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Belastningsbesvär hos sophämtare

Arbetsmiljön för renhållningsarbetare har förbättrats tack vare nya sophämtningssystem.
Säckhantering har ersatts med kärlhantering och nya fordon innebär att föraren kan sköta
det mesta av tömningen från förarhytten utan att behöva lämna bilen för att dra tunga
kärl. Borta är de tunga lyften, men istället har den mer stillasittande arbetsställningen lett
till nya belastningsskador. Tidigare besvär i knän och höfter har flyttat till axlar och nacke.

Genom att studera renhållningsarbetarnas arbetsmiljö och arbetsställningar har JTI tagit
fram belastningsdosen i olika rörelseorgan hos sophämtare som arbetar med baklastare
samt sidlastare. Här ges också konkreta förslag på hur belastningen kan minskas.

Skaderisker – trots många förbättringar
Renhållningsarbetare utsätts dagligen för
hälsorisker – allt från stress till skadliga
mikroorganismer och fysisk belastning.
Arbetsolyckor med skador i axel och arm
inom renhållnings- och återvinningsarbete
har ökat med 63 procent år 2000 jämfört med
1999. Det är inte ovanligt att dessa skador
leder till längre sjukskrivningstider.

Ändå har mycket gjorts för att förbättra
sophämtarnas arbetsmiljö. Säckhanterin-
gen, som innebar tunga lyft, har ersatts av
kärlhantering där sophämtaren istället
drar eller skjuter kärlet framför sig till
renhållningsfordonet – en så kallad bak-
lastare – som sedan tömmer kärlet.

– belastningsdos vid arbete med baklastare och sidlastare

Sophämtarnas dagliga arbetsmiljö

Samtidigt har dagens allt vanligare käll-
sortering lett till att en del av kärlen blivit
tyngre än tidigare. De kärl som innehåller
komposterbara sopor är 2,3 gånger tyngre
än lika stora kärl med blandade sopor. För-
flyttning av kärl med en vikt över 80 kilo
ligger inom riskområdet för att utveckla
belastningsbesvär.

Mer stillasittande ger ny typ av skador
På senare år har ett nytt system med så kal-
lade sidlastarbilar införts. Med detta system
behöver inte sopbilsföraren lämna fordonet
för att dra sopkärlen, utan hela tömningen
sköts från förarhytten.
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Bild 1 och 2. Många så kallade baklastare, där föraren kliver
ur förarhytten för att dra kärlet till bilen för tömning, har ersatts
med sidlastare. Då behöver inte sophämtaren lämna förarhytten för
att dra tunga kärl. I sidlastaren måste föraren däremot ofta vrida
nacken för att titta bakåt (se bild 10).

Arbetsmoment med risk för belastningsbesvär
Tre riskområden
Flera av de arbetsmoment som sophämtarna utförde ligger inom riskområdet för att utveckla
belastningsbesvär. Framför allt tre arbetsmoment utgjorde en stor del av arbetstiden:

• Förflyttning av kärl med vikt över 80 kg (till exempel 240 liters kärl med komposterbart avfall)

• Vridning av huvudet och bålen bakåt för att övervaka tömning av kärl med sidlastararmen

• Det repetetiva hand- och fingerarbetet som utförs för att manövrera spaken till sidlastararmen.

Belastningens påverkan –
dosbegreppet
Människokroppen är byggd för rörelse och
omväxling vilket innebär att ensidiga och
repetetiva arbeten kan ge besvär. Det är
inte enbart belastningens storlek som på-
verkar hur skadlig den är. Även hur länge
belastningen varar och hur ofta den upp-
kommer avgör hur stor risken för
belastningsbesvär blir.

Dessa tre komponenter tillsammans –
belastningens storlek, varaktighet (duration)
och hur ofta (frekvens) – kallas belastnings-
dosen. Även en lätt belastning som varar
länge och förekommer ofta kan orsaka lika
stor skada som en hög belastning som va-
rar kortare tid och med lägre frekvens.

Men att förarens arbete blir mer stillasit-
tande behöver inte innebära att den fysiska
belastningen minskar. Människokroppen är
byggd för rörelse och omväxling, och ensi-
diga och repetetiva arbeten kan också ge fy-
siska besvär (se mer om belastning i fakta-
rutan här intill).

Sophämtare som kör sidlastare tittar ofta
bakåt för att övervaka bilens sidlastararm
som sköter tömningen och vrider därmed
nacken frekvent bakåt. Ett annat repetetivt
arbetsmoment är hand- och fingermanövrer-
ingen av spaken till sidlastararmen.

Undersökningar kan idag konstatera att
besvären hos sophämtare har flyttat sig –
från knän, höfter och armbågar till bröst-
rygg, axlar, nacke, handleder och fötter.
Särskilt framträdande är ökningen av be-
svären i bröstryggen.
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JTI har under 1,5 år studerat sophämtares
arbetsmiljö och arbetsställningar i Västerås,
för att ta fram belastningsdosen i olika
kroppsdelar. Man har också föreslagit åtgär-
der som kan förebygga skador ( se sid 10-11
under Rekomendationer).

Ute i fält har JTI registrerat och uppmätt
tiden för förarnas arbetställningar samt
registrerat de hanterade sopkärlens vikt.

Arbetsmoment och arbetspass filmades. I
samband med fältstudierna har också sop-
hämtarna intervjuats om hur de upplever
arbetsmiljön och sina kroppsliga besvär.

 Därefter har JTI simulerat arbetsställnin-
garna i laboratoriemiljö för att kunna be-
räkna belastningen i kroppen vid hante-
ringen av kärl – både inifrån sidlastare samt
i arbete med baklastare.

Simuleringsprogrammet Jack®
För att simulera belastningen i valda leder vid dragning och skjutning av kärl användes datasimulerings-
programmet Jack®.

Jack® är ett datorprogram som är utvecklat på University of Pennsylvania i USA. Det är idag ett av de mest
sofistikerade programmen där det är möjligt att simulera en människas rörelser och samtidigt få beräkningar
gjorda på de belastningar som uppstår i den virtuella människan – datormanikinen. Programmet består av en
matematisk modell som på bildskärmen visar en virtuell människa. Manikinen kan tilldelas olika vikt och längd
(både när det gäller total kroppslängd och längd på olika kroppsdelar).  Manikinen består av 69 segment och
68 leder.  Till exempel kan belastningen i olika leder i kroppen beräknas med biomekanik och belastningen i
ryggen kan förutsägas med ett antal olika parametrar (inklusive muskelaktivitet).

JTI:s studie av arbetsställningar hos sophämtare

Bild 3. I datasimuleringsprogrammet Jack® simuleras olika arbetsmoment utifrån de filmningar och
mätningar som gjorts i fält. Med Jack® kan forskarna beräkna belastningen på olika kroppsdelar. Vid skjutning
respektive dragning av kärl beräknas bland annat vridmomentet i höger och vänster handled, armbåge och axel
samt kotorna i övre bröstrygg och i ländryggen. Även ländryggskompressionen i kotorna beräknas.
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Arbete med baklastare

Hantering av sopkärlen
Hanteringen av kärl – det vill säga att skjuta,
dra eller skjuta/dra – upptog sammantaget
cirka 30 procent av den totala arbetstiden.
Övrig tid går åt till körning av bilen, påstig-
ning/avstigning, själva tömningen av kärlet
och att föraren går. Förflyttningen av tunga
kärl, med en vikt över 80 kg, utgjorde cirka
15 procent av arbetstiden.

Hur ofta och hur länge
Under ett av de arbetspass som studerades
(se bild 4) hanterades sopkärlen så ofta som
vid 153 tillfällen. Vid 80 av dessa tillfällen
sköts kärlet, vid 51 tillfällen drogs kärlet och
vid 22 tillfällen sköt/drog man kärlet. Skjut-
ning av kärlen upptog totalt 21 procent av
den studerade arbetstiden, medan dragning
av kärlet endast upptog 5 procent av arbets-
tiden trots att det skedde så ofta som vid 51
tillfällen.

Olika arbetssätt – olika belastning
Arbetspassens utformning – hur hämtställen
är utformade och hur körsträckor ser ut –
påverkar givetvis hur ofta och hur länge en
belastning uppstår vid dragning eller skjut-
ning av kärl. Men också hur sophämtarna
väljer att arbeta har betydelse. En del sop-
hämtare hanterar kärlen två och två medan
andra hanterar kärlen var för sig och går
istället två gånger.

Bild 4. Frekvens (hur ofta) och duration (hur
länge) vid arbete (skjuta, dra eller skjuta/dra) med
baklastare. Att dra kärlet upptog inte så lång tid av
arbetstiden – bara 5 procent av den studerade totala
arbetstiden – trots att momentet utfördes relativt ofta
(51 gånger). Skjutningen skjutning av kärl tog
däremot längre tid i anspråk – 21 procent av tiden –
och momentet utfördes relativt ofta – 80 gånger
under det studerade arbetspasset.

Bild 5. Arbetspassens utformning påverkar
sophämtarnas arbetssätt och hur stor belast-
ningen de utsätts för. Men även sophämtarnas
val av arbetssätt påverkar. Utbildning i ergonomi
och arbetsteknik kan göra att belastningen
minskar på sophämtarna.
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Vilka kroppsdelar belastas?
Bild 6 och 7 visar tydligt på skillnaderna
mellan vilka kroppsdelar som belastas vid
dragning alternativt skjutning av kärl.

När sophämtarna skjuter kärlen framför
sig så är det ländryggen samt höger och vän-
ster armbåge som utsätts för relativt höga
vridmoment. När kärlen dras är det främst
höger och vänster axel och den övre bröst-
ryggen som exponeras för höga vridmoment.

Handlederna påverkas mest vid skjutning
av kärl, då båda handlederna trycks uppåt.
Sophämtarna bör vid skjutning av kärl tänka

Bild 6. Vid arbete
med baklastare
väljer sophämtarna att
antingen dra eller
skjuta sopkärlen.
Diagrammet visar
vridmomentet i Nm vid
skjutning av kärlet.
Främst belastas
ländryggen, men även
armbågarna, som tål
förhållandevis hög
belastning utsätts för
ett relativt högt vridmo-
ment.

på att hålla handleden i så neutral position
som möjligt.

Skjuta eller dra?
Belastningen vid skjutning av kärl kan sägas
vara bättre än den som uppstår vid drag av
kärl. Vid skjutning av kärl belastas visserli-
gen ländryggen mest, men även kroppsdelar
som tål hög belastning, exempelvis armbå-
garna, tar upp vridmoment. Vid dragning av
kärl däremot  är det de jämförelsevis svagare
strukturerna kring axlar och övre bröstrygg
som belastas.

Bild 7. Diagrammet
visar vridmomentet
dragning av kärlet.
Framför allt belastas
övre bröstryggen, men
också axlarna - två
kroppsdelar som har
relativt svaga
strukturer, vilket pekar
på att dragning av
kärlen är utsätter
kroppen för svårare
belastning än vid
skjutning av kärlen.
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Bild 9. Frekvens (hur ofta) och duration (hur länge) för de
arbetsmomenten där föraren tittar i backspegeln alternativt vrider sig
bakåt för att övervaka tömningen med sidlastararmen. Arbetsställ-
ningen där föraren vrider huvud och bål bakåt för att övervaka töm-
ningen utfördes under 24 procent av arbetstiden. Det är också en
ensidig rörelse och därmed belastande.

Förarnas synpunkter och upplevelser
Samtliga sophämtare som arbetar med baklastare, som fick fylla i JTI:s enkät, ansåg
att kärlen var tunga att flytta – speciellt kärlen med komposterbart avfall.

Hälften tyckte att det skulle vara bättre om de tvåhjuliga kärlen byttes ut mot kärl
med fyra hjul. Ett förslag till förbättringar var att kärlen skulle vara av aluminium
och istället skulle ha tre hjul.

Bild 8. Så här lång tid det tog
att hantera olika vikter.
Sophämtarna ägnade mest tid åt
att skjuta kärlen oavsett vikt –
förutom de allra tyngsta kärlen
som man föredrog att skjuta&dra.

Tömning av kärlen
I arbete med sidlastare behöver inte föraren
lämna bilen för att tömma sopkärlen. Istället
används en sidoarm, som tar tag i kärlet,
lyfter och tömmer det. För att övervaka töm-
ningen av kärlen tittade förarna i en monitor,
i backspeglarna, och/eller vred sig bakåt.

Hur ofta och hur länge utförs olika
arbetmoment
Ensidiga arbetsställningar förekommer under
en väsentlig del av en sophjämtares arbets-
pass vid arbete med sidlastare, exempelvis
momentet där föraren vred sig bakåt för att
övervaka tömningen (se bild 9 på sidan 8).
Detta görs ganska ofta – 112 gånger under
ett studerat arbetspass – men framför allt
pågår arbetsmomentet länge, hela 24 procent
av den studerade arbetstiden satt föraren
vriden, för att titta bakåt och övervaka töm-
ningen. Arbetsställningen där föraren vrider
sig bakåt är troligtvis det jobbigaste under en
sophämtares arbetstid, framför allt för att det

Arbete med sidlastare
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Bild 10. När sophämtaren vänder sig om för
att övervaka tömningen vrids nacken över 45º,
vilket innebär hög risk att drabbas av besvär.

Bild 11. Även vid användning av backspegel
belastas nacken. Sophämtaren måste både vrida
huvudet och sänka blicken för att kunna övervaka
tömningen.

över 45º och bröstryggen böjs i cirka 20º –
båda rörelserna har kategoriserats som ett
kritiskt värde för hög risk att drabbas av be-
svär.

Dessutom visar JTI:s studier att detta ar-
betsmoment utfördes under 24 procent av
arbetstiden, det vill säga åtminstone flera
gånger i timmen under minst halva
arbetspasset. Arbetsmomentet är alltså av
sådan storlek att ett större antal arbetstagare
riskerar att drabbas av belastningsbesvär på
kort eller lång sikt.

Därför bör problemet med att föraren vri-
der sig bakåt för att övervaka tömningen av
kärlet åtgärdas omgående för att minska ris-
ken för besvär. Om förarstolen skulle kunna
gå att vrida åt höger ett antal grader skulle
det kunna minska på rotationerna i nacke
och ländrygg.

Monitorn, som sophämtarna också tittar
på vid tömning var, i fordonen som JTI stu-
derade, placerade uppe i högra hörnet inne i
förarhytten. Detta innebar att föraren både
måste böja huvudet bakåt/uppåt och höja
blicken samtidigt, vid övervakning av töm-
ningen av kärlet. Detta är ansträngande både
för nacke och ögon. Ett förslag är att istället
flytta monitorn till nedre högra delen av

är en ensidig rörelse – föraren vrider sig åt
samma håll varje gång.

Föraren tittar också i backspegeln många
gånger under ett arbetspass (145 gånger),
men varaktigheten är relativt kort – endast
15 procent av den studerade arbetstiden.

Belastning av nacke och rygg
Vid varje kärltömning tittade föraren i back-
spegeln, i monitorn eller så vred man sig
bakåt för att observera tömningen. Alla dessa
rotationer i både nacke och ländrygg kan
innebära att besvär uppstår, om de upprepas
ofta.

Arbetsmomentet då föraren sitter i bilen
och tittar i backspegeln för att övervaka töm-
ningen innebar att nacken roterades 15–45º
samt att den böjdes 15–45º. Rotation eller
flexion av nacke mer än 15º klassas som
onormal ställning och kan framkalla risk för
nackbesvär.

Arbetsmomentet då föraren inte tittar i
backspegeln utan istället vrider sig bakåt för
att övervaka tömningen av kärlet ger en rota-
tion av nacken över 45º. Men det är inte bara
nacken som vrids då föraren övervakar töm-
ningen genom att vrida sig bakåt. Ytterligare
två riskkriterier finns; ländryggen roteras i
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Hur sophämtarna själva väljer att arbeta har
betydelse för deras arbetssituation. Skillna-
derna mellan olika individers arbetssätt var,
som väntat, stora vid JTI:s studie.

Vissa sophämtare skyndade på för att bli
färdiga med arbetsuppgifterna så fort som
möjligt, medan andra tog det lugnare. En del
tog paus, andra tog nästan aldrig paus.
Vissa tog kärlen två och två medan andra
tog kärlen var för sig och gick två gånger
istället. I sidlastaren tittade en del ofta i
monitorn vid tömning medan andra vred sig
bakåt istället.

Detta visar på vikten av kunskap om ergo-
nomi och arbetsteknik hos sophämtare. Ut-
bildning i ergonomi och arbetsteknik kan
göra att sophämtarna lär sig utföra arbetet
på ett bättre sätt.

Arbetssituationen för sophämtare påver-
kas dock av många fler faktorer som den en-

Arbetsmiljön och arbetssituationen

skilde sophämtaren inte kan påverka –
arbetspassets rutt, områdets utseende där
rutten körs, klimat och väder, med mera.

Områdenas utformning
På landsbygden är körsträckorna längre än i
tätorten. Det innebär en högre hämtnings-
frekvens i staden än på landet. Körning i
äldre stadsdelar krävde mycket rattande av
bilen på grund av att placeringen av sop-
rum och kärl varierade mycket mellan hu-
sen.

På vissa ställen hade man dessutom fort-
farande kvar säckhantering, något som ger
en hög ergonomisk belastning hos sop-
hämtarna. Framför allt armbågar och axlar
utsätts för stor påfrestning när sophämtarna
bär sopsäckarna.

Belastning av nacke, bröstrygg och ländrygg
JTI:s studier visar att när föraren vrider sig bakåt för
att övervaka tömningen av sopkärlet så vrids nacken i
över 45º, ländryggen roteras i över 45º och bröst-
ryggen böjs i cirka 20º.

Rotation av nacke mer än 15º klassas som onormal
ställning och kan framkalla risk för nackbesvär. Rota-
tion av nacken och ländryggen över 45º samt böjning i
bröstryggen över 20º innebär hög risk att drabbas av
besvär.

instrumentbrädan för att minska belast-
ningen i nacke och ögon.

Repetetivt hand- och fingerarbete
För att tömma kärlen måste föraren manöv-
rera en spak. Detta repetetiva hand- och
fingerarbete, är en dominerande riskfaktor
som orsakar smärtor i handled och arm. Ti-
digare studier visar att om en arbetsställning
repeteras mer än fyra gånger per minut så
ger det ”en poäng” som belastningsfrekvens
vid en riskutvärdering.

Dessutom är repetetivt manuellt arbete en
av riskfaktorerna som vållar besvär i nacke
och skuldra.

Förarnas synpunkter
Upplevelsen av obehag vid arbetet i sidlasta-
ren varierade mycket hos de olika sophämta-
rna. Exempelvis tittade vissa personer mer i
monitorn, medan andra valde att vrida på
kroppen och titta mer bakåt vid tömning.

En majoritet av sophämtarna ansåg att
kärlen på 130 respektive 190 liter, som lutar
bakåt var för smala och svåra att hämta med
sidlastaren. Större och bredare kärl skulle
kunna vara bättre, ett annat förslag var att
en justering av vinkeln på sidlastarens arm
kanske kunde lösa problemet.
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Typ av sopkärl och fyllnadsgrad
Sopkärlens utformning och dess fyllnads-
grad spelade stor roll, framför allt i arbetet
med baklastaren.

Kärlen för blandat hushållsavfall har en
volym på 400 respektive 600 liter och har
fyra hjul. Kärlen för komposterbart mate-
rial är däremot mindre med volym för 130
respektive 140 liter och har två hjul.

Alla sophämtare i JTI:s studie ansåg att
240-literskärlen var för tunga att skjuta eller
dra, eftersom kärlen måste vinklas innan
man kan påbörja förflyttningen. De
fyrhjuliga kärlen behöver däremot inte lika
hög kraft vid igångsättningen.

Även vid arbete med sidlastare har format
och storlek på kärlen betydelse. Kärlen upp-

levs som för smala och för höga, vilket inne-
bär att de ibland välter.

Klimat
Under vintern kan halt underlag innebära
problem. Kärl står snett i snödrivor och av-
fallet fryser ibland fast i botten på kärlen.
Därför ökar behovet och därmed frekvensen
av att förarna måste hoppa i och ur bilen vid
arbete med sidlastare vintertid.

Vid tömning av kärl utanför bilen då fö-
rarna står och trycker på en knapp med han-
den över axelhöjd ökar risken för besvär i
skuldra/axel. För baklastare är det svårare
och tyngre att skjuta och/eller dra kärl på
det snöiga underlaget på grund av den
högre friktionen.

Rekommendationer och tips

• Studier visar att skjuta eller dra ett fullt
240-liters kärl på en vikt av 80 kg är ett så
pass belastande arbetsmoment att det bör
åtgärdas omgående för att eliminera eller
minska riskerna. Sannolikt kan kraften
minskas vid igångsättning genom att byta
ut de tvåhjuliga kärlen till kärl med tre
eller fyra hjul - då slipper man vinkla kär-
len innan förflyttningen kan ske.

• Om förarstolen i sidlastaren skulle kunna
gå att vrida åt höger ett antal grader
skulle det kunna minska på rotationerna i
nacke och ländrygg. Med en vridbar stol

skulle föraren också kunna alternera
manövreringen av reglaget mellan vänster
och höger hand för attminska det repete-
tiva hand- och fingerarbetet.

• Om reglaget för manövrering av sidlastar-
armen skulle kunna göras elektrohydrau-
liskt och dessutom manövreras med tråd-
lös överföring skulle sophämtaren t ex
kunna ha det monterat på magen eller
kunna flytta runt det i bilen och då skulle
manövreringen kunna utföras omväxlande
med höger respektive vänster hand.
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• Arbetsmiljön för förare av renhållnings-
fordon har förbättrets avsevärt de senaste
åren. Säckhanteringen med tunga lyft är
nästan borta. De nya sidlastarbilarna
innebär dock mer stillasittande. och besvä-
ren i kroppen har flyttat från knän, höfter
och armbågar till bröstrygg, axlar , nacke,
handleder och fötter.

• Flera av de arbetsmoment som sophämtare
utför ligger inom riskområdet för att ut-
veckla belastningsbesvär. Framför allt tre
av dessa moment utgjorde en stor del av
arbetstiden:
1) Förflyttning av kärl med en vikt över 80
kg
2) Vridning av huvudet och bålen bakåt
för att övervaka tömning av kärl med sid-
lastararmen.
3) Det repetetiva hand- och fingerarbetet
som utförs för att manövrera spaken till
sidlastararmen.

• Belastningen vid skjutning av kärlet fram-
för sig vid tömning med baklastare kan
sägas vara bättre än den som uppstår vid
drag av kärl. Att skjuta belastar mest länd-
ryggen, att dra belastar däremot de jämfö-

Sammanfattning

• Monitorn för övervakning av sidlastar-
armen skulle med fördel kunna flyttas
från det övre högra hörnet i förarhytten till
det nedre högra delen av instrument-
brädan för att minska belastningen i
nacke och ögon. Idagsläget måste föraren
böja huvudet uppåt/bakåt och höja
blicken samtidigt, för att kunna se i moni-
torn vid tömning av kärlet.

• I äldre stadsdelar har man fortfarande
kvar säckhantering då utrymme saknas att
bygga sophus vid hyreshusen. Problemet
skulle kunna lösas med gemensamma sop-
stationer, där flera hushåll samlade avfal-
len i kärl.

• Kärlen som hämtas av sidlastare är gene-
rellt för smala och höga. En lösning på

detta vore att minska antalet sophämt-
ningsstationer, t ex genom att två eller
flera grannhushåll kan dela på ett sopkärl
- då kan större och stabilare kärl använ-
das. Denna lösning kan minska
belastningarna hos sophämtare vid de
repetitiva arbetsmomenten och också ge
mindre kostnader för villaägare. Därför
föreslår JTI färre hämtställen i villaområ-
den, med större kärl och samarbete mellan
villaägare.

• En bra grundkondition ger bättre förutsätt-
ningar för att förebygga besvär i kroppen
vid arbete.

• Utbildning i ergonomi och arbetsteknik
kan göra att sophämtarna lär sig utföra
arbetet på ett bättre sätt.

relsevis svagare strukturerna kring axlar
och övre bröstrygg.

• Arbetsmomentet där sophämtaren vrider
sig bakåt för att övervaka tömningen av
kärlet ger en rotation av både nacken och
ländryggen på över 45º, vilket innebär hög
risk att drabbas av belastningsbesvär.

• Smärtor i handled och arm kan uppstå på
grund av det repetetiva hand- och finger-
arbete som utförs då föraren manövrerar
spaken för tömning med sidlastare.

• Exempel på åtgärder gällande arbete med
baklastare är att ersätta de tvåhjuliga kär-
len, för det tunga komposterbara avfallet,
med tre- eller fyrhjuliga kärl.

• Exempel på åtgärder gällande arbete med
sidlastare är att delvis bygga om hytten,
bland annat kan monitorn flyttas ned till
instrumentbrädan, förarstolen borde gå att
vrida mer samt reglaget för manövrering
av sidlastararmen skulle kunna göras
elektrohydrauliskt och dessutom manövre-
ras med trådlös överföring.
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