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Älvdalens kommun
Utvärdering BigBelly – en smartare och hållbar insamlingsfunktion för 
turistsopor



Ett medborgarförslag
I Särna passerar många turister varje år – och tidigare har man under 
festivalveckan placerat ut stora sopkärl som en service under  de dagarna.

Sopkärlen blev permanenta och förorsakade stor irritation då de snabbt blev 
överfulla. Fåglar och smådjur kalasade på innehållet och spridde ut det runt 
omkring på marken.



Något behövde göras
Att ta hand om sopor i glesbygd är dyrt och vi började spåna efter 
hållbara system som också var skyddade mot fåglar och smådjur och 
som samtidigt smälte in i omgivningen på ett bra sätt.

Valet föll på att testa BigBelly-systemet i ett provprojekt.
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Utgångsläget
• Inte välkomnande

• Klagomål om överfulla kärl, och upplevd låg 

tömningsfrekvens

• En service till årlig festvecka, men kärlen togs 

inte bort och allmänheten antog att det var en 

permanent ordning

• Önskemål om flyttning av kärlen

• Ökande behov för hantering av sopor från den 

rörliga turismen
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Rent, snyggt och 
välkomnande
• 6 fraktioner, - restavfall, metall, 

pappersförpackningar, plastförpackningar, 

ofärgad glas, färgad glas

• Solcellsdrivna kärl som komprimerar, kapacitet 

570 L

• Molntjänst för effektiv tömningsfrekvens

• Rent, snyggt och hållbart
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Rent, snyggt och 
välkomnande
• Egen design på kärlen

• Välkomsthälsning

• Pokemon

• QR – kod med information om platsen

(Visit Dalarna)



2022-10-25

7

Kommunikation

• Media

• Nyhetsbrev företagen

• Medborgare och verksamheter 
på plats i Särna

• Nyttjanderättsavtal med 
församlingen

• Internt – vem gör vad och när

• Nodavas roll och stöd

• Tömningsentreprenör

• Leverantör – utmaningar 
leverans

• Hemsida

• Skyltning på plats

• Ägarskap till projektet internt i 
organisationerna - brist

• Många parter involverade
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Vad hände?
• Förväntad service som förut

• Informationstavla inte på plats

• Tömningsfrekvenserna hos entreprenören gick 

inte att anpassa tömning on demand (vid behov)

• Tömning enligt körschema oavsett fyllnadsgrad

• När ett kärl var fyllt, så försökte man pressa in 

påsar i de andra fraktionerna om det var plats, 

det vill säga ingen källsortering.



Förut

• Ingen källsortering

• Stugägare och fastboende 
slängde sopor

• Fåglar och smådjur kom åt 
soporna

• Tömning enligt fast 
hämtningschema

• Fungerade som en ”mini-åvs”

Projekt BigBelly

• 6 fraktioner, - restavfall, metall, 
pappersförpackningar, 
plastförpackningar, ofärgad glas, 
färgad glas

• Solcellsdrivna kärl som 
komprimerar 

• Rent, snyggt och hållbart

Vad hände?

• Turister?

• Kapacitet?

• Tömningsfrekvenser?

• Missnöje och klagomål från 
fasatboende och stugägare
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Dialog & samverkan

Vad har vi lärt oss

• Förändring tar tid

• Ringar på vattnet – attitydändring 
genom information

• Fler måste involveras

• Förankring med lokala 
entreprenörer -
upphandlingsproblematik

• Analys & dialog i tidigt skede

Vart vill vi

• Samlat ansvar för hantering av 
turistsopor

• Skapa attraktivitet kring 
hållbarhetstänk

• Tydligare information från flera håll

• Kreativitet och enighet i hela 
hanteringskedjan
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Informationsskylt 
på plats





Lite statistik
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TACK!
Runi Wold, (Enhetschef Samhällsenheten)

- Kristin Haga, Enhetschef Samhällsenheten, 
kristin.haga@alvdalen.se

Markus Melin, Mark & exploateringsingenjör, Samhällsenheten,

markus.melin@alvdalen.se
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