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Forord
Denne rapport handler om skrald. Den handler også om guld. Den handler nemlig om hvordan vi
kan gøre affald til guld. Det kan lyde som en umulig opgave, sådan rent biokemisk, men det kan
faktisk lade sig gøre. Affald er ressourcer og kan derfor i overført betydning anskues som guld.
Projektet, som denne rapport beskriver, er i sin helhed en bevægelse mod en ændret brugeradfærd i
forhold til affald. Det skal være muligt at se affald som en ressource; derfor bliver der i denne
rapport beskrevet det cirkulære princip, altså at man udnytter ressourcerne og genanvender mest
muligt.
Ambitionen er at få alle med! Det kan lade sig gøre. Men det er selvfølgelig en længere proces. Dette
projekt vil arbejde på at sætte processen i gang og sætte skub i bevægelsen.
På de næste sider vil du kunne læse meget mere om projektet. Først finder du en kort beskrivelse af
hele projektet, i kapitel 1. Herefter ligger formålet med at lave dette projekt og sætte gang i
bevægelsen i kapitel 2, så følger en beskrivelse af baggrunden for hele tankegangen og idéerne.
I den periode, vi nu har arbejdet på projektet i samarbejde med Miljøministeriet, har vi lavet nogle
delrapporter. Hver delrapport har fået sit eget kapitel i denne afslutningsrapport.
Kapitel 5 beskriver den forundersøgelse, som gav grobund for projektet, og som også gav en tro på,
at det er vigtigt at få sat i gang.
Kapitel 6 beskriver den udvikling og de analyser, som ligger som fundament for hele tankegangen
og projektets opbygning og berettigelse.
Kapitel 7 handler om kommunikationen, som følger, og tankerne bag. For os er kommunikationen
en meget vigtig del af hele projektet. Det handler om mennesker; derfor skal folk involveres, og det
er det, vi gerne vil med kommunikationsdelen.
Kapitel 8 sætter fokus på tømningsdelen. Idet systemet er bygget til at blive varetaget af frivillige, er
det vigtigt, at der er styr på alle arbejdsgange. Tømningssystemet er derfor også forskelligt alt efter
materiale.
Kapitel 9 er en beskrivelse af de tre store tests, vi har lavet i forbindelse med dette projekt. Det er
SPOT Festival 2014 i Aarhus, NorthSide 2014 i Aarhus og ikke mindst et campingområde under
dette års Skanderborg Festival.
Kapitel 10 beskriver de enkelte, men vigtige justeringer i tidsrummet mellem de forskellige test.
Fordi kapitlerne hver især kan ses som adskilte rapporter, vil der sidst i de fleste være en
delkonklusion. Disse delkonklusioner ligger til grund for hovedkonklusionen, som du kan læse
forrest i denne rapport.
God læselyst på de næste sider. Vi håber du som læser selv bliver inspireret til at gøre en indsats.
Dit affald er også ressourcer.
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1. Kort beskrivelse
(sammenfatning og
konklusion)
At gentænke affaldsbeholderen; at lave et system, som kan tage sig af alle de forskellige fraktioner,
vi kan dele affald op i; at sørge for, at alle fraktioner bliver genanvendt, så vi sparer jordens knappe
ressourcer; at kommunikere alt dette til mennesker, som er i berøring med vores system på den ene
eller den made; at starte en bevægelse, som får folk til at tænke sig om i forhold til deres adfærd
med hensyn til affald.
Alt dette ville vi gerne have dette projekt til at rumme og indbefatte. Det er en stor mundfuld og en
stor opgave. Men også en så vigtig opgave, at nogen bliver nødt til at påtage sig den. Det gjorde vi,
og det gør vi. Og konklusionen fra dette projekt, som startede i januar, er helt tydelig: Folk er klar til
at tage ansvaret med at affaldssortere. Det handler om mennesker, derfor skal systemet også passe
til og interagere med de mennesker, som skal benytte det. Denne udfordring har projektet fået løst.
Og på de kommende sider kan der læses flere detaljer, hvorfor og hvordan dette er lykkes.
Konklusionen er skabt på grundlag af de tre store tests, vi har haft med projektet. Observationer og
dialog med rigtig mange forskellige mennesker under de tre tests har vist os, at vi er på den rette
vej. Derfor er der på det konceptmæssige plan rigtig meget at tage med fra projektet. Den
designmæssige del er stadig en smule åben, idet vi stadig leder efter det rigtige genbrugsmateriale at
producere de fysiske beholder i. Noget materiale er rigtig godt til prototype, noget andet er rigtig
godt til store blivende engagementer osv osv. Derfor leger vi stadig med tanken om at blande
materialerne. Dette arbejde fortsætter i løbet af efteråret og i 2015.
Samtidig har vi fundet ud af, at arbejdet med at finde de rigtige aftagere af de forskellige fraktioner
er et meget større arbejde end først antaget. Det handler om, at man i Danmark ikke har lavet
denne kortlægning endnu. Det betyder, at den viden ligger fragmenteret rundt omkring, uden at
være sat i noget egentligt system. Vi vil gerne kunne præsentere vores kommende kunder og
potentielle samarbejdspartnere for et direkte genanvendelsessystem. Det vil sige, at man som
festival kan følge sine forskellige fraktioner og direkte modtage dem som nye produkter til næste års
festival. Det er dette direkte genanvendelsessystem, som ville give rigtig god mening at
kommunikere til gæster og folk omkring vores målgruppe. Et direkte genanvendelsessystem vil vise
folk, at det nytter noget. Det stykke affald, de står med i hånden, skal sorteres i den rigtige beholder,
designet til formålet, fordi det derved vil kunne opleves på det kommende års festival (eller på en
festival/til en event et andet sted i landet).
Det handler om mennesker, og det, vi har fundet ud af, er, at vi vil bruge positiv og
handlingsorienteret kommunikation. Folk skal inspireres til at tage ansvar, ikke se en løftet
pegefinger. Som en start har vi set, at der med fordel kan bruges nudging for at igangsætte en
længere varende adfærdsændring gennem bevægelsesarbejdet. Med kommunikation skaber vi
handling. Handlingen vil vi have til at være affaldssortering. Og sorteringen skal bruges til at
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genanvende ressourcerne. I den sidste ende sparer alle penge. Det handler om samarbejde, og det
handler om at arbejde sammen, et fælles ansvar.
Det kan ikke betale sig at lade være, og folk er klar.
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2. Formål
Hovedformålet er at skabe en affaldssorteringsløsning, som hjælper arrangører af større events og
festivaler med at øge procenten af ressourcegenanvendelse hos publikum og derved efterleve de nye
ambitioner i regeringens nye Ressourcestrategi. Samtidig vil projektet formidle vigtigheden af
indsatsen for alle ved at kortlægge og kommunikere ressourcekredsløb.
I dag findes der ikke nogen total konceptløsning målrettet publikumaffaldssortering til store events.
En rigtig løsning hjælper eventdeltageren med at bortskaffe affaldet korrekt, så affaldet opdeles i
lige præcis de relevante og nyttige fraktioner, som giver mening i forhold til placeringen af
affaldssorteringsystemet på eventpladsen. I områder med madboder giver det mening at frasortere
organisk affald og ølkrus, og i andre områder (hvor der kun er barer) giver det f.eks mere mening at
fokusere på frasortering af glas, ølkrus, drinksglas og shotsrør.
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3. Baggrund
Der er kommet større og større fokus på ressourcegenanvendelse i Danmark, og kravene til at
genanvende flere ressourcer i stedet for at brænde dem af øges.
Med den nye Ressourcestrategi fra Miljøministeriet tvinges kommunerne til at indføre
affaldssortering. Erhvervslivet er allerede blevet pålagt at affaldssortere. Flere og flere borgere
affaldssorterer i hjemmet, og den stigende bæredygtige bevidsthed presser på for en mere
bæredygtig og ansvarsfuld ageren – både i hjemmet, i det offentlige rum og til festivaler og andre
store arrangementer.
Festivaler er historisk set forbrugsevents, hvor man skaber rigtig meget affald, bruger rigtig meget
energi, og drikker og spiser i store mængder. Men det gælder ikke kun festivaler, det gælder stort set
ved alle større arrangementer.
Ved mange 1-dags-arrangementer bliver der i dag ikke affaldssorteret blandt publikum. Det samme
gælder festivaler, hvor der kun få steder er forsøgt affaldssortering uden større held. Løsningerne og
timingen har ikke være gode nok.
Backstage er der flere steder bedre styr på affaldssortering, da der ofte er frivillige, som sørger for
det her. Vores projekt vil tage fat i den store udfordring med at få publikum til at affaldssortere,
fordi det er et stort og vigtigt område, der ikke bliver prioriteret af arrangørerne, som mangler den
rette løsning til at knække udfordringen.
Samtidig vil vi gerne med vores projekt sørge for at formidle, hvad der faktisk sker med det
sorterede affald, vores dyrebare ressourcer. Det er lige nu meget uigennemskueligt for den
almindelige gæst til disse events, hvad der egentlig kommer ud af affaldssorteringen, og om det
egentlig virker og gør en forskel. Dette er en rigtig vigtig formidlingsopgave, som dette projekt også
vil hjælpe med til at løse.

3.1 Hvad er de forventede miljømæssige effekter?
Vigtigheden i dette projekt er at få øget opmærksomhed blandt publikum på, at affald er en
ressource og starte en bevægelse og derved ændre folks adfærd. En bevægelse starter fra et lavt
udgangspunkt (læs meget lav affaldssorteringsgrad) og vokser støt år for år. Denne bevægelse skal
kunne måles i procentdelen af sorteret affald. For at publikum kan ændre deres adfærd kræver det
at arrangørerne tager det første skridt og gør det muligt for deres publikum at affaldssortere.
Et synligt fyrtårn. I dag er affaldssorteringstiltag på festivaler og store events usynlige for de mange
hundrede tusinde publikummer, fordi det foregår backstage, og det kun er hjælpere, frivillige og
medarbejdere, som opfordres til at yde en indsats for miljøet og gøre en lille forskel. Ved at bringe
affaldssorteringen ind på pladserne kommer der pludselig stor fokus på området og på
problematikkerne, hvilket gør det til et miljøfyrtårn. Et fyrtårn, der vil sprede den bæredygtige
tankegang til de mange mennesker. Her vil være en sekundær gevinst med projektet, idet alle, eller
mange, vil tage budskabet med hjem til privatboligen og på arbejdspladsen.
Det er de mange vaneændringer og de mange små tiltag, der skal til for sammen at gøre en stor
forskel. Og jo flere steder folk bliver gjort opmærksom på genanvendelse af ressourcer, jo større er
chancen for, at de vil tage genanvendelsestanken med andre steder, hvor de færdes.
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Ressourceforbrug og klimabelastning berører ikke kun Danmark, men er et globalt anlæggende og
en global udfordring. Derfor er der også mulighed for at udbrede affaldssorteringsystemet i
udlandet, hvor potentialet er endnu større.
Vi har en forventning om, at det testede affaldssorteringssystem vil bidrage til følgende
kildesortering (på pladsen):
År 1: 35%
År 2: 50%
År 3: 65%
År 4: 80%
År 5: 90%

3.2 Hvad er den teknologiske nyhedsværdi?
I dag findes der ikke nogen total konceptløsning målrettet publikumsområderne til store events.
Med det menes løsninger, som modtager/indsamler affaldet på publikumsområdet og sikrer det
videre forløb til ressourcegenanvendelse.
Der findes mange renovationsfirmaer, som kan opstille containere, affaldsbeholdere mv. til brug
frontstage og backstage/bagområde, men successen ligger i at sikre, at eventdeltagerne og
eventarbejderne sorterer rigtigt, og at affaldet kommer videre i de rigtige systemer til endelig
genanvendelse. Den miljømæssige værdi er stor, og signalværdien endnu større.
Nøglen hertil er at udvikle en affaldssorteringsløsning, der passer til det danske marked, og den
måde, vi danskere skal sortere efter regeringens nye ressourcestrategi – det koncept kan også
overføres til udlandet, fordi løsningen er så fleksibel, at der kan indsamles de fraktioner, som er
påkrævet, og som giver mening til den pågældende event. Vi vil dermed i Danmark være
foregangsland med et sådan system, så alle events ikke selv skal udvikle deres egne systemer og
skraldespandsløsninger.
Nøgleordet er nemlig, at systemet er så fleksibelt, at man kan definere, hvilke fraktioner der skal
indsamles i hver enkelt spand alt efter dens placering (om den står ved madboder, øltelte,
indgangsarealet m.v.) samt at det kommunikerer tydeligt og effektivt til eventgæsten. De få
publikumsaffaldssorteringsløsninger, der findes i dag, er enten skraldespande i samme størrelse,
men med forskellige farver eller spande (også i samme størrelse) med forskellige symboler/skilte.
Der skal mere til. Vores løsning vil have udviklet specielle forme, kamre, spyd eller andre kreative
former for indsamling af skrald, som er designet 100% til den enkelte fraktion i udformning og
opsamlingsmetode. Mulige teknologiske anvendelsesløsninger, der kan indtænkes, er komprimator,
der komprimerer affaldet, drevet af et solcellepanel, og kværne, som splitter større fragmenter op i
mindre.

Vi ved, at publikum de første år vil have svært ved at affaldssortere tilfredsstillende, men jo flere
gange, de skal gøre det, jo bedre bliver de. Vi garderer os mod dette ved eftersortering, fx for
madaffald bruger vi et unikt teknologisk eftersorteringssystem, som virksomheden KomTek har
udviklet. Det er utrolig vigtigt at få sorteret uregelmæssigheder fra, således at man har tilpas rene
ressourcer, som genanvendingsvirksomhederne kan udnytte til recycling eller downcycling. Denne
sidste kontrol af det sorterede affald fuldender ressourcernes vej fra eventpladsen og til den videre
forarbejdning af affaldsressourcerne og sikrer, at kvaliteten af ressourcerne er høj nok.
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3.3 Hvad er det forretningsmæssige potentiale?
Vores koncept vil have et stort markedspotentiale. Det begrundes i, at lignende systemer i dag ikke
findes på markedet, og at behovet i målgruppen vil være støt stigende. Ressourcestrategien, de
stigende kommunale krav og publikums ønsker til affaldssortering og ”tidens ånd” er vigtige
argumenter for, at målgruppen i stigende grad vil efterspørge en affaldssorteringsløsning til
eventpladsen i stil med vores koncept.
Potentialet vurderes derfor at være stort og vil være støt stigende år for år, efterhånden som der
kommer endnu mere fokus på, at affald er en ressource og dermed affaldssortering, fordi det er
sund fornuft. Flere og flere events, festivaler, kommuner og arrangører har et ønske om at blive
mere grønne og at kunne fremstå endnu grønnere ved bl.a. at gøre affald til ressourcer – deri ligger
også et økonomisk incitament. Arrangører af større events vil derfor være den primære målgruppe
for vores koncept.
Vores koncept vil være unikt. I dag har alle de store events, som vi har kendskab til afleveret al
affald fra pladserne til forbrænding, og de få der har kørt forsøg med affaldssortering i store spande,
er mislykkes. WorldPerfects erfaringer viser det samme (affaldssorteringsforsøg på NorthSides
festivalplads gennem to år). Og selv med økonomien og viljen til stede har det indtil nu været svært
for eventarrangørerne at gøre affald til ressourcer.
Markedet for det rigtige koncept er derfor stort. Der findes rigtig mange større events i Danmark.
Nedenfor er listet eksempler (listen er ikke udtømmende):
Roskilde Festival (130.000 gæster inkl. frivillige), NorthSide Festival (35.000 gæster inkl. frivillige),
Jelling Musikfestival (30.000 gæster), Skanderborg Festival (53.000 gæster), Langelandsfestival
(30.000 gæster), Nibe Festival (25.000 - 30.000 gæster), Skive Festival (15.000 gæster), Vig
Festival (13.000 gæster), Copenhell (11.000 gæster), Copenhagen Maraton, Distortion Festival, Tall
Ship Races, Classic Car Races, Danmarks Største Fredagsbar, Eurovision Melodi Grand Prix, Jyske
Bank Boxen (koncert, sport, mm.), Parken (koncert, sport mm.), PostDanmark Rundt, Spejdernes
Lejr, Dyrskuer, Herrehåndbold EM i Aarhus, byfester m.m.f.
Dette er blot store events i Danmark – potentialet er endnu større i udlandet, hvor mange andre
lande i Europa har endnu større fokus på at affaldssortere, end vi har herhjemme.
Eksempel:
Skanderborg Festival havde i 2013 53.000 gæster, og der blev produceret 11,8 kg affald pr. gæst.
Det giver 625 tons affald. Hvis vi kan hjælpe festivalen med at få mere fokus på affaldssortering, så
festivalen som helhed sorterer 10% mere om året, giver det ca. 60 tons frasorterede ressourcer, som
kan sælges og genanvendes. Dette tal vil blot stige år for år.
Øget mængde affaldssortering vil skabe flere arbejdspladser. Der vil komme grønne jobs inden for:
fremstilling af affaldssystemerne
transport af de sorterede ressourcer (de skal transporteres ud til de respektive
genanvendelsessteder – modsat i dag hvor de bliver kørt hen til det nærmeste
forbrændingsværk)
det kræver flere ansatte til at omsmelte/genanvende ressourcerne og videreforarbejdes
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4. Mål og succeskriterier
4.1

12

Mål og succeskriterier – den forventede løsning

Projektets mål

Succeskriterier – [hvordan ved du at
målet er nået?]

Afklaring af, hvilke fraktioner det er aktuelt
at sortere i på større events (og i hvilke
områder på pladsen)

Rapport, der samler op på interviews med 6
affaldsansvarlige på større events og
festivaler, samt afsætningskanalerne (de
virksomheder, som skal købe ressourcerne til
genanvendelse), da det er vigtigt at sikre sig,
at de frasorterede mængder KAN
genanvendes, i den grad de er ”forurenede”.

Vejledning/affaldsguides, der hjælper
eventdeltagerne med at sortere deres affald

Kommunikationen er ½ af succesen. Derfor
er det vigtigt at få udarbejdet den rigtige
kommunikation på og omkring
affaldssorteringssystemet.

Indsamlingssystem til tømning af de
indsamlede ressourcer i affaldsspandende.

En ting er at få affaldssorteringsspanden til at
fungere – det er også meget vigtigt, at det er
nemt at tømme de forskellige kamre og holde
ressourcerne adskilt, når de tømmes. Derfor
skal vi ha’ lavet et
tømningskit/transportsystem, der tager højde
for det og gør det nemt for de frivillige.

Udvikling af det fysiske
affaldssorteringssystem til pilottest.

Præsentationsdag af
affaldssorteringssystemet, hvor
samarbejdspartnere, interessenter og pressen
inviteres.

Opsætning af pilottestsystem på en stort
event.

Vi skal have sat et testsystem op på NorthSide
Festival i sommeren 2014.

Evaluering af pilotprojektet og justering af
konceptet.

Afholde en evalueringsdag.

Slutmål er at have et færdigudviklet og
gennemtestet produkt/koncept, der er klar
til at blive bredt ud.

Slutrapport, der beskriver hele konceptet og
værdien i det (miljømæssig og økonomisk)
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5. Forundersøgelse
Generelt har vi mærket megen vilje til at arbejde med affald som ressourcer – både hos festivaler og
eventarrangører, som har et ønske om at forbedre deres affaldssortering, og selvfølgelig også hos de
virksomheder, der arbejder med affaldshåndtering i dag.
Vi er blevet bevidste omkring udfordringerne i projektet, samtidig med at det skærper fokus på,
hvilke områder der er vigtige til de forskellige test.
5.1 Formål
Formålet med forundersøgelsen er at få lavet grundresearch: Hvor interesserede er de potentielle
kunder, hvilke udfordringer er der hos kunderne, hvilke fraktioner er det relevant at sortere i mv.
5.2 Baggrund
Den traditionelle affaldshåndtering kaldes Vugge til Grav eller den lineære værdikæde. Den er et
produkt af industrialiseringen, der begyndte i Danmark i midten af 1800-tallet. Her begyndte man
at masseproducere på fabrikker, og byerne voksede grundet stor tilflytning fra landet.
Affaldsmængderne voksede og voksede, og lossepladser blev oprettet i byerne. Affaldshåndteringen
blev defineret som vugge til grav, hvor ressourcerne gik til grunde på lossepladserne, hvor det var til
stor gene for miljøet og omgivelserne. Senere begyndte vi at udnytte brændværdien i affaldet på
forbrændingsanlæggene (1930'erne), og det system har kørt lige siden.

Den lineære værdikæde
Den lineære værdikæde har været standarden i Danmark hele vejen op gennem 1900-tallet og er det
i og for sig stadigvæk de fleste steder i dag.
Op gennem 00’erne i det nye årtusinde er der kommet et stigende fokus på bæredygtighed og
tanken om affald som en ressource. Det har betydet tiltag hos flere kommuner, virksomheder og
staten – senest med den nye Ressourcestrategi fra oktober 2013, der stiller krav om en grøn
omstilling og affaldssortering i Danmark.
Dette projekt går ind og hjælper større events med deres affaldssortering – både på pladsen og ikke
mindst systemet bag. Det kalder vi et cirkulært system. I det cirkulære ressourcekredsløb betragtes
affaldet som en ressource, der bliver genanvendt, her eksemplificeret med en festival: Efter
kildesortering på pladsen (frontstage) og backstage sendes fraktionerne videre til eftersortering, da
vi ved, at affaldssorteringen på pladsen, ikke er 100%. De eftersorterede ressourcer sendes videre til
genanvendelse og kommer på den måde måske tilbage til næste års eventdeltagerne som nye
bæredygtige produkter.

Affaldssorterings-system til store events

13

Den cirkulære værdikæde
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5.3 Respons fra interessenter
Vores møder med interessenter viser en stor interesse for projektet.
Vi har stadig stor interesse fra NorthSide, Smukfest og SPOT Festival i forhold til at samarbejde om
at teste projektet af.
KomTek er meget interesseret i at samarbejde om eftersortering af organisk affald.
Vores produkt er relevant både for events og for forlystelsesparker. Vi har derfor valgt at besøge
begge typer af kunder, dels for at få et så fyldestgørende som muligt billede af, hvilke behov vores
beholder skal opfylde. Og dels for at kvalitetssikre vores produkt så godt som muligt og sikre dets
fleksibilitet.
Events
NorthSide Festival
NorthSide vil rigtig gerne have systemet på pladsen. Det skal supplere det eksisterende system, som
WorldPerfect organiserede sidste år backstage. Systemet skal tilknyttes publikumsområdet.
Publikumsområdet bliver lavet med bæredygtighed som tema og vil afspejle bæredygtighed både i
forhold til materialer og tankegang. Det give derfor god mening at lave vores test i dette område, det
vil samtidig hjælpe området med at udstråle bæredygtighed.
NorthSide har en forventning om, at publikum i dette område vil være mere påvirkelige og
modtagelige over for at kildesortere i flere fraktioner, idet området har bæredygtighed som fokus.
Men uanset bliver kommunikationen og synligheden af systemet utrolig vigtigt.
Relevante fraktioner: I publikumsområdet vil der som minimum være madboder og barer.
Smukfest
Smukfest er meget interesserede i at teste vores produkt. De har sagt ja til at teste på et aflukket
campingområde (Føla-området). Det er en unik mulighed for at få testet produktets fleksibilitet og
tilpasningsparathed. På campingområdet har de også store affaldsfraktioner (stort brændbart,
såsom stole, telte, soveposer), som ikke kan håndteres af vores produkt/dims, men som vil skulle
håndteres ved supplerende containerløsninger. Smukfest har stor fokus på at sikre løsninger for
disse fraktioner, bl.a. qua rådgivning fra WorldPerfect i anden sammenhæng. Mængdemæssigt har
de derfor ikke så stor fokus på de øvrige affaldsfraktioner på campingområdet (småt brændbart,
plast, glas mv.)
En udfordring, som det er vigtigt, at vi imødekommer, er, at det meste affald generes i teltlejrene, og
ikke mens folk er på vej ud fra pladsen.
Setuppet på Smukfest skal derfor bestå af

Ved indgangen: synlighed og kommunikation, fx udlevering af éngangskit (poser,
engangsskraldespande, drop-bucket…)

Indsamlingsøer (opstilling af affaldssorteringssystemet) på naturlige samlingssteder (fx
ved toiletter)
Rigtig positivt er det, at Peter, som nu er formand for grønne initiativer, sagde, at hans opfattelse
var, at folk var utrolig engagerede i at sortere, endda om natten havde de oplevet, at folk gerne ville
det! Det er kun godt og kan være et godt pejlemærke ift. festivalgængernes omstillingsparathed, og
muligheden for at opnå adfærdsændringer i forhold til at affaldssortere.
SPOT Festival
De var meget villige til at samarbejde og synes, at det, at der kommer nogen med nogle holdninger
og vil teste og snakke med folk om det, er fedt!
De skal i år have lavet et nyt område, eller det vil sige have åbnet det område, de havde for nogle år
siden, hvor folk kommer gratis ind. I dette område vil de gerne have folk til at høre forskellige
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holdninger til andet end musik. Michael Callesen nævnte, at deres forbillede er folkemødet på
Bornholm. Til dette folkemøde er der en rigtig fed stemning, som er en blanding af faglighed og fest.
Folkene bag folkemødet har før nævnt, at de har fundet meget inspiration i SPOT Festival, da de
lavede Folkemødet, men nu vil Michael gerne tage noget af denne stemning med hjem til Aarhus
igen. Det nye område skal gerne favne både de folk, som kommer med den faglige nørdede viden
(og holdninger til) om musik, og dem, som kommer for at opleve, og bare kommer forbi. Men her er
det vigtigt, at der kommer statements og holdninger, som alle kan snakke med om, hvis de har lyst.
Denne opgave kan/må vi gerne påtage os i år. Og her kan vi lade vores idéer mht. affaldssortering
være de bærende, men måske også lade andre Miljøteam og WorldPerfect idéer få plads. Det giver
rigtig fede muligheder for vores affaldsprojekt. Idet der både i dette område vil være den fysiske
plads til at afprøve systemer og ikke mindst de fornødne mennesker i den rigtig setting; afslappende
og samtidig indbydende.
Det vil også sige, at SPOT Festival gerne vil have, at vi flytter vores fokus fra Godsbanen til området
omkring officersbygningen. Vi må gerne tage ned og snakke med folk på Godsbanen også, men
primært skal vi lave vores undersøgelser i det ’nye’ område.
Igen giver det god mening ift. de besøgende. De vil være gearet til at vende ting, idet de kommer
gratis til fest og dermed allerede dér har fået noget. Derfor vil de være mere modtagelige for at dele
erfaringer, tanker og viden. Det skal vi bruge.

Forlystelsesparker / permanente steder
Godsbanen
”Fokus på skidt”. Umiddelbart er de meget modtagelige for at afprøve et nyt system. Fx synes
Tommy (afdelingsleder ift driften af de indvendige områder), at det lød rigtig spændende med fokus
på affaldet, og ikke mindst synes han, det var spændende, at de kunne få nogle ’smartere’ ting til
affald end de der stativer med blå poser.
I forhold til tømning så er det ikke et problem for Godsbanen med flere fraktioner, idet de kører
rundt med en lille vogn og tømmer skraldespandene flere gange om dagen (i spidsbelastede
perioder).
De har fokus på systemet, men ikke kommunikationen. Godsbanen er eksisterende kunde hos
MiljøTeam og får afhentet i følgende fraktioner: pap/papir, flasker/glas, metal, småt brændbart,
stort brændbart, farligt affald, træ m.fl. Deres store udfordring er at få folk i huset med.
Engagementet og viljen er i huset, men der skal synlighed på deres tiltag, både indadtil og udadtil
(gæster i huset). Folk, både gæster og brugere, vil helt klart kunne gøre en stor indsats i forhold til
at få kildesorteret inde i huset. Tommy spurgte meget ind til, hvad det er værd. Altså hvad kan de fx
tjene på at kildesortere i huset? Så det er et spørgsmål, vi glæder os til at vende tilbage med svar på!
Tivoli Friheden
Deres affaldsansvarlige synes, det lyder som en virkelig god idé med affaldssortering. Men han
tvivler på, om vi kan få folk til det. Vi aftalte, at vi skulle udføre en test til deres fredagsrock i løbet af
foråret/sommeren. Her skal vi vælge en fredag ud. Det er vigtigt, at vi kigger på bandet, som spiller,
idet dette har meget stor betydning for, hvordan folk tager i mod systemet. Vi tænker en fredag med
fx Sanne Salomonsen eller Dodo and the Dodos. Og her er det igen vigtigt at kigge på fraktioner.
Der er jo ikke de samme fraktioner til en af de omtalte koncerter, hvor fx fadølskrus vil være den
største fraktion, som hvis Niclas eller en anden ung kunstner spiller, hvor der vil være en kæmpe
fraktion af shotsrør. Vi finder derfor en koncert, som passer til de andre events, vi skal lege med.
Derudover har vi aftalt, at vi vil prøve at lave et setup til efterårsferien, Halloween. Her kan vi
nemlig tage fat i hele haven og tænke på alle fraktioner. Det ligger først i oktober, derfor er der tid til
at afprøve noget mere stationært til det tidspunkt.
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Herefter kan vi snakke en blivende løsning, fx til sæsonen 2015. De går nemlig i gang med
forberedelser allerede i januar, og her ville det være oplagt at knytte sig på.
Djurs Sommerland
Ved den indledende kontakt har Djurs Sommerland vist positiv interesse. Følges op og uddybes af
et interviewmøde planlagt i uge 13-14.

5.4 Mulige aftagere af ressourceaftagere
Hvilke genanvendelige ressourcer kan der potentielt sorteres i hos kunderne, og hvilke er der
mulighed for at afsætte? Og hvad kan der gøres ved restsummen? Denne viden er essentiel
baggrundsviden til arbejdspakke 2, hvor affaldssorteringssystemet skal udvikles.
Indsamlet data samles dels i et internt bibliotek, og dels i et ressourceflowskema (se bilag – side 6)
Kildesorteringen kan deles op i mange fraktioner, men det er vigtigt at finde frem til netop de
fraktioner, der giver mening at sortere fra hos den respektive kunde og deres gæster. Derfor skal
systemet være meget fleksibelt og kunne afsætte forskellige fraktioner hos et netværk af
ressourceaftagere.
For at sikre succesfulde tests vil fokus være på færre, men meget rene fraktioner, end mange ikke så
rene fraktioner. Jo flere fraktioner, jo større krav stiller vi til vores kunder (og eventdeltagere) samt
ressourceaftagerne.
5.5 Delkonklusion

De potentielle kunder er meget interesseret i vores system

Den store udfordring bliver kommunikation og synlighed

Der er mange muligheder i forhold til aftagere af de potentielle fraktioner

Det er vigtigt, at vi går efter sikre succeser. Det vil sige, at det er bedre at gå efter sortering
i færre, men til gengæld meget rene fraktioner end mange fraktioner, som kommer til at
kræve meget eftersortering.

Miljøregnskaber: der skal laves miljøregnskaber for de forskellige løsninger, så det
tydliggøres, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige muligheder (fx CO2
(transport) kontra genanvendelse af affald). Fx hvad er +/- ved at køre restaffald til lokalt
forbrændingsanlæg kontra et eftersorteringsanlæg på Amager
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6. Udvikling af det fysiske
affaldssorteringssystem
Målet er, at vi skal udvikle den ultimative og skræddersyede affaldsbeholderløsning til store events.
Denne fase af projektet har derfor som mål at få afklaret, hvad den ultimative
affaldsbeholderløsning til store events er.

6.1 Antropologisk analyse
Antropologisk beskrivelse af implementeringen af vores system.
Antropologi handler om mennesket. Det handler om at få beskrevet menneskenes vaner og adfærd i
samfundet. Til vores projekt handler det om at forstå folks adfærd i forhold til det at skulle håndtere og
sortere affald. På den måde kan vi forstå den negative adfærd og det manglende ansvar som folk ikke
tager i forhold til dette.
Det handler umiddelbart om to ting:
1) manglende muligheder for at kunne tage ansvaret,
2) en manglende forståelse for ansvaret fra den enkelte eventgæst
Til 1) skal vi have gjort mulighederne synlige i bybilledet og til events. Tingene skal ikke gemmes væk,
men integreres på kreative og innovative måder. Folk vil gerne have flotte ting at kigge på, det
inspirerer og motiverer. Ligegyldige ting får folk til at agere med ligegyldighed. Og signalværdien i at
man tager et forholdsvist usexet område seriøst og faktisk prøver at gøre det indbydende, det er netop
at præsentere folk og den enkelte gæst for muligheden i at tage del i ansvaret om at passe på hinanden
og vores ressourcer.
Til 2) er det klart at dette er et samfundsproblem. Vi har i vores samfund over mange år oparbejdet en
adfærd med uhensigtsmæssige handlinger i forhold til bare at smide affald i naturen, byen og sågar
indenfor. Derfor er det et vigtigt samfundsansvar at gøre den enkelte borger og eventgæst opmærksom
på at det er et fællesansvar at rydde op.
Vi har fundet ud af efter mange års arbejde med bevægelsesarbejde og inddragelse af
personer/borgere/gæster i diverse projekter, at det netop handler om et længerevarende arbejde, og
altså ikke noget som kan klares på en enkelt event. Det handler om at arbejde med bevægelser.
Hvis folk flere og flere steder oplever at de skal tage stilling til det affald de står med i hånden, så vil en
adfærdsændring stille og rolig ske.
Vi vil gerne skubbe lidt til denne bevægelse ved at give større events muligheden for at synliggøre det
ansvar de tager ift affaldshåndtering og dermed de muligheder disse events opstiller for at få den
enkelte gæst til at ændre adfærd.
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Samtidig er det intentionen at vi skal have politikerne med på denne ændring. De skal altså hjælpe med
de overordnede regler og regulativer, som gør at eventskaber føler et pres for at tage sit ansvar, et
eksempel kunne være regeringens ressourcestrategi.
Dette kan hjælpe os i vores arbejde med at vise eventskabere og direktører at det skaber en økonomisk
gevinst at tænke sig om og derved hjælpe deres publikum med at tage ansvar.
For at skabe en succesfuld bevægelse over tid er det vigtigt at genkende og udpege de folk som tør gå
forrest, hvad enten det er den enkelte gæst eller eventskaber. Dette arbejde er vi i fuld gang med at
skabe til tre test på festivaler som gerne vil vise vejen. Efterfølgende skal vi have sat fokus på et mere
gennemgribende set up til events (og vores kommende målgrupper).
Det er vigtigt for os at skabe et legende univers, som ikke skal være alt for kedeligt og gråt, men vi vil
gerne skabe synlighed og på den måde inddrage gæster. Vi håber at denne borgerinddragende
kommunikation kan skabe grobund for fænomenet nudging. Dette kan igen skabe grobunden og være
katalysator for det egentlige længerevarende bevægelsesarbejde.
Nudging handler om at få folk til at inspirere hinanden til at agere efter nogle bestemte regler eller
retningslinier. I vores forbindelse handler det om at folk skal hjælpe med at inspirere hinanden til at
affaldssortere, eller i det mindste at rydde op! Vi bruger nudging ved at give en gruppe mennesker til
de enkelte events en større motivation til at gå forrest, et eksempel er NorthSide hvor vores korps af
Trashtalkere (de frivillige i vores ressourceområde) hjælper med at inspirere folk til at tage deres
ansvar. Samtidig med at vi skaber vores system i et design som i sig selv er inspirerende og legende, fx
kunne det være at skabe nogle abnorme skraldespande eller skabe mulighed for nye måder at tilgå
skraldespandene på.
Det er vigtigt at alle tiltagene bliver observeret, så vi kan drage nogle erfaringer fra alle tests, og det er
vores intention at indsamle historier og feedback fra alle de involverede. Samt ligeledes at indsamle
data fra publikum, både kvantitativt data i form af spørgeskema ang adfærd over for affaldssortering og
ligeledes kvalitativt i form af samtaler og interviews med publikum og eventskaber.
Vi skal have alle med og dette tager tid.
Det arbejde vi nu skal i gang med er at kigge på målgrupper for at kunne tilpasse kommunikation og
design. Samtidig skal vi have udpeget vores key-personer i forhold til at få bevægelsen sat godt i gang.
Hvem er det som skal nudge hvem?

6.2 Industriel Designer
For at sikre at vi når til den rigtige konklusion, er der fra og med denne fase i projektet tilknyttet en
industriel designer. Denne fase blev derfor indledt med at søge og træffe aftale med en kompetent
og erfaren industriel designer, vis viden, erfaring og kunnen supplerer de øvrige
projektmedarbejdere.
Valget faldt på Thomas Mach, fra virksomheden studio-mach (studio-mach.com).
I projektets budget er budgetteret med i alt 180 timer (á 600 kr.) til en eksternt tilknyttet industriel
designer (108.000 kr.). For at få den bedste udnyttelse af det afsatte beløb valgte vi i stedet at
projektansætte Thomas Mach, idet det giv mulighed for at få flere arbejdstimer for det afsatte beløb.
Thomas Mach er i månederne april, maj, juni og august projektansat hos MiljøTeam (se bilagt
ansættelseskontrakt) til i alt 293 timer á ca. 400 kr. inkl. overhead.
Arbejdspakke
Arbejdspakke 2

Fase

Timer (á 600 kr.)

2.2 Udviklingsfasen

100

Timer (á 400 kr.)*
150
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Arbejdspakke 4
Arbejdspakke 6

4.1 Tømningsløsning

50

6.2 Justeringer/tilretning

30

*ca. time fordeling
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6.3 Hvordan skal affaldsbeholderne se ud? Hvilke kriterier og behov skal
affaldsbeholderne opfylde?
For at nå til en afklaring af hvilke kriterier og behov den ultimative affaldsbeholder er der i denne
fase indeholdt en række udviklingsmøder med projektets parter. Der er arbejdet efter denne plan:

Fleksibilitet og anvendelighed
1. Løsningen skal kunne stå enkeltvis og i grupper. Når opstillet i grupper skal de enkelte
fraktioner skille sig ud og gøre det nemt at gøre det rigtigt, således at behov for
eftersortering minimeres. Dette kan sikres via former, størrelser og farvekode.
2. Den enkelte beholder skal kunne tilpasses forskellige fraktioner. En måde at gøre det på er
at have forskellige åbninger og/eller farvekoder. Der skal arbejdes videre med mulighed
for at skabe et fleksibelt system. Muligheder er udskiftelige ”indgangspartier” med
åbninger i forskellige størrelser og former og/eller overdele med forskellige farvekoder.
3. Beholderen skal kunne klare at stå i kraftigt regn og i blæst og brug. (se materialevalg)
Det er afgørende, at beholderen ikke vælter i blæsevejr, går i opløsning i regnvejr, at der
ikke kan regne for meget ind, og at den kan holde til brug både af de, der skal indsamle
affaldet (de frivillige/eventarbejderne) og primærbrugerne (eventdeltagerne)
1. Beholderen skal ikke fylde meget på lager. Den skal gerne kunne stables og/eller klappes
sammen.
Nudging og kommunikation
Affaldsbeholderne skal facilitere at eventdeltagerne sorterer, og sorterer korrekt, og dermed aktivt
bidrage til, at konceptet bliver en succes for den enkelte kunde, og indirekte gør en forskel ved at
starte ringe i vandet. Hermed forstået, at brugerne tager budskabet med hjem.
Affaldsbeholderne have en udstråling og design, som imødekommer dette, samt mulighed for at der
kan trykkes/opsættes målrettet (og kundetilpasset) kommunikation herpå.
Uddybet i fase 2.1. antropologisk analyse her ovenover og i arbejdspakke 3 (kapitel 7).
Materialevalg er et vigtigt signalparameter. Det er vigtigt, at materialevalget sender et signal om
bæredygtighed.
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Arbejdsmiljø
Som en arbejdsmiljøcertificeret og CSR certificeret virksomhed er det essentielt for MiljøTeam, at
arbejdsmiljøet for dem, der skal håndtere affaldsbeholderne, indtænkes/tilgodeses i design og
udvikling. Det skal det derfor sikres:
o
o

o
o

At arbejdsmiljøet for dem, der skal tømme beholderne, bliver tilgodeset.
At de sække, der eventuelt skal tages ud/op af beholderen, ikke er for tunge, de
må ikke skulle løftes over hovedhøjde mv. Der skal derfor ses på mulighed for at
tømme i siden.
Der skal være løsninger, som reducerer behovet for at løfte og bære sække.
Arbejdsmiljømæssigt skal krav i Arbejdstilsynets vejledninger om indretning og
brug af dagrenovationssystemer (D 2.2.4) og træk, løft og skub (D 3.1) være
tilgodeset.

Designet skal være på en sådan måde, at det gøres intuitivt for dem, der skal håndtere
affaldsbeholderne, at gøre det rigtige.
Pris
Det er vigtigt, at affaldsbeholderen har en attraktiv pris, således at gevinsten for kunden ved at få
sorteret genanvendelige fraktioner ikke ”ædes op af” udgifter til affaldsbeholderen.
Vi skal dog være påpasselige med at vurdere pris mod pris. Idet gevinster ved at benytte vores
affaldsbeholderløsning også skal med i vurderingen. Se bl.a. afsnit om nudging og kommunikation
og arbejdsmiljø.
Affaldsbeholdersløsningen skal derfor være et vigtigt element i at sikre, at konceptet giver et godt
resultat hos den enkelte kunde. Hermed forstås sortering i rene fraktioner og dermed en god pris
for de sorterede genanvendelige ressourcer, og en god/attraktiv slutpris.
Opsamling
I design af affaldsbeholderløsningen skal indbygges/indtænkes:
1. Løsningen skal kunne stå enkeltvis og i grupper. Dette skal sikres via former, størrelser og
farvekode.
2. Den enkelte beholder skal kunne tilpasses forskellige fraktioner. Muligheder er
udskiftelige ”indgangspartier” med åbninger i forskellige størrelser og former og/eller
overdele med forskellige farvekoder.
3. Beholderen skal kunne klare at stå i kraftigt regn og i blæst og brug.
4. Affaldsbeholderne skal facilitere, at eventdeltagerne sorterer og sorterer korrekt
5. Der skal være mulighed for kundespecifik kommunikation på beholderne
6. Bæredygtigt materialevalg
7. Arbejdsmiljøet skal tilgodeses: Designet skal være på en sådan måde, at det gøres intuitivt
for dem, der skal håndtere affaldsbeholderne, at gøre det rigtige.
8. Det er vigtigt at affaldsbeholderen har en attraktiv pris, så slutprisen for konceptet er god
for den enkelte kunde.
9. Løsningen skal kunne klappes sammen, så den ikke fylder så meget, når den er oplagret.

6.4 Udvikling (herunder design og materialevalg)
Med udgangspunkt i ovenstående har den industrielle designer designet forskellige designløsninger
i forskellige materialer. Konklusionen er at træ umiddelbart er den bedste løsning til
prototypearbejde og tests. De kritiske kriterier for materialevalget er vejr-, vind- og
brugbestandighed, og her dumper pap som materialevalg.
Beholderen skal gerne bestå af genanvendelige materialer. I udviklingsfasen er der undersøgt og
afprøvet forskellige materialetyper. Dette er sket i tæt interaktion med arbejdspakke 5 (test). Der
kan læses uddybende om de 3 tests i kapitel 9.
Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om materialevalg til prototyperne, idet vi regner med,
at plastik bliver det endelige materiale.

22

Affaldssorterings-system til store events

Materiale

Pap

Træ

Bæredygtigt
materialevalg

Pap kan genanvendes



Der skal anvendes FSC mærket
og/eller træ, som genbruges fra den
enkelte event



Kan fungere
enkeltvis og i
grupper

Forskellige højder, former, som gør at
de kan samles i grupper og stå alene



Forskellige højder, former, som gør,
at de kan samles i grupper og stå
alene



Kan tilpasses
forskellige fraktioner

Mulighed for forskellige farver på
”hovederne” og påsætning af navn på
fraktionerne
Er let og vælter nemt. Går nemt i
opløsning i regnvejr. Madaffald gør at
særligt ”hovedet” hurtigt kan blive
ulækkert



Mulighed for forskellige farver på
”hovederne”, påsætning af navn på
fraktionerne og piktogrammer
Er meget robust overfor både vind,
regn og brug



Faciliterer at
eventdeltagerne
sorterer og sorterer
korrekt

Farver, former og højde gør
eventdeltagerne nysgerrige og gør det
intuitivt at gøre det rigtige



Farver, former og højde gør
eventdeltagerne nysgerrige og gør
det intuitivt at gøre det rigtige



Mulighed for
kundespecifik
kommunikation på
beholderne

Engangbeholderløsning. Der kan laves
specialtryk af kundespecifikke
beholdere fra ordre til ordre (mod
merpris)



Flergangsløsning. Der kan laves
generelle beholdere, som kan lejes
til forskellige kunder. Der kan laves
kundespecifikke beholdere med
kundespecifik kommunikation (mod
merpris).



Arbejdsmiljø: Det er
intuitivt for de der
skal håndtere
affaldsbeholderne at
gøre det rigtige.

Beholderne er lette, de høje kan åbnes
i siden, de små kan tømmes fra oven.



Beholderne er tunge. Men til
gengæld stærkere og kan modstå
håndtering. Højden på de mindste
gør, at de kan tømmes ovenfra. På
den høje model er lavet en låge, så
den kan tømmes fra siden.

/


Attraktiv pris

Pris: 80 kr. Forholdsvis høj for en
engangsløsning, som skal købes fra
gang til gang af den enkelte kunde. Der
kan arbejdes med en plastikcoded
udgave. Den vil være mere bestandig,
men til gengæld kan den ikke sendes
til genbrug og er dyrere i indkøb (ca.
110 kr. pr stk)



Pris kendes ikke endnu. Men det
forventes at genanvendeligheden
samt brug af genbrugstræ vil gøre
prisen attraktiv.

/


Lagervenlighed

Papløsningen kan klappes sammen og
gøre helt flad. Den kan derfor stables
og fylder ikke meget på lager.



Kroppen kan klappes sammen og
gøres flad og stabelbar. Hovederne
kan stilles oven i hinanden.



Konklusion

Manglende robusthed overfor vind,
regn og brug samt pris gør at pap ikke
er det bedste materialevalg



Eneste parameter, der trækker ned
er vægt. Men det opvejes af alle de
andre positive ting ved træ som
materialevalg. Vi arbejder derfor
videre med denne løsning. (et
tilrettet design forventes at kunne
bruges i en plastløsning, som endnu
ikke er testet)



Robust over for vejr,
vind, regn og brug
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Pap
Pap er et ”nemt” materiale at producere i, nemt at tilpasse og kort fra ide til produktion, og vil
kunne sendes til
genanvendelse efter endt
brug. Men det har
problemer med at leve op
til vejrbestandighed, uden
at der skal iblandes plast,
hvorved muligheden for
genanvendelse ryger.
Desuden er det et let
materiale, som giver
udfordringer i blæsevejr.
I april/maj udviklede vores
industrielle designer og
designere ved DS Smith en mulig engangsløsning i pap. Pap er det et rigtig godt materialevalg til
test af former og kommunikation. Papløsningen blev testet på SPOT Festival. Men er vurderet for
sårbar for vind og vejr. Et plus i forhold til pap er, at det arbejdsmiljømæssigt er let at håndtere. Se
i øvrigt rapport for arbejdspakke 5.
Materialer til test af pap som materiale er leveret ub. af DS Smith
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Træ (FSC)

Træ er et robust
materiale, som er vind- og vejrbestandig, men kan blive
tung. En træløsning vil dog ikke være en
engangsløsning. Der skal derfor arbejdes på en løsning,
som kan klappes sammen. Vi har i samarbejde med
Peter Skjalm designet en løsning i træ, som blev testet
på NorthSide og Smukfest, med stor succes. Se i øvrigt
rapport for arbejdspakke 5.

Arbejdet til
træløsningen
har medført omkostninger til materiale og konsulenter i et
større omfang end budgetteret. Det dækkes dog af
reducerede omkostninger i andre arbejdspakker. Se
faktura og bilag her til.

Plast
Plast er modstandsdygtig over for regn, kan bruges flere gange, men er stadig et forholdsvis let
materiale.
En løsning på udfordringerne med blæsevejr kan være en base, som beholderens ”krop” spændes ud
over, og som sættes fast med spyd i jorden.
Der er dialog med en producent omkring mulighed for udvikling af en model i genbrugsplast lavet
med udgangspunkt i designet fra træmodellen.
Plastmateriale er godt fordi man kan gå flere veje med det – man kan både lave støbeforme så
spandene bliver samlet af 2 enheder og man kan lave en krop ud af plastplader.

Affaldssorterings-system til store events

25

Her er eksempler på begge metoder:
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7. Affaldsguide/
kommunikation

7.1

Kommunikationsguide og (bag)tanker

Med kommunikation skaber vi handling – vi involverer mennesker.
Affaldshåndtering er for mange ikke det mest spændende at gå op i. Man tænker skraldemand og
skraldebil eller ting, der lugter og er helt fedtede. Man undrer sig måske over, at nogen gider
arbejde med det, og glædes over, at det ikke er en selv.
Affald er dog begyndt at komme på tale nogle helt nye steder, i helt nye fora. Nogen taler om, at
affald er ressourcer, men mange har svært ved at begribe helt præcist hvordan. Det er jo helt fedtet
og lugter dårligt. Mange ved, at vi brænder vores affald af og får en masse energi ud af det. Nogle
ved også, at det bliver til strøm, eller er det varme? Så affald er en slags brændselsressource, måske?
Ikke kun! Affald kan meget mere end det. Hvis det altså er sorteret. De dummeste ting, vi brænder,
er dem, der brænder dårligt, og som har en høj værdi som materiale. Organisk, især madaffald,
brænder ofte dårligt, fordi det er vådt, og det kan blive til biogas eller god kompost. Tag f.eks Ida
Aukens eksempel med "Hvor godt tror du en tomat brænder?". Jern og metal er også et godt
eksempel. Det brænder dårligt og er 1.000 kr. værd tonnet solgt som genbrugsjern og metal. Træ
kan genbruges, men brænder til gengæld ret godt. Pap brænder fantastisk, men er 800 kroner værd
tonnet. Papir brænder endnu bedre, men er også endnu dyrere.
Det er derfor vigtigt, at man fortæller folk, at det nytter noget, fx med ovenstående økonomiske
eksempler. Kommunikationen skal i yderste led og på langt sigt sikre engagementet og forståelsen
fra folk/gæsten og hjælpe med til adfærdsændringen.
På kort sigt skal kommunikationen assistere, motivere og inspirere festivalgæsten til at tage del i
ansvaret med at affaldssortere. Og her er nøgleord lettilgængelighed og letgenkendelighed.
Kort sagt så skal det være let for den enkelte gæst at komme af med sit affald. Og vi skal
kommunikere uden de løftede pegefingre, som vi ved ikke fungerer.
Vi vil derfor kommunikere med både farver, ord og ikoner.
Farverne skal være nemme at afkode.
Farverne er:
Food = grøn
Plastic = pink
Paper = hvid
Metal = sort
Træ = brun
The rest = blå
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Ikonerne skal helst kunne afkodes for sig selv, men de skal have en legende effekt også, derfor
tænker vi humor ind i ikonernes udformning. Ikonerne bliver påført spandene som stencils, idet
dette skaber en sammenhængende fornemmelse med træet som materiale (dette kan ændres ift.
ændring af endeligt materiale).
Ikoner er ment som en nem og hurtig afkodning af hver fraktion.
Ordene er det, som folk læser, når de kommer tæt på, og de hjælper igen, hvis nogen skulle være i
tvivl. Ordene er ment som den sidste og mest pædagogiske afkodning. Dog ser vi det som vigtigt, at
der i denne testfase bliver kommunikeret tydeligt til alle. Det vil sige, de, som ikke fanger
farvekommunikationen eller ikke afkoder ikonet, bliver forhåbentlig hjulpet det sidste stykke
gennem ordene. Vi har valgt at køre med engelsk for at fange alle gæster (dette kan igen ændres fra
kunde til kunde). Idet vi ved, der kommer mange fra udlandet, samt vi tænker, at alle dansktalende,
på fx NorthSide og Smukfest, forstår de simple ord.
Vi samler kommunikationen med ordene i en form for poesi:
FOOD is green
PLASTIC is pink
PAPER is white
THE REST is blue
Vi skaber denne kommunikation for at skabe en form for coolness ift. at nudge folk til at ændre
deres adfærd på en naturlig og inddragende måde og blive bedre til at affaldssortere. Den
ovenstående kommunikation viser samtidig, at vi leger med kommunikationen ift. at bruge ord til at
fortælle om farvekoderne, som folk skal være opmærksomme på. Dette digt vil blive brugt på siden
af alle de forskellige fraktioner, hvor selve navnet på fraktionen vil være det eneste, som skal være
på toppen.
Samlet set vil det sige, at vi har nogle prioriteringer i kommunikationen: Farverne er tydelige på
lang afstand. Vi maler hele toppen i den samme farve og lader måske farven gå ned på en del af
beholderen. Men dette bliver tydeligt langt fra.
Når man kommer tættere på, afkoder man ikonerne, som er i stor størrelse på beholderkroppen (A4
-størrelse). Her ser man, hvilke fraktioner der er tale om (efterhånden kan farverne måske gøre
dette arbejde). Ikonerne gør også, at man afkoder, at dette er en affaldsø. Ikoner er et kendt
kommunikationsmiddel for at afkode affaldsfraktioner rundt om i verden.
Til sidst nærmer man sig endnu mere og ser ordene, og så burde man ikke være tvivl mere ang. det
stykke/de stykker affald, som man skal af med. Ordene er derfor 3. prioritet i afkodningen, men
1.prioritet i den pædagogiske forståelse.
På toppen af affaldsbeholderne vil der være plads til at gengive ikon og ord på fronten. Så guider
man folk det sidste stykke, når de står foran affaldsøen og hurtigt skal af med deres affald. Her vil
ord og ikon fylde lige meget.

Ekstra kommunikation:
Vi leger med tanken om at få placeret affaldsøerne på fliser, der afgrænser
affaldssorteringssystemet, for at skabe stabilitet og synlighed. Dette giver os også endnu en
mulighed for at kommunikere på fliserne. Her kunne man lege med idéen om stencils af ikonerne
på fliserne hen mod den enkelte fraktion…
Området omkring selve beholderne skal altså inddrages i kommunikationen. Det er med til at
fortælle historien og skabe universet.
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Samtidig skal størrelsen på den overdimensionerede skraldespand (i denne test = plastikfraktionen)
være med til at skabe synlighed omkring selve affaldssorteringsøen. Den skal kunne ses på lang
afstand og samtidig være en humoristisk tilgang til affaldssortering. I denne spand er det lovligt at
kaste sit skrald op, faktisk skal man helst bruge den funktion. Derfor er udseendet også at forveksle
med en basket ball-kurv.
Herefter ændres også størrelse på de andre fraktioner. Man har restfraktionen i en normalhøjde
skraldespand, og de andre fraktioner (i denne test = mad og papir) er en smule mindre, for at
kommunikere, at disse fraktioner nok ikke skal indsamle så store mængder.
Åbninger i lågene er derfor også designet med forskellighed, igen for at kommunikere de forskellige
fraktioner og forskelligheden i størrelsen på de enkelte skraldespande.
Alt dette skal samlet set ses som kommunikationsbagtankerne omkring ressourcesystemets fysiske
udfoldelse. Det ovenstående skal ses som den mest udbyggede kommunikationsløsning. Mere
enkelt udformning, fx uden flisearealet, ville selvfølgelig også kunne kommunikere det, vi gerne vil.
Derfor er det ovenstående som sagt den ønskede kommunikationssituation, men vi er klar over og
klar til at skalere op og ned, alt efter hvilken kunde og hvilket område vi snakker om og til.
Det vigtigste er blot:
Med kommunikation skaber vi handling – vi involverer mennesker og opnår resultater.
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8. Tømningssystem
Affaldsbeholderen og det tilhørende tømmesystem er svært adskillelige, idet arbejdsmiljøhensyn i
forbindelse med tømning er integreret i affaldsbeholderløsningen (kapitel 6).
Dette kapitel er dels en opsummering på arbejdspakke 2 og 3 (kapitel 6 og 7) og dels en beskrivelse
af de kriterier i forhold til tømmesystem, som er integreret i løsningen.
8.1 Kriterier, som skal indbygges i affaldsløsning og tømmesystem (opsamling på
arbejdspakke 2, 3, 4)
Kriterier, som skal tilgodeses i forhold til tømmesystem (kapitel 8)
Absolutte primære forhold, som skal tilgodeses og indbygges i tømmesystemet og dermed også
affaldsløsningen, vedrører arbejdsmiljøet for dem, der skal håndtere affaldsløsningen:
o Det skal sikres, at arbejdsmiljøet for dem, der skal tømme beholderne, bliver
tilgodeset.
o Sækkene, der eventuelt skal tages ud/op af beholderen, må ikke være for tunge,
de må ikke skulle løftes over hovedhøjde mv. Der skal derfor ses på mulighed for
at tømme i siden
o Der skal være løsninger, som reducerer behovet for at løfte og bære sække.
o Arbejdsmiljømæssigt skal krav i Arbejdstilsynets vejledninger om indretning og
brug af dagrenovationssystemer (D 2.2.4) og træk, løft og skub (D 3.1) være
tilgodeset.
Øvrige kriterier, som der arbejdes med i andre arbejdspakker (kapitel 6 og 7)
1. Kommunikation (kapitel 7)
Affaldsbeholderen skal være en aktiv del af kommunikation og affaldsguide.
2. Fleksibilitet og anvendelighed (kapitel 6)
o Løsningen skal kunne stå enkeltvis og i grupper. Når opstillet i grupper skal de
enkelte fraktioner skille sig ud, og gøre det nemt at gøre det rigtigt, således at
behov for eftersortering minimeres.
o Den enkelte beholder skal kunne tilpasses forskellige fraktioner. En måde at gøre
det på er at have forskellige åbninger.
o Beholderen skal kunne klare at stå i kraftigt regn og i blæst.
Pap er et ”nemt” materiale at producere i, nemt at tilpasse og kort fra ide til
produktion, og det vil kunne sendes til genanvendelse efter endt brug. Men det
har problemer med at leve op til vejrbestandighed, uden at der skal iblandes
plast, hvorved muligheden for genanvendelse ryger. Desuden er det et let
materiale, som giver udfordringer i blæsevejr.
Træ og plast er derimod modstandsdygtig over for regn, kan bruges flere gange,
men er stadig et forholdsvis let materiale.
En løsning på udfordringerne med blæsevejr, kan være en base, som beholderens
”krop” spændes ud over, og som sættes fast med spyd i jorden.

3.
4.

Et alternativ kan være en kombination af de to materialer, hvor kroppen er af
pap, og hovedet er af plast.
Pris (kapitel 6)
Det er vigtigt, at affaldsbeholderen har den rigtige pris, således at gevinsten ved at få
sorteret genanvendelige fraktioner ikke ”ædes op af” udgifter til beholder.
Beholderen skal gerne bestå af genanvendelige materialer (kapitel 6)
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5.

6.

Der skal tages stilling til, om den bedste løsning er en engangsløsning eller en løsning, som
kan bruges flere gange. Kriterier, der skal være med til at bestemme det (arbejdspakke 2):
o Pris
o Lagerplads krav
Et stort plus vil være en løsning, som kan klappes sammen, og dermed opbevares
på paller, når de ikke er i brug.
o Transport
o Materialets egnethed
Kundetilpassede løsninger (kapitel 6)
Det skal være muligt, at kunder mod en merpris kan få sat deres eget præg på
beholderløsningen.

Note: Der har været gennemført en proces, hvor der er blevet søgt efter den rigtige person til
jobbet. Vi har lavet en projektansættelse af Industrieldesigner Thomas Mach. (kapitel 6)
8.2 Tømmesystemet
Som angivet i kriterierne ovenfor har der i udviklings- og designprocessen været stort fokus på
sikring af arbejdsmiljøet for dem, der skal tømme affaldsbeholderne (personale/frivillige). Det
sikres bl.a. via beholderstørrelser, som gør det muligt at løfte sækkene op uden at de skal løftes for
højt, åbninger i siden på højere modeller af affaldsbeholderen samt fokus på størrelse af sækkene,
så de vægtmæssigt holder sig inden for arbejdstilsynets grænse (20 kg). Se fotos side 3, som viser de
forskellige størrelser, som der arbejdes med. Foto af træmodel viser desuden, at poserne holdes fast
af affaldsbeholderens top, som kan løftes af (de 2 mindste størrelser). Foto 1 nedenfor viser
åbningsmekanismen i den højeste beholder. Foto 2 viser de højder, som der arbejdes på. De to
mindste er omkring 1 m høje, og den højeste er ca. 2 m høj.

Foto 1
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Foto 2

Desuden er der ved udviklingen, af affaldsbeholderen fokus på, at det skal være intuitivt at gøre det
arbejdsmiljømæssigt rigtige.
Ved sammensætning af den totale løsning skal der være fokus på valg af indsamlingsvogne. Vi har
valgt ikke at lægge os fast på valg af indsamlingsudstyr, da vi har erfaret at kunderne typisk allerede
har løsninger, som kan benyttes. Men ved sammensætning af den totale løsning ved kunden vil det
blive sikret, at kunden har en løsning. Alternativt vil vi rådgive i mulige løsninger og hvis aktuelt
tilbyde leje/løb gennem os.
Det allervigtigste element i at sikre et godt arbejdsmiljø, er sikring af korrekt adfærd. Det er
samtidig det sværeste element at komme i mål med. Det er derfor rigtig vigtigt, at det prioriteres, at
instruere de der skal tømme affaldsbeholderen i korrekt håndtering, således at den fysiske
belastning bliver mindst mulig. Ligeledes gælder håndtering af sækkene når de skal op i containere
på central plads hos kunden. Oplæring af personale/frivillige vil derfor være en vigtig del af den
løsning, som sælges til kunderne. Se guide i affaldshåndtering fra NorthSide.
Man kommer ikke uden om, at håndtering af affald udgør en fysisk belastning. Diverse indretninger
og oplæringer gør en stor forskel, men det er af stor betydning, at der er mange hænder til at udføre
arbejdet. I vores anbefalinger til kunderne vil der derfor (foruden bl.a. en grundig oplæring og
instruktion) være opfordring til at have en stort team af ansatte/frivillige, som er delt i grupper af 2
eller flere. Herved kan de fordele belastning og veksle mellem arbejdsopgaverne, hvilket gør en
positiv forskel i forhold til den fysiske belastning. Der til kommer det sociale aspekt, som har
betydning for de bløde værdier inden for arbejdsmiljø.
I kapitel 9 gennemgås test af disse elementer (NorthSide og Smukfest).
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8.3 Mulige materialer til affaldsbeholderen
Uddybet i Kapitel 6, men her en kort gennemgang.
Pap
I april/maj udviklede vores industrielle designer Thomas Mach og designere ved DS Smith en mulig
engangsløsning i pap. Argumenter under punkt 3 taler imod pap som endelig løsning. Dog er det et
rigtig godt materialevalg til test af former og kommunikation. Papløsningen blev testet på SPOT
Festival. Men er vurderet for sårbar for vind og vejr. Et plus i forhold til pap er, at det
arbejdsmiljømæssigt er let at håndtere. Se i øvrigt kapitel 9.
Træ (FSC)
Træ er mere vind- og vejrbestandig, men kan blive tung. En træløsning vil dog ikke være en
engangsløsning. Der skal derfor arbejdes på en løsning, som kan klappes sammen. Vi har i
samarbejde med Peter Skjalm designet en løsning i træ, som blev testet på NorthSide, med stor
succes. Se i øvrigt kapitel 9.
Plast
Der er dialog med en producent omkring mulighed
for udvikling af en model i genbrugsplast lavet med
udgangspunkt i designet fra træmodellen.
8.4 Delkonklusion, tømningsløsningen
o Affaldsbeholderne udformes/indrettes, så
de tilgodeser personerne, der skal
håndtere dem, har et godt arbejdsmiljø –
det skal gøres intuitivt at gøre det rigtige.
Der skal sidde en pose inden i, som holdes
fast af hovedet. Små beholdere tømmes
ved at tage hovedet op og løfte beholderen
ud. De store tømmes ved at åbne i siden.
o Medarbejdere/frivillige, som skal
håndtere systemet, skal gennem en
grundig oplæring, så det sikres, at de
udfører arbejdet arbejdsmiljømæssigt
korrekt
o Vi anbefaler, at kunden sørger for vogne,
biler eller andet, som sækkene kan løftes
over i, således at løft og bæring af sække
begrænses til flytning af sække fra
beholdere og over i vogn/bil.
o Ved central opstilling af containere mv.
(omlast af sække mv.) centralt hos
kunden, skal det sikres, at brugerne er oplært i brug heraf, samt at indsmidning af sække
kan gennemføres fornuftigt arbejdsmiljømæssigt.
o Vi anbefaler, at kunden sørger for et tilpas antal af frivillige, som deles i grupper af mindst
2, således at arbejdsopgaverne kan varieres, og dertil kommer det sociale aspekt.
o Grundet stabiliteten i forhold til vind og vejr er pap som materiale fravalgt. Der arbejdes
videre med træ og eventuelt plast. Af hensyn til det overordnede tømmesystem og
herunder også opstilling og håndtering af affaldsbeholderen er der en øvre grænse for,
hvor tung den enkelte beholder kan være. (se i øvrigt arbejdspakke 2)
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9. Tests

9.1 Test 1, SPOT Festivallen
Test af den første prototype i pap (se kapitel 6). Fokus i denne test var dels test af materialet, test af
design og koncepttanker.
Herunder ses en plantegning over festivalpladsen, og hvorledes det forventes, at de forskellige
affaldsbeholdere skal placeres. Der arbejdes med udgangspunkt i tre forskellige opstillinger.
Opstillingerne skal ændres fra dag til dag, således det kan undersøges, hvorvidt placering har
indvirkning på det sorteringsgraden.

1. Affaldsstation
Dette område var det primære samlingspunkt, hvor deltagere fra workshops mødes for at lave
opsamling (arbejdspakke 2).
Her er vores prototype i pap opstillet.
2. Affaldsstation

Affaldssorterings-system til store events

35

Her blev testet et andet design/funktioner.
Vi testede farve og kommunikation. Dette blev gjort gennem farvekoder og ordspil/rim (se
arbejdspakke 3).
3. Affaldsstation
Her blev testet et andet design/funktioner.
4. Affaldsstation
Det område er ubemandet og observeres kun i mindre grad. Målet er at undersøge, hvorvidt der
sorteres uden indflydelse/påvirkning.
Vi tester farve og kommunikation. Dette blev gjort gennem farve koder og ordspil/rim (se
arbejdspakke 3).
Konklusion, SPOT test
o Der var udfordringer med, at beholderne ikke var vind og vejrstabile nok.
o Skrøbelighed ved vådt vejr og ved vådt affald (beholder går i opløsning).
o Generelt var designet en succes. Affaldsløsningen havde den ønskede fyrtårnseffekt.
o Brugerne var rigtig gode til at sortere.

9.2 Test 2, NorthSide
Prototype 2 blev testet på NorthSide Festival, som er en af Danmarks mest ambitiøse festivaler udi
bæredygtighed. Der blev bygget to prototypestationer, som blev sat op inde på festivalpladsen af tre
dages varighed.
Denne redegørelse indeholder uddybende beskrivelse omkring prototypetesten samt observationer
og feedback fra publikum.
Test af tømningsguide
En del af det, som blev testet, var en tømningsguide til de frivillige, så de fik klare instrukser
omkring tømning og arbejdsforhold (jf. arbejdspakke 4).
"Man kommer ikke uden om at håndtering af affald udgør en fysisk belastning. Diverse indretninger
og oplæringer gør en stor forskel, men det er af stor betydning, at der er mange hænder til at udføre
arbejdet. I vores anbefalinger til kunderne vil der derfor (foruden bl.a. en grundig oplæring og
instruktion) være opfordring til at have en stort team af ansatte/frivillige, som er delt i grupper af 2
eller flere. Herved kan de fordele belastning og veksle mellem arbejdsopgaverne, hvilket gør en
positiv forskel i forhold til den fysiske belastning. Der til kommer det sociale aspekt, som har
betydning for de bløde værdier inden for arbejdsmiljø."
Tømningsguide til Ressourceøen:
De tre mindre spande med fraktionerne: 1) Food, 2) Paper and cardboard, 3) The
rest
Her skal I løfte toppen af spanden og tage posen op, sætte en ny pose i og sætte toppen på igen.
NB: Det er vigtigt, at toppen sidder, så den fastholder posen.
Til den store spand med fraktionen: Plastic
Her skal I åbne lågen bagpå beholderen. Tag derefter sækken af sømmene, og fastgør en ny pose
på sømmene. Så lukker I lågen igen og fastgør den.
NB: I kan evt forsigtigt hive posen ned, så I ikke skal kravle op på selve beholderen.
Husk:
Det er vigtigt, at I lige tjekker hver pose efter, når I tager dem væk fra en spand. Forhåbentlig er
de alle rene fraktioner (fordi gæsterne er så gode), men hvis det er en blanding af alt muligt
affald, så sørg for at smide posen i restaffaldscontaineren backstage.
Tak skal I have .
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Test af funktionalitet (kan og vil primærbrugerne bruge den, og er fraktionerne rene
nok)

Observationer og feedback på NorthSide-testen
Herunder er samlet de observationer af brugen af systemet, som alle omkring projektet gjorde
under NorthSide festivalen 2014 (modtaget på mails efter festivalen):
******************************************************************************************
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Hej med jer
Så er NorthSide vel overstået, og det var altså en fed fest.
Og så var der lige vores test med affaldssorteringen!
Denne mail er en opfordring til at sende mig oplevelser, tanker og historier fra
NorthSide-festivalen ift vores test med affaldssorteringsøerne.
Vi skal allerede til at rykke videre mod de næste opgaver med dette projekt, derfor er jeres
oplevelser helt vildt vigtige for at samle op på NorthSide-testen :). Jeg vil selvfølgelig tage fat på
flere af jer og snakke planer, men jeres alle sammens oplevelser er vigtige! I kan bare sende dem
kun til mig i en mail eller hvordan I vil, eller bare svare denne mail til alle... Glæder mig helt vildt til
at læse jeres tanker!
Mine oplevelser:
For mig var det megafedt at gå rundt og lave fire rundvisninger og vise systemet frem. Det blev taget
vildt godt i mod fra både Miljøteam og Smukfest, så det er jo vildt fedt.
Samtidig så jeg hvordan alle spandene fungerede ift folk som kastede krus op i den store og brugte
de små til forskellige typer affald!
Der var selvfølgelig også dem, som var ligeglade. Fraktionerne var ikke så rene efter kl. 19 :)... Men
før det var det faktisk ret godt!
Det fungerede også helt vildt fedt når øerne var bemandet af TrashTalkere, det hjalp ligesom folk til
at forstå det :)! Derfor var det også ærgerligt når TrashTalkerne ikke var dér.
Tilbage er der bare lige igen at sige tak til jer alle sammen for jeres hjælp med denne etape af
projektet :)!
_________________________________________________
- Der var mange jeg snakkede med som spurgte hvorfor de ikke var alle steder, altså i stedet for de
grå (= almindelige skraldespande).
- Flere sagde at de grå ikke virker, for man kan ikke se forskel på dem og de lod mærke til at folk
hellere ikke sorterede i dem.
- De fik mange pæne ord på design og look.
- En kom med et meget konkret forslag som vi har hørt før. At hver spand var udformet som det der
skal i dem.. krus til ølkrus.. pølse til mad ??!! ;)
- Jeg har også opfattelsen af, at folk skal vende sig til at det er ressourcespande, flere troede det var
en slags installation, som man ikke nødvendigvis skulle benytte, men bare kikke på..
- Der er nogle ting til funktion, både for bruger og medarbejder, men det vidste i jo på forhånd.
___________________________________________
Spandene (især “Paper” og “Rest”) blev hurtigt fyldt op og ikke tømt ofte nok. “Paper" skal måske
have en lidt større åbning, da den på NS blev brugt til “pizza-bakker”, pommes-bakker osv. (altså
ikke kun små flade papir ting).
Derudover er der en form for problematik i at have en til plastik, som bliver fyldt med pantkrus.. Primært fordi den derfor er ekstra attraktiv for pantsamlere.. Jeg så nogle børn der klatrede på de
små, for at komme op til “Plastic”. – Dette ville dog ikke kunne ske, hvis de (som I også skriver)
havde været bemandet med Trash talkers (frivillige på ressourceområdet) hele tiden. Børnene var
dog “høflige” og pillede lågene af og satte dem pænt på igen, men tvivler på at Kineserne havde gjort
det samme, hvis de havde fundet guldgruben. Alternativt, skulle man udvikle en lås – så andre folk
ikke kan tage lågene af.
Men fedt at se dem på pladsen og se at de blev brugt :)
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____________________________________________
- Spandene så små ud i konteksten. De virkede godt sammen i klynge men når man så mængderne
af folk og deres komsumption, så virkede de umiddelbart små.
- Jeg så heldigvis en knalde et ølkrus mod ølkrus ikonet på den store!
- De folk jeg så smide affald i, var forholdsvis hurtige til at sortere til de forsk. spande synes jeg.
- Ikoner og specielt tekst virkede overraskende godt at aflæse på lang afstand.
- Jeg talte med nogle trash talkers som sagde at folk var lidt afholdende eller usikre på om det var
skraldespande.

... Jeg ser frem til fortsættelsen og videre evaluering.
___________________________________________
Notater fra oberservtioner. De 3 sites og brugen heraf blev observeret on and off alle 3 dage og
løbende på hele dagen - middag, aften og nat:
1. De stod ud fra resten af de mange rekvisitter på pladsen
2. Når der var mest tryk på med mange mennesker i dette store åbne rum kunne de virke en smule
små. Flere af dem vil gøre en forskel
3. Tekst og ikoner var fint tydelige fra 3 afstanden; Nær, halvnær og total. Generelt var de rigtige
farver valgt.
4. Folk forstod ideen om at sorterere skraldet hurtigt og nemt. Selv børn og unge lod sig tage tid til
af bruge dem alle.
5. De blev hurtigt fyldt op, primært de 3 små, hvilket jeg ser som et tydeligt tegn på, at de blev
brugt! MEGET positivt.
6. De blev hurtigt fyldt op, men desværre langsomt skiftet ud med nye poser - ved ikke helt hvad
trashtalkerne havde af aftale?
7. Poserne blev monteret dårligere og dårligere desværre, rettede mange af dem løbende. Jakob har
ret, hvis de ikke sidder pænt tabte de hurtigt deres æstetisk udtryk. Tekst og ikoner blev dækket af
posen, som hang ud over, desværre.
8. Klynger er helt sikkert en god i de. Folk sorterede alt deres affald i de enkelte fraktioner og tog sig
tid til det. MEGET positivt.
9. Ingen smed tilsyneladende deres skrald oppe på selve låget - dog lå der en smule på græs og
fliser, men primært fordi poserne var fyldt til randen og ikke skiftet ud tids nok.
Dette var i punktform for overblikket, men vi tager den lige lidt mere i detaljer når vi mødes : )
Overordnet er jeg ganske godt tilfreds med vores valg og indsats.
______________________________________________
1) Flot finish på systemet
2) Lågen til den store bandit måtte tapes så den forblev lukket - ikke flot
3) Fedt at der stod 4 samlet - gav et godt indtryk af sortering.
4) godt at i fandt fliser - det giver god samling (ligesom The Dude som ævler om at det er tæpper i
stuen der binder hele rummet sammen)
5) de små var for små = blev for hurtig fyldt op (og overfyldte)
6) blev ikke tømt ofte nok
7) de gange jeg var forbi så fraktionerne relativt pæne ud – papirfraktionen rigtig pæn!
8) der var ikke meget madaffald.
9) giver det mening at sortere madaffald på en festivalplads?
10) hvis alle spande ligner hinanden vil folk nemmere kunne affaldssortere – det er lidt rodet med 2
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forskellige systemer.
11) poserne er ikke særlig godt indtænkt i systemet – de virker ikke integreret og derfor trækker det
ned på helhedsindtrykket når poserne er sjusket påsat.
12) lågene skal sættes fast med et hængsel så man ikke kan tage det helt af (og bytte rundt på dem)
___________________________________________
Lige et par ekstra kommentarer:
FOOD
Jeg tror som Jakob det skal gentænkes - det var den eneste spand der ikke blev (over)fyldt, men det
er ikke nødvendigvis et problem. Det viser bare at den fraktion kan noget andet - for når vi kan få
folk til at skrabe tallerknen af, og lige smide æbleskroget deroveri, så kan den fraktion altså noget
meget vigtigt: Nemlig få folk til at gøre/ tænke over alle de små ting, der ja - indrømmet - gør livet
en lille smule mere besværligt, men det er netop kun en lille smule!
FLISER
Selvom The Dude altid har ret, så bliver fliser nok lidt tunge og dyre og uhandy når systemet skal
rulles ud på hele festivalpladsen næste år. Så vi skal finde en anden måde at lave “tæppet”. Som jo
også gjorde at spandene overhovedet kunne stå, så ekstra stabilitet må tænkes ind i fase 2 (det er I
sikkert alle sammen klar over, men nu er det i hvert fald skrevet ned), og evt. hjul på, så de er
nemmere at stille op og tage ned (a la de almindelige containere).
*****************************************************************************************
Konklusion, NorthSide-testen
o Designet og kommunikation er godt ramt på prototypen. De fleste kunne afkode hvor
affaldet skulle smides hen.
o Mange brugte affaldssorteringssystemet.
o De frivillige skal være mere opmærksomme på at tømme visse fraktioner oftere end
tilfældet var.
o Der var udfordringer med at poserne ikke sad flot og godt nok på spandene.
o Det var ikke så hensigtsmæssigt at lågene sad løst på, da det besværliggjorde udskiftning af
poser.
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9.3 Test 3, Smukfest
Efter succesfulde justeringer efter NorthSide-testen (kapitel 10) var vi klar til at teste den endelige
prototype på Smukfest, hvor vi oven i købet fik besøg af Miljøministeren. Smukfest-testen var mere
krævende end NorthSide-testen, da den foregik på et campingområde, hvor der er flere fraktioner
end inde på pladsen.
Denne redegørelse indeholder uddybende beskrivelse omkring Smukfest-testen samt billeder,
observationer og feedback fra publikum og samarbejdspartnere.
Fraktioner på Smukfest camping:
- metaldåser (stor beholder)
- pap og papir (stor beholder)
- rest brændbart (mellemstørrelse beholder x 2)
- food (lille beholder)
- glas (lille beholder, metalspand indeni)
- plast (lille beholder)
Projektformidling (kapitel 7)
Vi udformede en plakat med informationer om projektet, affaldssorteringsfraktionerne og
ressourcekredsløb.

Affaldssorterings-system til store events

41

42

Affaldssorterings-system til store events

Affaldssorterings-system til store events

43

Billeder af affaldsfraktionerne
Billeder af de forskellige fraktioner fra lørdag aften. Det vil sige at systemet er blevet brugt i fire
dage! Vildt flot med de meget rene fraktioner:
Metal
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Mad
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Glas

Pap
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Plastik

Observationer og feedback på Smukfest-testen
Observationer og historier samt billeder fra Smukfest-testen efter justeringerne (fra mails efter
festivalen):
************************************************************************************

Jeg starter lige her med feedback fra den grønne gruppe som skal være med til at købe ind næste år:
"Jeres prototype var super fedt lavet og stod mega smukt på camping som den var stillet op". Peter
Hjorth, Grøn Stue-formand
Det er jo fin ros fra 'kunden' ;).
Så synes jeg det var fantastisk at se fyren som kom hen med en pose og sorterede sit affald, mens vi
stod og gjorde det færdigt. Og de to midaldrende kvinder, hvis telt lå med udsigt til spandene, som
begyndte at indsamle deres skrald for at kunne sortere det!
Mange nævnte også alle dage at det så megaflot ud og var et fedt initiativ. Opbakningen og viljen er
der!
Mange kom ligeledes og spurgte hvad kunstværket skulle . Hvilket igen betyder at de lige skal lære
at skraldepande altså gerne må se godt ud.
Det vil sige at interessen igen var rigtig stor og ikke mindst var motivationen fra gæsterne megagod.
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Så herfra også klap på skulderen til Smukfest-gæsterne som ligeledes var med til at skabe en
gedigen succes :).
_________________________________________________

Vores 3. test af ReBox-systemet var en succes!
Hvorfor?
Fordi:
- det er godt ud
- justeringerne vi fik lavet op til Smukfest virkede efter hensigten
- vi var grundige i planlægningen og opstillingen
- fik en minister ud for at indvi et affaldssystem!
- hun var begejstret!
- Smukfest er begejstret!
- og vigtigst af alt - campinggæsterne tog det til sig og var pissegode til at affaldssortere (der var ikke
store mængder, da vi jo kun havde ét system og Smukfest havde opsat utrolig mange
skraldespande).
Men alt i alt en supergod test, gode kontakter og et fedt resultat.
*****************************************************************************************
PR om Smukfest-testen
http://skanderborg.lokalavisen.dk/affald-traekker-minister-til-smukfest/20140807/artikler/140809631/1395
http://stiften.dk/skanderborg/festival-affald-kommer-retur-som-moebler
http://www.b.dk/nationalt/se-billederne-fra-smukfest-koncerter-publikum-ogmorgentraening#slide-16
http://www.smukfest.dk/sidstenyt_vis.asp?id=1463
http://mim.dk/nyheder/2014/aug/brosboel-stop-svineri-paa-festivaller/
http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE6917588/smukfest-vil-vaere-groen/
Konklusion, Smukfesttesten
o Designet og kommunikation er godt ramt på prototypen. De fleste kunne afkode hvor
affaldet skulle smides hen.
o Justeringerne gjorde systemet mere fuldendt, stabilt og sikkert i forhold til tyveri og
hærværk.
o Ikke så mange som forventet brugte affaldssorteringssystemet, da der var opsat mange
skraldespande rundt på campingpladsen.
o Kæmpe (KÆMPE) succes med renheden af fraktionerne. Hellere færre mængder af en høj
kvalitet end store mængder af en lav kvalitet. Affaldssortering på events er en proces der
kræver adfærdsændring og det tager tid.
o Til en stortest vil det give mening med nogle store affaldssorteringssystemer suppleret
med mange mindre satellitspande til restaffald. På den måde sikres at dem der ønsker at
affaldssortere går hen med deres affald og dem der ikke gider nemt kan komme af med
deres affald.
o Ønsket om muligheden for affaldssortering er til stede fra både arrangør og en del af
publikummet.
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9.4 Samlet konklusion
De 3 tests har været lærerige og alle tre har været succeser, som har givet værdifulde input til den
videreudvikling af konceptet og til justering/optimering af affaldsløsningen (arbejdspakke 6).
Tankerne og teorierne bag design og funktionalitet har vist sig at holde stik. I alle 3 varianter har
brugerne taget godt imod og været dygtige til at sortere. Designet har gjort affaldsøerne til de
ønskede fyrtårne, og dermed skabt opmærksomhed og gjort folk nysgerrige..
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10. Justeringer
Efter hver test var projektgruppen samlet og evaluerede testen. Evalueringen mundende ud i en
konklusion på, hvad der var godt ved den givne prototype, og hvad der var behov for at gøre
bedre/anderledes og eventuelt at tilføje. Nedenfor er de to justeringsfaser gennemgået.

10.1 Justeringer mellem test 1 og test 2
Konklusion på evaluering af test 1 (kapitel 9)
o Der var udfordringer med, at beholderne ikke var vind- og vejrstabile nok
o Skrøbelighed ved vådt vejr og ved vådt affald (beholder går i opløsning)
o Generelt var designet en succes. Affaldsløsningen havde den ønskede fyrtårnseffekt.
Justeringsopgave
Der skal arbejdes på muligheden for et andet materiale end pap. Der arbejdes videre med en løsning
i træ (se også kapitel 6). Det besluttes, at der tages udgangspunkt i designet til papløsningen.
Til prototypearbejdet med træmodellerne har vi entreret med en arkitekt, Peter Skjalm, som har
speciale i møbelproduktion og træbyggeri. Peter har hjulpet teamet med at tegne og bygge
træprototyperne, så de blev klar til test 2 (og test 3).

10.2 Justeringer mellem test 2 og test 3
Konklusion på evaluering af test 2 (kapitel 9)
o Der var udfordringer med, at poserne ikke sad flot og godt nok på spandene.
o Det var ikke så hensigtsmæssigt, at lågene sad løst på, da det besværliggjorde udskiftning
af poser.
o Der skal der også findes en løsning, så affaldsbeholderne sikres mod tyveri/flytning.
o Der skal findes en løsning, så skårprocenten i glasfraktionen holdes nede.

Justeringsopgaver:
Her er listen over de justeringer, som blev foretaget på prototyperne op til Smukfest. (NB:
sideløbende med disse justeringer havde (og har) vi et forløb med test af plastik som materiale):
- justere låget på den store skraldespand til
- lågen i den store skal kunne lukkes
- afstandsklodser til montering af klynge
- toppeproblematik ift. tømning
- fastgørelse af toppene til beholderen
- løsning på poseudfordring
- Glasfraktionen = påsat bremseklodser inde i beholderen :).
Opstillingen bliver igen på fliser eller andet, som viser "universet", men denne gang regner vi med
at lave 6x6 fliser (= dermed også størrelsen på vores område :).
Konklusion på test af disse justeringer (kapitel 9)
o Designet og kommunikation er godt ramt på prototypen. De fleste kunne afkode, hvor
affaldet skulle smides hen.
Justeringerne gjorde systemet mere fuldendt, stabilt og sikkert i forhold til tyveri og hærværk.
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10.3 Samlet konklusion
De justeringer, som er foretaget undervejs, har været succesfulde forstået på den måde, at
prototypen er blevet stærkere og bedre for hver gang. Vi står tilbage efter 3 tests og 2 omgange
justeringer med et stærkt produkt (kapitel 9) og 3 gode samarbejdspartnere, som er meget
interesserede i at følge processen.
Tankerne og teorierne bag design og funktionalitet har vist sig at holde stik. I alle 3 varianter har
brugerne taget godt imod og været dygtige til at sortere. Designet har gjort affaldsøerne til de
ønskede fyrtårne og dermed skabt opmærksomhed og gjort folk nysgerrige.
Alt i alt er vi meget fortrøstningsfulde i forhold til den videre proces.
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11. Formidling
Formidling af et projekt hvor vi håber, at alle folk vil tage del i ansvaret er selvsagt en af de vigtigste
dele af projektet. Derfor er det også kommunikationen, som er gennemgående tema i mange af de
ovenstående kapitler og delrapporter. Vi prøver gennem hele projektforløbet at koble formidlingen
direkte og inddirekte på. Den direkte formidling sker gennem den berøring, folk har til diverse test,
og ikke mindst den dialog vi efterfølgende har, med både de som vi skal se som vores kunder
(eventmagerne og ejerne) og ikke mindst målgruppen for selve systemet, nemlig eventdeltagerne og
gæsterne. Formidlingen sker her gennem fx rundvisninger på de test, vi har haft med mulige kunder
og interesserede. Vi har sågar inviteret interessenter med til workshops, hvor de kunne komme med
deres konstruktive kritik af systemet og give deres tanker om et sådan system. Disse inddragende
formidlingsaktiviteter ser vi som afgørende for, at et projekt i vores omfang bliver en succes, og
dermed at folk vil tage det til sig og være sammen om ansvaret med at affaldssortere.
De inddirekte formidlingsaktiviteter handler om, at vi nu har haft langt over 50.000 mennesker i
berøring med systemet og denne berøring har gjort, at vi planter tankerne om affaldssortering hos
en masse af dem, og på den måde kan dette hjælpe os med bevægelsesarbejdet, som beskrevet i
konklusionen forrest i denne rapport (og ligeledes omtalt i diverse andre kapitler). Formidling
handler for os om oplevelser og ikke så meget kun at aktivere se-sansen gennem læsning af diverse
rapporter og artikler. Det handler om at aktivere en masse sanser, så folk bliver grebet af
fortællingen, som de selv kan tage del i gennem deltagelse eller indkøb af systemet.
Formidling er derfor mange ting, men det vigtigste for os er, at det også er forbundet med egentlige
handlinger, dialog og inddragelse.

Herunder er dog en liste over de mere traditionelle
formidlingsaktiviteter, som enten er gjort eller skal gøres i
nærmeste fremtid:
Formidling af projektet vil ske på følgende måde:
• Foredrag og rundvisninger:

-

bæredygtighedsfestivalen Sustain
Festivalorganisationen
Diverse oplæg rundt om til interesserede

• Nyhedsbreve

-

Dakofa
Worldperfect
Og mange flere…

• Facebook
• Web

-

Hold Danmark Rent
MiljøTeam
Worldperfect
Dakofa

• Messer

-
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Bæredygtighedsfestivaler
Grønne messer/konferencer
Kommunale grønne markedsdage
Erhvervsmesser

Affaldssorterings-system til store events

Traditionelle formidlingskanaler
Brancheblad: Teknik & Miljø (blad til kommunerne), erhvervsmagasinet CSR, m.fl.
Facebook: Hele processen vil blive formidlet ud på NorthSide Festivals Facebookside,
Worldperfects Facebookside, Bæredygtige Nyheder (Facebook-kanal)
Nyhedsbreve: Festivalorganisationens nyhedsbrev (grønne samarbejder),
Web: Aarhus Kommunes hjemmeside (om klimatiltag i kommunen), GoGreen-netværket
(GoGreenAarhus + GoGreenCopenhagens hjemmesider og Facebooksider).
Rapporter: De udarbejdede rapporter vil undervejs blive lagt ud på MiljøTeams hjemmeside.
Foredrag: interesserede fora.
Oversigten er ikke udtømmende, men vil blive udvidet, tilpasset undervejs.

Affaldssorterings-system til store events
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