera tillgänglighet för gångtrafik och inte tillgänglighet för cykeltrafik. I detta
steg filtrerades de kajer som befinner sig mer än 100 meter från Stockholms stads
gångvägnät bort.
Antal boende i upptagningsområdet. Syftet med en flytande ÅVC är att nå så många
medborgare som möjligt varför ett stort upptagningsområde är viktigt. Baserat på
befolkningsdata, det vill säga antal folkbokförda på enskilda adresser, beräknades antalet
boende i kajernas upptagningsområde. Upptagningsområdet definierades som det område
som ligger inom 500 meter fågelvägen från kajen. Vatten anses vara en barriär. Med andra
ord, områden utan land- eller broförbindelse till kajen ingår inte i kajens
upptagningsområde.
Bilinnehav inom upptagningsområdet. Det finns flera anledningar till varför det är
intressant att veta bilinnehavet i en flytande ÅVCs upptagningsområde. Det ger en
indikation på hur många hushåll som, istället för att ta bilen till en fast ÅVC, skulle kunna
utnyttja den flytande återvinningscentralens service till fots. Kombinerat med antalet
boende i upptagningsområdet ger bilinnehavet även en fingervisning av hur många som
inte har egen bil. Med en flytande ÅVC går det att nå dessa personer som annars kanske
skulle ha haft det svårt att ta sig till en fast ÅVC. Baserat på öppna data från Statistiska
Centralbyrån (SCB, 2020) analyserades antalet registrerade personbilar i en kajs
upptagningsområde. SCBs data anges baserat på Demografiska Statistikområden som är
en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. För att beräkna antalet
personbilar i en kajs upptagningsområde beräknades först hur stor andel av ett
demografiskt statiskområde som överlappade med upptagningsområdet. Antalet
personbilar anpassades sedan till detta.
Avståndet från kajen till närmaste landbaserade Pop-up återbruk. Detta avstånd är
den närmaste rutt på vägnätet mellan kaj och Pop-up återbruk.
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Avståndet från kajen till närmaste fasta ÅVC. Detta avstånd är den närmaste rutt på
vägnätet mellan kaj och fast återvinningscentral.
Överlapp med Pop-up återbruks upptagningsområde. Överlapp i yta mellan
upptagningsområde för kaj respektive Pop-up återbruk samt hur stor andel av personerna
för en kajs upptagningsområde som även fanns inom upptagningsområdet för en Popanalyserades. Helst ska inte upptagningsområdet för en flytande ÅVC överlappa med
upptagningsområdet för ett Pop-up återbruk. Detta eftersom medborgarna får samma
service genom Pop-up återbruken som för en flytande ÅVC. Pop-up återbruken täcker i
dagsläget inte alla tätbefolkade upptagningsområden och därför är det att föredra om
upptagningsområdena för de olika återvinningstjänsterna inte överlappar varandra.
Val av pråm och möjlighet till angöring av pråm. För att en kaj ska anses lämplig
behöver den kunna angöras med pråm. En pråms utformning och dimensioner kan dock
variera stort beroende på dess syfte. Det finns ingen särskilt utpekad pråm som anses
passa för en flytande ÅVC och detta kriterium blir därför spekulativt. I intervju med
Stockholms hamnar framkom det att de restriktioner på storlek som finns på pråmar i
Mälaren (max 1350 ton bruttodräktighet) och att den ska få plats i Hammarbyslussen som
är 150 meter lång. Med ovanstående begränsning på bruttovikt och slussens längd är en
liknande pråm som den som används i DenCity-projektet i Göteborg möjlig att använda
även i Stockholm. Pråmen i DenCity 3 projektet hade dimensionerna 25 x 10 meter och
används således som referenspråm i den här förstudien.

2.2

Urval kajer
Som beskrivet i avsnitt 2.1 användes endast ett kriterium för att filtrera bort kajer: avståndet
till gångväg. De andra parametrarna togs fram för alla kajer och för att identifiera vilka kajer
som är lämpliga för en flytande ÅVC diskuterades varje enskild kaj och dess egenskaper.
Först analyserades den kaj som hade högst antal personer i upptagningsområdet och
fortsatte sedan med den kaj som hade näst högst osv. Vid de kajer där det fanns flera
närliggande kajplatser valdes endast en av dessa kajer ut för fortsatt urval. Baserat på
dessa resultat fördes en diskussion med Stockholms hamnar. I denna diskussion var det
flera kajer som uteslöts på grund av bland annat: fullbelagda kajplatser, för strömt- eller för
grunt vatten, brandsäkerhetsrisk eller andra orsaker som gjorde kajplatsen olämplig. Efter
denna diskussion valdes slutligen elva kajer ut som potentiella kandidater för en flytande
ÅVC, dessa presenteras i Tabell 1 och är markerade på karta i figur 1.
All återvinning som samlas in på en flytande ÅVC behöver transporteras till en stationär
återvinningscentral. Det betyder att återvinningen måste lastas om från pråm till lastbil. I
kommunikation med Stockholms hamnar identifierades Liljeholmshamnen (144, markerad
i figur 3) som lämplig omlastningsplats. Kajen ligger avskilt i ett industriområde och
placeringen är relativt central med avseende på de utvalda kajernas läge. I tabell 1 betyder
således transportsträcka vatten den sträcka som pråmen måste förflytta sig på vattnet från
respektive kaj till Liljeholmshamnen (144). Transportsträcka land är den transportsträcka
lastbilen behöver färdas mellan Liljeholmshamnen och närmsta stationär
återvinningscentral. Detta beskrivs mer i detalj i avsnitt 3.1 Rutter för analys – tre scenarier.
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Tabell 1. Utvalda kajer sorterade efter antalet boende i upptagningsområdet. Transportsträcka
vatten är den sträcka som den lastade pråmen transporteras mellan kaj för insamling och kaj för
omlastning. Transportsträcka land är sträckan lastbilarna kör mellan kaj för omlastning och
återvinningscentral.

Kaj

Norr
Mälarstrand
Liljeholmsham
nen
Strandvägskaj
en
Norra
Hammarbyha
mnen
Stadsgården
Hornsberg
Norra
Hammarbyha
mnen
Lilla Essingen
Södra
Hammarbyha
mnen
Munkbron

Meter till
gångväg

Gångavs
tånd [m]
till
närmast
e Popup

Reg.
personbi
lar i
upptagni
ngsområ
de

Överlapp
med
upptagni
ngsområ
de
PopUp
[%]

Överlapp
personer
med
PopUp
[%]

Transp
ortsträ
cka
vatten
[m]

Transpo
rtsträcka
land [m]

7993

12

24.6

1500

100

100

2954

5047

146

7942

1

1196

1123

71

57

1138

5047

140

7413

28

1155.7

1806

18

18

8335

5047

122

6978

1

32.8

1571

93

98

3827

5047

130
154

6615
6351

36
19

850
202.8

1089
1384

19
92

16
93

7316
3899

5047
5047

124

6011

3

2683.6

912

0

0

4789

5047

156

5622

2

2508.9

998

0

0

1337

5047

119

5207

12

980.5

890

31

47

4250

5047

-

4700

21

2633.9

930

2

0

4206

5047

Löp
nr.

Boende i
upptagni
ngsområ
de

152

I Tabell 1 går det att utläsa att kajen med flest antal boende (7993 personer) i
upptagningsområdet är Norr Mälarstrand. I dagsläget finns här ett Pop-up återbruk men på
grund av ombyggnad är det osäkert om denna kommer få finnas kvar i framtiden.
Tillgängligheten till kajen är god eftersom den ligger endast 12 meter från en gångväg. En
flytande ÅVC vid Liljeholmhamnen förväntas även den nå ut till många personer. I
upptagningsområdet, som har en förhållandevis låg siffra på registrerade personbilar, bor
7942 personer. I Hammarbyhamnen identifierades flertalet kajer som är potentiellt lämpliga
för en flytande ÅVC. Med kajer på både norra och södra sidan skapas ett stort
upptagningsområde med många boenden. Ur tabellen går det även att utläsa att från
Stadsgården är det ca 3400 meter till närmaste Pop-up. En flytande ÅVC vid denna kaj
skulle med andra ord täcka upp ett område som i dagsläget har en låg tillgång till
återvinningsmöjligheter.
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Figur 1. Utvalda kajer (namngivna med löpnummer) med upptagningsområde, samt Pop-up (som är
planerade för år 2020) med upptagningsområde.

I figur 1 visualiseras de utvalda kajerna och befintliga Pop-up återbrukens geografiska
placeringar. Flera av kajerna har ett upptagningsområde som överlappar med de
landbaserade vilket kan ses i kartan.
Då en stor del av kajernas intilliggande område utgörs av vatten så bor i regel fler personer
i Pop-up återbrukens upptagningsområde, se tabell 2. Både Medborgaplatsen och
Odenplan har över 19 000 boende inom sitt upptagningsområde. Ytterligare fyra Pop-up
har över 10 000 boende i upptagningsområdet och i snitt bor 8373 personer i
upptagningsområde på 500 meter i diameter.
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Tabell 2. Mobila Pop-up återbruk planerade för år 2020. I tabellen anges namn/läge och antal
boende i upptagningsområdet. Även namnet och avståndet till närmaste fasta återvinningscentral
anges.

Pop-up återbruk
Medborgarplatsen (alt 1 framför
Medborgarhuset)
Odenplan
Karlaplan T utanför
fältöversten/Erikdalbergsallén/Värtav
ägen
Hornstull/Verkstadsgatan
Birjerjarlsgatan/Eriksbergs
plan/Runebergsgatan 1
Kristinehovsgatan/Brännkyrkagatan
Hammarby Sjöstad, Torkhusgtan 11
Norr Mälarstrand 31, vid
bensinstaton Preem
Högdalsplan
Bagarmossen, Lagavägen 31 A och
38
Farsta torg
Örnsberg. Hägerstensvägen 172.
Årsta torg
Liljeholmstorget
Kista torg
Västertorpsplan
Brandparken
Vällingby torg, Välingby torg vid
Vittangiplan
Fruängsgången 7
Blackeberg, Vinjegatan 19
Moa Martinsons torg 79,
Stadshagen, Kungsholmen
Valhallavägen 79, KTH
Älvsjö Torg
Norra Djurgårdsstan, Storängstorget,
Klackvägen/Folkparksvägen
(Solberga)
Kungsträdgården Hållbarhetsdagen
Universitet, vändplanen

Antal boende i
upptagningsområde

Närmaste ÅVC

Transportsträcka
[meter]

19 797

Roslagstulls Återbruk

4 662

19 037

Roslagstulls Återbruk

2 083

15 062

Roslagstulls Återbruk

3 233

13 177

Roslagstulls Återbruk

5 499

12 191

Roslagstulls Återbruk

2 567

12 190
9 408

Östberga ÅVC
Östberga ÅVC

5 717
4 803

8 528

Roslagstulls Återbruk

3 577

8 174

Vantörs ÅVC

2 042

8 037

Trädgård ÅVC

8 131

7 933
7 884
7 868
7 635
7 198
7 129
6 891

Trädgård ÅVC
Sätra ÅVC
Östberga ÅVC
Östberga ÅVC
Bromma ÅVC
Sätra ÅVC
Trädgård ÅVC

3 465
5 778
2 331
4 350
9 518
2 710
4 814

6 596

Bromma ÅVC

7 102

6 540
6 529

Sätra ÅVC
Bromma ÅVC

2 734
6 055

6 160

Roslagstulls Återbruk

4 782

5 756
5 707
5 537

Roslagstulls Återbruk
Östberga ÅVC
Roslagstulls Återbruk

2 041
3 802
3 806

4 032

Östberga ÅVC

4 069

1 051
34

Roslagstulls Återbruk
Roslagstulls Återbruk

2 813
2 188
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3

Förutsättningar för flytande ÅVC i Stockholm
I följande kapitel analyseras om en flytande ÅVC kan vara ett alternativ eller komplement
till Pop-up återbruk i Stockholm. Detta görs genom att jämföra driftkostnader samt
transporteffektiviteten (transporttid, bränslekostnad och utsläpp) för en flytande ÅVC
respektive Pop-up återbruk. Transporteffektiviteten beräknats för tre olika teoretiska rutter.
I avsnitt 3.1 beskrivs rutterna i mer detalj och i avsnitt 3.2 beskrivs övriga antaganden som
gjorts för beräkningarna. Avsnitt 3.3. presenteras beräkningarnas resultat och jämförelse
görs.

3.1

Rutter för analys – tre scenarier
I analysen jämförs tre scenarier: (1) återvinningstransporter med lastbil från Pop-up
återbruk till sorteringsanläggning; (2) återvinningstransporter med pråm från enskilda kajer
till omlastningskaj och sedan lastbil till närmaste sorteringsanläggning och; (3) gemensam
återvinningstransport med pråm från flera kajer som ligger på samma rutt och därefter
lastbilstransport från omlastningskaj till närmaste sorteringsanläggning. Beroende på
scenario har olika antagande gjorts kring lastkapaciteten och antal turer med varje
transportslag.
Scenario 1: återvinningstransport
sorteringsanläggning

med

lastbil

från

Pop-up

återbruk

till

I figur 2 illustreras de föreslagna rutterna som scenariot baseras på. I det här scenariot
antas det att återvinningen som samlats in i Pop-up återbruket transporteras till den fasta
återvinningscentralen som ligger närmast.
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Figur 2. Fasta återvinningscentraler och mobila Pop-up återbruk, samt de kortaste transportvägarna
mellan dessa.
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Scenario 2: återvinningstransport med pråm från enskild kaj till omlastningskaj och
därefter lastbil till närmaste sorteringsanläggning
Figur 3 visar transportlederna för scenario 2. Som beskrivet i avsnitt 2.2 Urval kajer valdes
Lindholmskajen (144) ut som lämplig kaj för omlastning mellan pråm och lastbil, se figur 3
för placering. Varje rutt i detta scenario innebär således transport med pråm från enskild
kaj till Liljeholmshamnen (144) och från Liljeholmshamnen med lastbil till närmaste
återvinningscentral (Östberga ÅVC) som ligger 5047 meter bort. För pråmen varier
transportsträckan på vatten mellan 1138 meter (Liljeholmshamnen 146 –
Liljeholmshamnen 144) och 8335 meter (Strandvägskajen 140 – Liljeholmshamnen 144). I
tabell 3 redovisas samtliga transportsträckor på vatten och land.

Figur 3. Utvalda kajer och föreslagna transportleder. Vid kaj 144 sker omlastning från pråm till lastbil.
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Tabell 3. Beräknade transportsträckor (en riktning, dvs med last) på vatten, dvs från kaj till
omlastningsplats och på land mellan omlastningsplats och återvinningscentral.

Kaj

Löpnr.

Transportsträcka
vatten [meter]

Transportsträcka
land [meter]

Norr Mälarstrand

152

2954

5047

Liljeholmshamnen

146

1138

5047

Strandvägskajen

140

8335

5047

Norra Hammarbyhamnen

122

3827

5047

Stadsgården

130

7316

5047

Hornsberg

154

3899

5047

Norra Hammarbyhamnen

124

4789

5047

Lilla Essingen

156

1337

5047

Södra Hammarbyhamnen

119

4250

5047

Munkbron

-

4206

5047

Scenario 3: återvinningstransport med pråm från flera kajer som ligger på samma
rutt till omlastningskaj och därefter lastbil till närmaste sorteringsanläggning
Scenario 3 syftar till att minimera de vattenburna transporterna genom att anta att den
flytande ÅVCn besöker flera kajer innan den åker för omlastning till lastbil vid
Lindholmskajen (144). I Figur 3 tydliggörs att flera kajer ligger längs samma föreslagna
transportled och skulle således kunna kombineras i en och samma rutt. Scenariot bygger
på att följande kajer besöks innan omlastning:
- Rutt 1; Hornsberg (154), Lilla Essingen (156), Norr Mälarstrand (152), Munkbron
(Gamla stan) tur och retur 14,2 km.
- Rutt 2; Norra Hammarbyhamnen (122, 124), Södra Hammarbyhamnen (119),
Liljeholmshamnen (146), tur och retur 10,1 km.
- Rutt 3; Strandvägskajen (140), Stadsgården (130), tur och retur 17,1 km.
Den beräknade transportsträckan avser tur och retur från kajplats och baseras på den
kortaste möjliga sträckan mellan alla kajer på samma rutt. Den exakta rutten visas inte på
karta, se istället Figur 3 för kajernas placering.
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3.2

Antaganden beräkningar
De grundläggande antagandena bakom utsläppskalkylen visas i Tabell 4. Transport med
lastbil och bogserbåt (i pråmens fall) avses. Värden för energiförbrukning (per kilometer)
till bogsering har uppskattats baserat på underlag från DenCity-projektet. Pråmens
dimensioner är 25 x 10 meter, i linje med DenCity:s demonstration. Det antas att
bogserbåten till pråmen har en medelhastighet mellan 3 och 6 knop (cirka 5,5 till 11
kilometer per timme beroende om den bogserar pråmen eller inte och förbrukar mellan 20
och 30 liter dieselbränsle per timme. Det leder till en genomsnittlig förbrukning á 40,2
kWh/km.
Underlag kring olika bränslens energiinnehåll och utsläpp hämtas av Energimyndigheten.
Diesel MK1 (miljöklass 1) jämförs med HVO100 (ren HVO) i kalkylen. Andra bränslen som
potentiellt skulle kunna ersätta diesel, såsom biogas, el och vätgas, inkluderas inte i
kalkylen men kvalitativt diskuteras senare i rapporten. Underlag kring bränslepriserna
hämtas av diverse leverantörer aktiva i Stockholmsområdet. Priserna som listas nedan
avser företag som köper på bulk och är ett genomsnitt på priserna under februari 2020.
Utsläpp redovisas i koldioxidekvivalenter.
Tabell 4. Antagande och scenarier som används till kalkylen.

Dieselmotor
Diesel MK1
HVO 100
Diesel MK1
HVO 100
Diesel MK1
HVO 100

Scenario
Hastighet
(km/timme)
Insamlade
mängder (ton)
Antal turer lastbil
Antal turer pråm

BRÄNSLE
Energiförbrukning (kWh/km)
Lastbil
Pråm
Kommentarer
3,43
40,2
Källa: DenCity
Energiinnehåll (kWh/liter)
9,80
Källa: miljöfordon.se med underlag av
Energimyndigheten
9,44
Utsläpp (gr CO2ekv/kWh)
278
Källa: Energimyndigheten, Drivmedel 2018
32
Kostnad (SEK/liter)
16,76
Källa: Sweco, genomsnittliga priser för företag
(bulk) februari 2020
18,00
FORDON
3: Pråm flera kajer 1: Pop-up återbruk 2: Pråm enskilda kajer –
samma rutt – pråm +
lastbil
pråm + lastbil
lastbil
20

7

7

5

5

5 per kaj som inkluderas
i rutten

2

2

4

0

2

1
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Antaganden om hastighet som listas i tabell 4 används till beräkningen av tidsbehov per
scenario och rutt. Antaganden på lastkapacitet av pråmen baseras på diskussion och
underlag från DenCity-projektet, där återvinningsvolymer vid enskilda kajplats uppskattas
vara 5 ton per tur, se Tabell 5. I scenario 3 där flera kajer besöks vid en tur summeras
insamlade mängder från alla kajer, dvs. återvinningsvolymen blir 20 ton totalt för rutterna
med 4 kajer och 10 ton totalt för rutten med 2 kajer. Jämförelse görs per ton återvinning
som transporteras. Resultaten blir således mer positiva för rutterna där flera kajer
inkluderas.
Ett viktigt antagande i detta sammanhang är lastkapaciteten för de olika scenarierna. Det
bör understrykas att osäkerheten är stor i antagandena. Det är generellt svårt att uppskatta
eftersom materialtyper kan variera vid varje insamlingstillfälle. Det finns i princip ingen
begränsning för pråmen utan det handlar främst om volymen på behållarna (containrar).
Det är möjligt att välja en större pråm och därmed utöka antalet containrar. För denna
analys antas att en container rymmer maximalt 10 ton och kan fyllas upp till hälften av
denna vikt på grund av förekomsten av skrymmande återvinningsmaterial.
Tabell 5. Uppskattat återvinningsflöde för flytande ÅVC vid en kajplats – DenCity projekt. Källa:
kommunikation med DenCity

3.3

Återvinningstyp

Vikt (kg)

För återbruk

1 000

Elektronikåtervinning

1 200

Farligt avfall

300

Övrigt avfall i traditionell container (4 st)

2 500

varav brännbart

1 500

SUMMA

5 000

Andel brännbart

30 %

Analys och scenariojämförelse

3.3.1 Jämförelse driftkostnad
I följande avsnitt ges beskrivning av de driftkostnader som är relaterade till en flytande ÅVC
respektive Pop-up återbruk per dag. Tabell 6 visar de uppskattade kostnaderna för drift av
en flytande ÅVC under projektet DenCity i Göteborg och i tabell 7 redovisas uppskattad
kostnad för mobil Pop-up återbruk. Syftet med jämförelsen är att ge en indikation på
kostnaderna för de två alternativen – inte en fullständig analys. Som det går att utläsa i
tabellerna verkar Pop-up återbruk vara det mest fördelaktiga alternativet kostnadsmässigt.
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Flyttning av pråmen gjordes under sammanlagt 14 arbetsdagar under en
tremånadersperiod. Det antogs av DenCity att effektiva tiden för förflyttning av pråmen
under en normal dag var 4 timmar i snitt. Det kan antas att likadana kostnader skulle kunna
uppstå vid ett likadant försök med flytande ÅVC i Stockholm. I DenCity fick dock
bogserbåten köra en onödigt lång sträcka för få antal timmar arbete vilket kan göra
bogseringskostnaden omotiverat stor. Hade bogserbåten den haft fler uppdrag i närheten
som kunde kombinerats med bogsering av pråmen så skulle kostanden kunnat minskas.
Tabell 6. Uppskattade kostnad för flytande ÅVC – DenCity projekt (flyttning av pråmen under
sammanlagt 14 dagar under en 3-månads period). Källa: kommunikation med DenCity.

Kostnad (SEK) 14 dagar

Kostnad (SEK) per
dag

Bemanning

250 000

18 000

Utrustning

100 000

7 000

Hyra av pråm och bogsering

750 000

53 500

Varav 280 000 pråmhyra,
330 000 bogsering ink
personal, 40 000
iordningställande
Containerhyra

10 000

1000

Transporter

30 000

2000

SUMMA

1 140 000

Ca 81 500

Tabell 7. Uppskattade kostnad för mobil Pop-up återbruk (uppställning 14 dagar). Källa:
kommunikation med SVOA.

Kostnad (SEK) 14 dagar

Kostnad (SEK) per
dag

Driftkostnad (bemanning (3
personal minst), transport av
återvinning, förbereda
återbruksmaterial, riggning mm)

350 000

25 000

Utställningskostnad

175 000

12 500

SUMMA

525 000

37 500
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Tabell 8 visar trafikeringskostnader för godstransporter med lastbil som skulle kunna
användas för att vidareberäkna de tillkommande kostnaderna för transporter för Pop-up
återbruken och transport från omlastningskaj till stationär återvinningscentral. Detta har inte
beräknats i denna studie.
Tabell 8. Trafikeringskostnader exkl. moms för godstransporter med lastbil i 2014-års prisnivå.
Drivmedelskostnader exkluderas. Källa: ASEK 6.1

Kostnad
Avståndsoberoende kostnader

3,8 SEK/fordons-km

Tidsberoende kostnader

235 SEK/fordons-timme

Fordonsberoende kostnader

122,09 SEK/fordons-timme

3.3.2 Jämförelse Utsläpp, bränslekostnader och transporttid
Tabell 9 redovisar utsläpp, bränslekostnader samt transporttider som framkommer av
etablering av en lösning med flytande ÅVC som trafikeras till en kaj per gång (scenario 2),
dvs. pråmen bogseras till kajen, återvinningen samlas och sedan transporteras pråmen
tillbaka till omlastningskaj. Kajer vid Norr Mälarstrand (152), Liljeholmshamnen (146) och
Lilla Essingen (156) visar de lägsta värden och anses som mycket fördelaktiga för
etablering av flytande ÅVC. Utsläppen minskas betydligt om HVO används. Den aktiva
transporttiden, när pråmen kör mellan kaj och omlastningskaj, ligger mellan 1 och 2 timmar
för de flesta kajerna.
Största delen av utsläpp och bränslekostnader associeras med transporter på vattnet och
inte den tillkommande transporten med lastbil. Det kan förklaras av förhållandet mellan
bogserbåtens energiförbrukning och den antagna lastkapaciteten (5 ton) av pråmen. För
att minska utsläppen och kostnaderna per ton bör pråmen bogseras till flera kajer under en
och samma rutt.
Tabell 10 visar jämförelsen mellan de tre scenarion som beskrivs i avsnitt 3.1. Scenario 3
som inkluderar flera kajer under samma rutt blir det mest utsläppsmässigt fördelaktiga av
alla scenarion, även om man jämför med Pop-up återbruk. Bränslekostnader och tidsbehov
för dessa två scenarier ligger på ungefär samma nivå (eventuellt något högre för pråmen).
Resultaten är känsliga mot antagna värden. Till exempel avgörs mycket av lastkapaciteten
som antas samt antal turer och returer med lastbil som krävs för att transportera
återvinningen från kajerna till sorteringsanläggningar. I alla fall ger resultaten en
storleksordning och högre förståelse av hur transporterna med flytande ÅVC bör planeras.
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Tabell 9. Utsläpp, bränslekostnader och tid för återvinningstransport via flytande ÅVC från enskilda
kajer.

50

4
3
2
1
0

30
20
10

Land

SEK/ton

140
120
100
80
60
40
20
0

Land

40

0

Vatten

SEK/ton

SEK/ton

Vatten

5

Land

140
120
100
80
60
40
20
0

JÄMFÖRELSE

kg CO2 ekv/ton

50
40
30
20
10
0

Vatten

Bränslekostnader

HVO100

kg CO2 ekv/ton

Utsläpp

kg CO2 ekv/ton

Diesel MK1

Vatten

Diesel MK1

HVO100

Diesel MK1

HVO100

140
120
100
80
60
40
20
0

Land

03:21
02:52

Tid

timmar

02:24
01:55
01:26
00:57
00:28
00:00
Norra Mälarstrand

Liljeholmshamnen

Strandvägskajen

Norra
Hammarbyhamnen

Stadsgården
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Hornsberg

Norra
Hammarbyhamnen

Lilla Essingen

Södra
Hammarbyhamnen

Munkbron

Tabell 10. Jämförelse scenarier

HVO100

250

30

200

25

kg CO2 ekv/ton

Utsläpp

kg CO2 ekv/ton

Diesel MK1

150
100
50

10

0

Enskilda kajer

Rutter flera kajer

Enskilda kajer

Bilväg Pop-Up till fast ÅVC

700

800

600

700

500

600

SEK /ton

SEK/ton

15

5

0

Bränslekostnader

20

400
300

Bilväg Pop-Up till fast ÅVC

300
200
100

0

0
Bilväg Pop-Up till fast ÅVC

Rutter flera kajer

400

100

Rutter flera kajer

Bilväg Pop-Up till fast ÅVC

500

200

Enskilda kajer

Rutter flera kajer

Enskilda kajer

Tid

timmar

00:00:00
12:00:00
00:00:00
Enskilda kajer

Rutter flera kajer

Bilväg Pop-Up till fast ÅVC
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3.3.3 Val av bränsle och kravställning
Det är viktigt att kravställa nivåer på utsläppsreduktion som valet av bränsle innebär. Enligt
Energimyndigheten kommer det att behövas en utökad produktion av HVO för ett tillgodose
efterfrågan. Energimyndigheten menar att en större andel HVO kommer att behöva
användas för låginblandning, vilket kan komma att påverka tillgången till ren HVO, där
följden kan bli att leverantörerna kan behöva besluta om huruvida det är mest lönsamt att
uppnå reduktionsnivåerna och potentiellt inte kunna leverera ren HVO till fordon vars
tillverkare har godkänt HVO100 som drivmedel alternativt inte uppnå reduktionsnivåerna
men kunna tillhandahålla HVO100 för dessa fordon. Det mest troliga är det förstnämnda
alternativet, vilket resulterar i att ren HVO till fordon är godkända för HVO100 som
drivmedel inte kommer att kunna tillhandahållas i tillräckliga mängder och lägre
inbladningar av HVO kommer uppstå (Energimyndigheten, 2018). Även lägre
inblandningar innebär betydande utsläppsminskningar jämfört med diesel.
Om skattebefrielsen för höginblandad och ren HVO inte förlängs efter slutet av 2020 skulle
priset kunna öka. Behovet av HVO till inblandning ökar, därav finns det utmaningar kring
kostnadsuppskattningar så väl som kring hur stora volymer som finns att tillgå. I alla fall
bör bränslevolymerna som behövs till driften av en flytande ÅVC tillgodoses utan stora
problem. På kort sikt (2020 - 2023) kan flaskhalsar uppstå, men ny produktion planeras i
Sverige de kommande åren, vilket ger bättre förutsättningar för att säkerställa tillgången till
HVO.
Biogas är ett annat alternativ som skulle leda till bra utsläppsminskning och dessutom lägre
partiklar jämfört med diesel och biodiesel såsom HVO. Det finns begränsade antal
bogserbåtar som är anpassade till gasdrift, till exempel fem bogserbåtar som ägs av det
norska åkeriet Buksér & Bjerging (Sjöfartstidningen, 2013). Utmaningar med biogasdrift av
fartyg ligger främst på kostnadssidan (både gällande själva bränslet och infrastruktur).
Dessutom är verkningsgraden av biogasmotorer lägre jämfört med dieselmotorer. Detta
innebär högre bränslekostnader men å andra sidan har biogas mycket bra
utsläppsminskningspotential.
Eldrift genom batterier eller vätgastankar är en annan möjlighet men den bör anses som
ett alternativ på längre sikt. Det finns pågående utveckling av elmotorer och bränsleceller
till fartyg som är lovande. Däremot är elförsörjning vid potentiell laddning vid kajer en
utmaning som kommer uppstå, särskilt med hänsyn till kapacitetsbristen i svenska städer.
Det svenska företaget Enchandia, till exempel, tillverkar batterier som har använts till färjor
inom projektet Movitz i Stockholm (Enchandia, 2020). En hybrid bogserbåt (el- och
dieseldrift) som tillverkades av Wärtsilä testas av Luleå hamn sedan i höstas (SVT Nyheter,
2019). Lösningar som inkluderar installation av solceller på containrar är möjliga och har
testats förut av till exempel SVOA men kan endast anses som komplement i dagsläget och
inte som en huvudsaklig energikälla.
Dieselbränsle MK1 samt HVO bör uppfylla kraven av standarden SS 155435:2016 samt
drivmedelslagen (SFS 2011:319 §8) och deras hållbarhetskriterier. Utöver bränsletyp så
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måste bogserbåten uppfylla de relevanta miljökraven. Det finns två olika internationella
föreskrifter att förhålla sig till:
i.

Steg-krav, som är mest applicerbara på arbetsmaskiner men även båtmotorer,
speciellt dessa av mindre storlek, kan innefattas (Stockholms hamnar, 2018);
eller

ii.

TIER- krav, som brukar gälla för fartyg (Transportstyrelsen, 2014).

Det rekommenderas av miljöförvaltningen Stockholms stad att antigen TIER II eller Steg
IIIA väljs. Skärpta krav under steg-krav ramen väljs för känsliga område”…där
miljökvalitetsnormerna (MKN) riskerar att överskridas, exempelvis halterna av de ämnen
som regleras inom luftkvalitetsförordningen (2010:477), eller ett område som kräver
särskilda försiktighetsåtgärder på grund av risk för förorening av känsliga naturmiljöer, som
vattenförekomster av betydelse för vattenförsörjning eller känsliga våtmarker.”
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4

Avslutande kommentarer
Projektet har analyserat förutsättningar att införa en flytande ÅVC i Stockholm. Resultaten
visar att en flytande ÅVC har potential att vara fördelaktig ur ett klimatperspektiv när
pråmen bogseras till flera kajer under en och samma rutt, även vid jämförelse med Pop-up
återbruk. Kajer vid Norr Mälarstrand, Liljeholms hamnen och Lilla Essingen är troligen mest
fördelaktiga för etablering av flytande ÅVC med beräknade lägsta värden för utsläpp,
bränslekostnader samt transporttid. Vi rekommenderar även att samordna Pop-up återbruk
och flytande ÅVC för att ge fler invånare möjlighet till tjänsten.
Notera att resultat i denna studie baseras på antagande angående insamlade mängder
återvinning. Beräkningarna utgår från maxkapacitet och inte faktiska mängder insamlade
återvinning. Om data vid Pop-up återbruken vore tillgänglig så skulle tillförlitligheten i
beräkningarna öka. Innan en flytande ÅVC tas i drift så bör analyserna som genomförts i
denna studie uppdateras med information angående insamlade mängder (vikt/volym)
återvinning i stadens Pop-up återbruk.
Det finns få regler som begränsar valet av en lämplig pråm som kan trafikera på
Stockholms vatten. Pråmar upp till 150 meter långa kan passera Hammarbyslussen dvs
väsentligt mer kapacitet och dimensioner än vad en flytande ÅVC rimligen bör behöva.
Slutsatsen blir då att istället det faktiska utbudet av pråm kan bli en begränsning.
Bogsering av pråmen genererar utsläpp och innebär en kostnad. För att minska
klimatpåverkan kan HVO användas som drivmedel, men det finns en osäkerhet kring
framtida kostnad och tillgång på HVO. Alternativa drivmedel intressanta för framtiden är
biogas och el, dessa behöver dock utredas vidare avseende på praktiska krav, kostnad
och utsläpp. Kostnaden för bogsering kan minska om det är möjligt att hyra in en pråm med
egen motor, så kallad flodpråm.
SVOA har målat containers till Pop-up aprikosfärgade så de blir visuellt tydligare att
upptäcka. En flytande pråm föreslås anta samma färg för att skapa en enhetlighet för
stadens invånare.
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Förutsättningar för flytande återvinningscentral i Stockholm – del 2
Följande PM är en fortsättning på förstudien ”Förutsättningar för flytande
återvinningscentral i Stockholm” (2020-04-29).
PM består av:
1) Nya potentiella områden för Pop-up återbruk i Stockholm
2) Samhällsnyttor – minskat buller och luftföroreningar med vattentransport
3) Marknadsförutsättningar för att hyra en pråm som en flytande ÅVC i Stockholm
Nya potentiella områden för Pop-up återbruk i Stockholm
Målet var att identifiera nya platser som inte täcks av dagens Pop-up utbud och ge
förslag på områden som når flest antal boende. Genom att optimera serviceutbudet
kan fler personer nås som idag har en begränsad möjlighet att till fots besöka Pop-up
som främjar återvinning och återbruk i Stockholm. Analyserna genomfördes med hjälp
av GIS på följande sätt:
-

-

-

-

Stockholms stad delades in i ett rutnät med upplösningen 500 x 500 meter.
Från varje rutas mittpunkt beräknades antal boende personer inom ett Pop-ups
upptagningsområde. Boende inom befintliga Pop-up-återbruk och potentiella
kajplatser för flytande återvinningscentraler exkluderades från beräkningarna.
Rutor med ett högt antal boende var mest intressanta för fortsatta analyser och
den kortaste vägen mellan dessa områden för Pop-up återbruk och fasta
återvinningscentral beräknades.
För att beräkna hur stor andel av Stockholm stads invånare som har tillgång till
Pop-up återbruk samt flytande ÅVC så användes en Key Performance Indicator
(KPI). KPI anges i % och visar hur stor andel av stadens invånare som nås av
en service.
Som komplement visualiserades även det geografiska läget av grovsoprum
baserat på hämtningsadresser från Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Resultaten (se Tabell 1) visar att en helt ny Pop-up på Kungsholmen, i närheten av
Fridhemsplan, når flest antal personer. Närmare sagt ca 18 500 invånare, som idag
saknar gångavstånd till detta serviceutbud. Analyserna visar också att Pop-up i Husby,
Gärdet och Tensta skulle var och en ha över 10 000 invånare inom sitt
upptagningsområde. Dessa följs av Rinkeby och Midsommarkransen som förväntas nå
över 9 000 antal boende. Ytterligare nio plaster förväntas nå mellan 7 000 – 9 000
boende.
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OMRÅDE

BEFOLKNING
INOM
500 M

ANTAL REG.
PERSONBIL
AR

NÄRMASTE POP-UP

NÄRMASTE
ÅVC

Norr Mälarstrand

METER
TILL
POPUP
1 537

KUNGSHOLMEN
(FRIDHEMSPLAN)
HUSBY
GÄRDET
TENSTA

18 586

2 898

10 956
10 225
10 128

RINKEBY
MIDSOMMARKRANSEN

METER
TILL
ÅVC

Roslagstulls Återbruk

2 764

1 079
1 772
1 181

Kista torg
Karlaplan T
Kista torg

1 634
1 723
4 702

Bromma ÅVC
Roslagstulls Återbruk
Bromma ÅVC

11089
4 348
9 704

9 698
9 663

1 239
1 731

Kista torg
Örnsberg.

4 050
2 040

Bromma ÅVC
Östberga ÅVC

7 488
5 098

HÄSSELBY STRAND
DALEN

9 289
8 880

1 749
1 343

Vällingby torg
Hammarby Sjöstad

3 083
2 804

Lövsta ÅVC
Östberga ÅVC

5 873
4 477

AKALLA
RÅGSVED
HÄGERSTENSÅSEN

8 355
7 624
7 619

9 24
1 114
1 322

Kista torg
Högdalsplan
Västertorpsplan

2 130
1 463
1 961

Bromma ÅVC
Vantörs ÅVC
Sätra ÅVC

11585
2 567
5 322

HAGSÄTRA
VÅRBERG

7 521
7 143

1 264
1 190

Högdalsplan
Fruängen

2 407
5 713

Vantörs ÅVC
Sätra ÅVC

3 510
4 557

RÅCKSTA
MARIEHÄLL

7 037
6 941

1 471
1 868

Blackeberg
Blackeberg

1 197
5 787

Bromma ÅVC
Bromma ÅVC

6 200
4 314

Tabell 1. Potentiella områden för nya Pop-up återbruk (Se även kartan i figur 1)

Antal registrerade personbilar togs fram inom varje upptagningsområde. Om ägarna till
dessa fordon skulle välja att besöka en Pop-up till fots istället för att ta bilen till en fast
återvinningscentral så skulle antalet privata biltransporter minska. Analyserna visar att
det i upptagningsområdet runt Fridhemsplan finns närmare 2 900 registrerade
personbilar. Resultat visar att antalet registrerade personbilar är betydligt högre på
Gärdet än i Husby som däremot har fler antal personer i upptagningsområdet. I Husby
är det alltså möjligt att nå fler med en Pop-up medan en Pop-up i Gärdet skulle
sannolikt minska antalet privata biltransporter mer. Det är intressant då personer med
tillgång till bil har en större möjlighet att återvinna än de som saknar tillgång till bil då de
även kan använda de fasta återvinningscentralerna.
Figur 1 visar en geografiskt fördelad turlista för nya potentiella Pop-up på en karta. Det
finns möjliga områden i söderort, västerort, norrort och i centrala Stockholm som alla
skulle nå ett högt antal invånare inom sitt upptagningsområde. Denna analys fokuserar
dock på områden och inte specifika platser. För att hitta en specifik plats måste
platsbesök genomföras då det, förutom utrymme på marken, även krävs bra
framkomlighet för lastbil och fri höjd för att kunna lasta av containrar från lastbilen.
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Figur 1 Potentiella områden för nya Pop-up återbruk.

Resultaten visar även att Pop-up med 2020 års turlista har en KPI på 23.4% och att
enbart flytande ÅVC har en KPI på 6.7%. Om vi kompletterar 2020 års turlista för Popup med flytande ÅVC skulle blir KPI 26.9%. Notera att denna siffra är något lägre än
23.4% + 6.7% på grund av att upptagningsområdena för Pop-up-återbruken och
flytande ÅVC delvis överlappar. Om man skulle behålla dagens Pop-up-återbruk och
dessutom införa de platser som återges i tabell 1 så nås ett KPI-värde på 37.8%. Om
detta dessutom kombineras med flytande ÅVC så stiger siffran till 40.1%. Siffrorna
visar att införandet av flytande ÅVC har en relativt låg påverkan på KPI. Detta är värt
att tänka på om målet med ett eventuellt utökat serviceutbud ska vara att nå så många
personer som möjligt. En anledning till att flytande ÅVC når jämförelsevis få personer
är att dess ”potentiella” upptagningsområde till stor del består av vatten.
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Figur 2. Bland de 20 Pop-up-återbruken med högsta KPI-värdet återfinns flertalet i norrort.

I en utökad beräkning analyserades KPI från 2020 års Pop-up-återbruk tillsammans
med KPI för de 15 nya potentiella platserna. Dessa platser slogs ihop och de 20
respektive 27 platserna som nådde flest antal personer valdes ut. Resultaten visar att
man genom en ändrad turlista kan nå ungefär lika många personer med 20 platser
(KPI = 23.7%) istället för 27 platser som besöks enligt turlistan år 2020 (KPI = 23.4%).
Resultaten visar även att om man behåller antalet platser som besöks (27 stycken),
men man ändrar turlistan så kan man uppnå ett KPI på 29.2%. Det är värt att notera att
denna siffra är högre än Pop-up 2020 + Flytande ÅVC som har ett KPI-värde av
26.9%.
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Även om dessa siffror bygger på vissa antaganden och förenklingar av verkligheten så
indikerar resultaten ändå att man genom en ändrad turlista för Pop-up-återvinning kan
nå flera av stadens invånare än om man behåller dagens turlista och dessutom inför
flytande ÅVC.
Service
Pop-up 2020 (27 platser)
Flytande ÅVC (10 platser)
Pop-up 2020 + Flytande ÅVC
Pop-up 2020 + 15 nya potentiella platser
Pop-up 2020 + 15 nya potentiella platser + Flytande ÅVC
Pop-up, topp 20 (20 platser med högst KPI). Se figur 2.
Pop-up, topp 27 (27 platser med högst KPI). Se figur 2.

KPI
23.40%
6.70%
26.90%
37.80%
40.10%
23.70%
29.20%

Tabell 2 Olika KPI beroende på val av Pop-up, flytande ÅVC eller en kombination av båda

Samhällsnyttor – minskat buller och luftföroreningar med vattentransport
Ett skifte från vägbaserade till vattenbaserade transporter orsakar mindre
luftföroreningar och vägträngsel samt olyckor och buller.
Enligt den senaste rapporteringen av samhällsekonomiska kostnader av transporter
har godstransporter med tung lastbil utan släp i tätorter externa kostnader på 0,27/0,99
kr per tonkilometer (värden beror på om lågt eller högt koldioxidvärde använts till
beräkningar). Sjöfartens kostnader (0,03/0,26 kr per tonkilometer) är lägre, en
konsekvens av främst bränsleförbrukning som medför stora externa kostnader för
utsläpp. Dock finns en mycket stor spridning i internaliseringsgrad för sjöfart beroende
på fartygstyp och rutt. Enligt Trafikanalys är analyser kring sjöfartens
internaliseringsgrad på en mer övergripande nivå och det är svårt att uppskatta
fartygens samhällsekonomiska kostnader i tätorter1.
Negativa hälsoeffekter från luftföroreningar såsom NOx och PM 2.5 och 10 har bevisats
i flera studier. Enligt Stockholms stads klimathandlingsplan 2020 – 2030 ska Staden
utreda vad som behövs för att genomföra en utsläppsfri innerstad, dvs. för att få frisk
luft, minskat buller och för att begränsa koldioxidutsläppen2. Masstransporter med båt
istället för lastbil nämns i Klimathandlingsplanen som en av de åtgärderna som kan
minska utsläppen i mindre grad kortsiktigt (1000 ton CO2ekv per år) men kan ha större
potential på lång sikt2.

1

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_4-transportsektornssamhallsekonomiska-kostnader.pdf
2 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrandedokument/klimathandlingsplan-2020-2023.pdf
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Figur 3. Karta som visar PM10 för det 36:e värsta dygnet år 2015 samt kortaste vägsträcka mellan nya
Pop-up och fasta ÅVC.

Figur 3 visar den kortaste vägsträckan mellan de potentiella områdena för nya Pop-upåterbruk och fasta återvinningscentraler, samt PM 10 för det 36:e värsta dygnet (90percentil) år 2015 längs denna vägsträcka. Underlaget är beräkningar från Stockholms
Luft- och Bulleranalys (SLB-analys). Beräkningarna baseras på utsläpp och mätningar i
regionen, utförlig information återfinns i rapporten LVF:2016:32 "Kartläggning av halter
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015 ”3. Etablering av
Pop-up inom de identifierade områdena bidrar till ny lastbilstrafik längs dessa
vägsträckor. De flesta rutterna innehåller åtminstone delsträckor inom den övre
utvärderingströskeln. Flera rutter såsom från Hägerstensåsen och Midsommarkransen,
3

http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/lvf2015_013.pdf
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innefattar även delsträckor där miljökvalitetsnormer och miljömål redan riskeras att
överskridas (>50 µg/m3). Även om det är viktigt att hålla nere lastbilstrafiken på de
vägsträckor som visas i Figur 3, så får vi inte heller glömma att dessa vägsträckor i
dagsläget trafikeras av personbilar, med syfte att besöka fasta återvinningscentraler.
Med andra ord, genom att etablera Pop-up återbruk inom de potentiella områdena så
skulle man få en liten ökning av lastbilstrafik, men troligtvis även en minskning av
personbilstransporter på vägsträckorna som visas i Figur 3.
Trafiken är den dominerande källan till buller i Stockholm och två faktorer har
identifierats som mycket betydande i detta sammanhang: användandet av dubbdäck
samt förekomsten av tung trafik. Det finns därför ambition att minska passager över
trängselskattesnittet för tunga lastbilar4.
Det finns ett flertal studier som visar att buller har negativa effekter på hälsan. I
Stockholm beräknas omkring 200 000 boende utsätts för trafikbuller som överskrider
55 dBA utomhus vid någon av bostadens fasader (ca. 20 % av stockholmarna)5.
I Miljöprogrammet 2020 - 2030 finns det ett etappmål kring minskade omgivningsbuller
inom Stockholm stad enligt följande: ”Etappmålet innebär att stockholmarna i mindre
utsträckning utsätts för skadliga nivåer av buller. Staden ska, utifrån sitt
ansvarsområde, arbeta med att begränsa bullret vid källan och årligen genomföra
bulleråtgärder för såväl bostäder som rekreationsområden, skolgårdar och andra
offentliga platser.”6

4

http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/miljoprogram-2016-2019/miljoanpassadetransporter/trafikbullret-ska-minska/
5 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/buller/Atgardsprogram-buller-20192023.pdf
6 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrandedokument/miljoprogram-2020-2023.pdf
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Figur 4. Närmaste väg mellan potentiella Pop-up-återbruk och fasta återvinningscentraler. I bakgrunden
visas bullerkartor från Miljöförvaltningen.

Enligt Stadens Åtgärdsprogram 2019 – 2023 för buller ska ”Staden kan även verka för
tillskapandet av en organisation som kan vara testbädd för innovativa miljölösningar
och som underlättar för aktörer som har förslag på projekt för att förbättra ljud- och
luftkvaliteten.”5
I Figur framgår det att många vägsträckor mellan potentiella områden för Pop-up
återbruk och fasta återvinningscentraler går via vägsträckor som redan idag
överskrider 55 dBA. I detta sammanhang skulle staden också kunna utvärdera
potentialen till utsläpps- och bullerminskningar i tätorter pga. av avfallstransporter på
vatten istället för väg.
Det finns dock platser där en flytande ÅVC inte är möjligt att etablera t.ex. Rinkeby och
Tensta som är omgiven av land. För dessa platser är ett Pop-up återbruk en bra
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lösning för att minska avfallstransporter som idag görs med personbil till närmaste ÅVC
(Bromma i detta fall). Det blir således miljömässigt fördelaktigt att ersätta
personbilstrafik till Brommas ÅVC med några lastbilsturer från lokala Pop-up till
Bromma. Flytande ÅVC och pop-up kompletterar på detta sätt varandra och väljs med
hänsyn till föreslagna platsernas tillgång till lämpliga kajer.
Det är också värdefullt i detta sammanhang att försöka minimera - eller helt eliminera buller och luftföroreningar vid kajer när flytande ÅVC-lösningar väljs. Det vore således
intressant att testa hybrid bogserbåtar (se t.ex. Luleå7) som använder el bredvid kajer
och därför medför inga utsläpp och buller. Andra alternativ till pråmens drift kan vara
biogas (gasmotorer bullrar mindre är dieselmotorer och har också mindre lokala
partikelutsläpp) eller på längre sikt vätgasdrivna båtar.
Marknadsförutsättningar för att hyra en pråm som en flytande ÅVC i Stockholm
I det här avsnittet beskrivs vilka möjligheter och förutsättningar det finns på marknaden
idag gällande att hyra en pråm eller fartyg för flytande ÅVC. En omvärldsbevakning
kring vilka befintliga lösningar för flytande ÅVC genomfördes och beskrivs inledningsvis
i detta avsnitt. Vidare intervjuades två redare i Stockholm, Tore Ulff Chartering AB och
Avatar Logisitcs AB. Efter intervjuerna kompletterade redarna med ytterligare
information kopplat till lösningar och uppskattade kostnader för en flytande ÅVC.
Förutom Tore Ulff Chartering AB och Avatar Logisics AB har vi blivit kontaktade av
några andra företag. Shipson Steel är ett estländskt företag som tillverkar och designar
stålkonstruktioner för den marina branschen som visat intresse att stötta med lösningar
för flytande ÅVC. Ett annat företag är Automile som erbjuder realtidsspårning med GPS
för att ge kunden spårbarhet var och när exempelvis containrar flyttat på sig.
Omvärldsbevakning
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de pråmlösningar som används vid tidigare
pilotprojekt och några redan befintliga lösningar för flytande ÅVC.
Inom projektet DenCity 3 testades en flytande ÅVC i Göteborg, se Figur 66. I detta
pilotprojekt användes en pråm utrustad med behållare där medborgare kunde slänga
brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. ÅVC:n tog även emot
saker för återbruk. Första försöket utfördes under hösten 2019 under 7 veckors tid.
Flytande ÅVCn följde ett körschema och stannade två dagar i taget på varje kajplatser
(totalt fem). När ÅVC:n blev full bogserades pråmen till en kaj för omlastning till lastbil.8

7

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/dopkalas-for-vilja-i-lulea
https://closer.lindholmen.se/https%3A/closer.lindholmen.se/closer-projekt/yteffektivatransportlosningar
8
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Figur 6. Pråm utrustad med containers för test av flytande ÅVC inom DenCity-3-projektet (källa bild: Peter
Årnes, Göteborgs stad).

Ett annat projekt som testat konceptet flytande ÅVC är River’Tri i Lyon. Projektet hade
flera partners och pågick mellan 2016 - 2019. Likt DenCity 3 var tanken att erbjuda
samma återvinningsmöjligheter som en vanlig ÅVC. I detta projekt användes ett
pråmfartyg som är 65 m långt. Medborgarna går inte ombord på pråmen utan kan
slänga avfallet direkt från kajen, Figur 7 illustrerar hur pråmen var konstruerad.9

Figur 7. Pråmen som användes vid test av flytande ÅVC i Lyon.

9

https://www.initiativesrivers.org/vos-solutions/rivertri-a-waterborne-waste-collection-service-inthe-city/
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Figur 8. Mobil ÅVC som körs kring Dalarö.

I Stockholms skärgård finns idag flera befintliga lösningar som kan liknas med en
flytande ÅVC. Exempelvis erbjuder Värmdö kommun en grovsopfärja som under
sommaren besöker öar som inte har en permanent ÅVC i närheten. Personer som ska
lämna avfall måste själva kunna bära ombord avfallet på färjan och slänga i rätt
behållare. Högst en kubikmeter byggavfall per person är tillåtet.10 I Österåker kommun
ansvarar Roslagsvatten för avfall och återvinning och erbjuder även dem en
grovsopsfärja som kör till öar inom kommunen. Det mesta som kan lämnas på en
vanlig ÅVC kan lämnas på färjan.11 I Haninge kommun erbjuds vad de kallar en mobil
ÅVC som också liknar en färja i konstruktionen, se Figur 8. Denna drivs av SRV
återvinning AB körs ut till Dalarö samt andra öar i närheten. Under sommaren 2020
blev dock den mobila ÅVC:n inställd pga Corona eftersom SRV inte kunde garantera
att 50-peronersgränsen kan hållas vid kajen.12
Norrtälje kommun har också en grovsoppfärja, 9, men också den inställd under
sommaren 2020. Detta dels pga Corona men också pga ett bullerplank som behöver
uppföras där omlastning av avfallet ska ske inte kommer bli klart i tid.13
10https://www.varmdo.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/grovsopfarjasommartidiskargarden.

4.32d25aee16de5374fdc53f00.html
11 https://roslagsvatten.se/osteraker/schema-grovavfallsfarjan-2020/671
12 https://www.srvatervinning.se/Hushall/Har-slanger-du-dina-sopor/Mobil-AVC---installt-2020
13 https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/atervinning-ochaterbruk/atervinningscentraler/flytande-atervinningscentral/ och
http://www.skargarden.se/grovsopfarjan-installd-i-norrtalje-skargard/
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Figur 9. Grovsopfärja Norrtälje kommun.

Tore Ulff Chartering AB och Pråmbolaget 14
Tore Ulff Chartering AB är inte ett rederi utan fungerar som kontaktpunkt mellan kund
och rederi, likt en logistikpartner eller ”mäklare” i ett projekt. Tore Ulff samarbetar
exempelvis med Sandinge pråmar som är det rederi som hyrde ut pråm till DenCity 3projektet. De erfarenheter som Sandinge dragit hittills är att planering av pråmens rutt
är viktig för effektivitet. Pråmen skulle också behöva stanna längre på varje plats för att
få fler personer att hinna upptäcka pråmen. Alternativt skulle ÅVC:n behöva
marknadsföras mer. Tore Ulff och Sandinge har även diskuterat att ett mindre
specialanpassat fartyg istället för pråm eventuellt skulle kunna vara en bra lösning
också.
Körschemat och tidsperioden för när den flytande ÅVC:n ska vara i drift är en viktig
faktor för kostnaderna. Generellt gäller att ju längre hyrperiod desto lägre hyrkostnad.
Men, om pråmen även ska köras under vintermånaderna i Stockholm kommer det
krävas isklassning på pråmen. Under isperiod får rederiet extra pengar på frakten då
det är dyrare att köra under den perioden.
I Stockholm har Tore Ulff bland annat kontakt med ett rederi som heter Pråmbolaget
som skulle kunna erbjuda uthyrning av pråm. Pråmbolaget har avtal med Stockholms
Hamn sedan 20 år beträffande alla typer av sjönära tjänster. Bland annat har de en

14

Information bygger på Intervju med Carolina Ulff 17/6 2020 och efterföljande
mailkorrespondens.
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ponton som hanterar septik och slop (en form av avloppstank) från fartyg som ligger vid
kajer och ankarplatser utan möjlighet att koppla till avlopp.
Pråmbolaget kan erbjuda en ponton som är 28x11,3 meter och lastar ca 700 ton. Till
transport finns tre lämpliga båtar. Normalpris för pontonen är 6000 kr/dygn inklusive
bogsering. Sedan tillkommer personalkostnad på ca 2200 kr/tim. Om möjlighet finns
kan de lämna pontonen och endast debitera effektiv tid. Detta är dock beroende av hur
körningen ser ut och hur länge pontonen ska ligga vid samma kajplats. Pråmbolaget
understryker att det är av stor vikt att göra en ordentlig plan för rutten och upplägg för
att nå bästa ekonomi. De priser som anges är endast indikationer. I Tabell 3 ges en
sammanfattning.
Lösning
Bogsering
Storlek
Kostnad
Hyra
Personalkostnad

Pråm
Ja
28 x 11,3 meter
6000 kr/dygn ink bogsering
2200 kr/tim

Tabell 3. Lösningsförslag och kostandsindikation från Pråmbolaget

Om en flytande ÅVC skulle bli en befintlig lösning för Stockholm skulle Pråmbolaget
även vara öppna för att anpassa en ponton som är 53 x 13 meter och har en körramp.
Denna ramp används för att lossa och lasta direkt ombord med bil. Rampen används
också till att ansluta för lämning av avfall, dvs personer kan gå direkt ombord då
pontonen förtöjer stävrätt mot kajen. Pontonen förankras med stödben på botten.
Under oktober till april används pontonen till bränsletransport men under sommaren
skulle det passa bra att köra den som en flytande ÅVC.
Angående hyra av containrar och behållare har pråmbolaget samarbetspartners som
sen tidigare är väl etablerade med avfall/återvinning. De arbetar bland annat med Big
Bag.15
Avatar Logisitcs AB 16
Avatar Logisitcs AB är ett rederi beläget i Hammarbyhamnen i Stockholm. För en
flytande ÅVC skulle Avatar Logisitcs kunna erbjuda uthyrning av ett pråmfartyg. Detta
pråmfartyg är 66 x 9 m och behållare kan placeras ombord och möjlighet att utnyttja
lastrummet till exempelvis klassat avfall, se figur 10. En viktig aspekt att ha i åtanke vid
hyra av fartyg i Mälaren är att samtliga fartyg över 70 meter kräver lots vid förflyttning
vilket gör förflyttning mer kostsamt. Detta fartyg behöver således ingen lots.

15

Företagspresentation och prislista i bilaga.
Information bygger på Intervju med Johan Lantz 23/6 2020 och efterföljande
mailkorrespondens.
16
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Figur 10. Pråmfartyg från Avatar Logistics AB.

Att använda ett pråmfartyg anser Avatar Logistics är mer flexibelt än en pråm som
kräver bogsering då det snabbt går att byta kaj om det behövs. Detta fartyg skulle
kunna vara tillgängligt hela dagar vid aktuell kaj. Lastningen sker direkt till container på
fartyget och förflyttning och lossning möjlig under kvällar och nätter. Ett förslag är även
att personal på fartyget utbildas av SVOA och hanterar besökare och ansvarar för
sortering och säkerhet ombord.17 Prisindikation för denna lösning är 55 000 kr/dygn. I
detta inkluderas personal under hela dygnet, bränsle för en kajförflyttning per dygn inne
i Stockholm. Se Tabell för sammanfattning.
Lösning
Bogsering
Storlek
Kostnad
Hyra

Pråmfartyg
Nej
66 x 9 meter
55 000 kr/dygn ink personal och en
förflyttning

Tabell 4. Lösningsförslag och kostnadsindikation från Avatar Logisitics

Ett annat förslag från Avatar Logistics är att pråmfartyget fraktar containrar till de olika
kajplatserna och ställer upp dessa på kajen. Sedan kan pråmfartyget agera ”sopbil”
och hämta containrarna när de behöver tömmas eller byta kajplats.

17

Detta eventuellt inte möjligt. SVOA kan behöva ha egen personal enligt Malin Stare Lins på
SVOA. Avatar Logsitics behöver dock av säkerhetsskäl alltid ha tre personal ombord.
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Pråmfartyget har en egen kran med 5 tons kapacitet för växling av containers. Det
skulle också kunna gå att använda ett lastväxlarflak och ställa containrarna tvärs över
fartygets däck. I detta fall behövs ingen kran vid kajen utan an vanlig krokbil kan
användas, se figur 11 för exempel.

Figur 11. Exempel på lastbil med lastväxlarflak som kan användas för växling av containers mellan kaj och
pråmfartyg.

Avslutande kommentar
Det finns flera potentiella nya områden i söderort, västerort, norrort och i centrala
Stockholm som alla skulle nå ett högt antal invånare inom sitt upptagningsområde. De
områden som når flest antal boende är -i storleksordning- Kungsholmen
(Fridhemsplan), Husby, Gärdet, Tensta, Rinkeby och Midsommarkransen. Notera att
analysen fokuserar på områden och inte specifika platser vilket kräver platsbesök.
Även antal registrerade personbilar togs fram inom varje upptagningsområde. Om
ägarna till dessa fordon väljer att besöka en Pop-up till fots istället för att ta bilen till en
fast återvinningscentral så minskar antalet privata biltransporter. En nyetablering eller
förändrad turlista för placering av Pop-up 2021 gör det därför möjligt att prioritera olika
behov på olika platser. Antingen i syfte att nå flest antal boende eller att välja områden
för att minska privata biltransporter till stationära ÅVC.
Enligt samhällsekonomiska kostnader av transporter har godstransporter med tung
lastbil relativt höga externa kostnader medan sjöfartens kostnader är lägre. Det beror
främst på att bränsleförbrukning medför stora externa kostnader för utsläpp. Det är
därför intressant om dagens lastbilstransporter från Pop-up kan ersättas med en
flytande pråm som då kan orsakar mindre luftföroreningar, vägträngsel, olyckor och
buller. Resultat visar att etablering av Pop-up bidrar till ny lastbilstrafik på vägar som
idag är inom den övre utvärderingströskeln för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10)
samt buller (55 dBA). Det är dock relativt få lastbilstransporter, ca 6-7 st per Pop-up per
tillfälle vilket är försumbart i sammanhanget. Det finns sannolikt andra mer effektiva
åtgärder att prioritera för att stockholmarna i mindre utsträckning ska utsättas för
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skadliga nivåer av buller och partiklar (även om ingen ansträngning naturligtvis är för
stor för att rädda miljön).
Marknadsförutsättningar för att hyra en pråm som en flytande ÅVC i Stockholm är
goda. Det finns flera olika lösningar tillgängliga på marknaden, tex de grovsopsfärjor
som idag stävar runt i Stockholms skärgård. Planering av tidsschema och utförande är
viktigt för en kostnadseffektiv lösning. Kostnaden för hyra av pråm är svår att uppskatta
då förutsättningarna behöver klarna för att redare ska ge ett rimligt prisförslag. Diesel
används som bränsle i alla lösningar och för att åstadkomma en förändring behöver
beställare ställa krav på andra lösningar, tex. el-hybridlösningar. I dagsläget byggs
väldigt få nya motorer till fartyg.
För att beräkna hur stor andel av Stockholm stads invånare som har tillgång till Pop-up
återbruk samt flytande ÅVC så beräknades en KPI i %. Resultaten visar att Pop-up
placerade enligt 2020 års turlista har en KPI på 23.4% och att enbart flytande ÅVC har
en KPI på 6.7%. Införandet av flytande ÅVC har alltså en låg påverkan på KPI och
anledning är att dess potentiella upptagningsområde till stor del består av vatten.
Resultaten visar vidare att genom att förändra turlista för år 2020 kan Pop-up
återbruken nå ungefär lika många personer med enbart 20 platser istället för 27
platser. Det går även att nå ett högre KPI (29,2%) med 27 platser genom att förändra
turlistan för Pop-up.
Slutsatsen blir att ett införande av flytande ÅVC kan bli problematiskt att motivera givet
den relativt låga andelen boende som servicen når. Ett alternativ är dock att en pråm
agerar som sopbil och samlar in containers längs kajer från Pop-up återbruken.
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