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1 Resumé 

1.1 Baggrund og fremgangsmåde 

Denne rapport omfatter evaluering af Hasle-projektet, et pilotprojekt gennemført over fem måneder i 

2015 med udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes affaldsplan 2014 - 2018. Pilotprojektet havde 

som målsætning at teste alternative løsningsstrategier for indsamling af kildesorteret organisk dagreno-

vation samt plast og metal på Bornholm, og derved vurdere muligheden for at opfylde målet om øget 

genanvendelse af husholdningsaffald på Bornholm fra 36 % i 2015 til 50 % frem mod 2022. 

Pilotprojektet testede to alternative løsningsstrategier. Dels en re-design strategi der sigtede på at an-

vende markedets aktuelle udbud af indsamlingsteknologier og kommunikationsmedier som led i re-

design af det eksisterende affaldssystem, primært ved at supplere med indsamling af kildesorteret orga-

nisk dagrenovation. Dels en co-design strategi der i et samarbejde mellem designere, borgere, virksom-

heder og kommune sigtede på at udvikle nye løsninger til kildesortering og indsamling af husholdnings-

affald med henblik på øget genanvendelse. 

1.2 Sammenfatning og konklusion 

Pilotforsøget viste at man kan forvente en genanvendelse af madaffald på 30 % af dagrenovationsaffal-

det forudsat at der udvikles nye bæredygtige indsamlingsløsninger. Dette vil øge den samlede genan-

vendelse af husholdningsaffaldet på Bornholm fra 36 % til 48 %, altså tæt på det nationale mål for 2022. 

Testen af løsningstrategier viste at borgerne i Hasle er interesserede i den øgende genanvendelse og 

gerne deltager i indsatsen med kildesortering af husholdningsaffaldet, hvilket understøttes af andre 

landsdækkende erfaringer. Testen viste endvidere at en løsningsstrategi baseret på design af løsninger i 

samvirke (co-design) med borgere, brugere og virksomheder, kan anbefales som grundlag for en nød-

vendig innovation af bæredygtige indsamlingsløsninger forankret i de bytætte bornholmske boligmiljø-

er. 

Testen af løsningsstrategier viste også, at en øget genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet, 

ikke bæredygtigt kan baseres på markedets eksisterende udbud af affaldsløsninger (re-design). Testen 

afklarede i øvrigt at de eksisterende beholdere til opsamling af dagrenovation (sækkestativ) samt pap og 

papir (plastbeholder) heller ikke er bæredygtige løsninger i Hasles og de bornholmske byers bytætte 

boligområder. Der er ikke plads ved de enkelte boliger og de eksisterende affaldsbeholdere passer ikke 

til de bornholmske byers arkitektoniske og kulturelle værdier.  

Rapporten har fem hovedkonklusioner: A) At der er behov for udvikling af bæredygtige affaldsløsninger, 

B) At der er behov for design- og brugerdreven innovation af nye indsamlingsløsninger, C) At der er be-

hov for innovation af affaldsløsninger i offentlig-privat samarbejde, D) At der er behov for afsætning af 

biomasse i samvirke med landbrug og fødevarer. E) At der er behov for løsninger der dækker værdikæ-

den fra indsamling til afsætning af affaldsressourcer.    

Rapporten anbefaler at der efterfølgende Hasle-projektet gennemføres udviklings- og udredningsprojek-

ter der fokuserer på de afgørende udfordringer for implementering af affaldsplanens målsætninger om 

øget genanvendelse af affaldsressourcer i husholdningsaffaldet på Bornholm. 
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2 Pilotprojektets formål og projektmål 

Denne rapport omfatter evaluering af et pilotprojekt i Hasle med henblik på øget genanvendelse af kil-

desorteret organisk dagrenovation samt plast og metal på Bornholm – herefter benævnt Hasle-

projektet.  

2.1 Projektets formål 

Hasle-projektet er et pilotprojekt som led i BRK’s affaldsplan 2014 -20181 der udpeger en række indsats-

områder med udgangspunkt i Regeringens Ressourcestrategi, og på den baggrund opstiller en række 

målsætninger for den øgede genanvendelse på Bornholm. Hasle-projektet er dermed også et pilotpro-

jekt for udmøntning af Regeringens ressourcestrategi på Bornholm. 

2.1.1 Regeringens ressourcestrategi 

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”2 har følgende overordnede fokusområder: 

1. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte værdier og ressourcer. 

2. Miljøpåvirkningen skal reduceres så økonomisk vækst ikke belaster natur og miljø. 

3. Der skal være kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer skal ud af affaldet. 

4. Omlægningen af affaldshåndteringen skal ske gennem styrket offentligt-privat samarbejde. 

5. Regeringen vil følge udviklingen med fokus på genanvendelsen af husholdningsaffaldet. 

Regeringens ressourcestrategi understøtter BRK’s udviklingsplan, der lægger op til en omstilling af det 

Bornholmske samfund mod et bæredygtigt samfund – Bright Green Island. Behovet for omstilling bety-

der, at de bornholmske husholdninger og virksomheder skal samarbejde med kommunen om transfor-

mationen af affald til ressource. Ressourcestrategien drejer sig grundlæggende om en bæredygtig udvik-

ling af samfundet - fra lineær til cirkulær økonomi. 

2.1.2 BRK’s affaldsplan 

I BRK’s affaldsplan fremhæves at Bornholms Regionskommune ønsker at bidrage til, at ressourcerne i 

affaldet udnyttes effektivt. Derfor har kommunen opstillet følgende overordnede målsætninger for ar-

bejdet med affaldshåndteringsplanen: 

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet  

2. Reducere belastningen af klimaet ved behandling af affaldet  

3. Reducere miljøbelastningen fra affaldet  

4. Øge kvaliteten i affaldshåndteringen 

Målsætningerne uddybes således: 

1. At optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet. Dette skal ske gennem øget genanvendelse 

af husholdningsaffald, herunder bl.a. organisk dagrenovation og plast. Desuden ved at stille krav 

om bedst mulig ressourceudnyttelse på behandlingsanlæg ved at benytte bedst tilgængelig tek-

                                                           
1
 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014 – 2018. Bofa. 2014 

2
 Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd mindre. Regeringen. Oktober 2013. 
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nologi. For erhvervenes vedkommende at sikre optimering af udnyttelse af ressourcerne i affal-

det gennem tilsyn, kampagner og information. 

2. At reducere belastningen af klimaet ved at der tages klimahensyn når affaldsordninger udfor-

mes og eksisterende affaldsordninger vedligeholdes og optimeres. Dette skal bl.a. ske ved at øge 

genanvendelse, hvilket kan medvirke til at reducere produktion af CO2. Derudover vil der være 

fokus på fastlæggelse af krav til køretøjernes miljøbelastning v. affaldsindsamling etc. 

3. At reducere miljøbelastningen fra affaldet – og dermed beskytte miljø og sundhed - gennem in-

formation om korrekt håndtering af farligt affald, fokus på at udsortere problematiske fraktioner 

fra bygge- og anlægsaffaldet, herunder PCB mv. 

4. At øge kvaliteten i affaldshåndteringen bl.a. ved at stille krav til affaldsbehandlingen og at foku-

sere på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger. 

Bornholms Regionskommune tager udfordringen fra regeringens ressourcestrategi op. Af denne fremgår 

det, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022 hvorfor det i planen forventes at der 

iværksætte en række nye tiltag. 

2.2 Projektets målsætninger 

På baggrund af målsætningerne kan der ifølge affaldsplanen iværksættes følgende nye tiltag: 

 Udsortering og indsamling af bioaffald hos husstandene, og efterfølgende forbehandling til bio-

forgasning. 

 Udsortering og indsamling af plast. 

 Udsortering af bioaffald fra have/parkaffaldet. 

 Fokusere på forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.  

 Øge informationsniveauet især for følgende affaldstyper: papir og pap, glas, metal. 

I affaldsplanen nævnes at initiativerne vil betyde, at værdifulde ressourcer i affaldet udnyttes og der 

sendes mindre mængder affald til forbrænding. Men det nævnes også, at dette kræver en indsats fra 

både borgere og kommune som skal i gang med at udsortere flere fraktioner, og det forventes at der for 

at iværksætte dette skal bruges yderligere ressourcer i form af såvel tid som økonomi. 

 

På baggrund af de opstillede målsætninger skal der gennemføres en række planlægnings- og udviklings-

projekter, der skal afklare mulighederne for at realisere en række affalds- og ressourceordninger, senest 

ved udgangen af planperioden. 

Bornholms Ressourcelaboratorium 

Med udgangspunkt i BRK’s udviklingsplan og affaldsplan, etablerede Bofa og Aalborg Universitet i sam-

arbejde Bornholms Ressourcelaboratorium som ramme for gennemførelse af en række forsknings- og 

udviklingsprojekter, der skal bidrage til en bæredygtig omstilling af Bornholm til Bright Green Island.  

Begrundelsen for etableringen af laboratoriet var også en erkendelse af behovet for supplering af Bofa’s 

driftsorganisation med en projektorganisation, der kunne tilføre kompetencer indenfor planlægning, 

gennemførelse og evaluering af udviklings- og udredningsprojekter med fokus på omstilling til en bære-

dygtig cirkeløkonomi, herunder omstillingen fra bortskaffelse af affald til genanvendelse af ressourcer. 
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Bornholms Ressourcelaboratorium stod herefter for projektledelsen af Bofa’s pilotprojekt i henhold til 

affaldsplanen, med reference til Bofa’s ledelse. 

Genanvendelse af affaldsressourcer 

Hasle-projektet udgør et indledende pilotprojekt for design, test og vurdering af ordninger for indsam-

ling, behandling og afsætning af affaldsressourcer fra husholdninger i form af bioaffald (organisk affald), 

plastaffald og metalaffald samtidig med optimering af ordningerne for indsamling af papir og pap samt 

glas. Pilotprojektet fremgår direkte af affaldsplanen: 

 Bioaffald 

Bornholms Regionskommune vil i samarbejde med Bofa gennemføre et pilotprojekt vedr. ind-

samling af bioaffald fra de private husstande, hvori det undersøges, hvilken indsamlingsmetode 

der vil være optimal for såvel borgere/indsamlere og behandlere. Til pilotforsøget vil der blive 

udvalgt et testområde, som grundlag for senere udrulning i hele kommunen. Der vil ligeledes bli-

ve gennemført undersøgelser for så vidt angår etablering af et forbehandlingsanlæg (pulpanlæg) 

på Bornholm med henblik på bioforgasning af bioaffaldet, som organisatorisk og juridisk åbner 

mulighed for at behandle såvel privat som erhvervsmæssigt bioaffald.  

 

Efterfølgende bioforgasning skal afklares. I den forbindelse vil kommunen indsamle erfaringer 

fra andre kommuner samt starte en forsøgsordning i et udvalgt område i kommunen i 2015.  

 

 Plastaffald 

Kommunen vil i samarbejde med Bofa optimere indsamlingen af plastemballage. Planen er, at 

plast indsamles sammen med papir og pap hver 28. dag. Der skal gennemføres et pilotforsøg og 

udvælges et testområde, som grundlag for at udrulle ordningen til hele kommunen. I forbindelse 

med etablering af ny ordning, vil der være stor fokus på information til borgerne. Desuden vil der 

blive udpeget ”ambassadører”, som kan være med til at sikre en optimal implementering af ord-

ningen. 

 

 Papir, pap, glas og metal 

Papir og pap: Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet: Kommunen vi i samarbejde med 

Bofa arbejde på at øge genanvendelsen af papir og pap via kampagner med henblik på at und-

gå, at genanvendeligt papir og pap bortskaffes med dagrenovationen. Glas: Optimere udnyttel-

sen af ressourcerne i affaldet: Kommunen vil i samarbejde med Bofa øge genanvendelsen af glas 

via kampagner med henblik på at undgå, at genanvendeligt glas bortskaffes med dagrenovatio-

nen. Jern og metal: Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet: Kommunen vil fastholde 

indsamlingen af metalemballage på containerpladserne og informere om ordningen. 

På baggrund af BRK’s affaldsplan blev Hasle-projektet planlagt og iværksat som en del af Bofa’s projekt-

plan hvis udviklingsprojekter overvejende gennemføres indenfor rammerne af Bornholms Ressourcela-

boratorium. Pilotprojektets fremgangsmåde fremgår af det næste afsnit i rapporten. 
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3 Pilotprojektets fremgangsmåde 

Pilotprojektet er led i en effektkæde der rækker fra A) Regeringens overordnede ressourcestrategi for 

Danmark, over B) BRK’s (taktiske) affaldsplan for Bornholm, til C) Bofa’s operationelle affaldsløsninger 

der i praksis skal sikre bæredygtig optimering af ressourcerne i husholdningsaffaldet. Pilotprojektet skal 

afklare hvilke operationelle midler der bæredygtigt kan sikre opfyldelse af ressourcestrategiens genan-

vendelsesmål på 50 %.  

 

Der er tale om en såkaldt ”Fit the Gap”-analyse, eller blot GAP-analyse der har til formål at identificere 

de gaps (huller), der skal lukkes, for at Bofa efterlever affaldsplanens målsætninger, herunder hvilken 

designstrategi der bedst kan sikre en bæredygtig målopfyldelse. GAP-analysen er dermed en operationel 

pilottest af affaldsplanens formulerede midler (design) til bæredygtig (værdi) målopfyldelse. 

 

 
 

Pilotprojektet omfatter test af designløsninger med udgangspunkt en målopfyldelse af Ressourcestrate-

giens genanvendelsesmål. I BRK’s affaldsplan er udvalgt tre materialetyper (affaldsressourcer) i hus-

holdningsaffaldet - organisk affald (madaffald), plastaffald og metalaffald - der potentielt kan sikre en 

opfyldelse af Ressourcestrategisen mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. 

Vurderingen af designløsninger tager således udgangspunkt i den ønskede målopfyldelse og drejer sig 

om forskellen (hullet) mellem Ressourcestrategiens opstillede mål på 50 % genanvendelse og Bornholms 

statusmål for genanvendelse af syv materialetyper (fokusmaterialer) i husholdningsaffaldet som er ud-

peget i Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering3. I nedenstående skema fremgår status for 

genanvendelsen af de syv materialetyper i 2013, 2014, 2015 og 2016. 

I skemaets seks første søjler opgøres de genanvendte mængder fordelt på de syv materialetyper (papir 

og pap er opgjort samlet). Det fremgår her at madaffald (organisk dagrenovation) ikke indsamles til gen-

anvendelse. I de tre følgende søjler opgøres de forbrændte affaldsfraktioner (dagrenovation, småt 

brændbart og stort brændbart) i husholdningsaffaldet. Den totale sum af husholdningsaffaldets genan-

vendte og forbrændte materialetyper og affaldsfraktioner fremgår af skemaets tredjesidste søjle. Sum-

men af de genanvendte mængder fremgår af skemaets næstsidste søjle. Summen af de forbrændte 

fraktioner fremgår af skemaets sidste søjle. 

                                                           
3
 Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014. 

MÅL 

DESIGN VÆRDI 
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Det fremgår af denne opgørelse af Bofa’s status for genanvendelse i 2016 var på 35,75 %. Dette betyder, 

at BRK skal øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet på Bornholm med 14,25 % point, svarende til 

3.177 ton i 2016 for at opfylde målet på 50 % genanvendelse. Af Miljøstyrelsens Ressourceplan for af-

faldshåndtering (side 35) fremgår det tydeligt (tabel 5.1) at madaffald repræsenterer det eneste afgø-

rende massepotentiale i dagrenovationen for opfyldelse af målet på 50 %, hvilket begrunder fokus på 

dette materiale i BRK’s affaldsplan. 

I Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering peges på fire affaldsfraktioner i husholdningsaffal-

det som særligt indeholder potentiale for opnåelse af genanvendelsesmålet på 50 % baseret på de syv 

fokusmaterialer - dagrenovation, forbrændingsegnet, storskrald og de genanvendelige fraktioner. Af 

ovenstående skema over genanvendte materialetyper fremgår at der genanvendes papir, pap, glas, træ, 

metal og plast fra de bornholmske husholdninger, dels gennem en henteordning for papir og pap dels 

gennem bringeordninger (kuber + containerpladser) for de øvrige materialetyper.  

Dette begrunder yderligere at man i BRK’s affaldsplan fokuserer på genanvendelse af madaffald der som 

nævnt indeholder det største potentiale i dagrenovationen, svarende til et analyseret vægtpotentiale på 

41 % fra enfamilieboliger og et estimeret, realiserbart vægtpotentiale efter udsortering på 30 %. Vægt-

potentialet for plast er analyseret til 12 % og for metal til 3 %. Genanvendelsesmålet på 50 % kan der-

med kun opnås gennem indsamling af madaffald (KOD) som supplement til den eksisterende genanven-

delse. 

3.1 Test af designløsninger 

I forhold til mulighederne for målopfyldelse af Ressourcestrategien, omfatter pilotprojektet test af al-

ternative designløsninger (midler) til optimering af målopfyldelsen, herunder test af alternative indsam-

lings- og formidlingsaktiviteter. 

Pilotprojektet tester midler til operationalisering af BRK’s affaldsplan, og tester i den sammenhæng al-

ternative metoder til design af bæredygtige affaldsløsninger. Affaldsløsningerne udgøres af værdikæder 

bestående af sortering, opsamling, indsamling, behandling og nyttiggørelse af materiale- og energires-

sourcer i det bornholmske husholdningsaffald.  

Pilotprojektet sigter overordnet på at teste design af indsamlingsløsninger der skal indgå i cirkeløkono-

miske værdikæder der består af fire sammenhængende funktionsområder: 1) affald fra de bornholmske 

husstandes forbrug af produkter, 2) der anvendes som ressource i virksomheder, 3) til produktion af 

Mængder angivet 

i ton pap/ papir glas træ metal plast

mad-

affald

dagreno-

vation

småt 

brænd-

bart

stort 

brænd-

bart

hushold-

nings-

affald genbrug forbrændt

2013       2.424,78       831,78    2.305,20       899,78         37,83                -     9.023,00   3.988,00       694,00  20.204,36      6.499,36   13.705,00 

%             12,00           4,12          11,41           4,45           0,19                -           44,66         19,74           3,43        100,00            32,17            67,83 

2014 2.362,00      963,50      2.623,10   978,50      37,49        -            8.957,00  3.988,00  735,00      20.644,58 6.964,58     13.680,00  

% 11,44            4,67          12,71         4,74          0,18          -            43,39        19,32        3,56          100,00       33,74           66,26           

2015 2.253,00      986,00      2.822,00   1.055,97  41,23        -            8.701,00  4.065,00  748,00      20.672,20 7.158,20     13.514,00  

% 10,90            4,77          13,65         5,11          0,20          -            42,09        19,66        3,62          100,00       34,63           65,37           

2016 2.194,42      880,00      3.532,16   978,08      38,76        -            8.772,86  4.137,02  791,52      21.324,82 7.623,42     13.701,40  

% 10,29            4,13          16,56         4,59          0,18          -            41,14        19,40        3,71          100,00       35,75           64,25           
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produkter, 4) der forbruges af husholdningerne, men evalueringen af målopfyldelse, designstrategi og 

nytteværdi systemafgrænses i dette pilotprojekt til de to første funktionsområder der omfatter trans-

formationen af affald til ressource. 

 

 

Den skal fremhæves, at det i forhold til en samlet nyttevurdering er væsentligt at betragte Bofa’s ord-

ninger som led i en samlet cirkeløkonomisk værdikæde, hvor affaldet fra forbrug transformeres til res-

sourcer der anvendes i produktion af produkter der afsættes til forbrug, herunder f.eks. fødevarer til 

eksport. Dette betyder, at design og tilrettelæggelse af ”affald til ressource” løsninger bør koordineres 

med de øvrige funktions- og interesseområder i den cirkeløkonomiske værdikæde. Denne koordinering 

ligger udenfor dette pilotprojekts målsætninger som de er fastlagt i BRK’s Affaldsplan. 

I testen af designstrategier begribes de alternative affaldsløsninger som socio-tekniske værdisystemer, 

hvis værdi i form miljømæssig og samfundsøkonomisk nytte samt social mening, grundlæggende udvik-

les på basis af to designparametre: A) en teknologisk, funktionel designparameter, der er orienteret 

mod opnåelse af effekt (nytte), og B) en sproglig, kommunikativ designparameter, der er orienteret mod 

opnåelse af social betydning (mening) – se nedenstående model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette pilotprojekt vurderes de alternative affaldsstrategier som midler til at øge genanvendelsesmålet 

på en optimal måde, fra de aktuelle ca. 36 % til ressourcestrategiens mål på 50 %. Dette cirkeløkonomi-

TEKNIK (funktion) 

VÆRDI (nytte + mening) 

SPROG (kommunikation) 

Bofa’s indsatsområde 
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ske mål kan grundlæggende opnås gennem to forskelligartede designstrategier der begge blev testet i 

pilotprojektet: 

A) Re-design af affaldsløsninger baseret på markedets eksisterende teknologier, kombineret med 

kommunikation med borgere og interessenter gennem aktuelt, tilgængelige medier. 

B) Co-design af affaldsløsninger baseret på en designdreven innovationsproces, med Hasle som li-

ving-lab for co-creation med borgere, virksomheder og interessenter. 

Re-design strategien afprøver om markedets eksisterende affaldsservice løsninger kan anvendes i Hasle 

til at opnå målet på 50 % genanvendelse på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde. Co-design strategi-

en afprøver en metode til designdreven innovation af nye affaldsservice løsninger, ligeledes med henblik 

på at opnå målet 50 % genanvendelse hensigtsmæssigt og bæredygtigt. 

Pilotprojektet blev tilrettelagt i to test-faser med ugentlig indsamling, første indsamling den 25/5 og den 

sidste indsamling den 23/10, hvor den første fase over fem måneder testede den markedsbaserede 

løsningsstrategi (re-design af standard løsninger), og den anden fase i løbet af den sidste måned testede 

den designdrevne løsningsstrategi (co-design af nye løsninger) parallelt med den markedsbaserede løs-

ningsstrategi. 

3.2 Hasle som testområde 

Hasle blev udvalgt som repræsentativt testområde for de dominerende bornholmske by- og sommer-

husmiljøer, suppleret med et landområde. 2/3 af Hasle mod nord er en ældre bydel med typiske byhuse 

beliggende i tætte boligmiljøer, 1/3 af Hasle mod syd er en nyere bydel med typiske parcelhuse samt 

plejeboliger til ældre borgere. 

Bornholms husholdninger er overvejende enfamilieboliger beliggende i mindre byer hvor særligt kystby-

erne repræsenterer udfordringer for opsamling og indsamling af affald og ressourcer. Hasle blev samti-

dig udvalgt fordi bykulturen og arkitekturen afspejler de bornholmske byers oplevelsesøkonomiske vær-

digrundlag for den Bornholmske samfundsøkonomi. Endelig udgør Hasle et afgrænset, håndterbart test-

område. 

Der blev etableret to indsamlingsområder med tilhørende indsamlingsruter med udgangspunkt i oven-

nævnte to byområder. Som det fremgår af afsnit 4 blev der endvidere opstillet forskellige beholdere der 

testede eksisterende udstyrs muligheder for opsamling og indsamling hhv. fra byhuse og fra parcelhuse. 

Indsamlingsområderne er indtegnet i efterfølgende bykort. 
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Byhusene i Hasle er typiske for de bornholmske byer overvejende beliggende ved kysten med en histo-

risk tilknytning til fiskeriet, men er også repræsenteret i indlandet med en historisk tilknytning til land-

bruget. Som det fremgår af billederne nedenfor ligger byhusene meget tæt, typisk med smalle gænger 

til meget begrænset udendørs arealer. Adgangen til gængerne og de bagved liggende udendørs arealer 

sker ofte via trapper. Stort set alle byhuse vender ud mod et smalt fortov hvor der ikke er plads til at 

opstille opsamlingsenheder. 
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Parcelhusområderne i Hasle er typiske for resten af Danmark, hvilket fremgår af nedenstående billeder. 

Der er enten tale om traditionelle typehuse eller murmester villaer, stort set alle med god plads i forha-

ve og indkørsel til opsamling og indsamling af sorteret affald. 

 

 

Ud over de to typiske boligområder blev et mindre sommerhusområde samt et mindre landområdet 

udvalgt som testområde for at sikre en fuldgyldig repræsentativitet af boligtyper på Bornholm. Opsam-

ling og indsamlingen i disse områder var identisk med indsamlingen i parcelhusområderne. 

4 Test af re-design strategi 

Testen af re-design strategien var orienteret mod to designrationaler, dels teknisk design af affaldstek-

nologier orienteret mod opnåelse af et funktionelle og effektive affaldssystemer, dels social design af 

affaldskommunikation orienteret mod opnåelse af borgernes forståelse og interesse for affaldsløsnin-

gen. 

Testen af den markedsbaserede re-design strategi omfattede design af supplerende affaldsordninger 

baseret på markedets eksisterende teknologier. Pilotprojektets første fase havde som målsætning at 

afprøve eksisterende teknologiers funktionalitet og forståelighed for affaldsløsningens brugere (repræ-

senteret ved Hasles borgere og de involverede skraldemænd) samt affaldsservicesystemets primære 

interessenter (repræsenteret ved Bofa og Fugato). Testen af den tekniske produkt- og servicedesign blev 

suppleret med test af kommunikations- og mediedesign rettet mod brugere og interessenter. 

Testen af re-designløsninger omfattede indsamlings-, kommunikations- og behandlingsprocesser: 

 Pilotforsøgets indsamlingsproces foregik i Hasle der blev udvalgt som repræsentativ for de 

bornholmske bymiljøer. Indsamlingen omfattede 922 husholdninger, langt overvejende enfami-

lieboliger som er dominerende på Bornholm. Indsamlingen blev baseret på to udvalgte behol-

dersystemer der aktuelt bruges ved lignende projekter i Danmark. De to systemer blev udvalgt 

med udgangspunkt i de forskellige forhold der gør sig gældende i Hasles gamle og nyere bydel – 

som i øvrigt er repræsentative for de bornholmske byer. Testen af de udvalgte indsamlingstek-

nologier fremgår af afsnit 4.1.  
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 Pilotforsøgets kommunikationsproces fokuserede primært på forsøgets deltagende borgere og 

brugere i Hasle samt aktører med særlige interesser i Hasle-forsøget. Re-design strategiens 

kommunikationsdesign og formidlingsaktiviteter blev tilrettelagt som en kaskademodel med fo-

kus på aktører, interessenter og medier. Målsætningen med re-design strategiens kommunika-

tion var først og fremmest at sikre brugernes forståelse for og accept af forsøgets aktiviteter, og 

dernæst at involvere byens væsentlige interessenter for at sikre deres medspil i forsøget. Re-

design strategien omfattede både analoge og digitale kommunikationsmedier. Testen af kom-

munikationsprocessens aktiviteter og medier fremgår af afsnit 4.2.  

 

 Pilotforsøgets behandlingsproces blev gennemført hos Komtek i Holsted hvis forbehandlingsan-

læg i 2015 var ét ud af to anerkendte forbehandlingsanlæg i Danmark. Dette anlæg blev i øvrigt 

anvendt fordi der ikke forefindes et anlæg på Bornholm. Det forbehandlede affald blev analyse-

ret på autoriserede laboratorier i Jylland efter Miljøstyrelsens forskrifter. Efter forbehandling og 

analyse hos Komtek i Holsted blev bioaffaldet afsat gennem Komtek til biogasanlæg i Billund 

med henblik på bioforgasning og efterfølgende anvendelse af den afgassede biomasse som gød-

ning i landbrugsproduktion. Denne proces blev anvendt fordi det eksisterende biogasanlæg på 

Bornholm ikke kunne aftage biopulpen under de eksisterende forudsætninger og fordi værdien 

af denne nyttiggørelse er kendt. Testen af affaldsressourcerne og affaldsbehandlingen fremgår 

af afsnit 4.3. 

Alle processer i re-design testen blev dokumenteret gennem observationer af indsamlingsaktiviteten, 

interviews med borgere og skraldemænd, dialog med interessenterne, foto-dokumentation af opsam-

ling, indsamling og behandling samt vejning og analyse af affaldet. Dokumentationen af de tre processer 

fremgår af afsnit 4.1 til 4.3. 

4.1 Test af affaldsteknologier 

Re-design strategien omfattede design af affaldsordninger der supplerede den eksisterende indsamling 

af husholdningsaffald på Bornholm. Denne eksisterende affaldsordning på Bornholm består af en kom-

bineret hente-bringeordning i tre systemniveauer: 

 
 

Ved husholdningen er opstillet et sækkestativ til brændbart restaffald der typisk bliver tømt ugentligt af 

kommunens/forsyningens renovation i én af ugens hverdage. Herudover er opstillet en grøn 120 l plast-

Husholdning 

Nærområdet 

Containerplads 
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beholder til opsamling af papir og pap der tømmes hver 28. dag. Private husstande, som vil kompostere 

grønt affald fra husholdningen, kan blive tilsluttet Bofa’s tilbud om hjemmekompostering hvorefter der 

ydes rabat på dagrenovationen. Indsamlingen af brændbart affald samt papir og pap ved husholdningen 

er suppleret med indsamling af storskrald ved husholdningen to gange om året. I nærområdet, f.eks. ved 

det lokale dagligvaremarked er opstillet kuber til opsamling af glas. I forbindelse med de større byer på 

Bornholm har Bofa etableret en række containerpladser hvor stort set alle materialetyper og affaldsfrak-

tioner kan afleveres, herunder affald fra husholdninger. 

4.1.1 Udvalg af affaldsteknologier 

Re-design løsningen supplerede den eksisterende indsamlingsordning med markedets eksisterende tek-

nologier. Udvalget af affaldsteknologier til pilotprojektet blev baseret på de teknologier der blev an-

vendt ved tilsvarende pilotprojekter i de danske kommuner. 

Til pilotprojektet i Hasle blev udvalgt to typer plastbeholdere i to størrelser. Til indsamlingen i Hasles 

gamle bydel med tætliggende byhuse blev anvendt en 120 l plastbeholder alene til madaffald. Beholde-

ren supplerede de to eksisterende opsamlingsenheder hhv. til dagrenovation (brændbart) og papir/pap. 

Til indsamlingen i Hasles nyere bydel med parcelhuse blev anvendt en 240 l plastbeholder med to kamre 

hhv. til madaffald og dagrenovation (brændbart). Beholderen substituerede sækkestativet med plast-

sække til dagrenovation, idet stativet blev anmodet fjernet i forsøgsperioden. 

 

Der blev udvalgt to typer plastbeholdere fra to forskellige leverandører, begge repræsenteret i andre 

danske kommuners pilotprojekter med supplerende indsamling af madaffald (KOD). Beholderne var 

primært forskellige på i forhold til lågtype og håndtag. Den ene beholder havde sideorienteret åbning af 

to låg der kunne betjenes både front- og bagvendt placering af beholderen, og den anden beholdertype 

havde mulighed for både front- og bagvendt åbning, også kaldet låg i låg løsning, hvor låget havde ind-

bygget anordning for fiksering til ønsket åbningsretning. 

Indsamlingen i den gamle bydel blev foretaget på ugebasis hvor både brændbar dagrenovation i plast-

sæk og madaffald i plastbeholder blev indsamlet sideordnet i dobbeltkamret renovationsbil der blev 

lejet til forsøget, da denne type renovationsbil ikke blev anvendt på Bornholm. Indsamlingen i den nyere 

bydel blev ligeledes foretaget på ugebasis hvor beholderen med dobbeltkammer blev tømt af renovati-

onsbilen med dobbeltkammer. Til opsamling af madaffaldet i køkkenet blev borgerne tilbudt to typer 

køkkenstativer til papirposer der var udvalgt til opsamling i BRK’s affaldsplan. 
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4.1.2 Sammenfatning af testresultater 

Testresultatet adskilte sig væsentligt for de to udvalgte områder i Hasle. I den gamle bydel med de tæt-

liggende byhuse viste testen at opsamling og indsamling ved husstanden var særdeles problematisk, 

først og fremmest fordi der grundlæggende ikke er plads ved husene til markedets standard for opsam-

lingsbeholdere. Herudover betyder de uhensigtsmæssige placeringer i gænger eller små baggårde at 

tømningen af affaldsbeholderne er yderst vanskelig for renovationsarbejderne, herunder også fordi 

beholderen skal transporteres via trapper der er vanskeligt tilgængelige.  

 

 

Testen af supplerende indsamling af madaffald i Hasles gamle bydel afdækkede endvidere at den eksi-

sterende opsamlings- og indsamlingsordning for brændbart affald i sækkestativ samt papir/pap i plast-

beholder er problematisk grundet de føromtalte forhold i det tætte bymiljø. Samme væsentlige pro-

blemstillinger for brugerne vedrørende opstilling og tømning af beholderne gør sig gældende for såvel 

eksisterende ordning som supplerende beholder til madaffald.  

Testen af supplerende indsamling af madaffald i Hasles nyere bydel viste sig forholdsvis uproblematisk, 

først og fremmest fordi der typisk er god plads til opstilling af beholdere i de nyere bydeles parcelhus-

lignende kvarterer. Tømningen af de dobbeltkamrede beholdere viste sig at være uproblematisk med 

den dobbeltkamrede renovationsbil, bortset fra tekniske problemer med den lejede bil. Men renovati-

onsarbejderne havde også her problemer med transport af beholderne hvis de ikke var placeret i skellet 

til vejen idet både beholderens vægt, underlaget udenfor husene og tidsforbruget samlet set repræsen-

terer væsentlige problemer for renovationsarbejderne. 
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Testen af de to beholdertyper var til fordel for beholderen med sideorienteret tømning. Disse beholdere 

havde samtidig indstilleligt håndtag til transport af beholderen hvilket renovationsarbejderne klart fore-

trak, ikke mindst hvor beholderen skulle transporteres fra andre placeringer på parcellen end ved skel. 

Beholderen med låg i låg løsning viste endvidere problemer, både med hensyn til lågløsningens holdbar-

hed og med hensyn til brugernes forståelse af lågløsningens mekanik, idet borgerne tit havde placeret 

beholderne med håndtaget ind mod væg skønt dette ikke var nødvendigt, men til gengæld var uhen-

sigtsmæssigt for renovationsarbejderne. 

Endelig viste opsamling af madaffald i papirposer sig at være delvis problematisk i testperioden, idet 

poserne ikke kunne stå for flydende organisk affald. Dette kan have sammenhæng med borgernes for-

ståelse for sortering af madaffald idet det er erfaringen fra andre, længerevarende projekter at borger-

ne over tiden lærer at sortere hensigtsmæssigt, herunder ved anvendelse af papirposer. 

4.2 Test af affaldskommunikation 

Pilotforsøgets sociale re-design strategi fokuserede på forsøgets deltagende aktører samt interessenter 

med særlig betydning for Hasle som lokalsamfund. Re-design strategiens kommunikationsdesign og 

formidlingsaktiviteter blev tilrettelagt som en kaskademodel med fokus på brugere, interessenter og 

medier.  

 

Målsætningen med re-design strategiens kommunikation var først og fremmest at sikre brugernes for-

ståelse for og accept af forsøgets aktiviteter, og dernæst at involvere byens væsentlige interessenter for 

at sikre deres medvirken i forsøgets aktiviteter. Som led i tilrettelæggelsen af kommunikationsstrategi-

ens kaskademodel testedes både analoge, digitale og sociale (også benævnt virale) kommunikationsme-

dier. 

Kaskademodellen blev testet for at demonstrere dens forventede dynamiske virkning i samspillet mel-

lem borgere, interessenter og medier. Det var således pilotprojektets kommunikationsstrategi, at bor-

gernes aktive deltagelse i at øge genanvendelsen af affaldsressourcer, som en nyttig indsats kunne for-

ventes at være i lokalsamfundets interesse, hvorfor de betydende interessenter i Hasle kunne forventes 

at deltage aktivt i forsøget, naturligvis integreret som led i den særlige interesse de varetog, f.eks. gen-

anvendelse som et tema for læring.  

Medie 

Interessent 

Bruger 
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Endelig var det strategien, at medierne konstruktivt ville medvirke til den nyttige og lærerige borgerdel-

tagelse i det bornholmske samfunds omstilling til en bæredygtig, cirkulær økonomi. Både gennem bru-

gernes, borgernes og interessenternes kommunikation via de sociale medier, og gennem de professio-

nelle bornholmske mediers kritiske og konstruktive journalistisk omkring forsøgets betydning for det 

bornholmske samfund. 

Som led i tilrettelæggelse af kommunikationen blev der udarbejdet en gennemgående designprofil i 

samarbejde med grafisk designer Funder Kaas og kommunikationskonsulent Kathrine Krake for at un-

derstøtte såvel forståelighed som genkendelighed i alle kommunikations- og formidlingselementer. 

4.2.1 Kommunikation med brugerne 

Kommunikationen med og formidlingen til brugerne i Hasle foregik via fire kilder: 1) Det udleverede 

udstyr, 2) En udleveret guide, 3) Kontaktperson hos Bofa samt 4) Kontaktperson hos Fugato. Herudover 

blev der kommunikeret internt med de ansatte hos Bofa og Fugato der var involveret i forsøget.  

 

UDSTYR 

Re-design strategien medførte at der blev udleveret en ny beholder til borgerne som de skulle bruge til 

opsamling af det kildesorterede organiske affald. I byhusene fik brugerne udleveret én 120 l plastbehol-

der (ny) til madaffald, der supplerede én 120 l plastbeholder papir, pap og plast og en plastsæk i stativ til 

restaffald. I parcelhusene fik brugerne en (ny) dobbeltkamret 240 l plastbeholder til madaffald og restaf-

fald der substituerede det eksisterende stativ med plastsæk til restaffald og supplerede den eksisteren-

de 120 l beholder til papir, pap og plast. 

Beholderne blev påklistret følgende labels på ydersiden: 

 

 

UDSTYR GUIDE 

BOFA FUGATO 
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Beholderne blev påklistret følgende labels på indersiden af låget: 

 

 

 

Som led i kommunikationsstrategien blev udstyret ved husholdningen betragtet som et centralt formid-

lingsmedie, idet det uden øvrig information skulle sikre at brugerne forstod hvad de skulle gøre med 

affaldet, herunder først og fremmest forstå hvad de forskellige genanvendelige materialetyper (organisk 

affald, papir, pap og plast) bestod af og hvilken af de tre beholdere de tre fraktioner skulle opsamles i. 

Denne formidling blev søgt sikret gennem de pågældende labels på ydersiden af beholderen og indersi-

den af låget. 
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GUIDE 

Sammen med udlevering af supplerende (eller substituerende) beholder fik alle de involverede hushold-

ninger uddelt et brev om forsøgets igangsættelse sammen med en guide de kunne ophænge et relevant 

sted, f.eks. på køleskabet. 

Guiden til husholdningerne blev trykt på karton med følgende to sider: 

  

Guiden forklarer på den ene side hvordan borgerne skal sortere deres affald som led i forsøget, og for-

klarer på den anden side hvad forsøget går ud på, hvorfor det gennemføres og hvor de kan søge yderli-

gere information, med henvisning til pilotforsøgets Website, Facebook og Telefon. Guiden blev oversat 

til engelsk og tysk som led i formidlingen til en lille gruppe sommerhuse ved Hasle der deltog i forsøget. 

BOFA 

Forsøgets primære kontaktperson fra Ressourcelab Bornholm var placeret hos Bofa. Kontaktpersonen 

kunne kontaktes direkte på mobilnummer angivet på forsøgets Brev og Guide til husstanden, forsøgets 

Facebook og Website samt Bofa’s Website og Bofa’s hovednummer, der gav mulighed for direkte omstil-

ling. Den direkte kontakt blev primært brugt af en lille gruppe ældre brugere, der havde vanskeligheder 

ved at deltage i forsøget, samt de borgere i den ældre bydel (byhusene) der havde vanskeligheder med 

at få plads til den udleverede beholder. 

Undervejs i forsøget blev Bofa’s medarbejdere informeret om forsøgets målsætninger, aktiviteter og 

deltagere, dels gennem en intern nyhedsmail, dels som punkt på dagsordenen ved planlagte persona-

lemøder. Ressourcelaboratoriet indgik ligeledes med en udstilling som led i Bofa’s affaldsdag. 

FUGATO 

Fugato’s kontaktperson kunne kontaktes på deres hovednummer. Denne kontakt blev primært brugt 

hvis der var problemer med tømninger, herunder særligt skiftet til andre ugedage end de sædvanlige. 

Den interne kommunikation blev foretaget gennem flere møder før, under og efter forsøgets gennemfø-

relse med de involverede skraldemænd og ledere. 
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4.2.2 Kommunikation med interessenter 

Som led i involveringen af Hasles lokalsamfund i pilotforsøget blev følgende interessenter inddraget som 

medvirkende i interesseskabelsen omkring forsøgets aktiviteter. Der blev udvalgt fire organisationer 

som tegnede de fire interesseområder: 1) Hasle Byting, der er Hasles borgerforening, 2) Hasle Skole, 

også kaldet Svartingedal Skole, 3) Grønbechs Gård, der udgør Hasles centrale kulturinstitution med for-

midling af kunsthåndværk og design som temaområde, samt 4) Super Brugsen samt Brødrene Anker der 

repræsenterer betydende erhvervsvirksomheder i Hasle. 

 

BORGER 

Hasle Byting, der tegner de fleste af Hasles borgeraktiviteter og foreninger i Hasle, deltog direkte i tilret-

telæggelsen af pilotforsøget, herunder i formidling af kontakter til borgerne, arrangement af informati-

onsmøder samt henvisning af borgerne hvis der opstod misforståelser eller problemer med det udleve-

rede udstyr. 

Involveringen af lokalsamfundets foreninger var et væsentligt element i pilotprojektets kommunikati-

onsstrategi, bl.a. som led i forankring og legitimering af pilotforsøget hos borgerne. Danskerne deltager 

generelt meget i lokalsamfundets foreningsliv, herunder også Bornholmerne hvor borgerforeningerne er 

et væsentligt kontaktpunkt for udbredelse og involvering i fælles aktiviteter til nytte for lokalsamfundet, 

herunder naturligvis også omstillingen af samfundets affald til ressourcer. 

KULTUR 

Kulturhuset Grønbechs Gård udgjorde et centralt omdrejningspunkt for den lokale kommunikation med 

og formidling til borgerne. Grønbechs Gård er en af de betydende medlemmer i Kulturvækst Bornholm 

der udgøres af de kulturinstitutioner på Bornholm der får løbende støtte af Bornholms Regionskommu-

ne til kulturformidling. Da Grønbechs Gård har design og kunsthåndværk som formidlingstema var det 

særlig oplagt at etablere et formidlingssamarbejde med denne institution. 

Pilotprojektet lejede sig ind i et udstillingslokale med adgang direkte ud til Hasles ældre bydel. Dette 

udstillingslokale blev både benyttet til permanent udstilling (se senere under EXP), til informationsmø-

der for borgerne samt som åben workshop for de involverede designere i co-design forløbet. En væsent-

lig del af Grønbechs Gårds medlemskreds er i øvrigt medlemmer i Hasles Byting 

Grønbechs Gårds frivillige der passer institutionens løbende udstillinger deltog naturligt formidlingen af 

forsøget, herunder med henvisninger eller svar på spørgsmål om praktiske forhold. Kulturhuset blev i 

den forbindelse brugt som udleveringssted af køkkenstativer og papirposer hvorfor en stor del af Hasles 

borgere samtidig fik besøgt udstillingerne med bornholmsk kunsthåndværk. 

BORGER SKOLE 

KULTUR ERHVERV 
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SKOLE 

Hasle Skole, officielt kaldet Svartingedal Skole deltog som en oplagt læringsinstitution idet cirkulær øko-

nomi og omstilling af affald til ressource udgør et oplagt og relevant læringstema som skaber lærings på 

tværs af folkeskoles fagområder – samfundsfag, naturfag og kreative fag. Involveringen af den lokale 

skole udgjorde ligeledes en væsentligt kontaktpunkt fra skolens elever til deres forældre der stort set 

alle var involveret i pilotforsøget. Formidlingen af forsøgets nytte og mening gennem projektdeltagerne 

egne børn (den næste generation) styrker både forståelsen og betydningen af pilotforsøgets målsætning 

og ønskede effekt.  

Hasle Skoles deltagelse i pilotforsøget blev først og fremmest formidlet gennem en række møder mel-

lem tre udvalgte faglærere (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, sløjd, billedkunst) og pilotprojek-

tets projektleder fra AAU. I løbet af tre møder blev der udviklet en række konkrete læringsaktiviteter 

med affald og genanvendelse som gennemgående tema, men målrettet de specifikke fagmål. Lærerne 

anvendte efterfølgende læringskoncepterne som led i deres undervisning. Lærernes forståelse for pæ-

dagogisk fortolkning af pilotprojektets grundlæggende tema om bæredygtighed, viste sig at være af stor 

betydning for skolens konkrete involvering i og formidling af forståelsen for projektets formål. 

ERHVERV 

Hasles erhverv blev involveret gennem to deltagelse af to virksomheder: 1) Super Brugsen der var sær-

ligt interesseret i formidling af bæredygtigt forbrug, og 2) Brødrene Anker der som smedevirksomhed er 

særlig interesseret i udvikling af nye produkter og konstruktioner. 

Super Brugsen deltog i projektets formidlingsaktiviteter på to områder, dels gennem særlig formidling af 

COOP landsdækkende tema om madspild, dels gennem særlig formidling af butikkens påbegyndte kilde-

sortering af madafflad med henblik på genanvendelse. Formidlingen af madspild som tema modsvarede 

godt pilotprojektets overordnede formål om omstilling til en bæredygtig, cirkulær økonomi hvor Rege-

ringens Forebyggelsesstrategi (madspild) og Ressourcestrategi (genanvendelse) formidles som to sider 

af samme sag. Super Brugsen deltog endvidere i informationen omkring pilotprojektet ved ophængning 

af projektets plakater om information og workshops, og deltog i formidlingen af sin kildesortering ved et 

særligt arrangement. 

Brødrene Anker blev involveret for at teste mulighederne for at inddrage det bornholmske erhvervsliv i 

udvikling af særlige affaldssystemer. Brødrene Anker var i den sammenhæng oplagt som testdeltager, 

dels fordi virksomheden ligger i Hasle, dels fordi virksomheden er særligt orienteret mod udviklingspro-

jekter og dermed er gearet til at samarbejde med designere og konstruktører som led i en udviklings-

proces og har lang erfaring med udarbejdelse af prototyper og testserier. Brødrene Anker deltog i kon-

struktionen af en særlig opsamlingsenhed tilpasset de særlige forhold der kendetegner Hasles byhuse. 

4.2.3 Kommunikation gennem medier 

Kommunikationsstrategiens involvering af medierne som formidlingsplatforme for pilotprojektets aktivi-

teter omfattede fire fokusområder: 1) Anvendelse af de digitale og sociale medier, 2) Anvendelse af 

oplevelses- og kommunikationsdesign, 3) Udvikling af Bofa som ”kommunikerende forsyningsvirksom-

hed”, og 4) Inddragelse af de tre professionelle mediehuse på Bornholm. Det var et væsentligt element i 

pilotprojektets kommunikationsstrategi at medierne kunne medvirke konstruktivt i formidlingen af pro-

jektets nyttige og lærerige borgerdeltagelse i det bornholmske samfunds omstilling til en bæredygtig, 
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cirkulær økonomi. Kommunikationsstrategien var således dels at anvende de sociale medier (WEB) og 

oplevelsesbaseret udstillingsdesign (EXP) som platforme for borgernes kommunikation og forståelse af 

formålet med pilotprojektet, dels at engagere de professionelle bornholmske medier (PRESS) i formid-

lingen både gennem kritisk og konstruktive journalistik. Endelig var det strategien, at teste hvordan pi-

lotprojektet kunne medvirke til Bofa’s udvikling som offentlig virksomhed med både et forsyningsformål 

og et formidlingsformål i forhold til borgerne. 

 

WEB (= WWW) 

Ressourcelaboratoriet udviklede i samarbejde med den grafiske designer Allan Funder Kaas og kommu-

nikationskonsulent Kathrine Krake et dedikeret website til pilotprojektet: http://ressourcelab.dk/. Web-

sitet skulle primært bruges som projektets digitale platform for formidling af praktiske informationer og 

baggrundsbeskrivelse, samt som platform for kommunikation med brugerne om problemer og mulighe-

der opstået undervejs i projektet.  

 

Websitet indeholdt følgende menupunkter: Sådan sorterer du dit affald, Kom med til, Dine input er vig-

tige, Det tester vi, Medspillere, Dine skraldemænd, Om pilotprojektet, Andre projekter. Websitet kunne 

bruges af borgerne til at spørge om praktiske forhold gennem dets mulighed for at sende mails til pro-

jektledelsen samt komme med forslag til ændring og supplering af pilotprojektets aktiviteter, teknologi-

er og medier. 

Der blev endvidere udviklet en dedikeret profil i Facebook hvor brugere og interesserede i øvrigt kunne 

tilmelde sig: https://www.facebook.com/ressourcelabbornholm/. Facebook-profilen blev løbende opda-

teret med informationer om aktiviteter og kunne bruges af dens medlemmer til at dele og kommentere 

WEB EXP 

BOFA PRESS 

http://ressourcelab.dk/
https://www.facebook.com/ressourcelabbornholm/
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projektet. Endelig fungerede Facebook-profilen som platform for upload af billeder og videoer fra pilot-

projektets forskellige workshops, og indgår dermed som en del af projektets dokumentationsplatform. 

 

Både Facebook-profilen og Websitet er stadig aktive, men er ikke opdateret siden pilotprojektet stop-

pede. Der er løbende aktivitet på Facebook-profilen hvorfor det kan overvejes at fortsætte og retablere 

profilen som led i Ressourcelab Bornholms udviklingsprojekter, herunder de projekter der vedrører op-

følgning på Hasle-projektet. 

EXP (= Experience) 

Samarbejdet med Grønbechs Gård blev dels etableret fordi kulturinstitutionen har design og kunsthånd-

værk som hovedtema for sin formidling, hvilket udgør en logisk ramme for udvikling af affaldsløsninger, 

dels fordi Grønbechs Gård muliggjorde etablering af workshops og udstillinger som løbende kunne for-

midle borgerne en oplevelse af pilotprojektets betydning for deres fremtidige levevis.   

Omdrejningspunktet for borgernes fremtidige virkelighed var projektets symbol for cirkulær økonomi, 

som både blev anvendt i projektets guide udleveret til borgerne, og anvendt som ”oplevelseskompas” i 

projektets grundlæggende udstillingsformat – se symbol nedenfor samt efterfølgende udstillingsformat: 
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Ud over det cirkulære ”oplevelseskompas” bestod udstillingsformatet af en udstillingsvæg konstrueret 

af genbrugsmaterialer fra Bofa’s plads i Rønne. På udstillingsvæggen var opsat tre plancher der forklare-

de pilotprojektets aktiviteter på en let forståelig måde:   

 

Udstillingslokalet blev endvidere anvendt af designerne designværksted, og lærerne fra Hasle skole kun-

ne bruge lokalet som læringsrum for forklaring af begreber som bæredygtighed og cirkulær økonomi 
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med udgangspunkt i plancher der billedliggjorde hvad dette går ud på, herunder denne model udarbej-

det af Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy. Ellen 

MacArthur fonden er en af de betydende kilder til forståelse af paradigmeskiftet fra lineær til cirkulær 

økonomi, og modellen er central for forståelsen af en af de vigtige forudsætninger for realiseringen af 

skiftet, nemlig at organiske (biologiske stoffer) og uorganiske materialer (tekniske materialer) skal adskil-

les for at kunne genanvendes vedvarende: 

 

PRESS 

Pilotprojektet søgte som led i kommunikationsstrategien at involvere de professionelle medier ud fra to 

journalistiske kriterier eller synsvinkler: 1) Traditionel kritisk journalistik og 2) Moderne konstruktiv jour-

nalistik. Relationsskabelsen rettet mod den bornholmske, professionelle presse omfattede Bornholms 

Tidende, DR Bornholm og TV2 Bornholm.  

Den traditionelle tilgang til samarbejdet med de bornholmske medier var baseret på løbende udsendel-

se af pressemeddelelser om pilotprojektets iværksættelse og hovedaktiviteter, fulgt op med direkte 

henvendelse til mediernes journalister med invitationer til pilotprojektets løbende begivenheder (work-

shops, udstillinger, borgermøder). Det var her langt overvejende Bornholms Tidendes lokalredaktør for 

Hasle der løbende deltog i projektets formidlingsaktiviteter og bragte artikler om projektet. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
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Den moderne tilgang til samarbejdet blev testet gennemført i samarbejde med repræsentanter fra 

Danmarks Medie- og Jounalisthøjskole (DMJX) med særlig interesse i kommunikation og kritisk journali-

stik. DMJX var i pilotprojektets tidsperiode ved at forberede etablering et center for konstruktiv Journa-

listik sammen med de andre journalistuddannelser, og så projektets tema om bæredygtig udvikling og 

omstilling til cirkulær økonomi som et oplagt tema der kunne demonstrere hvad konstruktiv journalistik 

kunne dreje sig om i centrets undervisning- og forskningsaktiviteter, idet samarbejde med AAU i regi af 

Bornholms Ressourcelaboratorium med Bright Green Island som ramme ligeledes var med til at skærpe 

deres interesse. 

BOFA 
Bofa har som offentlig virksomhed både et forsyningsformål der skal sikre borgerne et bæredygtigt og 

funktionelt affalds-servicesystem og et formidlingsformål der skal sikre at borgerne forstår hvordan af-

falds-servicesystemet skal anvendes mest hensigtsmæssigt og optimalt. Dette betyder at Bofa traditio-

nelt har formidlet information om systemets virkemåde til borgerne og i mindre grad har formidlet for-

syningsvirksomhedens formål for det bornholmske ø-samfund, og hvordan forsyningen indgår i en sam-

fundsøkonomisk værdikæde der sigter på at nyttiggøre og genanvende affaldet som ressource. 

I henhold til BRK’s Affaldsplan skulle pilotprojektet dels demonstrere et re-designet affaldssystems funk-

tionalitet til udsortering og indsamling af bioaffald hos husstandene, og dels øge informationsniveauet 

især for følgende affaldstyper: papir og pap, glas, metal. Denne målsætning om at øge informationsni-

veauet er testet gennem Bofa aktive deltagelse i pilotprojektet kommunikations- og formidlingsaktivite-

ter. Alle kommunikationselementer har haft Bofa som partner med deltagelse af Bofa’s ledelse og ud-

valgte medarbejdere i håndtering og dokumentation af det indsamlede affald samt udvikling af Bofa’s 

medier til formidling, herunder Bofa’s website samt affaldsformidling med Affaldstårnet som væsentlig 

platform. 

4.2.4 Sammenfatning af kommunikationsstrategi 

Som led i Hasle-projektet blev anvendt en kommunikations- og formidlingsstrategi baseret på en kaska-

demodel der søgte at etablere et dynamisk samspil mellem brugere, interessenter og medier. Dette 

samspil blev til dels udviklet idet det viste sig at samspillet med interessenter og medier ikke kunne nå at 

udfoldes indenfor pilotprojektets tidsrum på fem måneder. 

Den centrale formidling til brugerne baseret på vejledende guide samt informerende labels på udstyr 

fungerede uden problemer. Af de over 900 husholdninger der deltog i pilotforsøget var der tre til fire 

henvendelser med spørgsmål om kildesortering eller forståelse af de anvendte medier. Kontakttelefo-

nen bliv stort set kun brugt af ældre borgere som grundet deres alder ikke havde mulighed for at delta-

ge aktivt i forsøget. 

Samvirket med repræsentanterne for de fire interessenter i Hasle – borger, læring, kultur og erhverv – 

fungerede tilfredsstillende og alle repræsentanter udviste stor og aktiv interesse i at deltage i projektets 

aktiviteter. Som ovenfor nævnt kan det dog konstateres at den konkrete involvering af f.eks. skole og 

handel fordrer længere implementeringstid end der var til rådighed i pilotprojektets testperiode. 

Kommunikationsstrategiens etableret anvendelse af medier til formidling blev primært aktiveret i form 

af projektets digitale og sociale medier (Website + Facebook), samt de oplevelsesmedier der blev udfol-
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det i samarbejdet med kulturinstitutionen Grønbechs Gård. Samarbejdet med Brugsen blev ikke udfol-

det betydningsfuldt (effektfuldt) og samarbejdet med de tre professionelle, bornholmske mediehuse 

forblev overvejende begrænset til et tilfredsstillende samarbejde med Bornholms Tidendes lokalredak-

tør i Hasle. 

4.3 Test af affaldsressourcer 

25,66 % af den kildesorterede dagrenovation blev indvejet som organisk affald (KOD) anvendelig til bio-

logisk energiudnyttelse og 74,34 % blev indvejet som restaffald anvendelig til termisk energiudnyttelse. 

Referenceværdierne for det vurderede potentiale er 31 % for KOD og 69 % for restaffald – under forud-

sætning af de øvrige ordninger til indsamling og genanvendelse af papir, pap, glas og metal. 

Komtek blev bedt om at udtage følgende analyser fra det fremsendte bioaffald: 

 Analyse som beskrevet i slambekendtgørelsen omfattende tungmetaller og miljøfremmede stof-

fer på biopulpen. 

 Andel og mængde af rejekt efter forbehandling, herunder tørstof. 

 Billeder af rejekt. 

Analyserne blev alene udtaget fra batch produceret på basis af første leverance, mens billeder af rejekt 

blev fremsendt flere gange ad hensyn til kommunikationsindsatsen. Da der ikke på Bornholm var mulig-

hed for at hygiejnisere biopulpen, blev biopulpen afsat til biogasanlæg beliggende i Jylland. 

4.3.1 Affaldet hos Bofa 

Det kildesorterede organiske affald fra pilotprojektet i Hasle blev indsamlet af tokamret komprimatorbil 

der afleverede papirposerne med madaffald på betongulv hos Bofa. Affaldet blev her besigtiget og foto-

dokumenteret. Gennem hele forsøget kunne konstateres at affaldet syntes velsorteret med meget få 

fejlsorteringer, overvejende i form af plastposer med restaffald der formentlig er lagt i forkert beholder 

ved husstanden. Billederne af det indsamlede KOD nedenfor er typiske for det afleverede affald.   
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4.3.2 Affaldet hos Komtek 

Nedenstående skema viser resultatet af testen af kildesorteret affald fra Bofa, uge 26, 2015. 

Affald indvejet Antal pulpninger Driftstid Rejekt vejet Rejekt % 

4000 kg 1 stk. 23 minutter 630 kg 15,75 % 

 

 

Som det fremgår af analyseskemaet holder alle analyseresultater sig langt under det tilladte maksimum i 

henhold til Slambekendtgørelsen. 

Biopulp 

Biopulpen (betegnet som rå biopulp og må ikke forveksles som færdigpulp i Ecogien) har en TS % på 18,2 

% og er udtaget direkte fra separatoren. Biopulpen fremstår også uden synlige uønskede materialer, 

f.eks. plastrester. 
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Affald 

Billeddokumentationen af det organiske affald fra transporteret fra Bofa til Komtek viser en del synlige, 

uønskede materialer, langt overvejende plastmaterialer. 

 

 

 

 

Reject 

Følgende billeder viser rejectet. Efter gennemgang af rejectet kan det konstateres at rejectet næsten 

udelukkende består af plastik. Rejectdelen ligger på 15,75 % hvilket betyder at pulpanlægget kan køre 

optimalt.  

 

 

Nedenstående skema viser resultatet af testen af kildesorteret affald fra Bofa, uge 28, 2015. 

Affald indvejet Antal pulpninger Driftstid Rejekt vejet Rejekt % 

5100 kg 1,5 stk. 40 minutter 810 kg 15,88 % 
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Anden kørsel af kildesorteret organisk affald fra Hasle-forsøget til forbehandling og analyse hos Komtek 

viser som den første analyse at pulpens analyseværdier igen holder sig langt under tilladte maksimum-

værdier i henhold til Slambekendtgørelsen. 

Reject 

Følgende billeder viser rejectet. Efter gennemgang af rejectet kan det konstateres at rejectet næsten 

udelukkende består af plastik. Reject-delen ligger på 15,88 % hvilket betyder at pulpanlægget kan køre 

optimalt. 

 

 

Sammenfattende kan konstateres, at kvaliteten af den kildesorterede organiske dagrenovation (KOD) 

indsamlet i Hasle-forsøget var særdeles god, og ca. 25 % af dagrenovationen (ca. 75 % af potentialet) 

blev indsamlet i form organisk madaffald, skønt op mod 40-50 % af de deltagende husholdninger ikke 

anvendte de udleverede opsamlingsbeholdere. 
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5 Test af co-design strategi 

Testen af den designdrevne løsningsstrategi omfattede test af en designdreven innovationsproces med 

Hasle som living-lab for samskabelse (co-creation) af nye affaldsløsninger i et samvirke mellem designe-

re, borgere, virksomheder og interessenter. Pilotprojektets co-design proces havde også som målsæt-

ning at skabe og forankre en stærk ”ressource-kultur” omkring affald og genbrug blandt borgere i Hasle, 

som forståelsesgrundlag for udvikling af bæredygtige løsningsforslag til håndtering af affaldssortering 

med flere fraktioner af husholdningsaffald. 

Co-design strategien bygger på to designrationaler – et udviklingsrationale orienteret mod opnåelse af 

en funktionel affaldsløsning og et formidlingsrationale orienteret mod opnåelse af en meningsfuld af-

faldsløsning. I modsætning til re-design strategien er det afgørende for co-design strategien at de bety-

dende interessenter, herunder borgere samt private og offentlige virksomheder involveres i designpro-

cessen. Men det er designerne der gennem designprocessens udviklingsforløb fortolker designproble-

mer, designkoncepter og designløsninger i samvirke med brugere og interessenter gennem dialog, pro-

totyper og udstillinger: 

 

 

 

Det var også en målsætning med projektet at involvere og forsøge at forankre udviklingen og en even-

tuel produktion af en kommende affaldsløsning i samarbejde med lokale virksomheder på Bornholm. 

Projektet blev baseret på en række brugerinddragende design-processer og indeholdt følgende formid-

lingsaktiviteter: 

 Walk & Talk i Hasle, hvor borgerne blev inviteret til et feltstudie med byvandring, hvor de kunne 

fortælle om deres huse og muligheder for affaldshåndtering i hjemmet. Turen skulle bruges til at 

skabe mere viden om byrummet og affaldslogistikken på forskellige hustyper i Hasle og definere 

de behov, som en affaldsløsning skal imødekomme. Samtidig indsamlede designerne ideer og 

konkrete løsningsforslag fra borgerne. Turen havde også som sigte at skabe en god oplevelse for 

deltagerne og synliggøre Bofa og Aalborg Universitets arbejde med at udvikle og afprøve Born-

holms fremtidige affaldsløsninger i Hasle. 

Udvikling 

Problem 

Koncept 

Løsning 

Formidling 

Dialog 

Prototype 

Udstilling 



   

32 
 

 Designworkshops med designere, studerende og lokale virksomheder. Som opfølgning på kort-

lægning af ideer og behov hos borgere blev der arrangeret to designworkshops med designere / 

produktudviklere /arkitekter og studerende fra samme fagområder samt lokale virksomheder 

om udvikling af prototype-løsninger. Der var ikke borgere med på disse workshops. Output var 

små modeller (skala 1:20) samt begyndende 1:1 prototyper, som blev videre bearbejdet på det 

efterfølgende prototypeværksted. 

 Prototype værksted med designere og borgere. Designprocessen blev fortsat i interaktion med 

borgere som blev inviteret med til at kvalificere, medudvikle og kommentere på designernes 

løsninger. Arrangementet var på åbent-hus basis og borgere kunne vælge at deltage i hele eller 

dele af programmet. 

 Reception & inspirationsdag. Udviklingsforløbet blev afsluttet med en reception og inspirations-

eftermiddag, hvor de færdige prototyper blev udstillet og der var mulighed for at få inspiration 

og supplerende information om projektet. Arrangementet var målrettet en bredere gruppe af 

borgere, som måske ikke ville deltage aktivt i en workshop men gerne komme forbi for at se og 

lytte ved en reception.  

I det følgende beskrives resultatet af designforløbets tre udviklingsaktiviteter: 1) Studie af designpro-

blem, 2) Formulering af designopgave og 3) Oplæg til designløsninger. 

Designteamet bestod af følgende medlemmer:  

 Mads Jacobi, industriel designer / lysdesigner / møbeldesigner 

 Bettina Prejsler, industriel designer 

 Paul Kay, designer, keramiker, digital produktion (Fablab Bornholm) 

 Sofie von der Pahlen, arkitekt 

 Kathrine Krake, kommunikation 

 Allan Funder Kaas, grafisk design 

 Goodpeople, film 

 Justine Høgh, foto 

 Søren Femmer Jensen, procesleder og projektfacilitator (Co-Creative) 

 Hans-Christian Holmstrand, projektleder (Ressourcelab Bornholm) 

5.1 Studie af designproblem 

Studiet af designproblemet har resulteret i en række feltobservationer baseret på en affaldstur i Hasle 

med Fugato renovationsarbejderne Martin Sjøholm Jensen og Torben Marker, fredag den 21. august 

2015.  

Studiet er baseret på notat udarbejdet af Søren Femmer Jensen, Co-Creative. 
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5.1.1 Mængden af madaffald er begrænset også ift. beholderstørrelse: 

 Ca. 1/3 af beholderne er tomme. 

 Ca. 1/3 af beholderne har 1 brun pose madaffald i. 

 Ca. 1/3 af beholderne har mere end 1 brun pose madaffald i. 

 

 

5.1.2 Renovationsarbejdere tager posen op for at spare tid (ca. 1/3 spande): 

 Medarbejdernes vurdering er at ruten ville tage dobbelt så lang tid at gå, hvis man skulle køre 

alle beholdere ud til skraldevognen. 

 Medarbejdere samler også små lagre af poser på vejen (f.eks. depot med 4 poser). 

 Begge dele giver mange vanskelige løft helt nede fra jorden. 
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5.1.3 Renovationsarbejdere bruger meget tid på at "gå forgæves" til tomme beholdere + tid på at 

afgøre om de skal tømme spanden manuelt ved at tage posen op eller om den er så fyldt at de 

må køre den ud. 

 

 

 

5.1.4 Mange af papirposerne lækker. Arbejdet med madaffald og håndtering af de klistrede og til 

tider dryppende papirposer er både upraktisk og uhygiejnisk for renovationsarbejderen. 
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5.1.5 Flere husstande har ikke taget de nye beholdere i brug. 

 

 

 

 

5.1.6 Tømningsarbejdet kræver meget brændstof med de nuværende tre ture i Hasle om ugen for at 

hente skrald, hvor motoren kører konstant på bilen (de tre ture er et særligt arrangement som 

led i forsøget – normalt ville den dobbeltkamrede renovationsbil kun medføre én tur til tøm-

ning af brændbart og madaffald). 
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5.1.7 Renovationsarbejderne fortæller at mange borgere forholder sig spørgende / er generet af at 

skraldebilerne kommer tre dage om ugen (se bemærkning ovenfor). 

 

 

 

5.1.8 Det opleves at der er en bedre sortering blandt de husstande som har den kombinerede af-

faldscontainer (i parcelhuskvarterer), med plads til både restaffald og madaffald sammenlig-

net med løsningen med de tre containere i den gamle bydel. 
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5.1.9 Der er flere steder problemer med plastik fra plastflasker og poser i spanden med madaffald. 

 

 

 

5.1.10 Der er et problem med at skraldebilen delvist kommer til at blande affaldet når den tømmer i 

to fraktioner med restaffald og madaffald, men det er den samme presse, som maser det ind. 
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5.1.11 Skraldespanden med hjul og håndtag er i sig selv god at håndtere for renovationsarbejdere. 

 

 

 

5.1.12 Om vinteren med sne eller dage med regn bliver håndteringen af affald vanskeliggjort betyde-

ligt. 

 

 

 

5.1.13 Mængden af madaffald varierer meget imellem husstande, hvor f.eks. nogle husstande fodrer 

husdyr med madaffald eller komposterer selv (formelt må man kun kompostere grønt affald, 

ikke madaffald i de officielle kompostbeholdere). 
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5.1.14 Flere tilflyttere stiller deres beholdere ud til vejen for det er de vant til der hvor de kommer 

fra andre steder i Danmark (der kan også være tale om en nødvendighed grundet manglende 

plads). 

 

 

5.1.15 De fleste beholdere står omme bagved eller i indkørsler/indgangspartier/forhaver. Forholds-

vis få skraldespande er placeret direkte på facaden af huse og præger derfor ikke bybilledet 

meget. Dog står de en del indkørsler og på gavle tæt på vej vejen, som delvist præger bybille-

det. 
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5.1.16 Der er mange boliger med små gyder ind bag husene. 

 

 

 

5.1.17 Der er mange trin og bump hvor affaldsbeholderen skal køres ud over. 
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5.1.18 Tre skraldespande fylder meget i indgangspartiet ved huse. Ved dobbelthuse, står der 6 skral-

despande, som skæmmer endnu mere. 

 

 

 

 

 

5.1.19 Det ser spraglet ud med tre forskellige slags beholdere ved siden af hinanden. 
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5.1.20 Renovationsarbejdernes egne løsningsforslag 

 Fælles miljøstationer til madaffald, papir og plastik - f.eks. tyve miljøstationer i Hasle. 

 Hver husstand stiller deres affaldsbeholdere ud til vejen når de skal tømmes. 

 Mindre sektionsopdelt beholder som kan bruges i den gamle bydel og ikke kun i villakvarterer. 

5.2 Formulering af designopgave 

I det følgende er designopgaven udmøntet i form af målsætninger, problemstillinger og designidéer. 

Formuleringen af designopgaven dannede udgangspunkt for designteamets udvikling af designkoncep-

ter og formidling af prototyper som led i samskabelsen med de inviterede brugere og interessenter.  

5.2.1 Målsætninger 

Det er målet med co-design processen i Hasle: 

 At udvikle, afprøve og implementere affaldsløsninger på dagrenovation fra husholdninger, der 

imødekommer Ressourcestrategien Danmark uden Affald med mål om øget genanvendelse her-

under indsamling og særskilt behandling af madaffald og plast. (Link til plan: 

http://bit.ly/1NTE7K6 ). 

 

 At designe en teknisk og praktisk infrastruktur for en fremtidig affaldsordning, der understøtter 

husholdninger og affaldsvirksomheder i opgaven med sortering, bortskaffelse og genanvendelse 

af husholdningsaffald.  

 

 At udvikle en positiv affaldskultur blandt husholdninger og renovationsarbejdere, der skaber 

opbakning i lokalsamfundet og hos affaldsvirksomhederne til den nye sorterings- og affaldsord-

ning. 

 

 At skabe løsninger der giver grobund for en generel miljømæssig, social og økonomisk bæredyg-

tighed i den nye affaldshåndtering. 

 

 At afprøve og udvikle løsninger med en høj grad af brugerinvolvering, herunder identificere 

elementer der kan bidrage til at skalere en pilotaffaldsordning for Hasle ud til hele Bornholm. 

 

 At så vidt muligt involvere lokale virksomheder og ressourcepersoner på Bornholm i løsning af 

opgaven. 

5.2.2 Problemstillinger 

Der er identificeret følgende specifikke udfordringer, der søges løst gennem co-design processen: 

 At skabe fleksible løsninger, der kan passe til mange forskellige typer af boliger og byhuse med 

stor variation i adgangsforhold og opbevaringsmuligheder på matriklen. 

 

 At designe æstetiske løsninger, der bidrager til et flot bymiljø og understøtter den bornholmske 

bygningskulturarv. 
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 At designe æstetiske og funktionelle løsninger, der gør opbevaringen af skraldebeholdere på 

eget matrikel velfungerende eksempelvis ved placering i indkørsler, indgangspartier til huse, 

baghaver, haver o.l. 

 

 At designe løsninger der gør affaldssorteringen indenfor i hjemmet velfungerende. Kan vi gøre 

affaldssortering nemt, sjovt og socialt? 

 

 At designe løsninger der hjælper og motiverer til en højere sorteringsprocent. 

 

 At designe løsninger der nedsætter lugt og snavs fra madaffald. 

 

 At udvikle virkemidler, der kan skabe opbakning til at husholdninger selv stiller skraldespande 

ud til skel, på tømningsdage. 

 

 At udvikle løsninger der er optimeret til renovationsselskabernes materiel og understøtter reno-

vationsarbejdernes arbejdsmiljø og tømningshastighed. 

 

 At udvikle en løsning, der gør det muligt for skraldemænd at se hvilke beholdere der skal tøm-

mes og hvilke der er tomme eller kun let fyldte. 

5.2.3 Designidéer 

Der er som del af researchen identificeret følgende specifikke designideer: 

 Udvikle en to-kamret skraldespand på ca. 140L der kan rumme både restaffald og madaffald, 

hvor det sikres at poserne ikke sidder fast i beholderen ved tømning. 

 

 Udvikle en løsning med lokale miljøstationer ude i byrummet til indsamling af madaffald, plast, 

pap, papir. 

 

 Udvikle løsning der optimerer kørsel og containerbilens størrelse og brændstofforbrug eksem-

pelvis gennem mindre og fleksible køretøjer. 

5.3 Oplæg til designløsninger 

Pilotprojektets co-design forløb resulterede i en samling af nye løsninger til opsamling og indsamling af 

affald i Hasle. Løsningerne, der er udformet som prototyper var i udpræget grad hensigtsmæssige til 

sortering, opsamling og indsamling som led i øget genanvendelse. Designerne opstillede følgende ram-

mer for udvikling af deres designoplæg, idet det skal præciseres at rammerne udtrykker designernes 

helt egen fortolkning af hvad der er muligt og nødvendigt: 

1. Alt affald har værdi – og hvis vi sorterer det kan vi bedre udnytte dets ressourcer. 

2. Sortering skåner miljøet – og gør det muligt at genbruge materialer og udvinde energien på en 

bæredygtig måde (cirkulær produktion). 
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3. Giv videre til andre. Jo mere vi kan cirkulere lokalt i kvarteret før det kommer videre i systemet 

desto bedre. 

4. Giv skraldemanden en hånd. Tunge løft og besværlige adgangsforhold er skadelige derfor skal 

borgeren hjælpe med at bringe affaldet ud til gaden. 

5. Hurtigere afhentning. Skraldemanden skal nemt kunne snuppe affaldet, uden at gå frem og til-

bage mere end én gang. 

6. Afhentning efter behov. Det skal gøres muligt kun at afhente når der er behov - og hermed und-

gå unødig kørsel. 

7. Prisen for afhentning af affaldet kan differentieres afhængigt af f.eks. mængde, placering og fre-

kvens. 

8. Det skal være kønt. Skraldeløsninger i det offentlige rum skal bidrage positivt til byens udtryk og 

æstetiske værdi. Ligeledes skal skraldebilerne tilpasses de bornholmske byers skala. 

9. Én ø med mange løsninger. Ved at dyrke diversiteten og skabe forskellige og lokalt tilpassede 

løsninger lige fra Sandvig til Nexø og Rønne. 

10. Alle skal være med. Der skal være plads til at borgeren løbende kan på- og medvirke til forbed-

ringer af affaldssorteringen. Dialog, klar kommunikation og inddragelse er en grundpille for et af 

landets bedste affaldssystemer. 
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Til pilotforsøget Hasle sorterer affald er der anvendt store affaldsbeholdere til frasortering af madaffald 

samt plast i pap/papir spanden. I parcelhusområdet er der anvendt en tokammerdelt skraldespand, der 

både har plads til rest- og madaffald, mens husene i den gamle bydel har fået en separat beholder til 

madaffald. På planchen er vist forbedringsforslag til et fremtidigt system med store beholdere. 
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 AFFALDSKASSEN fra Bofa er den kompakte skraldespand til montering på facaden, ved hegn eller 

indkørslen til dit hus. Det minimalistiske og slanke design er nænsomt udviklet til at passe ind i det 

bornholmske bybillede. Tre beholdere med tilsammen 130 liter kapacitet giver mulighed for sortering af 

madaffald (15l), pap/papir/plastik (75l) og restaffald (40l). 

Tømningsfrekvens: En sensor registrerer når beholderen er fuld, hvorefter affaldsselskab tømmer 

indenfor 24 timer, ofte hurtigere. For den gennemsnitlige husstand tømmes skraldekassen 7 gange om 

måneden. Pap/papir tømmes maksimalt 2 gange om måneden. Til særlige lejligheder er der mulighed 

for at bruge en NØDSÆK med op til 100 liter ekstra affald, der hænges på siden af beholderen.  

 

 

Hvordan får jeg en? Affaldskassen findes kun på tegnebrættet som mulig vision for fremtidens 

affaldsløsninger til Hasle. 
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Med NÆRMILJØSTATIONEN rykker dit affald væk fra huset og ud til en fælles indsamlingsstation på 

gaden - ligesom du kender det fra etageejendomme. Indenfor en afstand på 50-70 meter kan du 

aflevere alt dit husholdningsaffald i fælles affaldsbeholdere, som deles af 10-15 husstande. Der er 

sortering af madaffald, restaffald, papir, pap, glas og metal. Du får også nemt ved at aflevere særligt 

affald som batterier og elsparepærer. 

Nedsænket model: Det specialdesignede byrumsinventar er udformet med en æstetik og størrelse der 

passer ind i gadebilledet og den bornholmske bygningskultur. Skurmodel: Udover læ i regnvejr 

indeholder skurmodellen også en byttehylde kan benyttes til at recirkulere genbrugsvarer, bøger og 

legetøj lokalt.  

Tømningsfrekvens: Nærmiljøstationen har sensorer og tømmes når beholderen er fuld, så du altid kan 

komme af med dit affald. Servicepakke: Bofa tilbyder i samarbejde med kommunens hjemmepleje 

assistance til tømning af affald for gangbesværede og svagtseende. 

 

Hvordan får jeg en? Nærmiljøstationen findes kun på tegnebrættet som mulig vision for fremtidens 

affaldsløsninger til Hasle. 
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Fremtidens affaldsløsninger i Hasle starter i hjemmet. Med nye sorteringsbeholdere gør vi det nemmere 

at sortere og opbevare affald inden det sendes videre til Bofa.  

1 · Bofa-spand: Bofa-spand er en typeindelt affaldsspand til sortering af madaffald. Det pladsbesparende 

design gør det muligt at passe beholderen ind i køkkener og rum med begrænset plads. Bofa-spand er 

ergonomisk udformet med fodpedal åbning til de forskellige affaldsrum. 

2 · Bofa-på-hjul: Et mobilt og fleksibelt skraldemøbel på hjul du kan placere i køkken eller bryggers. Du 

vælger selv hvilke affaldstyper dine beholdere skal bruges til. Når Bofa-på-hjul er fyldt, kan du nemt rulle 

hele stativet ud til din nærmiljøstation eller affaldskasse på gaden. Bofa-på-hjul fås også med en 

mekanisk presse, der komprimerer pap, papir, plastik og metaldåser. 

3 · Bofa-reol: Bofa-reol er din vægmonterede sorteringskasse til glas, pap, plastik, batterier, tekstil og 

andre specielle affaldsfraktioner. Bofa-reol kan monteres i køkken, kælder eller bryggers så du nemt kan 

opbevare dit affald inden det skal ud til containerpladsen eller miljøstationen. Bofa-reol er udført i 

samme design som AFFALDSKASSEN, og kan ligeledes monteres udendørs i sammenhæng med 

AFFALDSKASSEN. Tømningsfrekvens: Du tømmer din Bofa-på-hjul, Bofa-reol eller Bofa-spand når du har 

lyst.

 

Hvordan får jeg en? Bofa-på-hjul, Bofa-reol og Bofa-spand findes kun på tegnebrættet som mulige 

visioner for fremtidens affaldsløsninger til Hasle. 
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Indsamling og bioforgasning af madaffald skaber energi og gødning til markerne. Men sorteringen af 

madaffaldet i hjemmet skal være uden hygiejniske gener.  

1 · SUPERTØR Papirspose: Med en robust svensk model af den brune papirspose mindskes risikoen for 

læk og gennemvædning af væske fra madaffald. 

2 · KØKKENKVÆRN: En køkkenkværn installeres i håndvasken, som kan hakke al organisk affald fra 

madlavningen i hjemmet. Som del af systemet monteres en opsamlingsbeholder, der opsamler og 

komprimerer det findelte affald, som efterfølgende tømmes 1-2 gange om måneden. 

3 · TØRREMASKINE: Madaffaldet tømmes i en cylinderformet tørremaskine, der i løbet af 3 timer 

reducerer væskeindholdet i madaffald til et minimalt niveau. Det tørrede restprodukt er kompakt som 

en æggebakke, uden lugtgener og kan tømmes 1 gang om måneden. 

 

Hvordan får jeg én? SUPERTØR papirspose, KØKKENKVÆRN og TØRREMASKINE til madaffald findes kun 

på tegnebrættet som mulige visioner for fremtidens affaldshåndtering i Hasle. 
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6 Vurdering af projektets resultater 

Vurderingen af pilotprojektets resultater omfatter vurdering af fem værdiforhold der tilsammen giver et 

dækkende billede af pilotprojektets resultater som led i implementeringen af BRK’s Affaldsplan og Rege-

ringens Ressourcestrategi: 

 

6.1 Vurdering af målopfyldelse 

På Bornholm er genanvendelsen af husholdningsaffald steget gennem årene 2013 til 2016 fra ca. 32 % til 

ca. 36 %. Ifølge Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering er den gennemsnitlige genanven-

delses i de danske kommuner på 22 %. Bornholm ligger altså allerede pænt over gennemsnittet i sin vej 

mod målopfyldelse af Regeringens Ressourcestrategi. 

Som det fremgår af skemaet nedenfor, så vil en genanvendelse af madaffald på 30 % point af dagreno-

vationen medføre en målopfyldelse på ca. 48 % i forhold til Ressourcestrategiens mål for 2022 på 50 %. 

Genanvendelsen af madaffald i 2016 svarende til 12.33 % af husholdningsaffaldet vil svare til en indsam-

let mængde KOD på 2632 ton hvilket svarer til ca. halvdelen af det potentiale som er nødvendigt for en 

lønsom investering i forbehandlingsanlæg på Bornholm. En tilsvarende mængde organisk affald forven-

tes at kunne indsamles fra offentlige og private servicevirksomheder på Bornholm. 

 

MÅL 

DESIGN 

LØSNING NYTTE 

MENING 

Mængder angivet 

i ton pap/ papir glas træ metal plast

mad-

affald

dagreno-

vation

småt 

brænd-

bart

stort 

brænd-

bart

hushold-

nings-

affald genbrug forbrændt

2013       2.424,78       831,78    2.305,20       899,78         37,83                -     9.023,00   3.988,00       694,00  20.204,36      6.499,36   13.705,00 

%             12,00           4,12          11,41           4,45           0,19                -           44,66         19,74           3,43        100,00            32,17            67,83 

2014 2.362,00      963,50      2.623,10   978,50      37,49        -            8.957,00  3.988,00  735,00      20.644,58 6.964,58     13.680,00  

% 11,44            4,67          12,71         4,74          0,18          -            43,39        19,32        3,56          100,00       33,74           66,26           

2015 2.253,00      986,00      2.822,00   1.055,97  41,23        -            8.701,00  4.065,00  748,00      20.672,20 7.158,20     13.514,00  

% 10,90            4,77          13,65         5,11          0,20          -            42,09        19,66        3,62          100,00       34,63           65,37           

2016 2.194,42      880,00      3.532,16   978,08      38,76        -            8.772,86  4.137,02  791,52      21.324,82 7.623,42     13.701,40  

% 10,29            4,13          16,56         4,59          0,18          -            41,14        19,40        3,71          100,00       35,75           64,25           

2016 2.194,42      880,00      3.532,16   1.004,18  38,76        2.631,86  6.141,00  4.137,02  791,52      21.350,92 10.281,38  11.069,54  

% 10,28            4,12          16,54         4,70          0,18          12,33        28,76        19,38        3,71          100,00       48,15           51,85           

Datakilde GR GC GR GR GC GR + VG GR + VG GR + VG SUM SUM SUM

GR = BOFA's grønne regnskab 2015

GC = BOFA's genbrugscenter

VG = Indvejede mængder
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Testen af pilotprojektets målopfyldelse viste at genanvendelsen af husholdningsaffald på Bornholm kan 

øges fra de nuværende 36 % til 48 % svarende til 2.632 ton alene ved at supplere den eksisterende gen-

anvendelse med genanvendelse af madaffald (KOD). I forbindelse med implementering af et nyt affalds-

system baseret på co-design af nye affaldsløsninger, kan det forventes at borgernes positive holdning og 

aktive indsats vil medføre at målet på 50 % vil blive opfyldt. 

6.2 Vurdering af designstrategier 

Som beskrevet i afsnit 3, Projektets fremgangsmåde blev to designstrategier for udvikling af affaldsløs-

ninger testet i Hasle-projektet: 

A. En re-design strategi af affalds-service systemer baseret på markedets eksisterende teknologier, 

kombineret med en kommunikationsstrategi der fokuserer på affaldssystemet brugere i kon-

struktivt samspil med betydende interessenter i Hasle og formidling gennem digitale, sociale og 

professionelle medieplatforme. 

B. En co-design strategi af affalds-service systemer baseret på en design- og brugerdreven innova-

tionsproces med Hasles lokalsamfund som living-lab for samskabelse med et netværk af aktører 

fra foreninger, erhverv, kultur og skole.  

Re-design strategi – eksisterende løsninger 

Testen af de re-design som løsningstrategi afklarede på den ene side, at borgerne i Hasle er interessere-

de i den øgende genanvendelse og gerne deltager i indsatsen gennem kildesortering af husholdningsaf-

faldet, hvilket understøttes af andre landsdækkende erfaringer. Men testen viste på den anden side, at 

den øgede genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet, ikke bæredygtigt kan baseres på mar-

kedets udbud af eksisterende affaldsløsninger.  

Der er ikke plads til (flere) affaldsbeholdere ved husene i Hasles tætte boligområde i den gamle bydel, 

som i øvrigt er repræsentativ for en lang række byer på Bornholm. Og så passer de eksisterende affalds-

løsninger dårligt til de gamle historiske bydeles arkitektoniske og kulturelle værdier. 

Testen af re-design strategien viste også, at ikke kun de supplerende beholdere til opsamling af organisk 

madaffald, men også de hidtidige beholdere til opsamling af dagrenovation (sækkestativ) samt pap og 

papir (plastbeholder) ikke kan vurderes som hensigtsmæssige løsninger i Hasles bytætte boligområder.  

Der er ikke ordentlig plads til de eksisterende beholdere og renovationsarbejderne har betydelige pro-

blemer med afhentningen og tømning, først og fremmest fordi beholderne ikke er tilgængelige ved vej-

skel og fordi adgangsforholdene er meget begrænsede. Endelig er det meget vanskeligt for traditionelle 

renovationsbiler at køre i Hasles smalle gader. 

Co-design strategi – innovative løsninger 

Testen af co-design som løsningsstrategi viste at denne fremgangsmåde kan anbefales som grundlag for 

udvikling af nye bæredygtige affaldsløsninger forankret i de borholmske bykulturer. I løbet af en måned 

udviklede det tilknyttede designteam sammen med borgere, virksomheder og kommune en række arke- 

og prototyper på affaldsløsninger, der både adresserede det eksisterende affaldssystems udfordringer 

og afprøvede hvordan mulige potentialer for innovation kunne indarbejdes i de nye løsningskonstrukti-
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oner. Interaktionen med brugere og interessenter viste sig i den forbindelse at medvirke positivt til løs-

ningernes sociokulturelle forankring i Hasle. 

Anvendelse af borger-dreven innovation anbefales bl.a. af Verdensbanken4 som en fremgangsmåde der 

kan sikre udvikling af løsninger der giver mening for borgerne. I Hasle-projektet testede vi en co-design 

strategi der kombinerede borger-dreven innovation med design-dreven innovation som dette bl.a. an-

befales af Roberto Verganti5 fra Designskolen i Milano. Kombinationen af de to metodiske orienteringer 

sikrer at løsningerne på den ene side involverer borgernes og brugernes behovsoplevelse, og på den 

anden side sikrer at løsninger er baseret på designernes kreative og kvalificerede fortolkninger af løsnin-

gernes tekniske og kulturelle egenskaber. 

6.3 Vurdering af løsningspotentialer 

Testen af de to designstrategier afdækkede tilsammen en række potentialer og udfordringer for innova-

tion og implementering af fremtidige affaldsløsninger der skal sikre en opfyldelse af Ressourcestrategi-

ens mål om genanvendelse af husholdningsaffaldet på 50 %.  

Organiske genanvendelsespotentialer  

Re-design strategien realiserede 25 % point i forhold til det vægtbaserede potentiale på 40 % organisk 

affald i dagrenovationen. Det forventes, at dette resultat kan hæves til 30 % hvis nye, mere hensigts-

mæssige løsninger udvikles på basis af en co-design strategi. Hvis 30 % realiseres vil dette i forhold 2016 

mængder svare til ca. 2600 tons KOD svarende til 48 % genanvendelse af husholdsaffaldet på Bornholm. 

Da den samlede indsamlingen af genanvendelige materialer kan forventes skærpet gennem borgernes 

deltagelse i co-design strategiens fremgangsmåde, forventes at målet på 50 % genanvendelse vil kunne 

opnås på Bornholm. 

Tekniske og funktionelle potentialer 
Både testen af re-design strategien og co-design strategien peger på en række teknisk, funktionelle løs-

ningspotentialer som kan indgå som potentialer i den bruger- og designdrevne innovationsproces. I for-

hold til de eksisterende ordninger fremstår ”3 til 1”-løsninger (= én beholder til flere brugere) og ”3 i 1”-

løsninger (flere sorterede fraktioner i én beholder) som potentielle alternativer til ”1 til 1”-løsninger og 

”1 i 1”-løsninger. 

I de ældre bydele hvor der er yderst begrænset plads til traditionelle affaldsbeholdere, kan nedgravede 

løsninger eventuelt i form af fælles nærmiljøstationer være en potentiel løsning, og hvor der ikke er 

plads til faste nærmiljøstationer kan mobile løsninger være en mulighed. En væsentlig del af renovati-

onsarbejdernes problemer med transport af beholderne kan løses ved at placere opsamlingsbeholderne 

ved skel, hvilket i øvrigt må forventes at nedsætte mandskabsomkostningerne i indsamlingsleddet. 

Brugernes forskellige behov taler for at der i udviklingen af nye affaldsløsninger kan arbejdes med indi-

viduelle løsninger, herunder løsninger der veksler i størrelse afhængig af husholdningens størrelse og 

adfærd. Endelig peges på smart city løsninger med anvendelse af løsninger med sensorer der kan be-

                                                           
4
 Citizen-Driven Innovation - A guidebook for city mayors and public administrators. The World Bank and European 

Network of Living Labs / ENoLL. 2015. 
5
 Design-Driven Innovation – Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean. Har-

vard Business Press. 2009. 
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stemme hvornår det er optimalt at indsamle affaldsressourcerne ved husholdningen, idet denne ind-

samling i fremtiden potentielt set kan baseres på selvkørende transportløsninger. 

Sociale og kulturelle potentialer 

Vurderingen af borgernes meninger om pilotforsøget sammenholdt med vurderingen af co-

designstrategiens potentialer for udvikling af nye affaldsløsninger, blev der afdækket en række sociale, 

kulturelle potentialer for udviklingen af løsninger. Først og fremmest er borgerne motiverede for at del-

tage i den øgede genanvendelse. Dette betyder, at der er en potentiel social drivkraft for at øge genan-

vendelsen af affaldsressourcerne i husholdningsaffaldet hvis dette understøttes af mere hensigtsmæssi-

ge, tekniske løsninger. 

Borgerne og turisterne værdsætter de bornholmske byers attraktive bymiljøer. Dette betyder at inddra-

gelse af de kulturelle og arkitektoniske værdier i den bruger- og designdrevne innovationsproces kan 

medvirke til at udvikle løsninger som værdisættes højere end de eksisterende affaldsløsninger der har 

en meget lav æstetisk værdi. Det kan i denne sammenhæng fremhæves at både affaldsløsningens funk-

tionelle og kulturelle værdier er med til at bestemme borgernes villighed til at betale for affaldsordnin-

gernes omkostninger. 

Endelig bidrager en høj opfyldelse af Ressourcestrategiens genanvendelsesmål til visionen om Bright 

Green Island og oplevelsen af Bornholm som et bæredygtigt samfund. Denne oplevelsesværdi kan med-

virker til at positionere de bornholmske virksomheders eksport af f.eks. fødevarer til markeder der har 

præferencer for bæredygtige produktegenskaber, herunder f.eks. produktion baseret på råvarer fra de 

bornholmske landbrug der anvender afgasset biomasse fra biogasanlæg med KOD som energiressource. 

Dette eksportpotentiale bør indgå i den samfundsøkonomiske vurdering af en øget opfyldelse af Res-

sourcestrategiens mål – ud over de systemgrænser som anvendes i traditionelle miljø- og samfundsøko-

nomiske vurderinger indenfor affaldsområdet. 

Funktionelle og kulturelle udfordringer 
Udfordringerne for implementering af en bæredygtig affaldsløsning på Bornholm der opfylder målet om 

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, udspringer overvejende af barrierer for genanvendelse i 

affaldsressourcernes værdikæde, først og fremmest vedrørende indsamlingen af affaldsressourcer i 

Bornholms bytætte og historiske boligområder. Herudover udgør transformationen fra offentligt affald 

til privat ressource samt afsætning af affaldsressourcer som led i produktion og afsætning af fødevarer 

afgørende udfordringer for etablering af bæredygtige og realiserbare affaldssystemer. 

6.4 Vurdering af brugernes meninger 

Vurderingen af brugernes meninger omfatter dels spørgeskemaundersøgelse af borgernes meninger 

som brugere af affaldsløsningerne, dels gruppeinterviews med renovationsarbejderne som brugere af 

affaldssystemerne. 

6.4.1 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes meninger    

Afsnittet her tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af studerende fra 

AAU blandt deltagerne i pilotprojektet i Hasle for at undersøge, hvordan forsøget med en ny affaldsord-

ning blev modtaget og hvilke praktiske problemer brugerne mødte i forhold til pilotprojektet.  
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Spørgeskemaet er blevet besvaret af 147 husstande, som har deltaget i pilotprojektet. Afsnittet gen-

nemgår først to praktiske problemer fra den forsøgte affaldsordning, som respondenterne har fremhæ-

vet. Derefter belyses to vigtige pointer omkring projektets kommunikation som er kommet frem i spør-

geskemaets besvarelser. Til sidst, med lidt hjælp fra respondenternes kommentarer i spørgeskemaerne, 

kommer et oplæg til videre arbejde. 

Papirsposerne fungerede dårligt 

Ifølge en stor del af respondenterne var et af de generelle problemer de udleverede papirsposer til ind-

samling af madaffald i køkkenet. Poserne blev, ifølge flere udsagn, hurtigt utætte på grund af væde der 

trænger igennem posen. Flere respondenter efterlyser alternativer, evt. i bioplast der også kan behand-

les i et biogasanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De udendørs beholdere er alt for store. 

Under pilotprojektet blev der uddelt nye affaldsbeholdere til de deltagende husstande. Hvor der var stor 

enighed om at papirsposerne var uhensigtsmæssige, er der en væsentligt større tilfredshedsgrad når det 

gælder de udendørs beholdere. Der er dog stadig en hel del der mener, at madaffaldsspandene lugter 

og kræver meget rengøring. På trods af, at 87,5 % siger at de har plads nok til de udendørs beholdere, er 

der mange, af både de utilfredse og de tilfredse, der kommenterer, at spandene er alt for store til deres 

behov. 
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Internettet som informationskilde 

Kun en femtedel af respondenterne har brugt forsøgets Hjemmeside og kun to respondenter har været 

på Facebooksiden. Dette kan skyldes, at gennemsnitsalderen for samtlige respondenters husstande er 

på 58,4 år for de 276 personer som er blevet registreret. Information bør i højere grad tilpasses mål-

gruppen.  

 

 
 

 

Folk er glade for at sortere 

74,7 % af respondenterne har svaret at det var nemt at sortere affaldet. For mange virker det naturligt, 

og flere nævner også de fysiske vejledninger som gode og informative. Meget få har nævnt blandingen 

af plastik og pap/papir fraktionerne i samme spand som et problem. 
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Generelt viser spørgeskemaet, at respondenterne i Hasle har været positivt indstillede over for mere 

sortering. Som vi har gennemgået ovenfor, har der været visse udfordringer, men spørgeskemaets 

kommentarer viser meget få eksempler på Hasleboere der vender sig imod selve sorteringen. 

Sammenfatning 

De udendørs spande vurderes som for store og papirposerne er for dårlige. Dette kan muligvis klares 

med en mere individuel tilgang til affaldshåndtering, så der i højere grad, kan vælges mellem forskellige 

løsninger, afhængig af brugernes behov, både udendørs og inde i køkkenet. Nogle af respondenterne så 

problemer i ordningens fleksibilitet. Flere respondenter ønsker en mere individuel affaldsordning. Den-

ne tankegang kunne også være løsningen på problemet med beholdernes størrelse, hvis denne bedre 

kan tilpasses til den enkelte husstands behov. Herudover nytter det ikke meget at bruge Facebook og 

hjemmesider i en by som Hasle, hvor mange er ældre. Alt i alt, er Hasleboerne glade for at sortere deres 

affald og vil gerne gøre en ekstra indsats, især hvis rammerne er gode. 

6.4.2 Gruppeinterviews med renovationsarbejderne 

Vurderingen af renovationsarbejdernes mening om pilotprojektets designstrategier og affaldsløsninger 

er baseret på samtale i forbindelse med indsamling i Hasle samt to gruppemøder med Fugato’s renova-

tionsarbejdere der deltog i pilotprojektet hvor husk at ledelsen fra Fugato og Bofa deltog.  

Renovationsarbejdernes vurdering kan sammenfattes til to betydende forhold: 

1) Placeringen af affaldsbeholderne inde på boligernes parcel vurderes som problematiske for ind-

samlingen, både i forbindelse med de tæt liggende byhuse og i forbindelse med parcelhusene 

hvor affaldsbeholderne kan befinde sig langt inde på grunden, bag huset. Anbefalingen er her 

klart at affaldsbeholderne placeres i skel som det er gældende for postkasser. 

 

2) I mange tilfælde er der tale om dårlig adgang til affaldsbeholderne, herunder tit med niveaufor-

skelle og trapper der er svært passerbare med tunge plastbeholdere på hjul. Da der typisk ikke 

er mulighed for at placere affaldsbeholderne ved skel i de ældre bymiljøer kan denne løsning ik-

ke anvendes her. Anbefalingen er her klart at placere affaldsbeholderne som led i nærmiljøsta-

tioner. 
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6.5 Vurdering af nytteværdi 

Vurderingen af den miljø- og samfundsøkonomiske nytteværdi ved øget genanvendelse af organisk af-

fald på Bornholm kan rammebaseres på Miljøprojekt nr. 1458, 20136. Det er ikke på nuværende grund-

lag muligt at vurdere et konkret system til genanvendelse af husholdningsaffald på Bornholm der ind-

drager kildesorteret organisk dagrenovation, men det i pilotprojektet testede system (re-design strate-

gien) er stort set identisk med scenarie 2F der er vurderet i Miljøprojekt nr. 1458. 

Som det fremgår af nedenstående to figurer der omfatter opgørelse af ikke-toksiske og toksiske poten-

tielle miljøpåvirkninger fra sammenfatningen i Miljøprojekt 1458, er der ikke betydende miljøbesparel-

ser ved at omstille fra scenarie 1 (forbrænding med energiudnyttelse) til scenarie 2F der omfatter gen-

anvendelse analogt med de i pilotprojektet adresserede materialetyper og de anvendte indsamlings- og 

behandlingssystemer. 

 

Kilde: Miljøprojekt nr. 1458, side 12. 

                                                           
6
 Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og 

organisk affald fra dagrenovation. Miljøprojekt nr. 1458, 2013. Miljøstyrelsen. 



   

58 
 

 

Kilde: Miljøprojekt nr. 1458, side 14. 

Som det fremgår af nedenstående figur fra sammenfatningen i Miljøprojekt 1458, er der kun en mindre 

velfærdsøkonomisk besparelse forbundet med scenarie 2F sammenlignet med scenarie 1. Det kan i for-

hold til Bornholms særlige forhold forventes, at en øget genanvendelse baseret på markedets eksiste-

rende indsamlingsløsninger, både vil være uhensigtsmæssig og medføre øgede omkostninger for bru-

gerne.  
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Kilde: Miljøprojekt nr. 1458, side 15. 

Det skal påpeges, at de økonomiske omkostninger for alle scenarier i Miljøprojekt 1458 bortset scenarie 

1 er baseret på 14-dags indsamling, hvilket ikke nødvendigvis er muligt på Bornholm Dette understøtter 

en forventning om at opfyldelse af Ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse på Bornholm ba-

seret på den testede re-designløsning, vil blive samfundsøkonomisk dyrere. Det må endvidere forudsæt-

tes at der skal tilføres organisk affald fra andre kilder end de bornholmske husholdninger, f.eks. institu-

tioner og erhverv hvis forbehandlingen af affaldet skal være økonomisk bæredygtig. 

I forhold til den ovennævnte miljø- og samfundsøkonomiske vurdering af en øget genanvendelse på 

Bornholm baseret på indsamling, behandling og nyttiggørelse af KOD skal det fremhæves, at der er tale 

om en rammevurdering baseret på systemafgrænsningen i Miljøprojekt nr. 1458, idet der samtidig er 

tale om en vurdering af scenarie 2F der som affaldsservicesystem er sammenligneligt med den i Halse-

forsøget testede re-designløsning. En miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af et konkret affaldsser-

vicesystem på Bornholm kan derfor i praksis komme frem til et andet resultat. 

Vurderingen indenfor den anlagte systemafgrænsning (fra organisk affald til organisk ressource på 

Bornholm) baseret på den testede re-designløsning er altså, at der ikke kan forventes at blive tale om 

øgede miljø- og samfundsøkonomiske fordele ved målopfyldelsen af Ressourcestrategien. 

Det skal i forhold til dette afgrænsede vurderingsgrundlag fremhæves, at der kan blive tale om øgede 

miljø- og samfundsøkonomiske fordele både hvis systemafgrænsningen udvides og hvis der udvikles 

mere hensigtsmæssige affaldsservicesystemer. En udvidelse af systemafgrænsningen til også at omfatte 

produktion, afsætning og forbrug af produkter, kan f.eks. afdække erhvervsøkonomiske fordele for de 

bornholmske fødevarevirksomheder som er betinget af en øget genanvendelse af madaffald på Born-

holm. Udvikling af et nyt affaldsservicesystem baseret på co-design og baseret på mere innovative ind-

samlingsløsninger, kan ligeledes medføre både miljø- og samfundsøkonomske fordele i forhold til det 

eksisterende affaldsservicesystem på Bornholm. 

7 Sammenfatning og konklusion 

Baggrund 

Denne rapport omfatter evaluering af Hasle-projektet, et pilotprojekt gennemført over fem måneder i 

2015 med udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes affaldsplan 2014 - 2018. Pilotprojektet havde 

som målsætning at teste alternative løsningsstrategier for indsamling af kildesorteret organisk dagreno-

vation samt plast og metal på Bornholm, og på den baggrund vurdere mulighederne for at opfylde 

Bornholms og Danmarks mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. 

Regeringens Ressourcestrategi (”Med Danmark uden affald”) fokuserer først og fremmest på at vi skal 

være bedre til at udnytte værdier og ressourcer i affaldet, idet man samtidig fokuserer på at omlægnin-

gen af affaldshåndteringen skal ske gennem styrket offentligt-privat samarbejde. I BRK’s affaldshåndte-

ringsplan udmøntes dette til en målsætning om at optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet og i 

øvrigt sikre en bæredygtig affaldshåndtering. 
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Et centralt indsatsområde i affaldsplanen er ”udsortering og indsamling af bioaffald hos husstandene, og 

efterfølgende forbehandling til bioforgasning”. Dette indsatsområde er gennemgående for flertallet af 

de danske kommuners affaldsplaner fordi indsamling behandling og anvendelse af madaffald, eller KOD 

(Kildesorteret Organisk Dagrenovation) er afgørende for de danske kommuner, hvis de skal nå Ressour-

cestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.  

Det estimeres således på baggrund af videnskabelige affaldsanalyser, at potentialet for udsortering af 

KOD fra den resterende dagrenovation udgør mellem 30 og 40 % (vægtprocent) hvilket sammenholdt 

med de øvrige resterende fokusmaterialer i husholdningsaffaldet (plast og metal) betyder, at KOD udgør 

det afgørende potentiale for at kunne nå 50 % genanvendelse. 

Dette er baggrunden for at der i BRK’s affaldshåndteringsplan for 2014 – 2018 er planlagt et pilotprojekt 

i et repræsentativt testområde for Bornholm vedrørende indsamling af bioaffald fra de private husstan-

de, hvori det undersøges, hvilken indsamlingsmetode der vil være optimal for såvel borgere/indsamlere 

og behandlere. Som supplement til pilotprojektet undersøges dels mulighederne for etablering af et 

forbehandlingsanlæg (pulpanlæg) med henblik på bioforgasning af såvel privat som erhvervsmæssigt 

bioaffald, dels undersøges mulighederne for at afsætte det forbehandlede bioaffald til bioforgasning – 

disse undersøgelser ligger udenfor pilotprojektets afgrænsning. 

Fremgangsmåde 

Pilotprojektet testede to alternative løsningsstrategier til opfyldelse af målet på 50 % genanvendelse af 

husholdningsaffaldet på Bornholm. Dels en re-design strategi der sigtede på at anvende markedets ak-

tuelle udbud af indsamlingsteknologier og kommunikationsmedier som led i re-design af den eksiste-

rende affaldsløsning med henblik på øget genanvendelse, overvejende af de organiske ressourcer i hus-

holdningsaffaldet. Dels en co-design strategi der i et samarbejde mellem designere, borgere, virksom-

heder og kommunen sigtede på at udvikle nye løsninger til kildesortering og indsamling af affaldsres-

sourcer fra husholdninger med henblik på øget genanvendelse. 

Forsøgsprojektet blev gennemført i to tempi – de første fem måneder blev baseret på re-design strate-

gien, hvor markedets aktuelt tilgængelige indsamlingsteknologier blev testet, i kombination med kom-

munikation med interessenter og borgere gennem aktuelle medier. Den sidste måned blev suppleret 

med co-design strategien hvor nye indsamlingsløsninger blev udviklet og udstillet. Co-design strategien 

omfattede en designdreven innovationsmetode hvor Hasle udgjorde et living-lab for co-creation af løs-

ningsforslag i forening med borgere, virksomheder og interessenter.  

Resultaterne af re-design testen blev dokumenteret løbende i pilotprojektet, dels gennem observationer 

og fotodokumentation af indsamlingen sammen med renovationsarbejderne, dels gennem møder og 

interviews med renovationsarbejderne og renovationsvirksomhedens ledelse, dels gennem fotodoku-

mentation og analyser af det indsamlede og forbehandlede affald, dels gennem personlige interviews 

med udvalgte borgere samt spørgeskemaundersøgelser (elektronisk + hardcopy) rettet mod alle de in-

volverede husstande i Hasle (922). Resultaterne af co-design testen blev løbende dokumenteret i pilot-

projektet som en integreret del af co-design processens to parallelle forløb: A) Designudvikling (design-

studie, designopgave, designoplæg) og B) Designformidling (walk & talk, prototyping, udstilling). 
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Vurdering 

Vurderingen af projektets resultater omfatter fem forhold: 1) vurdering af pilotprojektets målopfyldelse, 

2) vurdering af pilotprojektets designstrategier, 3) vurdering af pilotprojektets løsningspotentialer, 4) 4) 

vurdering af borgernes og brugernes meninger og 5) vurdering af målopfyldelsens miljø- og samfunds-

økonomiske nytteværdi. 

Vurderingen af pilotprojektets målopfyldelse viser at genanvendelsen af husholdningsaffald på Born-

holm kan øges fra de nuværende 35 % til 48 %, alene ved at supplere den eksisterende genanvendelse 

med genanvendelse af madaffald (KOD). I forbindelse med implementering af et nyt affaldssystem base-

ret på co-design af nye affaldsløsninger kan det forventes at borgernes positive holdning og aktive ind-

sats vil medføre at målet på 50 % kan blive opfyldt. 

Vurderingen af re-design som løsningstrategi viser på den ene side, at borgerne i Hasle er interesserede i 

den øgende genanvendelse og gerne deltager i indsatsen gennem kildesortering af husholdningsaffal-

det, hvilket understøttes af andre landsdækkende erfaringer. Men vurderingen viser på den anden side, 

at den øgede genanvendelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet, ikke bæredygtigt kan baseres på 

markedets udbud af eksisterende affaldsløsninger.  

Der er ikke plads til (flere) affaldsbeholdere ved husene i Hasles tætte boligområde i den gamle bydel, 

som i øvrigt er repræsentativ for en lang række byer på Bornholm. Og så passer de eksisterende affalds-

løsninger dårligt til de gamle historiske bydeles arkitektoniske og kulturelle værdier. 

Testen af re-design strategien eksponerede endvidere, at ikke kun de supplerende beholdere til opsam-

ling af organisk madaffald, men også de hidtidige beholdere til opsamling af dagrenovation (sækkestativ) 

samt pap og papir (plastbeholder) ikke kan vurderes som bæredygtige løsninger i Hasles bytætte bolig-

områder. Der er heller ikke ordentlig plads til de eksisterende beholdere og renovationsarbejderne har 

betydelige problemer med afhentningen og tømning, først og fremmest fordi beholderne ikke er tilgæn-

gelige ved vejskel og fordi adgangsforholdene er meget begrænsede. Endelig er det meget vanskeligt for 

traditionelle renovationsbiler at køre i Hasles smalle gader. 

Vurderingen af co-design som løsningsstrategi viser at denne fremgangsmåde kan anbefales som grund-

lag for udvikling af nye bæredygtige affaldsløsninger forankret i de borholmske bykulturer. I løbet af en 

måned udviklede det tilknyttede designteam sammen med borgere, virksomheder og kommune en 

række arke- og prototyper på affaldsløsninger, der både adresserede det eksisterende affaldssystems 

udfordringer og afprøvede hvordan mulige potentialer for innovation kunne indarbejdes i de nye løs-

ningskonstruktioner. Interaktionen med brugere og interessenter viste sig i den forbindelse at medvirke 

positivt til løsningernes sociokulturelle forankring i Hasle. 

Testen af de to designstrategier afdækkede tilsammen en række potentialer og udfordringer for innova-

tion og implementering af fremtidige affaldsløsninger der skal sikre en genanvendelse af husholdnings-

affaldet på 50 %. Løsningspotentialerne omfatter overvejende teknologiske funktioner såsom, ”3 til 1”-

løsninger (= én beholder til flere brugere) og ”3 i 1”-løsninger (flere sorterede fraktioner i én beholder), 

nedgravede løsninger, mobile løsninger, løsninger ved skel, individuelle løsninger, mindre løsninger, 

løsninger med sensorer og selvkørende indsamlingsløsninger. 
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Udfordringerne for implementering af en bæredygtig affaldsløsning på Bornholm der opfylder målet om 

50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, udspringer overvejende af barrierer for genanvendelse i 

affaldsressourcernes værdikæde såsom, indsamling af affald i bytætte og historiske boligområder, trans-

formation fra offentligt affald til privat ressource samt afsætning af affaldsressourcer som led i produk-

tion og afsætning af fødevarer. 

Borgernes vurdering af pilotprojektet var først og fremmest, at de er glade for at sortere deres affald og 

gerne vil gøre en ekstra indsats, især hvis rammerne er gode – og det var ikke deres vurdering i forbin-

delse med testen af markedets eksisterende løsninger. De udendørs spande var for store og papirposer-

ne er for dårlige. Derudover brugte de ikke de aktuelle medier i form af Facebook og projektets hjem-

meside, hvilket delvis kan forklares ved overvægten af ældre borgere i Hasle. 

Pilotprojektets vurdering af den miljø- og samfundsøkonomiske nytteværdi ved øget genanvendelse af 

organisk affald, er baseret på Miljøprojekt nr. 1458, 2013. Det fremgår heraf, at der ikke kan forventes 

øgede miljømæssige eller samfundsøkonomiske fordele ved at genanvende kildesorteret organisk dag-

renovation baseret på re-design af markedets eksisterende indsamlingsløsninger, sammenlignet med 

den nuværende nyttiggørelse af dagrenovationen ved forbrænding og energiproduktion. Det kan i for-

hold til Bornholms særlige forhold forventes, at en øget genanvendelse baseret på markedets eksiste-

rende indsamlingsløsninger, både vil være uhensigtsmæssig og medføre øgede omkostninger. Og det 

må forudsættes at der tilføres organisk affald fra andre kilder end de bornholmske husholdninger, hvis 

forbehandlingen af affaldet skal være økonomisk bæredygtig. 

Konklusion 

Vurderingen af pilotprojektets affaldsstrategier kan konkluderes i form af fem afgørende behov der skal 

tilfredsstilles i forbindelse med implementering af bæredygtige løsninger til øget genanvendelse af af-

faldsressourcer på Bornholm:  

A) Behov for udvikling af bæredygtige affaldsløsninger 

B) Behov for designdreven innovation af nye affaldsløsninger. 

C) Behov for innovation af affaldsløsninger i offentlig-privat samarbejde. 

D) Behov for afsætning af biomasse i samvirke med landbrug og fødevarer. 

E) Behov for løsninger der dækker affaldsressourcernes samlede værdikæde.    

Behovet for udvikling af bæredygtige affaldsløsninger er begrundet i den problemstilling, at opfyldelsen 

af Ressourcestrategiens målsætning på 50 % ikke medfører hverken miljø- eller samfundsøkonomiske 

fordele når målopfyldelsen baseres på markedets eksisterende affaldsløsninger, herunder de i Hasle 

testede affaldsteknologier og kommunikationsaktiviteter. Den manglende forøgelse af nytteværdien 

forbundet med en øget ressourceindsats fra borgernes side med kildesortering af det organiske affald 

kan betyde, at borgerne ikke kan forstå meningen med den øgede genanvendelse hvilket kan modvirke 

deres deltagelse i omstillingen til en bæredygtig, cirkulær økonomi.  

Behovet for designdreven innovation udspringer af behovet for at ændre affaldssektorens traditionelle 

løsningsstrategi til en innovativ løsningsstrategi, der tager udgangspunkt i hvad affaldssystemerne bety-

der i brugernes og borgernes sociale livsverden, i stedet for den traditionelle funktionelle løsningsstra-

tegi der tager udgangspunkt i hvad affaldssystemerne kan præstere i form af teknisk effektivitet. Den 
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traditionelle løsningsstrategi som er afspejlet i pilotprojektets re-design strategi, er således fastlåst i 

standardløsninger som kun passer til ”standardborgere” og ”standardhusholdninger”.  Der er behov for 

en ændring fra den traditionelle tekniske standardtænkning indenfor affaldssektoren til en moderne 

problemløsningstænkning hvor meningen med systemet danner grundlag for design af dets funktionali-

tet, og ikke omvendt. 

Behovet for innovation i offentlig-privat samarbejde udspringer af den cirkulære økonomis nødvendige 

sammenkobling af affalds- og ressourceområderne, der i den lineære økonomi typisk er adskilt i sam-

funds- og markedsøkonomiske interesser. Samfundets traditionelle historiske interesser på forsynings-

området, herunder også indenfor affaldsområdet er udfordret i den udstrækning affald bliver til en res-

source, der indgår i produktion og forbrug af private goder med en markedspris – varetagelsen af affal-

det som et offentligt gode uden en markedspris er således udfordret i omstillingen til den cirkulære 

økonomi. Behovet for innovative offentlige udbud udspringer ligeledes af omstillingen til den cirkulære 

økonomi der medfører behov for udvikling af radikalt nye løsninger i transformationen af affald til res-

sourcer. 

Behovet for afsætning af biomasse i samvirke med landbrug og fødevarer udspringer af de økonomiske 

interesser der er bestemmende for genanvendelsens bæredygtighed. Det er således evident at genan-

vendelse af madaffald fra husholdninger i sidste ende er afhængig af forbrugernes præferencer for gen-

anvendelse som en del af den sociale betydning (oplevelsesværdi) de tillægger deres forbrug. I forbin-

delse med den supplerende afklaring af pilotprojektets afsætningsforhold, bl.a. gennem projekt udført 

med støtte fra Miljøstyrelsens Kommunepulje, har detailhandelskædernes fortolkning og positionering i 

forhold til forbrugernes præferencer vist sig afgørende for forsyningsvirksomhedernes afsætning af af-

gasset biomasse til landbrugs- og fødevaresektorens virksomheder. 

Behovet for løsninger i der dækker den samlede værdikæde udspringer af affaldssektorens nye rolle 

som forsyningsled af ressourcer til produktion og forbrug af varer og tjenester i markedsøkonomien. 

Dette betyder først og fremmest at det er i forholdet mellem udbud og efterspørgsel af private goder at 

den endelige værdi bestemmes for ressourceindsatsen i værdikæden. Det nytter således ikke at etablere 

løsninger for genanvendelse af affaldsressourcer længere tilbage i forsyningskæden hvis disse løsninger 

ikke skaber markedsøkonomisk værdi i omsætningen af private goder. Dette betyder at affaldssektoren 

nødvendigvis må udvikle løsningsstrategier i samvirke med virksomheder og forbrugere i markeder der 

er forbundet med afsætning af specifikke affaldsressourcer, f.eks. kildesorteret organisk dagrenovation 

forbundet med produktion og afsætning af fødevarer. 

Anbefaling 

Vurderingen af pilotprojektets potentialer og udfordringer har givet anledning til iværksættelse af en 

række opfølgende udviklings- og udredningsprojekter, med fokus på de tre afgørende udfordringer for 

implementering af målsætningen i BRK’s Affaldsplan om øget genanvendelse af affaldsressourcer i hus-

holdningsaffaldet på Bornholm. 

Som det er konkluderet ovenfor, er det en generel anbefaling at fremtidens bæredygtige affaldsløsnin-

ger bør designes og organiseres i værdikæder på tværs af problemfelter. Det anbefales således at inte-

grere problemløsninger på langs af den cirkulære økonomis værdikæde, samtidig med anvendelse af co-
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design metodik der sikrer at brugere og interessenter er med til at designe integrerede systemløsninger 

der omstiller affald til ressourcer. 

Der er efter afslutning af pilotprojektet iværksat tre udrednings- og udviklingsprojekter: 

DDI-projektet adresserer udfordringen med de tætte boligområder i de bornholmske byer. Bofa er 

sammen med en række partnere ved at udvikle, og søge støtte til et designprojekt der sigter på at udvik-

le bæredygtige affaldsløsninger til bytætte boligområder. I projektet anbefales at der anvendes en de-

signdreven innovationsmetode som bygger på den i pilotprojektet anvende co-design strategi. 

OPI-projektet adresserer udfordringen med innovation af affaldsløsninger i offentlig-privat partnerskab. 

Bofa deltager sammen med AAU (Bornholms Ressourcelaboratorium) i et interregionalt EU-projekt, 

Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) der skal føre Bofa frem til et innovativt of-

fentligt udbud af indsamling, behandling og afsætning af dagrenovationen på Bornholm, et såkaldt OPI-

udbud. Projektet er i øvrigt en opfølgning på Ressourcestrategiens og BRK’s Affaldsplans fokus på at 

udvikle løsninger i offentlig-privat samarbejde. 

BIO-projektet adresserer udfordringen med afsætning af KOD indsamlet fra de bornholmske hushold-

ninger. Bofa er leder af et projekt støttet af Kommunepuljen, hvor det har været målsætningen at få 

afklaret barrieren med afsætning af KOD til bioforgasning med efterfølgende afsætning af den afgassede 

biomasse til landbrug tilknyttet produktion af mejeriprodukter. Projektet har involveret de betydende 

danske virksomheder der er medlemmer i Mejeriforeningen, og projektet har medført at Arla som den 

dominerende aktør på området har godkendt anvendelse af KOD. 

Det anbefales at der på alle tre områder følges op med test- og demonstrationsprojekter der sigter på 

implementering af en samlet bæredygtig affaldsløsning på Bornholm. 

 


