
SA HÄR FUNKAR EN SOPBIL
.

De sopbilar som tömmer soptunnorna i villor kallas för 
fyrfackssopbilar. I Hässleholms kommun har vi fyrfacks-
sopbilar. Det betyder att i varje sopbil finns det fyra fack 
för fyra olika sorters sopor. Så när chauffören tömmer 
kärl 1 med Plastförpackningar, Pappersförpackningar, 
Ofärgat glas och Matavfall läggs allting i olika fack. När 
sen kärl 2 ska tömmas på Tidningar, Brännbart, Metall 
och Färgat glas läggs också det i olika fack. Det är två 
olika sopbilar som kommer och tömmer kärl 1 och kärl 2, 
just för att soporna inte ska blandas med varandra. 

En sopbil har många olika luckor och knappar. På bil-
derna kan du se vilka saker som sitter var och vad som 
händer när du öppnar en lucka eller trycker på en knapp. 
Med fjärrkontrollen kan man lyfta upp kärlen så de kan 
tömmas. För att få köra sopbil måste man ha gått en 
speciell skola där man lär sig hur man kör stora lastbilar. 

Om ni vill se hur en tömning av ett fyrfackskärl går till så 
gå in på vår hemsida: wwww.hassleholmmiljo.se 

Lampor som chaufförerna
 kallar för saftblandare.

Backspegel

Här sitter 
chauffören

Kontrollucka - 
här kontrollerar 

man allt på bilen.

Stege som används när kärl 
fastnar uppe vid tömning.

Knappar som öppnar och 
vrider luckorna där bak.

Saker som kan hjälpa 
chauffören - hinkar, 
snökedjor och hjälpkit.

Här samlas batteri, ljuskällor 
och mindre elavfall.

Knappar som stänger 
luckorna där bak.

”Saftblandare”

”Saftblandare” 

Inne i bilen finns en 
pressvägg som trycker 

ihop soporna.

Knappar som lyfter 
upp kärl.

Kontrolllucka - här 
tittar man så sopor 

inte fastnar 
i pressplattan.

Den här lyfter upp 
de stora kärlen när 

de ska tömmas.

Den här lyfter upp de små 
kärlen när de ska tömmas.

Lucka till sopor för 
de små kärlen.

Lucka till sopor för 
det stora kärlet.

Registreringsskylt

Mottagare till
fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll


