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Målene Odense Kommune ønsker at opnå

• OK’s affaldsplan ”Dit affald vores ressource” ; mindst 
50% af alt husholdningsaffald skal genanvendes. 
Delmål:

• 150 kg madaffald/husstand 
• 140 kg papir og pap/husstand
• 20 kg plast og metal/husstand
• 35 kg glas emballage/husstand

• Med planens mål opfyldt er den 
beregnede genanvendelse på ca. 57%
( i dag ca. 36 %)



• Afprøve og samle erfaringer med indsamlingsudstyret i og udenfor boligerne

• Placeringsmuligheder

• Størrelser 

• Involvere borgerne, ejendomsadministratorer og viceværter og høre deres 
mening om forsøgsordningerne

• Teste brugervenligheden

• Afprøve forskellige kommunikationsformer

• Afprøve hvilket forsøg, der giver mest genanvendelse

• Få styr på interne arbejdsgange og ansvarsfordeling inden fuld udrulning

Hvad vil vi have ud af forsøget



8 forsøgsområder – 2.000 husstande



Husstandsindsamling i Odense i forsøget
Tester 2 scenarier:

Forsøg 1 Forsøg 2



• Madaffald
• Plast
• Metal
• Papir & pap
• Restaffald
• Glas (kun i forsøg 2) 

• (Batterier på låget)

Affaldstyper



Husstandsindsamling i Odense i dag

• Beholder til restaffald
• Beholder til papir og pap

Batterier på låget af beholderen i klar pose.

• Henteordninger efter behov: 
• Storskrald (møbler, træ, metal, plast, hårde 

hvidevarer) 
• Småt elektronik 
• Farligt affald



Husstandsindsamling i Odense i forsøget

• 2-kammer beholdere
• 5-6 fraktioner
• 2.000 husstande
• Fra oktober 2016-oktober 

2017
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• Skraldebilen er delt på 
midten, og affaldet fra de 
rumopdelte beholdere 
ryger i de adskilte rum. 

• Ingen sammenblanding af 
affald

Skraldebilen





• Kurv med låg
• Sorteringstasker
• Poser til madaffald

Sorteringsudstyr indendørs



• Breve inden opstart

• Brochure inden opstart
• Klistermærker/skilte på beholderne
• Køleskabsmagnet

• Tømningskalender – papir og sms/mail
• Sorter-mere-odense.dk – odenserenovation.dk
• Pressemeddelelser/avisartikler

• Kvartalsvise nyhedsbreve
• Sociale medier: FB, Instagram, Youtube

Massekommunikation



• Borgermøder i områderne inden opstart (107 borgere i alt)
• Grønne guiders dør-til-dør-besøg (512 interviews)
• Viceværter/ejendomsadministratorer til infomøde (14 personer)
• Events  med meget dialog med borgerne: ca. 400)

• Besøg med skraldebilen i udvalgte forsøgsområder
• Fremtidens skraldebil på Flakhaven
• Fjordens Dag på Stige Ø – fremtidens skraldebil
• Kompostdag
• Blomsterfestival

• Skolebesøg ved Odense Renovation (2000)
• ”Dialogmøder” med flere borgere med

forbedringsforslag (klager) (5)

• Nudgingforsøg i Kildemosen (300)

Dialogbaseret kommunikation



Dialogbaseret kommunikation: 
Skraldemanden Martin



Erfaring med nye kommunikationsformer: 
Nudging i Kildemosen

• Nudging (adfærdsdesign) er supplement til  
traditionelle kommunikationsformer

• Eksperthjælp fra  adfærdsdesignbureauet 
Welearn

• Rapport udmundet i 4 prototyper/ideer, som 
er skalerbare ved fuld udrulning



Udnytter eksisterende 
snitflade – upcycling-
præmier- socialt 
arrangement – positiv 
stemning - affaldsbanko ved 
6 fraktioner

- Affald bliver italesat i sjov 
kontekst



Affaldsbanko 
- stemningsbilleder





Hvad siger tallene?



Indsamlede mængder affald (11 mdr. drift)

Nået Affaldsplanens mål bortset fra pap/papir (nedgang i papirmængder) 
og plast (sværeste fraktion at forstå)



Sorteringseffektiviteten i 4 af de 8 områder

Pap/papir, glas og dels metal er tættest på 100 % korrekt sortering. Plast og mad sværest især i høj bebyggelse. 
NB: 100 % er opgjort som summen af korrekt udsorteret fraktion + fraktion tilbage i restaffaldet 



Hvad siger brugerne?



• Grønne guiders miniundersøgelse
• 3 fokusgrupper  
• Spørgeskema til alle 2.000 deltagere 

(998 har svaret)

Hvad siger brugerne?



Hvad siger brugerne?
Grønne guiders miniundersøgelse november 2017

89 % er positive og interesserede i forsøget efter 1 
måned

93 % forstår nødvendigheden af mere 
sortering

95,5 % var positive overfor at få besøg ved døren 
for at tale om affaldssortering

”Jeg føler mig hørt, når 
Odense Renovation 

banker på døren og vil 
høre, hvad jeg siger til 

forsøget.”



”Det er mega vildt, 
så lidt restaffald 
der er tilbage!”

”Det er helt vildt, så 
meget plast, der kan 

sorteres fra!

”Vi sorterer meget 
mere nu, end vi gjorde 
før, men vil gerne have 

et rum til glas også”

”Alle vores børn og 
børnebørn skal også 

kunne være her!

”Jeg kan godt 
lide at sortere”

”Der er ikke plads i 
køkkenet til alle de 

affaldstasker og 
poser”

Svært at vide, hvor 
meget plast og 

metal skal skylles

Hvad siger brugerne?
3 fokusgrupper: Interviews med 8-10 borgere september 2017   



Hvad siger brugerne?
Slutevaluering - spørgeskemaundersøgelse

92,5 % er meget tilfredse, lidt tilfredse 
eller nogenlunde tilfredse med at 
skulle sortere mere affald direkte ved 
husstanden.



Hvad siger brugerne?
Slutevaluering - spørgeskemaundersøgelse

Vil brugerne have glas hentet glas, selvom det betyder 
en beholder mere?

Forsøg 1 (2 beholdere – får ikke hentet glas):
47 % af dem, som i dag ikke har glas, er interesseret i at få en 
beholder til glas. 
32,8 % af de adspurgte er dog ikke interesseret.
20 % siger måske vil de gerne.

Forsøg 2 (3 beholdere – får hentet glas):
84,4 % er glade for at få hentet glas, selvom det betyder en 
ekstra beholder.  
15,6 % siger nej tak.



Har de brugt udstyret til indendørssortering?

Hvad siger brugerne?
Slutevaluering - spørgeskemaundersøgelse



Projektets videre forløb

2016 20182016 2017

Midtvejsevaluering
Forår 201701/10/2016 –

01/10/2017

Forsøgsperiode

Ultimo 2017
Slutevaluering

Primo 2018

Resultat af forsøget indstilles 
til politisk behandling i BKU

2018

Implementering af 
permanent ordning

Primo 2019



Hvad har vi lært?
• Når vi affaldsplanens mål?

• Ja det gør vi…

• Forstår borgerne hvad de skal, og gør de 
det?

• Ja i overvejende grad
• De nye fraktioner tager tid at vænne sig til; 

helt analogt til tidligere erfaringer

• Er borgerne med på ideen?
• I langt overvejende grad, Ja!

• Er vi selv blevet klogere?
• Vi har høstet rigtigt mange erfaringer i 

forsøget…



SLUT


	Oktober 2017�Forsøget Sorter Mere�i Odense Kommune 2016-17
	Målene Odense Kommune ønsker at opnå
	Hvad vil vi have ud af forsøget
	8 forsøgsområder – 2.000 husstande
	Husstandsindsamling i Odense i forsøget
	Affaldstyper
	Husstandsindsamling i Odense i dag
	Husstandsindsamling i Odense i forsøget
	Husstandsindsamling i Odense i forsøget
	Skraldebilen
	Dias nummer 11
	Sorteringsudstyr indendørs
	Massekommunikation
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Erfaring med nye kommunikationsformer: Nudging i Kildemosen
	Dias nummer 20
	Affaldsbanko �- stemningsbilleder
	Dias nummer 22
	Hvad siger tallene?
	Indsamlede mængder affald (11 mdr. drift)
	Sorteringseffektiviteten i 4 af de 8 områder
	Hvad siger brugerne?
	Hvad siger brugerne?� �
	Hvad siger brugerne?�Grønne guiders miniundersøgelse november 2017�
	Hvad siger brugerne?�3 fokusgrupper: Interviews med 8-10 borgere september 2017   �
	Dias nummer 34
	Hvad siger brugerne?�Slutevaluering - spørgeskemaundersøgelse�
	Hvad siger brugerne?�Slutevaluering - spørgeskemaundersøgelse�
	Projektets videre forløb
	Hvad har vi lært?
	Dias nummer 40

