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Baggrund

Pilotprojekt: affaldssortering
til megaevent
Københavns Kommune ønsker at omsætte sine ambitiøse bæredygtighedsambitioner
til konkrete tiltag i byrummet, og her er affaldssortering til megaevents et centralt
indsatsområde.
Rethink Event har som led i et konsulentforsøg bla. bistået med rådgivning samt
udvikling af en løsning med materiel til affaldssortering, som i pilotprojektformat er
blevet testet til EM 2021 samt World Prime 2021. Nærværende rapport er en
opsummering af de væsentligste findings på bruger- og driftsoplevelsen
dataindsamlet ved de to events.

Lokationer:
EM i København
Ofelia Plads

Copenhagen WorldPride
Råhuspladsen – Åben plads
Fælledparken – Lukket plads
Islandsbrygge – Åben plads
Gammel Strand – Åben plads

En uddybende evaluering præsenteres ved et overleveringsmøde medio september.

I pipeline:
Tour de France 2022

Affaldssortering

Fraktioner til EM
Fraktioner med Wastetops:
Rest
Pap (ølhanke)
Plast
Dansk Returpant

Affaldssortering

Konklusioner fra test ved EM
Egne observationer og feedback fra Jeudan:

Konklusion:

Der var ikke meget plast, så de droppede hurtigt den
fraktion

Det var svært at forudse, hvilke fraktioner som ville
komme, da aftaler med madboder og barer kom sent

Det var svært at renholde pladsen foran storskærmen

på plads pga. Corona situationen samt godkendelse af

ved de danske kampe, da der var tæt pakket af glade

hele pladsen.

gæster. Altså lå der mange ølhanke.
Rethink Event anbefaler, at man meget tidligt i
I løbet af dagsaktiviteterne var det dog nemt at

planlægningsfasen italesætter affaldssystemet,

renholde og gæsterne var gode til at kildesortere

således, at der i samarbejde med leverandører og
samarbejdspartnere afstemmes ambitionsniveauet og

Det var særligt godt, at der var tydelig sortering af

skaber den logistiske struktur derud fra.

Dansk Returpant

Meget afgørende, at man kommunikerer med ALLE
aktører, samarbejdspartnere, leverandører, renovatør

Jeudan havde deres egne driftsfolk til at tømme

og de operationelle teams for at lykkedes med en

affaldsspandene

driftssikker og effektiv håndtering FØR, UNDER OG
EFTER.

Tydelig skiltning/indkast er vigtigt for at højne
kvaliteten af kildesortering

Affaldssortering

Fraktioner til World Pride
Fraktioner med Wastetops:
Ølhanke
Restaffald
Bionedbrydeligt

Andre fraktioner
Pant - Fra Dansk Retur system
Genanvendelige krus - Fra Genkrus

Affaldssortering

Forskellige typer af affaldsspande
Forskelligartede affaldsspande til fraktionerne besværliggør affaldssorteringen
Spande med og uden sorteringshætter, madboder med egne affaldsstativer, alm. kommunale affaldscontainere på eventområdet...
Brug af forskellige affaldssystemer på samme plads (fx med og uden indkast/uens størrelser) gør det mindre intuitivt og logisk for
gæsterne at affaldssortere. Vi registrerede flere folk, som var i tvivl - med fejlsortering til følge.

1 fraktion og 4+ forskellige typer affaldsspande

Affaldssortering

Lukkede vs. åbne lokationer
Sorteringskvaliteten er lav i de åbne områder.
Observationer af gæsternes adfærd og vores kig i spandene viser,
at det er udfordrende at sikre ren sortering på områder, hvor der
ikke er kontrol med, hvilket affald der genereres (Rådhuspladsen og
Gml. Strand) Især en fraktion som 'Bionedbrydeligt' bliver
kontamineret af mademballage fra gæster, som medbringer
emballage fra andre cafeer/7-eleven mv.

Som modpol hertil er udsortering af specifikke fraktioner - som
Ølhanke - vellykket og meningsfuld på lukkede pladser
(Fælledparken).

Affaldssortering

Kommunikation og skiltning
60% af de adspurgte mener, at skiltningen på og
omkring skraldespandene er god.
Her skal det tages med til overvejelse, at waste manager Erik Ro
Ebbesen efter et par dage selv har tilføjet beskrivelser på engelsk,
som også uddyber, hvad der skulle i Bionedbrydeligt og til ølhanke.

10,4% gav udtryk for, at de synes skiltningen var dårlig. Her var der
især flere der nævnte, at de, til trods for den engelske skiltning på
toppen af låget og den ekstra skiltning, manglede skiltning på
engelsk. Andre gav udtryk for at de manglede noget visuelt, der
kunne guide dem - fx billeder eller piktogrammer.

Den engelske skiltning på toppen af låget er altså ikke i deltagernes
synsfelt, og der efterspørges visuelle virkemidler som eksempelvis
piktogrammer.

62% af deltagerne fortæller, at de synes, at indkasthullerne
fungerede godt, og at de guider dem til at sortere korrekt. Det
pointeres dog at det vil være endnu mere intuitivt, hvis hullerne til
Rest- og Bioaffald ikke er ens, og flere efterspørger større huller
(Dette særligt ved åbne lokationer hvor eventarrangøren ikke har
kontrol over type eller størrelse på gæsternes affald udefra..

Gæsternes holdning:

Hvad synes du om
affaldssorteringen på eventet?
Hele 69,39% af de adspurgte deltagere gav udtryk for,
at de synes godt om affaldssorteringen til WorldPride.
Mange af de udenlandske deltagere var meget imponerede over niveauet i
Danmark sammenlignet med deres hjemland.
22,5% havde en middel-oplevelse. Et svar der gik igen især i Fælledparken var, at
der manglede fraktioner på pladsen, her især til pant, hvor der kun var placeret én
affaldsspand ved baren. Hverken pant- eller glasflasker blev solgt i baren.

Gæsternes holdning:

Folk VIL gerne affaldssortere
Der er en stor villighed til at sortere, men manglende
fraktioner fører til carefull littering.
Mange gæster manglede tydeligt fraktionerne Glas og Pant. I Fælledparken
observerede vi flere, som vandrede hele pladsen rundt for at finde en beholder
til deres pant, hvorefter de endte med at henvende sig til en frivillig, som kunne
tage imod panten.
Som et resultat af en manglende Glas- og Pant fraktion fandt vi især vinflasker i
restaffald og pantdåser efterladt på eller omkring andre affaldsfraktioner.

Gæsternes holdning:

Skal events som dette være
bæredygtigt?
76% af respondenterne mener, at det er meget vigtigt at events som Pride er
bæredygtig. Der var 0%, der svarede “Nej, ikke synderligt”, “Nej, slet ikke” eller
“Ved ikke”.
Vi Interviewede hovedsageligt deltagere, der benyttede sig af spandene med
sorteringsindkast for at få indsigt i deres oplevelse med løsningen. Det kan altså
udledes, at de, der bruger skraldespandene, også går meget op i bæredygtighed.
Som en af deltagerne formulerede det:

“Sustainability should be a baseline at all events”

Driftens oplevelse:

Indsigter om affaldshåndteringen
I dialog med waste manager Erik Ro Ebbesen, som var ansvarlig for
affaldshåndtering og frivillige-koordinering under WordPride, kom vi frem til
følgende indsigter:
Der var generelt en velvilje og en optimisme fra driftens side ved at afprøve
sorteringsløsningen til WorldPride. Det gav dem desuden materiale til øget
forståelse for egne arbejdsgange og behov ved en affaldshåndtering, hvor der
ikke kun skal renholdes, men også sorteres.
Erik forklarede, at der ofte var stor udskiftning i de frivillige, og at de ofte
skulle varetage flere ansvarsområder. På Islands Brygge står frivillige fx både
for bar og renhold. Det gør oplæringen mere omfattende, og væsentlige
informationer og instrukser risikerer at gå tabt.
Da driften undervejs oplevede en mangel på restaffaldsspande på
Rådhuspladsen, var de nødsaget til at bestille flere alm. affaldsspande, som
blev opstillet uden wastetops sammen med den etablerede affaldssortering.
Det gav affaldsspandende med Restaffald forskelligt visuelt udtryk, hvilket
kunne være med til at forvirre affaldssorteringen.
Gæsternes sorteringsvillighed er efter Eriks opfattelse markant lavere om
aften. Han overvejer derfor, om det en anden gang kan betale sig at sortere i
dagtimerne og udelukkende opstille affaldsspande til restaffald om aften.

Konkluderende pointer og anbefalinger
• Prioriter løbende renholdelse – Det forbedrer
gæsteoplevelsen og viser gæsterne, at affaldsfraktionerne
er en vigtig ressource som kan genanvendes og som derfor
skal sorteres!

Synlig og letforståelig kommunikation til engelsksprogede ved
internationale events.

• Sørg så vidt muligt for ensartede affaldsspande og
sortering – Det gør det mere nemmere og hurtigere for
gæsterne at affaldssortere.

For at undgå at have flere affaldssystemer, som modarbejder
hinanden, anbefaler vi at der er tydelige aftaler (med
renovatør, stadeholdere mfl) om, hvilket setup som er
gældende for området, hvor eventet afholdes.

• Gå efter affaldssortering med intuitive farvekoder og
indkasthuller.
• Ved lukkede lokationer er der potentiale i at udsortere i
specifikke fraktioner (Ølhanke, pizza-bakker, shotsrør osv.)
• Ved åbne lokationer, med mindre grad af kontrol og hvor
deltagerne selv kan medbringe mad og drikke, kan det
være problematisk at udsortere i meget specifikke
fraktioner. Her kan det være mere meningsfuldt med færre
og mere generelle fraktioner eller have flere fraktioner,
end det der sælges i bar og madboder på pladsen.

Husk pant og glas-fraktioner, hvis det sælges i baren!

Konkluderende pointer og anbefalinger
Separering af borger- og erhvervsaffald er uhensigtsmæssig (omend
et lovgivningsmæssigt vilkår :). Det resulterer i halvtomme containere,
som skal tømmes separat med ekstra kørsel og CO2-udledning til
følge, om besværliggør logistik for drift og frivillige.

Efterladte krus på et bord i Fælledparken. Affald avler mere affald!
Anbefaling: Hav nok frivillige til at sweepe pladsen, da renholdte
publikumsområder øger publikumsoplevelsen.
Anbefaling: Eventpant på krus mm. giver affaldet en (penge)værdi og
motiverer gæsten til at indlevere det.

Wastetops fra Don't Waste It
Skaber genkendelighed igennem KL's farvekoder
Adfærdsbaseret materiel og design
Klar og entydig kommunikation
Det visuelle design kan tilpasses specifikke events eller
fraktioner
Nem at håndtere for driften
Passer til standard affaldsspande 240 l.
Kan tilpasses skiftende (og specifikke) fraktioner
Testet i praksis - og udvikles og tilpasses løbende til
samarbejdspartneres praktiske behov.

