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1. BAKGRUND 
Denna information är framtaget för byggherrar och fastighetsägare i Barkarbystaden och Veddesta och 
syftar till att förtydliga och komplettera kommunens principer, krav och riktlinjer för sopsug och 
angränsande avfallssystem inom Barkarbystaden och Veddesta i ett tidigt skede. Informationen 
kompletterar krav i program kopplade till detaljplanerna och innehåller projekteringsförutsättningar, 
gränsdragning och bygganvisningar för sopsug på kvartersmark. Informationen presenterar även 
förutsättningar för övriga insamlingssystem av avfall, såsom miljörum, avfallskvarn, kombitank med 
fettavskiljare och matavfall med mera.  
 
Informationen syftar till att förtydliga funktioner, dimensionering och planering för kvartersmark samt 
ansvarsfördelning. Denna information ger även en förkunskap om Projekt Barkarbystadens och Järfällas 
kommuns mål och krav gentemot byggherrar och fastighetsägare utifrån avfallsperspektivet.  
Informationen är framtagen för att en hållbar avfallshantering och en bra service ska kunna uppnås för de 
boende och verksamheterna i staden. 
 

1.1. Syfte 
Det övergripande målet och syftet med avfallssystemen i Barkarbystaden och i Veddesta är att de ska vara 
enkla för avfallslämnarna, samtidigt som transporterna minimeras och resurser kan tas tillvara genom att 
erbjuda en cirkulär hantering av avfall. Den grundläggande principen för avfallshanteringen är att det ska 
vara lätt att göra rätt. Både för de boende, för verksamheterna och de som hanterar avfallet. 
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2. AVFALLSSYSTEMEN I PROJEKT BARKARBYSTADEN 
I Barkarbystaden och Veddesta hanteras restavfall, tidningar och plastförpackningar i en sopsugsanläggning 
som Järfälla kommun uppför och äger. Att hantera voluminösa avfallsfraktioner i en sopsug bidrar till att 
minska de tunga transporterna i området, vilket ökar trafiksäkerheten i stadsdelen. Även närmiljön 
påverkas positivt till följd av minskat buller och reducerade utsläpp. Sopsug har även positiva effekter på 
arbetsmiljön kring avfallshanteringen, eftersom ingen manuell tömning krävs för dessa avfallsfraktioner.  
 
Samtidigt behöver resterande avfallsfraktioner också ha en fungerande och lättillgänglig avfallslösning. 
Matavfall ska hanteras i kvarnar som installeras under diskbänken i respektive lägenhet. Förpackningar, 
såsom metall, glas och papper ska samlas in i miljörum tillsammans med elavfall, grovavfall och farligt avfall. 
I miljörummen kan det även finnas möjlighet för återbruk för de boende, exempelvis genom en byteshylla. 
Hushållen får även tillgång till Järfälla kommuns återvinningscentraler (ÅVC) för sådant avfall som inte kan 
samlas in på kvarteret, såsom möbler, återbruk, trädgårdsavfall med mera.  
 

 
Diagrammet visar de kompletterande avfallssystemen och vilka avfallsfraktioner de hanterar i Projekt 
Barkarbystaden. 
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2.1. Hushållens avfallssystem  
I hushållens avfallssystem ska följande avfallsfraktioner hanteras: 

- Restavfall, plastförpackningar och tidningar (returpapper) hanteras i sopsugssystemet. 
- Matavfall hanteras i matavfallskvarnar i respektive lägenhet kopplade till avloppsnätet. 
- Övriga förpackningar, såsom metall-, pappers- och glasförpackningar hanteras i miljörum. 
- Grovavfall, elavfall och farligt avfall hanteras i miljörum. 

 
Det är byggherrens ansvar att säkerställa att samtliga avfallssystem finns i fastigheten och anpassas efter 
hushållens behov. Byggherren ansvarar även för att säkerställa att utrymme för källsortering tillskapas i 
bostadslägenheterna.  

    

Bilderna visar sopsugsinkast, matavfallskvarn, miljörum och exempel på avfall som sorteras som grovavfall i kärl. 
 

2.2. Verksamheternas avfallssystem  
I verksamheternas avfallssystem ska följande avfallsfraktioner hanteras: 

- Verksamheter i sockelplan hanterar sitt restavfall och tidningar (returpapper) i sopsugssystemet. 
- Mindre verksamheter i kvarteren hanterar sitt matavfall i matavfallskvarn kopplat till avlopp, 

såsom mäklarfirmor, frisörsalonger etc. 
- Livsmedelsverksamheter och matbutiker hanterar sitt matavfall i matavfallskvarn kopplat till 

kombitank eller sluten tank. Med livsmedelsverksamheter avses exempelvis caféer, restauranger, 
förskolor, skolor eller annan verksamhet med tillagningskök.  

- Fettavfall från livsmedelsverksamheter hanteras i fettavskiljare eller kombitank tillsammans med 
matavfall. 

- Förpackningar och verksamhetsavfall ska hanteras i miljörum och ska vara separerade från 
hushållens miljörum.  

 
Det är byggherrens ansvar att säkerställa att samtliga avfallssystem finns i fastigheten och anpassas efter 
verksamheternas behov.  
 

2.3. Avfallssystemens placering 
Placering av inkastpunkter och miljörum ska planeras efter avfallslämnarnas behov. I vissa kvarter kan 
inkastpunkten för sopsugen placeras i miljörummet och i andra kvarter behöver de placeras utifrån närhet 
till portik eller port, eller på innergården. Det viktigaste är att placeringen av inkasten främjar en god 
avfallshantering. Gångavståndet mellan entré och inkastpunkt eller miljörum bör inte överstiga 50 m enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) och Järfälla kommuns riktlinjer för avfallshantering. Det ska vara lätt för 
avfallslämnarna att röra sig mellan inkastpunkt och miljörum. Inkasten ska placeras så att de följer de 
boendes naturliga gångstråk, exempelvis i riktning mot kollektivtrafik, garage eller centrumstråk.   
 
I ett tidigt skede ska dialog föras med Järfälla kommun om avfallssystemens placering och dimensionering, 
som ska utgå ifrån informationen i detta material. Dessa ska godkännas av kommunens avfallsavdelning innan 
de fastställs för att de tekniska funktionerna ska kunna säkerställas i driftskedet. 
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3. TYDLIG INFORMATION VID INKAST OCH MILJÖRUM 
Järfälla kommun anser att det är viktigt att de boende och verksamheterna förstår hur de som 
avfallslämnare ska göra sig av med respektive avfallsfraktion. Kommunen arbetar därför med att utveckla 
hanteringen och informationen gentemot hushållen kontinuerligt. Exempelvis är det viktigt att 
informationen på inkasten och på/ovanför avfallskärlen är tydlig, annars är risken stor att avfall hamnar 
utanför avsett system eller i fel inkast eller kärl. Erfarenhet har visat att ytterligare en viktig faktor för god 
avfallshantering redan vid inflyttning är att inkastpunkterna och miljörummen står färdiga, med tydlig 
information om vilken avfallsfraktion som ska lämnas var. 
 
Järfälla kommun har därför valt att ha sopsugens inkastluckor i olika färger som visar vilken avfallsfraktion 
som ska hanteras i respektive inkast. Tidigare har grå luckor använts för restavfall, gula luckor för 
plastförpackningar och blå luckor för tidningar. Under 2020 lanserades ett gemensamt skyltsystem för hela 
Norden som Järfälla kommun nu valt att ansluta sig till, vilket innebär att nya färger kommer att användas 
framöver. Färgkoderna till det gemensamma skyltsystemet framgår i tabellen nedan. Järfälla kommun har 
dock valt att använda sig av egna framtagna symboler. Utöver luckorna folieras även inkaströren med text 
och piktogram. Järfälla kommun utför och bekostar folieringen av inkasten och luckorna.  
 

Tabellen visar färgkodning för inkastluckorna till sopsug i Projekt Barkarbystaden. 

   

Restavfall Plastförpackningar Tidningar 

CMYK 20 20 20 100 

PANTONE BLACK 6 C 

RGB 20 20 20 

HEX #141414 

RAL 9005 (JET 
BLACK) 

CMYK 50 95 0 0 

PANTONE 7656 C 

RGB 150 30 130 

HEX #961e82 

RAL 4008 (SIGNAL 
VIOLET) 

CMYK 95 35 5 0  

PANTONE 2185 C  

RGB 0 130 190  

HEX #0082be  

RAL 5015 (SKY 
BLUE) 

 
Miljörummens skyltning bekostas och utförs av byggherren. Järfälla kommun rekommenderar att även 
miljörummens skyltning följer det nordiska gemensamma skyltsystemet. Kontakta avfallsenheten på Järfälla 
kommun för mer information om färger och symboler.  
 
Järfälla kommun hjälper även alla fastighetsägare att informera och klargöra hur avfallssystemen fungerar, 
genom informationsblad i samband med inflyttning. Kommunen delar också ut information till 
driftorganisationen för kvarteren kontinuerligt. 
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4. HUR SOPSUGSSYSTEMET FUNGERAR  

4.1. Kommunalt huvudmannaskap för sopsugen 
Järfälla kommun innehar huvudmannaskapet av sopsugssystemet i Barkarbystaden och Veddesta, vilket 
innebär att kommunen äger och installerar sopsugssystemet hela vägen in på kvartersmark, samt ansvarar 
både för drift och för teknik genom upphandlad entreprenör. Detta regleras genom ledningsrätt för 
sopsugssystemet. Innan kvartersnätet tas i drift ska ett driftavtal tecknas mellan Järfälla kommun och 
fastighetsägare. Sopsugssystemet består av sopsugsterminalen med tillhörande teknik samt rörsystemet 
från terminalen till och med inkastpunkterna på kvartersmark.  

 
Bild: Sopsugsterminalen i System A, Barkarbystaden.  

4.2. Hur avfallet töms på kvartersmark 
Tömning av ett stationärt sopsugssystem går till på följande sätt: 
1. Avfallet kastas i inkastluckan och mellanlagras i lagringsenheten nedanför inkastet.  
2. På förbestämda tider startar stora fläktar inne i terminalbyggnaden. Fläktarna skapar ett undertryck 

som är så starkt att det kan suga med avfall från kvarteren till terminalen. 
3. Systemet är förprogrammerat att tömma tre gånger per dag, morgon, eftermiddag och kväll. Systemet 

känner av vilka inkast det finns avfall i och tömmer en avfallsfraktion i taget.  
4. Avfallet töms från ett kvarter i taget och transporteras i huvudledningen (Ø400mm) fram till en 

sopsugsterminal där avfallet fördelas till containrar för respektive avfallsfraktion.  
5. I containern lagras avfallet till det är dags att tömma containern.  
6. En containerlastbil hämtar respektive container i terminalen några gånger per vecka och kör i väg med 

den till avsedd behandlingsanläggning.  
 

 
Bild: Illustration över ett stationärt sopsugssystem, framtagen av Stockholm Vatten och Avfall. 
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4.3. Inkastpunkt 

 
Bild: Illustration av hur en inkastpunkt kan se ut. 

 
En inkastpunkt består av följande utrustning:  

1. Inkast: Inkastluckan inklusive anslutningsdel till sopschakt.  
2. Sopschakt: Rör där avfallet transporteras innan det lagras i lagringsenheten.  
3. Lagringsenhet: Kan vara lagringsrör, tank eller liknande där avfallet mellanlagras innan 

transport till terminal.  
4. Sopventil: Ventil som avskiljer lagringsenheten och sopsugsledningen  
5. Tilluftsventil: Ventil som släpper in tilluft i systemet för att transportera avfallet från 

inkastpunkten till terminalen.  
6. Ventilrum: Ett rum direkt under inkasten där större delen av sopsugsutrustningen placeras.  

 

4.4. Planering av inkastpunkter på kvartersmark  
De flesta fastigheter i Barkarbystaden ansluts till sopsugssystemet. Varje inkastpunkt till sopsugssystemet 
ska ha minst tre inkast, ett för respektive avfallsfraktion med längsta avståndet på 50 meter från entréerna 
på husen. Det ska vara lätt för avfallslämnarna att ta sig mellan inkastpunkt och miljörum. Inkasten ska 
placeras så att de följer de boendes naturliga gångstråk, exempelvis i riktning mot kollektivtrafik eller 
garage.   
 
För närvarande är det restavfall, tidningar och plastförpackningar som hanteras i sopsugssystemet, men 
valet av avfallsfraktion kan ändras i framtiden beroende på avfallslagstiftning samt förändringar i 
avfallsmängderna för olika avfallsfraktioner.  

 VERKSAMHETSINKAST  

Inom kvarteret ska det förutom de vanliga inkasten även finnas minst ett inkast för restavfall för 
verksamheter. Restavfall är det avfall som uppkommer i verksamheten för att människor använder 
lokalerna, såsom städavfall och avfall från papperskorgar. Dessa inkastluckor är större än de vanliga 
inkastens luckor. Vår erfarenhet säger oss att verksamheterna oftast använder sig av större säckar än 
hushållen. Stora traditionella säckar är inte sopsugssystemet gjort för, men verksamhetsinkastet kan 
hantera säckar upp till 60 l. Verksamhetsinkasten bör placeras separat från hushållens inkast och så nära 
verksamhetslokalerna som möjligt.  
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Verksamheterna ska även ges möjlighet att lämna tidningar och plastförpackningar i sopsugen. Övriga 
avfallsfraktioner ska hanteras i separata miljörum avsedda för verksamheterna. Det kan finnas ett behov att 
ha flera verksamhetsinkast i kvarteret, speciellt om kvarteret har uppdelat ägarskap. 
 

 
Bild: Inkastpunkt där inkastet till höger är ett så kallat verksamhetsinkast. 

 STÖRRE VERKSAMHETER 

Med större verksamheter avses verksamheter som till ytan upptar majoriteten av ett helt kvarter. Större 
verksamheter ska ansluta sig till sopsugen för hantering av verksamhetens restavfall och tidningar. 
Plastförpackningar från större verksamheter ska samlas in i miljörum. 
 
Viss anpassning för avfallshanteringen kan krävas för kvarter med större verksamheter, såsom sjukhus, 
äldreboenden etc. Rådgör med avfallsenheten på Järfälla kommun i ett tidigt skede om avfallshanteringen 
på kvarteret.  
 
Dagligvaruhandel ska ej anslutas till sopsugssystemet. Dessa verksamhetstyper genererar oftast så pass stor 
mängd avfall att de behöver egna omfattande avfallssystem med komprimatorer och separat hantering av 
producentansvarsavfall.   

  LIVSMEDELSVERKSAMHETER, STORA OCH SMÅ 

Livsmedelsverksamheter, det vill säga verksamheter med tillagningskök, inom kvarteren ska ansluta sig till 
sopsugen för hantering av verksamhetens restavfall och tidningar. Plastförpackningar från 
livsmedelsverksamheter ska samlas in i miljörum, eftersom de ofta är skrymmande och därmed inte 
lämpliga att lämna i sopsugssystemet. 

4.5. Dimensioneringskrav för inkasten 
Järfälla kommuns erfarenhet är att avfall och förpackningar ofta sorteras och kastas på helger och högtider. 
Därför behövs fler inkast för att de inte ska bli fulla och behövas tömmas extra utanför vanligt 
tömningsintervall, vilket kan minska effektiviteten i driften. Det är bättre att överdimensionera systemet 
något med extra inkast och anpassa det efter större avfallsmängder under korta perioder som helger och 
högtider, än att underdimensionera och riskera driftstörningar. Av den anledningen ska alltid minst två 
restavfallsinkast installeras för hushållen, samt ett för verksamheterna på kvarteret.  
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Vid projektering och dimensionering av en inkastpunkt ska ni som byggherre utgå ifrån följande uppgifter:  
Avfallsfraktion Antal lägenheter per 

inkast 
Antal liter per  
lägenhet/vecka 

Volymvikt per m3  

Restavfall: 40 46 80 

Tidningar: 40 11 200 

Plastförpackningar:  40 40 30 

 

4.6. Lås till inkasten 
Verksamhetsinkasten ska vara låsta i driftskedet och det är byggherrarna som ansvarar för att installera låsen. 
Inkastluckor för verksamheter utrustas med elslutbleck så att de kan fjärrlåsas. Det är ytterst viktigt att ni 
som hyr ut lokaler till verksamhetsutövare ser till att nycklar eller taggläsare delas ut till verksamheterna samt 
till driftansvarig för sopsugen på Järfälla kommun. 
 
Det är frivilligt att installera lås på hushållens inkast. Järfälla kommun förbereder hushållens inkast så att de 
kan förses med respektive byggherres RFID-baserade låssystem. Byggherren ansvarar för att låsen 
installeras. Val av låssystem skall fastställas under bygghandlingsprojektering och samordnas med 
kommunens projektör för sopsug. 
 
Att installera lås på inkasten för tidningar och plastförpackningar men samtidigt låta restavfallsinkasten vara 
olåsta kan vara ett sätt att minska risken för felsortering samt eventuella ansamlingar av avfall på marken 
nedanför inkasten.  
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5. BYGGANVISNINGAR FÖR VENTILRUM TILL SOPSUGEN 

5.1. Arbetsmiljö och utformning av ventilrum 
Ventilrum är det utrymme direkt under inkasten där sopsugstekniken installeras. Det är byggherrens ansvar 
att utforma och anpassa utrymmet för ändamålet. Det ska utformas så att god arbetsmiljö kan uppnås, det 
vill säga att sopsugstekniken är lättåtkomlig för exempelvis servicetekniker. Beroende på utformning av 
ventilrummet kan en serviceplattform krävas för att kunna uppnå god arbetsmiljö. Fri takhöjd i 
ventilrummet ska vara minst 2,1 m, men kan variera beroende på ventilrummets utformning. 
Arbetsutrymmet runt sopsugstekniken bör inte vara mindre än 600 mm från utrustningens center till 
väggen bakom utrustningen och 1200 mm från utrustningens center till väggen framför utrustningen.  

 

 
 

Bild 1: Exempel på ventilrum i sektion. Bild 2: Exempel på ventilrum uppifrån. 
 
Åtkomst ska i första hand ske genom dörr in till ventilrum. Dörren ska ha ett minsta modulmått på 8x20 och 
vara utrustad med lås. Med modulmått avses hålet i väggen där dörrkarmen ska monteras. Dörren ska av 
säkerhetsskäl öppnas utåt och vara utrustad med uppställningsanordning som säkerställer att dörren är låst 
i öppet läge. Dörren ska vara tillverkad i stål för att klara sopsugens undertryck samt uppfylla erforderliga 
brandkrav enligt BBR.  
 
I undantagsfall kan manlucka och lejdare installeras för att säkerställa åtkomst till ventilrummet. Luckan ska 
vara minst 900x900 mm och vara en robust konstruktion med gasfjädring. Luckan ska vara lätt att öppna 
och att ställa upp. Fallskydd samt handtag på luckans undersida ska installeras. En manlucka kan även 
kombineras med luftintag till ventilrummet.  
 

5.2.  Luftintag för ersättningsluft 
Ersättningsluft till ventilrummet ska säkras i ett tidigt skede i samråd med sakkunnig. Ventilrummet ska 
förses med luftintag för erforderlig ersättningsluft under tömningsprocessen av sopsugssystemet. Den 
anvisade dimensionen är fri tilluftsarea, vilket ska beaktas vid val av eventuellt inloppsgaller. Samtliga 
utrymmen var ersättningsluft tas ifrån ska dimensioneras för 2kPa undertryck. 
 

  Sopsugsledning ø400 
Utrymme med tilluftsventil Fri tilluftsarea: 0,8 m² 
Utrymme utan tilluftsventil Fri tilluftsarea: 0,4 m² 

 
Byggherren ska säkerställa att utrymmet med sopventiler och tilluftsventiler kan förses med 5 m3 luft/s 
under hela tömningscykeln.  
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Sakkunnig ska utreda om ersättningsluften kan tas från ytterfasad eller från utrymme med stor luftvolym. 
Placering av luftintag ska vara på sådan plats att det inte kommer i konflikt med övrig utrustning i rummet 
eller att blockering eller personskada kan uppstå i samband med öppning.  
 
Om ventilrummet förses med tilluft via tilluftskanaler ska den fria tilluftsarean anpassas för tryckfallet i 
tilluftskanalerna. Kanalerna ska konstrueras för att tåla samma undertryck som kan uppstå i ventilrummet. 

5.3. Pumpgrop 
Ventilrummet ska förses med en pumpgrop för omhändertagande av vatten från rengöring av utrymme 
samt omhändertagande av eventuellt inläckande vatten. Pumpropen ska vara minst B400xL400xD100 mm. 
Vid servicegolv och ytstorlek över 6m² ska golv förses med fall mot pumpgrop. 

5.4. Ljud 
Byggherren ansvarar för ljuddämpande åtgärder på kvartersmark i enlighet med BBR. Ljudalstrande 
sopsugsutrustning bör installeras inomhus.  
 
Ljudmätningar har gjorts i ventilrum innehållande sopventiler och tilluftsventil från stationär sopsug 
(Landström, 2004). Utredningen visade att ljud från utrustning i drift monterat i betongrum (ca 15 m3) 
uppnår följande nivåer under tömning:  

- Ekvivalent ljudnivå Leq = 85-90 dBA 
- Maximal ljudnivå LMax = 95-100 dBA 

 
Ovan nämnda ljudnivåer bör tas i beaktande vid utformning och ljudisolering av ventilrum.  

5.5. Ventilation 
Avfallsutrymmen ska förses med god ventilation för att minska risken för lukt. Frånluftsflödet ska vara minst 
5 l/s och m2 golvyta (Avfall Sverige, 2018). 
 
Om inkastluckan är placerad inomhus ska inkastet ventileras på så sätt att ett undertryck skapas i 
inkaströret, för att undvika luktspridning i inkastrummet.  

5.6. Brand 
För att säkerställa att kvartersnätet uppfyller erforderlig brandklassning ska sakkunnig inom brand 
involveras vid utformning av ventilrum. Byggherren ansvarar för uppfyllande av krav gällande brand på 
kvartersmark i enlighet med BBR. 

5.7. El 
Byggherren ska säkerställa att varje inkastpunkt förses med normkapsling inklusive jordfelsbrytare, 1st 3fas 
16A grupp och 3st 1fas 10A grupper. Till den ansluts belysning av byggherren, 1-fas vägguttag, 3fas 
vägguttag och en arbetsbrytare för inkaststyrning. En potentialutjämningsskena installeras i närheten av 
centralen där huvudjord ansluts. Apparater ska hålla IP65.  
 

5.8. Internetuppkoppling 
Byggherren ska förse inkastpunkterna med TCP/IP-anslutning. Dubbelt RJ45-uttag monteras i anslutning till 
inkastpunkten. Anslutningen ska ha åtkomst till internet. Motsvarande hastighet på 10/10mbit ska finnas 
via anslutningen.  
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5.9. Regler för inbyggda inkastpunkter 
Järfälla kommun anser att det går bra att bygga en inramning runt inkastpunkterna, men det är viktigt att 
detta inte påverkar driften av dem. Det ska finnas minst en meters yta runt inkasten för att kunna utföra 
servicearbeten (se exempelbild 1 nedan). Det är också viktigt att skyltningen med färger och symboler för 
respektive avfallsfraktion fortfarande är fullt synlig. Helt inbyggda inkast (se exempelbild 2 nedan) är inte 
tillåtet, eftersom det är komplicerat ur driftsynpunkt, men även ur kommunikationssynpunkt eftersom 
inkastens färger och symboler för respektive avfallsfraktion inte syns.  
 
Det är viktigt att planerade åtgärder diskuteras med och godkänns av avfallsavdelningen innan arbetet 
påbörjas. 

Bild 1: Att bygga en inramning runt inkasten är möjligt. Bild 2: Helt inbyggda inkast 
är inte tillåtet. 
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6. MATAVFALLSKVARN OCH FETTAVSKILJARE 

6.1. Alla ska ha matavfallskvarn 
Matavfallet från hushållen hanteras med matavfallskvarn i 
lägenhetsköken. Det är byggherrens ansvar att installera 
matavfallskvarnar i samtliga lägenheter. I driftskedet ansvarar 
fastighetsägaren för matavfallskvarnaras funktion genom 
erforderlig service och underhåll av kvarnarna. 
Matavfallskvarnen från hushållen ska kopplas till avloppsnätet.  
 
Matavfallet från livsmedelsverksamheter hanteras i 
matavfallskvarn kopplat till kombitank med fettavskiljare, sluten 
tank eller likvärdig utrustning. 
 
Genom att de boende och verksamheterna använder 
matavfallskvarnar minimeras risken för felsortering och att 
matavfallet hamnar i restavfallet. Matavfallet omvandlas istället 
till biogas och biogödsel i reningsverken.  
 
 

6.2. Livsmedelsverksamheter ska ha fettavskiljare  
Alla livsmedelsverksamheter ska installera fett- och matavfallsavskiljare eller likvärdig utrustning i enlighet 
med ABVA. Fettavskiljare ska placeras på kvartersmark och tömningspunkterna ska sättas i fasaden. 
Angöring ska ske maximalt tio meter från tömningspunkten. Eventuella avsteg ska godkännas av Järfälla 
kommun. Vattenutkast med tillgång till varmvatten för spolning av behållare ska installeras i anslutning till 
behållaren.  
 
Angöring för tömning med slambil ska säkerställas. Vidare anvisningar finns i kommunens riktlinjer för 
fettavskiljare. 
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7. MILJÖRUM 

7.1. Alla ska ha tillgång till miljörum 
Samtliga avfallsfraktioner ska kunna sorteras inom fastigheten i Barkarbystaden och Veddesta. De 
avfallsfraktioner som inte hanteras i sopsugssystemet eller i avloppet ska hanteras i miljörum. Dessa 
avfallsfraktioner är metall-, glas- och pappersförpackningar, grovavfall samt elavfall och farligt avfall. I 
miljörummen kan det även finnas möjlighet för återbruk för de boende, exempelvis genom en byteshylla. 
Miljörummet ska förses med tydlig skyltning för varje avfallsfraktion.  
 
Angöring för tömning med avfallsbil ska säkerställas och avståndet mellan miljörummets entré och 
avfallsbilens angöringsplats ska ej överskrida tio meter. Vidare anvisningar för miljörum finns i kommunens 
riktlinjer för avfallshantering. 

 
Bild: Ett trevligt väldimensionerat miljörum i Barkarbystaden, med tydlig information. 

7.2. Dimensionering av miljörummen 
Miljörummen för hushållen ska hantera och dimensioneras för följande avfallsfraktioner och avfallsvolymer: 

Avfallsfraktion Liter per lägenhet 
och vecka 

Rekommenderad 
kärlstorlek 
/insamlingslösning 

Kommentar 

Pappersförpackningar 35 660 l  

Metallförpackningar 2 140 - 190 l  

Färgade 
glasförpackningar  

2 <370 l med tre hjul Större kärl blir för tungt 

Ofärgade 
glasförpackningar 

2 <370 l med tre hjul Större kärl blir för tungt 

Grovavfall 0,13 m2 golvyta* 660 l Grovavfall som ej får plats i 
660 l kärl lämnas på ÅVC 

Elavfall <1 660 l  Elavfall som ej får plats i 660 l 
kärl lämnas på ÅVC 

Farligt avfall Små mängder Skåp för farligt avfall  

*Grovavfallet dimensioneras inte i liter per vecka, utan i kvadratmeter golvyta som behövs vid veckovis 
tömning per lägenhet. 
 
Miljörummen ska dimensioneras för tömning maximalt en gång per vecka och avfallsfraktion. Miljörummen 
ska utformas så att de uppfyller erforderliga tillgänglighetskrav i enlighet med BBR och Järfälla kommuns 
riktlinjer för avfall.  
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8. VAD BYGGHERREN SKA GÖRA I PLANERINGSSTADIET 
Byggherren ska så tidigt som möjligt ta kontakt med Järfälla kommuns avfallsavdelning för att rådgöra kring 
avfallshanteringen i kvarteret.  

8.1. Avfallsutredning 
För att kunna skapa hållbara och funktionella avfallssystem i Barkarbystaden behöver byggherren initialt ta 
fram en avfallsutredning i rapportform. Utredningen för kvarteret ska tas fram så tidigt som möjligt i 
processen, så att den kan uppdateras vid behov inför bygglovsansökan. Avfallsutredningen ska ses som ett 
levande dokument genom hela processen och ska ses över kontinuerligt. Kommunens krav på vilka 
avfallsfraktioner som ska finnas inom kvarteret är kopplat till kvalitets/hållbarhetsprogram för aktuell 
detaljplan eller krav i markavtalet.  

 
Avfallsutredningen ska som minst innefatta/beskriva:  

- Antal lägenheter som ska finnas i kvarteret 
- Antal verksamheter som ska finnas i kvarteret 
- Antal lokaler (ej verksamhetslokaler) som ska finnas i kvarteret 
- Vilka avfallsfraktioner som ska kunna omhändertas inom kvarteret 
- Vilka avfallssystem som ska användas till respektive avfallsfraktion 
- Var respektive system ska placeras inom fastigheten, såsom inkastpunkter, miljörum etc. 
- Avståndet mellan kvarterets entréer och miljörum/inkastpunkt (får ej överskrida 50 m) 
- Hur respektive system ska dimensioneras 
- Övrig information som kan vara av vikt för avfallshanteringen i kvarteret 
- Lämpliga platser för angöring av avfallsfordon och sugbilar (maximalt avstånd mellan 

angöringsplats och miljörum/dockningspunkt är 10 m) 
- Om kvarteret byggs i etapper ska det framgå hur avfallshanteringen säkerställs för de boende 

under utbyggnadstiden. 
 

Avfallsutredningen ska också innefatta en rörelseanalys om hur och var de boende och 
verksamhetsutövarna förväntas röra sig inom kvarteret. Naturliga gångstråk och kopplingar till exempelvis 
kollektivtrafik och centrumstråk ska identifieras. Inkastpunkter och miljörum ska placeras strategiskt inom 
kvarteret för att underlätta för avfallslämnarna. Man ska kunna göra sig av med avfallet på en plats 
alternativt i sin närmsta närhet.  

8.2. Sopsugsprojektering på kvartersmark 
Projektering av sopsug på kvartersmark, så kallat kvartersnät, utförs av Järfälla kommuns avtalade 
sopsugskonsult eller sopsugsentreprenör. För att kunna utföra projektering av kvartersnätet behöver 
byggherren förse sopsugsprojektören med följande: 
 

- Antal lägenheter och eventuella verksamheter per inkastpunkt 
- Konstruktionsritningar i DWG-format 
- Arkitektritningar i DWG-format, i Järfälla kommuns koordinatsystem innehållande:  

o Tänkt placering av inkastpunkt 
o Önskad anslutningspunkt i gata 
o Rumshöjd i teknikutrymme 
o Tjocklek bottenplatta, om ledning placeras under bottenplatta 
o Plushöjder färdigt golv/mark 
o Tjocklek bjälklag (tak) där sopschaktet mellan inkast och ventil passerar 
o Täckning mark över bjälklag om inkast på gården 
o 3D modell, om möjligt 
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9. VAD BYGGHERREN BEHÖVER GÖRA INFÖR INFLYTTNING  

9.1. Om sopsugssystemet ej är i drift 
Inom Projekt Barkarbystaden planeras och uppförs ett antal olika sopsugssystem. Inför inflyttning är det 
viktigt att byggherren säkerställer att det sopsugssystem som kvarteret ska anslutas till är i drift. Om inte, 
kommer alternativ avfallshantering att krävas för avfallsfraktionerna restavfall, plastförpackningar och 
tidningar. Alternativ avfallshantering kan innebära att kärl eller container används för hushållens och 
verksamheternas avfall under en period. Vilket alternativ som är mest lämpligt avgörs från fall till fall. 
Rådgör med Järfälla kommuns avfallsavdelning.  
 

9.2. Se över kvarterets avfallssystem 
Inför inflyttning behöver följande säkerställas: 

 
- Att alla avfallssystem är på plats innan inflyttning. Det är ofta problematiskt för de boende att få 

till avfallshanteringen vid inflyttning. Dels så är de boende ofta ovana med sopsug, dels så 
uppkommer det extra mycket avfall vid inflyttning, samt under de första veckorna i det nya 
hushållet.   
 

- Att avfallssystemen är tillräckligt dimensionerade. När boende flyttar in uppkommer det mycket 
kartonger och stora förpackningsmaterial som normalt inte får plats i miljörummet. Det är därför 
bra att beställa en tillfällig container för detta avfall under de första inflyttningsveckorna. 
Beställning ska göras till Järfälla kommun. Tänk på att ansöka om polistillstånd fyra veckor i förväg 
om container ska stå på allmän platsmark. 
 

- Att de boende har fått Järfälla kommuns information om avfallshanteringen samt att de enkelt 
kan få tag i informationen. Informationen beskriver avfallssystemen i kvarteret, men även 
information om återvinningscentralen samt den mobila återvinningscentralen. 

 
- Att inkastpunkterna och miljörummen är lättillgängliga vid inflyttningsdatumen.  

 
- Att driftenheterna som ska sköta driften på kvarteret avsätter tid för att rondera inkasten och 

miljörummen ofta. Vår erfarenhet är att dessa avfallssystem kräver lite extra tidsatta resurser, 
speciellt de första veckorna vid inflyttning.  
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BILAGA 1. Gränsdragningslista för sopsug och erforderliga utrymmen 
Järfälla kommun ansvarar för utbyggnaden av hela sopsugssystemet, även på kvartersmark. Nedan 
presenteras gränsdragningslista för leverans och montage av sopsugsutrustning och annan erforderlig 
utrustning för ett fungerande kvartersnät. Ansvaret fördelas mellan Järfälla kommun och byggherrar enligt 
nedan. Byggherrens ansvar övergår till Fastighetsägare vid överlåtelse. 

 

    
Levereras av Installeras/  

monteras av  

Nr Benämning / Byggdel 
Järfälla 

kommun 
Bygg- 
herre 

Järfälla  
kommun 

Bygg- 
herre 

Kommentar/specifikation 

1 Inkast x    x   
Inkastluckan inklusive anslutningsdel till 
sopschakt. Dimension Ø400 mm. 

2 Lagringsenhet x    x   

Kan vara lagringsrör, tank eller liknande 
där avfallet mellanlagras innan 
transport till terminal. 

3 Sopventil   x    x   
Ventil som avskiljer lagringsenheten 
och sopsugsledningen. 

4 Påstick  x    x   Sadelpåstick för sopventilanslutning 

5 Tilluftsventil  x    x   

Ventil som släpper in tilluft i systemet 
för att transportera avfallet från 
inkastpunkten till terminalen.  
 

6 Inkastlucka x   x   Lucka till sopsugsinkast. 

7 Connectionbox x   x   

Connectionboxen (anslutningslådan) 
placeras vid respektive inkastpunkt och 
möjliggör kommunikationen mellan 
sopsugsterminalen och 
inkastpunkterna. 

8 Sopsugsledning x    x   

Sopsugsledning på kvartersnät är den 
ledning som kopplar samman 
inkastpunkten till huvudnätet. 
Dimension Ø400 mm. 

9 Kabelskyddsrör x    x   

Kabelskyddsrör förläggs parallellt med 
sopsugsledningen och fungerar som 
kanalisation för signalkabel och 
tryckluftslang. 

10 

Kabel, tryckluftsslang 
och signalkabel längs 
med sopsugledning 
fram till ventilrum x   x   

Tryckluftslang och signalkabel förläggs i 
kabelskyddsrör mellan sopsugsterminal 
och inkastpunkt. 

11 

Kabel, tryckluftsslang 
och signalkabel i 
ventilrum x    x   

Tryckluftslang och signalkabel förläggs i 
kabelskyddsrör mellan sopsugsterminal 
och inkastpunkt. 

12 

Kabeldragnings-
/inspektionsbrunn 
inklusive lock   x  x 

Kabeldragnings-/inspektionsbrunnens 
funktion är att möjliggöra dragning av 
signalkabeln samt tryckluftsslangen 
längsmed sopsugsledningen. Brunnen 
möjliggör även åtkomst till 
sopsugsledningar för inspektion. 

13 Ventilrum/bunker      x  x 
Betongbunker eller invändigt ventilrum. 
Dimensioneras för undertryck 2Kpa 

14 Serviceplattform   x  x 
Om det är nödvändigt för att uppnå 
acceptabel arbetsmiljö 
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15 Dörr    x  x 
Dörr till ventilrum - standardlösning 
(manlucka i tak i undantagsfall) 

16 

Ersättningsluft 
ventilrum utan 
tilluftsventil, till 
garageutrymme. 
Brandklass   x  x Fri tilluftsarea 0,4 m2.  

17 

Ersättningsluft 
ventilrum med 
tilluftsventil, till 
garageutrymme. 
Brandklass   x  x Fri tilluftsarea 0,8 m2.  

18 Stege / trappa   x  x 

Om ventilrum/bunker förses med 
manlucka i tak (om dörr i golvnivå 
installeras utgår stege). Iaktta 
Arbetsmiljöverkets gällande regler. 
Lucka skall förses med fallskydd. Stegen 
skall utformas som lejdare med 
handtag för säker access. 

19 
Belysning i 
ventilrum/bunker   x  x 

Anpassad till arbete i industrilokal enligt 
gällande arbetsmiljölagstiftning 

20 
El och serviceuttag i 
ventilrum/bunker   x  x 

Varje inkastpunkt förses med 
normkapsling inklusive jordfelsbrytare, 
1st 3fas 16A grupp och 3st 1fas 10A 
grupper. 

21 
Internetuppkoppling i 
ventilrum/bunker  x  x 

Internetuppkoppling ska möjliggöras i 
ventilrummet. Motsvarande hastighet 
på 10/10mbit ska finnas via 
anslutningen.  

22 Ljudisolering   x  x 
Erforderlig ljudisolering krävs för 
sopsugens ljudalstrande komponenter. 

23 Brand  x  x 

Byggherren ansvarar för uppfyllande av 
krav gällande brand på kvartersmark i 
enlighet med BBR. 

24 
Potentialutjämning i 
ventilrum    x  x Anslutningspunkt i ventilrum 

25 
Potentialutjämning 
till ventilrum  x    x   

Anslutning av sopsugsinstallation till 
anslutningspunkt i ventilrum 

26 

Pumpgrop i 
ventilrum/bunker 
samt eventuell pump   x  x 

Pumpgrop i ventilrum/bunker för att 
möjliggöra rengöring av utrustning 
samt hantera eventuellt inläckande 
vatten. Om avlopp installeras, notera 
undertrycket 2 kPA i ventilrum. 

27 
Vattenutkast i 
ventilrum/bunker  x  x 

Vattenutkast i ventilrum/bunker som 
möjliggör rengöring av utrustning.  

28 

Håltagningar och 
återlagning/tätning 
för genomföring av 
inkaströr   x  x 

Håltagningar ska förses med 
stomljudsmatta för att undvika 
stomljud. 

29 

Håltagningar och 
återlagning/tätning 
för genomföring av 
sopsugledning    x  x 

Håltagningar ska förses med 
stomljudsmatta för att undvika 
stomljud. 
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30 

Håltagningar och 
återlagning/tätning 
för genomföring av 
kabelskyddsrör  x  x 

Två stycken kabelskyddsrör (á Ø110 
mm) förläggs parallellt med 
sopsugsledning in i ventilrum.  

31 
Markschakt i enlighet 
med schaktsektion    x  x 

Gällande schaktsektion erhålles av 
Järfälla kommun. 

32 
Återfyllnad i enlighet 
med schaktsektion   x  x 

Gällande schaktsektion erhålles av 
Järfälla kommun. 

33 
Taggläsare/taggar/ny
cklar för inkasten 

 
 

x 

 

x 

Järfälla kommun förbereder för 
låsningssystem, 
byggherre/fastighetsägare installerar. 

34 Utsättning   x  x 
Utsättning inför förläggning av 
sopsugsledningar, brunnar etc. 

35 Inmätning   x  x 
Inmätning av förlagda 
sopsugsledningar, brunnar etc. 

36 Byggström   x  x 16A i närhet av montageplatsen. 

37 
Rörupphängning i 
betongplatta   x  x 

Om rör ska förläggas under 
bottenplattan ska rörupphängningar 
göras, för att vid eventuell sättning av 
marken undvika att röret skadas. Röret 
ska stomljudisoleras. 

38 
Drifttagning från 
terminal x    x   

Drifttagningsarbete som krävs från 
Järfälla kommuns driftentreprenör. 

39 

Drifttagning av 
inkast, sopventiler 
och tilluftsventiler 
och papperskorgar  x   x   

Drifttagningsarbete som krävs från 
Järfälla kommuns sopsugsleverantör.  

 
 
 
 


