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PWS flexibla
fyrfackSkärl

En fjärdedel av Sveriges kommuner har infört
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Fastighetsnära insamling 
är ett komplement till 
återvinningsstationerna och 
gör det enklare för dig att 
sortera eftersom du gör det 
i anslutning till ditt hem.

FYRFACKSSORTERING GER 
MINSKAD MÄNGD RESTAVFALL

SYSTEM OCH UTRUSTNING FÖR INSAMLING 

AV AVFALL

Quattro Select är ett innovativt avfallssystem från 

PWS, med vilket det blir möjligt för hushåll att 

smidigt sortera sitt avfall i flera fraktioner, även om 

man bara har ett eller två kärl.

I de kommuner som har infört Quattro Select har 

mängden restavfall sjunkit betydligt. Kommunernas 

fokus ligger på att sortera bort förpackningar från 

restavfall. Förpackningar utgör en betydande del av 

avfallet och genererar höga kostnader om de inte 

återvinns. Samtidigt har servicenivåerna stigit av-

sevärt för hushållen. Målet är att minska mängden 

restavfallet och återvinna så mycket som möjligt.

 

Quattro Select är kostnadseffektivt för beställare 

och slutkunder. Hushållen källsorterar i direkt 

anslutning till hushållet. Utrymme frigörs i hemmet 

då man slipper samla avfallet i flera olika behållare. 

I stället placeras avfallet direkt i rätt fack i kärlet. 

MILJÖVINSTER

Mindre mängder avfall går till förbränning och färre 

enskilda transporter går till återvinningsstationer, 

vilket skonar miljön. Quattro Select möjliggör sorte-

ring direkt vid källan vilket är den bästa metoden för 

att behålla renheten i materialet. Bra utrustning och 

information skapar motivation. När det är lätt och 

bekvämt att sortera så fungerar det!

ÖKAD SERVICE

Med Quattro Select ökar servicenivån avsevärt för 

hushållen, samtidigt som mängden restavfall minskar 

och återvinningen ökar.

TAR UPP LITE UTRYMME

Upp till fyra fack i varje kärl gör det möjligt att sor-

tera i flera fraktioner på ett litet utrymme samtidigt 

som sorteringen blir enkel och bekväm. Man får 

ökat utrymme i hushållet när behovet av mellan-

lagring försvinner.
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MED QUATTRO SELECT
GODA ERFARENHETER

"2017 startade bytet av insamlingssystem 
som omfattade över 48 000 kärl till över 
24 000 kunder i både villor och fritidshus. 
Så som vi valde att forma taxan så har vi 
en anslutningsgrad på över 99%. 
Vi ser att restavfallsmängderna har sjunkit 
och att vi numera har mindre restavfall än 
matavfall. Vi ser också väldigt rena frak-
tioner som enkelt kan gå vidare till återvin-
ning."

"I Malmö och Burlövs har vi, 2019, lever-
erat mer än 52 000 Quattro Select kärl till 
våra kunder. 

Redan en månad efter sista kärlet satts 
ut visade det sig att 40 % av restavfallet 
minskat. Vi är också oerhört glada och 
tacksamma att 95 % av villahushållen har 
anslutit sig till systemet. Det betyder att 
mer material kan sorteras ut och återvinnas 
i framtiden."

”Redan 2003 gav vi kunderna i 
Helsingborg möjlighet att välja mellan 
Quattro Select-systemet och 
tvåfackskärl. 

98% av hushållen valde Quattro Select och 
är jättenöjda, vilket vi ser som ett kvitto på 
att det är ett väl fungerande system. Käll-
sorteringen ökade och den totala mängden 
avfall minskade."

Marcus Norrman, 
Projektledare/Strateg, 
Renhållningen Kristianstad

Ingela Morfeldt, 
Projektledare,
VA SYD

Cecilia Holmblad, 
Renhållningschef,
NSR

EN FJÄRDEDEL AV SVERIGES 
KOMMUNER HAR INFÖRT 

FYRFACKSKÄRL!

99 % VALDE QUATTRO SELECT

SAMLAD ERFARENHET GAV OSS TRYGGHET

KÄLLSORTERINGEN ÖKADE MED QUATTRO SELECT

Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro 
kommun har tillsammans infört Quattro Select, 
även kallat fyrfackskärl, och anslutit sig till den 
fjärdedel av Sveriges kommuner som har infört 
Quattro Select systemet.

PWS serviceteam distribuerade de 42 000 nya 
avfallskärlen i återvunnet material som ställts 
ut i Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro. 
I samband med utställningen samlades de 
gamla kärlen in för att återvinnas.

De insamlade kärlen tog vi på PWS hand om, 
vi demonterade kärlen för att sedan ta till vara 
på plast och metall. Totalt var det ca 550 ton 
plast som kunde återvinnas och bli råvara till 
nya avfallskärl.
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MED QUATTRO SELECT
GODA ERFARENHETER

"Bromölla kommun är en liten kommun i 
nordöstra Skåne och därmed omringad 
av kommuner som redan har fyrfackskärl. 
Fördelen med det är att vi har kunnat dra 
nytta av erfarenheter både från dem och 
från de många andra som infört systemet 
före oss. Detta innebar en trygghet när 
valet föll på PWS och Quattro Select. Igen-
känningsfaktorn hos våra kommuninvåna-
re var hög när kärlen började rulla ut."

"Hösten 2020 infördes fyrfackskärl till 
villa- och fritidshusägare i Håbo, Knivsta, 
Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Under 
knappt 3 månader (oktober till december 
2020) hjälpte PWS oss att ställa ut 42 000 
fyrfackskärl till 21 000 abonnenter.

De nya fyrfackskärlen och insamling 
bostadsnära har bidragit till att öka med-
vetenheten hos hushållen om nyttan med 
källsortering."

”Sortering direkt vid källan är den bästa 
metoden för att behålla renheten i materia-
let och detta möjliggör Quattro Select, 
samtidigt som vi kan erbjuda en hög servi-
cenivå till våra abonnenter där det för dem 
är lätt att göra rätt. 
Vi ser vilken stor förändring som skett av 
materialströmmarna sedan införandet. 
Förbränningen har under 2020 minskat 
med 40 % jämfört med 2018 och vi tömde 
ca 14 000 elektronikboxar, ett tillval som 
visat sig vara mycket uppskattat."

Katharina Olin, 
Avfallsplanerare på 
Tekniska enheten, 
Bromölla kommun

Fredric Andersson, 
Avfallssamordnare 
Upplands-Bro kommun 
och 
Patrik Magnusson, 
Driftledare 
Sigtuna vatten och renhåll-
ning

Lars-Erik Andersson
Förbundsdirektör,
SÅM

KOMMUNINVÅNARNA: – ÄNTLIGEN HAR VI FÅTT VÅRA NYA KÄRL!

ETT PROJEKT - FYRA KOMMUNER

SORTERING DIREKT VID KÄLLAN ÄR DEN BÄSTA METODEN 

BÄTTRE SORTERING 
NÄRA BOSTADEN

RAPPORT FRÅN AVFALL SVERIGE

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över 

det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. 

Statistiken visar bland annat att den totala mäng-

den insamlade förpackningar och returpapper per 

person är betydligt högre i kommuner med fa-

stighetsnära insamling.  

 

- Mängden felsorterat, alltså det som hamnar i 

soppåsen som skulle kunna ha återvunnits på 

annat sätt än som energi, fortsätter att minska i de 

kommuner som har infört fastighetsnära insam-

lingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpap-

per hamnar i restavfallet per vecka i villahushåll 

med fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo 

förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insam-

ling slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma 

som året innan, säger Jenny Westin, statistikan-

svarig hos Avfall Sverige. En ökad sortering gör 

att mer material kan återanvändas och återvinnas, 

istället för att jungfruligt material används. 

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet 

att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än 

andra.  Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå 

presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. 

Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 

466 kg kommunalt avfall förra året. Av det gick 

75 kg till biologisk återvinning och 155 kg gick till 

materialåtervinning.  

Avfall Sverige (2020). Kommunalt 
avfall i siffror [Broschyr]. 
Tillgänglig: här

https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
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Kristianstad införde Quattro Select 2017. Innan dess hade de insamling för 
rest- och matavfall men resterande förpackningar behövde invånarna ta till 
återvinningsstationer eller återvinningscentral.

Resultatet efter införandet av Quattro Select är bland annat att restavfall har 
minskat med 42% från 2016 till 2019.

Statistik från kommuner
Renhållningen Kristianstad Härnösand energi & miljö

Sommaren 2014 infördes Quattro Select i Hörnösand. Åren därefter infördes 
matavfallsinsamling även i flerfamiljshus och verksamheter. Runt 2016/2017 
var matavfallsinsamling infört i hela kommunen.

Resultatet efter införandet av Quattro Select är att restavfallet minskar och 
matavfallet ökat. Invåndarna sorterar avfallet bättre och därmed innehåller 
restavfallet mindre förpackningar och annat som kan källsorteras.
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Ängelholms kommun minskade sitt restavfall med 

100 ton den första månaden PWS Quattro Select 

var i drift.

Läs artikeln här

Fyrfackskärlen i Ängelholm. 
Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e CC (BY NC ND)

Ängelholms kommun

I grafen visas andel osorterat 
avfall i restavfallet baserat på 
plockanalyser.

Förpackningar och tidningar 
i restavfallet har minskat med 
48 %. Matavfall i restavfallet 
har minskat med 87 %.

https://www.mynewsdesk.com/se/nsr/pressreleases/fyrfackskaerl-saa-mycket-baettre-har-kaellsorteringen-blivit-i-aengelholms-kommun-1639086
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Quattro Select™
Quattro Select ger bättre sortering av avfall, bland annat 
för att källsorteringen sker i direkt anslutning till hushållet. 

2019 uppgår mängden bättre sorterat avfall till över 
145 000 ton.

 » Av 100 000 ton avfall får du drygt 800 000 m³ sorterat material

 » Avicii Arena (Globen) har en volym på ca 600 000 m³

Quattro Select™ systemet för fastighetsnära insamling, är 
mycket bekvämt för konsumenten. Systemet är enkelt och 
tydligt vilket skapar hög motivationsfaktor för användare.

Resultatet av systemet mäts genom att mängden avfall till 
deponi eller förbränning minskar* med ca 65 % 
= 178 kg/person/år (= den del som tidigare ej sorterats ut).

Quattro Select™-systemet ger även en betydande minskning av 
miljöpåverkan från transporter då privatpersoners 
behov av transporter till återvinningsgård blir 
mycket begränsad. Quattro Select™-systemet 
ger även en stor besparing i att flera 
återvinningsgårdar kan stängas. (* NÅRAB)

Quattro Select

MILJÖANSVAR

Ton / år bättre sorterat med hjälp av QS

http://www.pwsab.se/se/hem/produkter/quattro-select-system/
http://www.pwsab.se/se/hem/produkter/quattro-select-system/
http://www.pwsab.se/se/hem/produkter/quattro-select-system/
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Alla PWS-kärl kan tillverkas med upp till 100% återvunnen plast. Nya studier som PWS moderbolag 
ESE World genomfört visar att HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger utan 
att kvalité och egenskaper försämras.

Både PWS och ESE har i flera år återvunnit plast på ett innovativt och unikt sätt. De avfallskärl som 
inte längre behövs samlas in lokalt och mals ner för återvinning direkt på plats av våra specialutveck-
lade mobila enheter.

Det som varit osäkert är hur många gånger plasten kan återvinnas innan kvalitén försämras. Därför 
genomförde ESE ett kontrollerat experiment i sina produktionslokaler och undersökte hur ofta 
HDPE-plasten gick att återanvända innan kvalitén försämrades. Avancerade kontroller genomfördes 
sedan i samarbete med externa forskningsinstut.

Resultatet av undersökningen visade att HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 
gånger utan att plastens egenskaper försämras. Med beräknade livslängder på 10 till 15 år innebär 
detta att man kan ha en hållbar produktion genom att återvinna och återanvända samma plast i 
åtminstone mellan 100 och 150 år.

Läs mer om forskningsresultatet
Se film om resultatet

HDPE-plast kan återvinnas och 
återanvändas minst 100 år!

PWS försäljning av produkter och 

system för avfallshantering möjliggör 

källsortering med bättre återvinning 

av värdefulla material och minskad 

miljöbelastning mot ett hållbart 

samhälle.

PERSTORP DECEMBER 2020

DAN HÅKANSSON

https://www.ese.com/home/ese-aktuell/aktuell-detailseite/article/hdpe-multiple-recycling-proven-in-an-experiment/
https://www.youtube.com/watch?v=pIDv5ZSw9D8
https://www.sydsvenskan.se/2018-04-01/svedala-minskade-restavfallet-med-500-ton-pa-ett-ar
https://www.sydsvenskan.se/2018-04-01/svedala-minskade-restavfallet-med-500-ton-pa-ett-ar
http://www.smp.se/article/utslappen-blir-mindre-med-fyrfackssystemet/
https://www.recyclingnet.se/article/view/748038/battre_sortering_med_fastighetsnara_insamling
https://www.sydsvenskan.se/2020-02-23/fyrfackskarlen-har-minskat-restavfallet-med-fyrtio-procent?redirected=1
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– UTAN MANUELLA LYFT
INSAMLING

Det tar ca 20-25 sekunder att tömma de fyra facken. 

Quattro Select-behållaren töms lätt med en bil med 

fyra kamrar. De så kallade fyrfacksbilar tillhandahålls 

t.ex. av NTM.

Kärlets fyra fraktioner töms i en och samma tömnings-

cykel. Liften på tömningsbilen lyfter automatiskt upp 

och sätter tillbaka insatsbehållarna.

Tack vare det tredje hjulet på Quattro Select-kärlet är 

det mycket enkelt att manövrera kärlet, både där den 

står och vid  kärllyften. Systemet innebär inga manuella 

lyft för renhållningsarbetaren.

SEPARATA FRAKTIONER

När bilen ska tömmas öppnas de bakre luckorna och 

varje kammare töms separat. Bilens totala volym är ca 

20,7m³.
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MÅR ALLA SYSTEM BRA AV
LITE KÄRLEK

SERVICE, REPARATION & 

SERVICEAVTAL

Ett korrekt underhåll av avfallssys-
tem minimerar risken för oväntade 
driftstopp och förlänger livslängden 
på systemet. 
Vid tecknande av serviceavtal med 
PWS utför vi årlig kontroll och 
rapporterar statusen på system 
och avfallsbehållare.

DISTRIBUTION AV KÄRL

PWS har lång erfarenhet av att 
organisera och distribuera kärl till 
abonnenterna. Uppdragsgivaren 
levererar en fil som innehåller 
information om abonnenternas 
adresser samt vilken kärltyp och 
storlek de valt. Med dessa 
uppgifter som underlag kan 
PWS kartlägga och planera 
hela distributionen. Som ett led i 
kvalitetssäkringen förses varje kärl 
med en streckkod, som innehåller 
all information om kärlets destina-
tion.

REGISTRERING AV KÄRL

Idag finns alla möjligheter att hålla 
koll på kärlen och när de tömts. 
Alla kärl kan levereras med tran-
sponder eller uppgraderas med 
tillbehöret senare.

Renhållningsbilens mottagare 
registrerar automatiskt signalen 
från transpondern, i samband med 
att abonnentens kärl töms. 
Registreringen visar uppgifter 
om abonnenten samt datum och 
klockslag för tömningen.

PWS SERVICE

Redan i ett tidigt skede började 
PWS arbeta med miljöfrågor och 
hållbar utveckling och är idag 
marknadsledande på den Nord-
iska marknaden. 
PWS erbjuder en hög grad av 
service och rådgivning före, under 
och efter leverans. Med med hög 
kvalité och innovativa logistiktjän-
ster för kärlhantering erbjuder vi 
fullservice genom insamling av 
gamla kärl, distribution av nya kärl 
samt identifikation och registrering 
av tömning.

INSAMLING OCH ÅTERVINNING AV 

KÄRL

PWS Återvinningsservice för gamla 
och trasiga kärl är innovativ och 
unik. De avfallskärl som inte längre 
behövs samlas in lokalt och mals 
ner för återvinning direkt på plats 
av våra specialutvecklade mobila 
enheter. Det nedmalda materialet 
sedan transporteras till vår produk-
tionsanläggning i norra Tyskland. 

Det nedmalda materialet rengörs 
och torkas vid produktionsanläg-
gningen och omvandlas sedan igen 
till högkvalitativa råvaror för PWS 
kvalitetskärl. 

Transporten blir mer volymeffektiv 
än om man transporterar de skrym-
mande kärlen. Metoden är också 
kostnadseffektiv, eftersom trans-
porter och CO2-utsläpp minskar och 
kostnaderna minimeras.

Fler än fyra miljoner kärl har på detta 
sätt framgångsrikt återvunnits och 
kunnat användas i produktionen som 
material för nya kärl. 

PWS SERVICE

PWS Nordic (2020). PWS 
hållbarhetsrapport[Broschyr]. 
Tillgänglig: här

Kärl redo för återvinning i Malmö sommaren 2019

PWS mobila plastkvarn för att granulera gamla kärl

https://www.pwsab.se/fileadmin/user_upload/hallbarhet_2020_final.pdf
https://www.pwsab.se/fileadmin/user_upload/hallbarhet_2020_final.pdf


AVFALLSKÄRL

MOBILA KÄRL FÖR AVFALL 

OCH ÅTERVINNING

UNDERJORDSYSTEM

HALVT ELLER HELT NEDGRÄVT

ÅTERVINNINGSSTATIONER

BIO SELECT

KÄRL FÖR ORGANISKT AVFALL

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL

MOBILA BRÄNSLETANKAR

MOBILA TANKAR FÖR OLJEBYTEN

OFFENTLIGA MILJÖER

PAPPERSKORGAR

KÄLLSORTERINGSMÖBLER

SERVICE

KÄRLHANTERING

DISTRIBUTION, INSAMLING OCH 

ÅTERVINNING. REGISTRERING

PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall 
och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice- 
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering  
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om  
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.

PWS – VI VÄRDESÄTTER DITT ÅTERVINNINGSBARA AVFALL

PWS Nordic AB   |   Tel. 0435-369 30   |   info@pwsab.se   |   www.pwsab.se

Utvecklar framtidens avfallssystem

Part of the ESE World
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Läs mer om 
Quattro Select

https://www.pwsab.se/se/hem/produkter/quattro-select/
https://www.pwsab.se/se/hem/produkter/quattro-select/

