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Presentatör
Presentationsanteckningar
LottaModeratorn presenterar troligen oss lite kort inför vår presentation, sedan kör vi igång.Därefter presenterar vi oss själva samt även FEV, lite kort! Att vi samlar in i egen regi osv.



Projektet i korthet

• Testperiod
- Maj till december, 2016

• Testbehållare
- Markstående och krantömda
- Gemensam insamling av alla fraktioner
- Dimensionerade för 25 hushåll

Presentatör
Presentationsanteckningar
LottaVi har inte gjort projektet själva, utan vi är en hel grupp. Från Falu Energi har vi först ut insamlingschef Tobias Jönsson, som ni kan se på bilden. Vi har även Micael Grandin, affärsutvecklare, Hanna Bergman, återvinningschef. Vi har även samarbetat med Samuli Hellemaa och Jenni Rahkonen från Molok, samt Jonas Lindahl, Stefan Kanestad och Peter Elias från SanSac�Under ca 5 månader har vi i Falun testat vad vi kallar för Kvartersnära insamling.Istället för att varje hushåll har egna kärl, så har de fått testa att lämna allt sitt avfall på ett gemensamt ställe, på stationer där det också finns insamling av förpackningar. Stationerna är dimensionerade för ungefär 25 hushållDen här presentationen kommer att fokusera på villorna, som har fått den största förändringen. Projektet ska också presenteras i en rapport som kommer att publiceras hos Avfall Sverige, där också flerfamiljshusen kommer vara med. 



Målsättningar

• Utredning av kvartersnära insamling
- Ta fram en rapport som beslutsunderlag
- Rapporten publiceras hos Avfall Sverige

• Avsikt med projektet
- Minska andel förpackningar i restavfallet
- Ökad service till hushåll
- Minska transporter till ÅVS för hushåll
- Minska tung trafik i bostadsområden
- Förbättrad arbetsmiljö för chaufförer
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LottaMålet med projektet är att testa ett system som kan jämföras med andra insamlingssystem, tex fyrfacks, och optisk sortering.  Den publicerade rapporten ska kunna fungera som ett beslutsunderlag.Syftet är främst att minska andelen förpackningar i restavfallet, men vi ser att även andra effekter kan uppnås, tex bättre service till hushållen som slipper åka till återvinningsstationer, vi slipper åka med tunga fordon inne på små gator i bostadsområden, och våra chaufförer får en bättre arbetsmiljö genom att det blir färre antal tömningar. 



• Avstånd, hushåll     insamlingsplats
- Min: 20 meter
- Max: 190 meter
- Medel: 90 meter

• Villaområden
- Tre områden
- 66 hushåll

Testområden
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LottaTotalt har 388 hushåll varit med i testet. Tre villa områden, 66 hushållAlla testområden ligger i Falu Tätort inom en radie av en mil från Återvinningscentralen. Avståndet från bostaden till insamlingsplasten är maximalt 190 meter. Testet har gjorts i sex områden,  varav 3 villor och flerfamiljshus där förutsättningarna från början har varit olika, några av villorna har haft gemensam insamling av restavfall och matavfall tidigare, och nu fått mer service i form av förpackningsinsamling, och två områden har blivit av med sina egna kärl och istället fått all insamling av matavfall och restavfall och förpackningar på ett gemensamt ställe. Det kommer Oskar att berätta mer om snart.  Det har varit frivilligt för hushållen att delta i testet, så några har valt att ha sina egna kärl kvar, men det är bara ett fåtal i de utvalda områdena som inte varit med.  I samband med testet har alla deltagare också får information och instruktioner för sortering. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
OskarSeminariegatan, ligger lite avsides med en egen väg genom kvarteret för att minska antalet förbipasserande. Behållarna placerade på lämplig plats så nära alla de 17 villahushållen som möjligt. Hushållen har haft egna kärl för matavfall och restavfall tidigare. Som vi kan se är det tre moduler det handlar om, med antingen säck eller hård behållare för alla fraktioner (restavfall, matavfall, förpackningar av glas, papper, plast, och tidningar). Behållarna är krantömda och markstående. Ställs enkelt på en stabil yta. I detta fall har vi lagt grus på ett litet ängsområde. 
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Presentationsanteckningar
OskarDe resterande två områdena ligger nära varandra, på två små öar. Södra Strömvägen består av 23 hushåll där behållarna står placerade på vägen ut från området. Dessa hushåll har haft egna kärl för restavfall och matavfall, som de fått dra fram till ett gemensamt ställe för tömning. Även här har vi anlagt en yta genom att endast placera behållarna på tillplattat grus ovanpå en fiberduk. 
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OskarVästra Strömvägen är då den andra ön, ganska nära. Tidigare har detta område haft ett gemensamt hämtställe med ett gäng stora kärl för restavfall och matavfall. Placeringen av de kärlen är detsamma som dessa nya behållare, det vill säga alldeles i början av området, vilket gör att alla boende behöver passera här när de ska lämna kvarteret. Och sopbilen behöver inte ta sig in onödigt långt bland villorna. Denna yta slapp vi anlägga, utan ställdes enkelt på en del av en asfalterad parkeringsplats. 



Plockanalys
Resultat [kg/hushåll/vecka]

• Minskning av förpackningar med 23%
• Ökning av totalt restavfall med 11% 
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Lotta I projektet har vi gjort plockanalyser av restavfalletEn för VillahushållEn för LägenhetshushållAnalyserna har jämförts mot tidigare gjorda plockanalyser hos oss. men inte i samma områden varför siffrorna kan vara svåra att jämföra.Ett av målen med projektet har varit att minska andelen förpackningar i restavfallet. Villorna har fått en stor förändring, vilket kanske också ökar medvetenheten kring sortering är resultatet något bättre, där både andelen förpackningar i restavfallet och den totala vikten förpackningar har minskat, från 1,3 kg/hushåll/vecka till 1,0, alltså 23 %. Dock har totala restavfallet ökat med 11 %.  Mängden förpackningar i restavfallet ligger i nivå med andra system för fastighetsnära insamling.------------------Ligger i liknande spann som andra FNI/KNI-system för villor (kg/hushåll/vecka)Kvartersnära Insamling (Falun): 	1,04-fackssystem (SAMSA):		0,8-1,2Egna kärl (Dala Avfall):		1,8Riksgenomsnitt (AvfSv, 2011):	1,4Och i kg/person/veckaKvartersnära Insamling (Falun):	0,44-fackssystem (Norrköping):	0,3


	Kvartersnära Insamling
	Projektet i korthet
	Målsättningar
	Testområden
	Testområden�Seminariegatan
	Testområden�Södra Strömvägen
	Testområden�Västra Strömvägen
	Plockanalys�Resultat [kg/hushåll/vecka]
	Enkätresultat�Korta svar
	Enkätresultat�Upplevd tidsåtgång jämfört med tidigare?�	
	Enkätresultat�Upplevd förändring av restavfall?
	Bildnummer 12
	Enkätresultat�Totalbetyg?
	Enkätresultat�Kommentarer
	Bildnummer 15



