Trafikkontoret
Stadsmiljö

Projekt-PM
Projekt-PM

Upprättad av

Andreas Wennerberg

Datum

2022-06-30

Projektnamn

Inköp och utplacering av solcellskomprimerade skräpkorgar

Projektnummer

8005471

Sida 1 (4)

Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M
innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).
Plats på Nya M: ..\Små projekt 2016

Olika adresser i hela Stockholm Stad
Norrmalm:
Södermalm:
Kungsholmen:
Östermalm:
Farsta/Skarpnäck:
Adress

Enskede Årsta Vantör Älvsjö:
Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö:
Bromma:
Spånga Tensta:
Kista Rinkeby:
Hässelby Vällingby:

Stadsdel

Samtliga Stadsdelar

Kartbild

Projektets mål
och syfte
(vad ska åstadkommas
och varför)

Projektets syfte är att upphandla, avropa och driftsätta ”smarta
skräpkorgar”. När skräpkorgarna blir fulla och behöver tömmas
skickar de ut en signal till leverantören med information. Vidare
komprimerar skräpkorgarna skräpet för att på samma volym kunna
hantera mer skräp. En betydande fördel är att de inte behöver
tömmas enligt en bestämd frekvens utan töms vid behov och rätt
fyllnadsgrad.
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Trafikkontoret

Skräpkärlet är helt omslutet vilket leder till att djur som fåglar och
råttor, dessutom människor inte kan ta sig in och dra ut skräpet. På
så sett talar det för att mikroplaster minskas i vår utemiljö, särskilt i
vatten.
Utöver vad som nämns ovan bidrar projektet för att uppfylla
Stockholms stads två handlingsplaner ”Handlingplan mot
nedskräpning på land och i vatten” samt ”Handlingsplan för
minskad spridning av mikroplast”. Den första handlingsplanen har
flera syften och mål som bidrar till att uppfyllas såsom optimerad
tömningsfrekvens, upphandla och avropa komprimerande sopkärl
och kommunikation. Kommunikation genom att skräpkorgarna
kommer att folieras med budskap som Trafikkontorets
kommunikationsavdelning styr.
Vidare anges i den andra handlingsplanen att Trafikkontoret ska se
över och investera i infrastruktur av papperskorgar som kan
komprimera skräp. Genom det här projektet har det målet uppfyllts.
Budget (kr)

Jarina
Edlund

3 000 000 kr

Beslut (enligt delegationsordning)
Namn

Jarina Edlund tf avdelningschef

Datum

Elektroniskt
undertecknad av
Jarina Edlund
Datum: 2022.07.01
13:17:08 +02'00'

20220630

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)
Namn

Datum

Ändringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)
Ansvarig projektledare på
Stadsmiljö
Samarbetspartner på
avdelningen
Övriga medverkande
Anläggning
Trafikplanering
Tillstånd
Kommunikation
Sdf
Annan förv/bolag
Privat aktör
?

Andreas Wennerberg

Kommunikationsenheten genom deras medverkande att ta fram
budskap som folieras på skräpkorgarna.

Aspekter/konsekvenser
Driftkonsekvenser?

Tillkommande skräpkorgar leder till en högre totalkostnad avseende tömning
av skräpkorgar.

Trafikkonsekvenser?
Beaktat
Framkomlighetsstrategin?

Skräpkorgarna är tillgänglighetsanpassade.

Trafikkontoret

Miljökonsekvenser?
Barnperspektiv?
Genusperspektiv?
Tillgänglighetskonsekvenser?
Riskkonsekvenser?
Andra konsekvenser?

Bilder före

Bilder efter
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Skräpkorgarna är till 95 % återvinnbara. Dessutom bidrar skräpkorgarna till
minskad nedskräpning på land och i vatten.

Trafikkontoret
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Slutredovisat
Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats
som ovan OMDÖPT till Slutredovisning

