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1. Resume 

Projektet tager sit udgangspunkt i en eventkontekst, hvor den store udfordring er affaldssorte-
ring af de store mængder affald der bliver genereret. 
 
Projektet er forankret i Herning Kommune, hvor der hidtil kun har været anvendt almindelige 
sækkestativer til indsamling af affald fra events. Omdrejningspunktet er kommunens events. 
 
Det overordnede formål med projektet er, at finde frem til hvordan plastaffald bedst muligt kan 
indsamles og genanvendes til ny plastemballage. Mere specifikt har projektet handlet om, 
hvordan kommunen kan etablere et kredsløb for indsamling af plastemballage til events. I den 
forbindelse har projektet også haft fokus på at skabe opmærksomhed på indsamlingen af 
plastemballage samt at kommunikere om genanvendelse af plastemballage til eventgæster og 
frivillige, da begge er vigtige aktører i indsamling af plastaffald til events.  
 
For at skabe de rette forudsætninger for indsamlingen og genanvendelsen, er der arbejdet 
med forskellige aktiviteter, som på hver sin måde har bidraget til at skabe det bedst mulige 
plastkredsløb. Eksempelvis er der blevet udviklet et affaldssorteringssystem, som muliggør 
sortering af plastaffald til events. Systemet er udviklet ud fra den forudsætning, at det skal 
være nemt at bruge for både event arrangører, frivillige og eventgæster. I den anledning blev 
affaldssorteringssystemet Herning Eventbox udviklet. Derudover er der blevet afholdt en work-
shop for de interessenter og aktører, der er involveret i plastaffaldets kredsløb. Til workshop-
pen blev der udviklet et kredsløbsværktøj, som tydeliggør de forskellige processer plastaffaldet 
gennemgår samt hvilke specifikke handlinger, der knytter sig til disse processer. Ydermere er 
der også lavet en forundersøgelse af forskellige plasttyper og behandlingsmulighederne for 
plastmaterialet. Denne undersøgelse gjorde os opmærksomme på vigtigheden af, at kende 
det indsamlede plasts vej igennem kredsløbet, således materialet undgår at blive forurenet. 
Udover arbejdet med at skabe den mest fordelagtige indsamling af plast, har der også været 
fokuseret på hvordan plastaffaldet kan komme tilbage til eventet i en ny form. Derfor er der 
blevet udviklet en prototype på en bakke, hvor tanken er at den skal fremstilles af genanven-
deligt plast. 
 
Et gennemgående tema for hele projektet er vidensdeling i den forstand, at den viden projek-
tet har skabt deles med eventgæster, andre kommuner og eventarrangører. Dette skyldes, at 
der med projektet er et ønske om at kommunikere, hvorfor det giver mening af sortere sit 
affald.  

Den overordnede konklusion på projektet er, at det godt kan lade sig gøre at involvere borger-
ne og de frivillige i øget affaldssortering til events i det offentlige byrum.  
Det kræver dog et specifikt materiel, da standard sækkestativer ikke løser opgaven med af-
faldssortering. Med udviklingen af Herning Eventbox, som i sig selv indbyder til affaldssorte-
ring, lykkes det at ændre borgernes adfærd gennem kommunikation og nudging.  
Rent praktisk kræver en øget affaldssortering, at flere af kommunens afdelinger samarbejder 
på tværs, for at håndtere et øget antal fraktioner. Det lykkes i projektet, bl.a. fordi planlægnin-
gen kunne integreres i de eksisterende procedurer.  

Projektet anskueliggjorde også, at der kan skabes et lukket og sporbart kredsløb. I øjeblikket 
findes der dog kun én virksomhed i Danmark, som kan modtage blandet snavset plastaffald, 
granulere, vaske og lave det om til pellets (piller af plast til brug i plastproduktion).  

Udfordringen er at sikre, at den blandede plastfraktionen fra events kan eftersorteres for ikke-
plast-emner, hvilket kræver yderligere udvikling af modtageranlæg. Det kan ikke lade sig gøre, 
at holde en 100% ren plastfraktion til events - der vil altid være en lille del mad- og restaffald. 
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2. Introduktion til projektet 

Til events bliver der på kort tid genereret store mængder af affald - herunder plastemballage 
fra blandt andet ølkrus. Herning Kommune vil gerne tage ansvar for, at plasten bliver indsam-
let og genanvendt i et cirkulært system. Som noget nyt har kommunen valgt fra april 2017 at 
tilbyde et affaldssorteringssystem til alle events afholdt i kommunen. Affaldssorteringssystemet 
hedder Eventbox og består af specialdesignede affaldsspande, der sammen med en tilpasset 
kommunikation til eventdeltagere og frivillige signalerer, at affald er ressourcer og vigtigst af alt 
– giver eventgæsterne mulighed for at affaldssortere. Med afsæt i den bæredygtige omstilling 
og med introduktionen af det nye affaldssorteringssystem, er ideen til dette projekt startet, da 
Herning Kommune ønsker at sætte fokus på indsamlingen af plastemballage til events.  
 
I 2017 er Aarhus Kulturhovedstad, hvilket vil sige, at der i løbet af året bliver afholdt masser af 
events i hele regionen. Dette så Herning Kommune som et potentiale til at få skabt opmærk-
somhed og kommunikation om øget genanvendelse af plastemballageaffald. I april 2017 af-
holdte Herning Kommune Off Road Kulturfestival, som var et af årets største events i kommu-
nen. Derfor var det en unik mulighed for, at introducere et nyt indsamlingssystem, 
hvor indsamling af plastemballageaffald indgår, og vise at det godt kan lade sig gøre, at skabe 
et plastkredsløb, hvor affald fra events kobles sammen med den kommunale struktur for af-
faldshåndtering. 
 
Projektets overordnede formål er derfor, at skabe opmærksomhed på indsamlingen af plast-
emballage, kommunikere om genanvendelse af plastemballage til borgere og frivillige samt 
undersøge, hvordan kommunen kan etablere et kredsløb for den indsamlede plastemballage. 
For at fuldende plastkredsløbet skal der designes en prototype på en ny plastemballage lavet 
af genanvendeligt plast. Den overordnede idé med det nye design er, at den kan bruges på 
alle events i Herning Kommune, hvor det giver mening, men også til events i hele landet. De-
signet er derfor tænkt som et design andre kommuner, festivaler og events kan tage til sig. 
Ydermere er formålet med projektet også at skabe erfaringer og nye samarbejder, der kan 
bidrage til viden om indsamling af plastemballage ved events samt større viden om værdikæ-
den og dens synergier. Denne viden skal deles med andre kommuner og de forskellige led i 
plastindustriens værdikæde, så de kan få gavn af projektets erfaringer.  
 
Projektets formål tydeliggør, at projektet henvender sig til flere forskellige målgrupper. Det 
henvender sig til gæster og frivillige på events, som er direkte involveret i projektet, fordi de er 
med til at sortere plasten. En anden målgruppe er plastproducenter, som inddrages i design- 
og produktionsfasen af Eventbox samt prototypen af en ny plastemballage. En tredje mål-
gruppe er events, som igennem formidlingen af dette projekt bliver opmærksomme på, at det 
rent praktisk kan lade sig gøre, at implementere et indsamlingssystem til plastemballageaffald. 
En sidste målgruppe er andre kommuner, der ønsker at tage et større miljøansvar ved at få 
indsamlet den plastemballage der bliver brugt til events i kommunen og dermed skabe øget 
genanvendelse af affaldsressourcerne.  
 
Med udgangspunkt i projektets baggrund, formål og målgruppe er der udarbejdet en række 
aktiviteter, som skal sikre projektets afvikling. I nedenstående afsnit er projektets aktiviteter 
præsenteret.   
 
1) Projekt kick-off - Opstart af projektet og formøde med forventningsafstemning og detaljeret 
projektplanlægning. 
 
2) Produktion af eventbox - Fra projektets begyndelse igangsættes design og produktion af 
affaldssystemet - Eventbox - så det er klar til at blive introduceret i april 2017.   
 
3) Indsamlingsworkshop - Projektets forskellige parter samles til en workshop, hvor fokus er 
på at designe et indsamlingssystem, der bedst muligt kan leve op til to formål:  
 
1. At gøre indsamlingen nem og realistisk for deltagere og frivillige til events/festivaler.  
2. At indsamle plastemballage der kan oparbejdes og genanvendes bedst muligt 

af plastindustrien efterfølgende.  
 
4) Forundersøgelse - For at forenkle processen udvælges senere én type plastemballage, 
som skal indsamles separat til events. Inden denne type udvælges, skal genanvendelsesmu-
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lighederne for de forskellige typer af plastemballage først kortlægges. Nogle typer plastembal-
lage kan være besværlige at oparbejde og genanvende, så for at sikre projektets succes, 
laves denne forundersøgelse og udvælgelse. På baggrund af undersøgelsen bestemmes 
også eventuelle supplerende samarbejdspartnere til design- og produktionsfasen. 
 
5) Kommunikation - Til indsamlingen af plastemballagen under events skal der udvikles for-
midlingsmateriale både til Eventbox og rundt om på eventpladsen. Formidlingen skal oplyse 
deltagere og frivillige om, at plastemballage indsamles med det specifikke formål at lave luk-
kede kredsløb og ny plastemballage. Derudover laves der løbende pressemeddelelser som 
formidling af processen og formålet bag, som kan være med til at skabe en begejstring for 
projektet.  
 
6) Test af indsamlingen af plastemballage - Indsamlingen af plastemballagen foregår primært 
til Off Road-events i april og maj 2017. Det er hensigten, at plastemballage skal indsamles til 
flere events løbende, men indsamlingen testes for alvor af her og vil også give den første 
mængde emballage til at lave prototyper med.  
 
7) Design og produktion af prototype for ny plastemballage - Når den indsamlede plast er 
oparbejdet kan designfasen for prototypen starte. Designfasen vil især inddrage led i plastem-
ballage-værdikæden for at indtænke og overkomme eventuelle barrierer i både design og 
produktion. Der har ikke på forhånd været defineret en bestemt type plastemballagetype som 
bliver slutproduktet i det lukkede kredsløb. I stedet har processen været åben, således at 
plasttypen har været med til at afgøre, hvad der kan lade sig gøre.  
 
8) Afsluttende vidensdeling og afrapportering til Miljøstyrelsen - Afslutningsvis samles erfarin-
gerne fra projektet i en rapport til Miljøstyrelsen og i en pixibog til andre kommuner og værdi-
kæden i plastindustrien.  
 
De ovenstående aktiviteter er blevet udført i løbet af projektet, og de har på hver deres måde 
bidraget til projektets udformning. I denne rapport vil projektets forskellige aktiviteter blive 
præsenteret igennem rapportens resterende afsnit, for på den måde at tydeliggøre, hvilken 
viden projektet har givet os.  
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3. Eventbox 

Eventbox er en affaldssorteringsløsning til events, der gør det 

muligt for gæster at sortere deres affald til events. Systemet be-

står af skraldespande til forskellige fraktioner med dertilhørende 

kommunikation. Den grundlæggende tanke bag Eventbox er, at få 

skabt en adfærdsændring hos eventgæster og eventarrangører, 

så affaldssortering bliver en naturlig del af eventstrategien. I ne-

denstående afsnit vil designet af Eventbox og den dertilhørende 

kommunikation blive præsenteret.  

3.1. Design 
Eventbox er udviklet som en indsamlingsløsning, der er tilpasset det specifikke behov, der er 
på festivaler- og eventpladser. Helt overordnet er formålet med Eventbox at få skabt en ad-
færdsændring hos eventgæsterne, hvor affaldssortering til en naturlig del af adfærden til 
events. Ydermere er formålet også at få eventarrangører til at arbejde med et cirkulært af-
faldskredsløb.  
 
Formen og størrelsen af Eventbox-spandene er skabt ud fra den forudsætning, at spandene 
skal være nemme at håndtere, opbevare og transportere. Spandene er koniske. De er større i 
bunden end i toppen, hvilket gør at de kan stables oven på hinanden. På den måde optager 
de mindst mulig plads både når de står på et lager, og når de skal transporteres hen til en 
eventplads. Ydermere er formen og størrelsen på Eventbox også formgivet, så det er nemt at 
få posen med affald op af spanden og fastgøre pose, så den ikke falder ned. Derudover er der 
også tænkt over, hvordan man skal løfte en enkelt spand. Der er lavet to huller i siden af 
spanden, hvor det er muligt at få en hånd ind i hver side og dermed løfte Eventbox-spanden. 
Hullernes placering og spandens højde gør, at Eventbox er forholdsvis let at flytte til en ny 
position. 
 
Der er udviklet tre forskellige Eventbox-spande til Herning Kommune, som muliggør en sorte-
ring i tre forskellige fraktioner. Den ene er til indsamling af metalaffald, den anden til plastikaf-
fald og den tredje til restaffald. De to Eventbox-spande til metal- og plastikaffald er hvide, 
mens Eventbox-spanden til restaffald er sort. Grunden til farveforskellen er, at de hvide skal 
signalere renhed og dermed sortering, hvilket kommunikerer, at disse fraktioner er en vigtig 
ressource og ikke beskidt affald. Den sorte spand signalerer det modsatte – en usorteret og 
beskidt fraktion, der bliver brændt og ikke genanvendt. Udover farverne på spandene er der 
også forskel i indkasthullerne i låget til spandene. Indkasthullet til metal er udformet som en 
metaldåse, plastik er udformet som et plastikbæger og restaffald er udformet som en affalds-
pose, som også er det nye nationale piktogram for restaffald. Farverne på lågene til de genan-
vendelige fraktioner er malet i farverne fra det nationale piktogramsystem. Indkasthullerne er 
lavet 3 dimensionelt, for bl.a. at fange brugernes blik. Der er også arbejdet med at udnytte 
indkasthullerne til montering af selvlysende bånd.  
 
De tre forskellige typer Eventbox-spande er produceret i Danmark hos Silkeborg Plast. Der er i 
alt blevet produceret 100 stk. Eventbox-spande, hvor de hvide spande er lavet af jomfruplast, 
mens de sorte spande er lavet af genanvendeligt plast. Alle plastplader er produceret i Danmark. 
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Visualisering af Eventbox 

 

 

Visualisering af Eventboxs 3 dimensionelle indkasthul med mulighed for lys  

 
3.2. Kommunikation 
For mange er affaldssortering ved events et nyt begreb, og det kræver dermed en tydelig 
kommunikation, for at få gæsterne til at bruge spandene korrekt. Derfor er det særlig vigtigt, at 
det fremgår tydeligt af designet, hvad der skal i hvilken spand, og hvad der sker med det ind-
samlede affald. Der er både kommunikeret med ord (fraktionsnavn og hjælpetekster) og ikoner 
for at vise, hvad der skal i den enkelte spand. Ikonet og ordet øverst på spandene viser begge 
hvilken fraktion, der skal i den pågældende spand, mens teksten nederst på spanden mere 
uddybende fortæller, hvad der må og ikke må komme i spanden. Eksempelvis står der på 
Eventbox-spanden til Metal; “JA TAK, Øldåser, Sodavanddåser, Alt andet metal; NEJ TAK, 
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Restaffald”. Som nævnt er spandens indkastshul tilpasset den enkelte fraktion (se billeder fra 
ovenstående afsnit). Selve udformningen af indkastet passer til den specifikke fraktion på den 
måde, at den er skåret ud som toppen af ikonet. Herved understøtter indkasthullet både frakti-
onsnavn og ikon. På bagsiden af Eventbox er den enkelte fraktions kredsløb illustreret igen 
både via ord og ikoner, så det tydeligt fremgår hvad der sker med affaldet, når det ryger videre 
i kredsløbet. Alle ord, ikoner samt kredsløb er aftagelige folier, hvilket gør at Eventbox-
spandene kan skræddersyes til det enkelte events behov og krav. Derudover er det også 
muligt at lave nye låg med unikke indkasthuller, der passer til det pågældende events fraktio-
ner. 
 

 

Visualisering af kredsløbene på bagsiden af de tre forskellige Eventbox-fraktioner 

 
Udover grafikken på selve spandene er der også udviklet separate skilte med samme grafik til 
de større containere, hvor Eventbox-spandenes indhold tømmes over i. Dette skal sikre at 
Eventsbox-spandenes indhold kommer over i den rette container og dermed kan sendes vide-
re til genanvendelse. Oversigten over de forskellige fraktioner til containerne ligger som bilag 
1.  

 

For yderligere at sikre, at affald bliver behandlet korrekt, og at gæsterne får den rigtig vejled-
ning, er der udviklet en Eventbox-vejledning til de frivillige. Vejledningen har to funktioner, hvor 
den på den ene side skal minde de frivillige om, at holde øje med om fraktionerne er korrekt 
sorteret inden de fylder de fyldte sække over i de større containere. Og på den anden side er 
en brugervejledning til, hvordan de skal håndtere Eventbox i forhold til isætning af poser og 
tømning, så man belaster ryggen mindst muligt. Eventbox-vejledningen ligger som bilag 2. 
Udover vejledningen til de frivillige, så er der også udviklet formidlingsmateriale omkring af-
faldssorteringen på eventet til stadeholderne. Materialet formidler, hvorfor det er vigtigt at 
netop de også affaldssortere samt hvilke fraktioner de skal sortere affaldet i. Sorteringsvejled-
ningen blev udformet således, at der nederst på siden var et tydeligt overblik med ikoner de 
fraktioner, som der sorteres i. Se sorteringsvejledningen i bilag 3 

 

3.3. Synergien mellem kommunikation og design 
Som ovenstående også viser, så har både design og kommunikation en stor betydning for 
Eventbox. De to områder er på hver sin måde med til at skabe udgangspunktet for en ad-
færdsændring hos både gæster, frivillige og eventarrangører. Eventbox gør det nemt for beg-
ge målgrupper at træffe et valg om at affaldssortere uden, at det bliver det besværlige valg. 
Kommunikation på og omkring Eventbox tydeliggøre, hvordan Eventbox skal anvendes, og 
hvorfor det giver mening at affaldssortere. De designmæssige beslutninger omkring formgiv-
ningen af Eventbox sikrer, at spandene er nemme at bruge og håndtere både af gæsterne, de 
frivillige og eventarrangørerne. Den tætte relation mellem kommunikationen og Eventbox er i 
fællesskab med til at nudge eventgæsterne til at affaldssortere. På den måde er begge indsat-
ser med til at skabe det bedst mulige fundament for en god og nem affaldssortering. 
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4. Indsamlingsworkshop 

Som optakt til Off-Road arrangementet, blev der afholdt en workshop, som havde til formål at 
få hele teamet bag Off-Road til at tage ejerskab og byde ind med gode muligheder og idéer til 
bæredygtige elementer til arrangementet. Til denne workshop deltog repræsentanter fra na-
bokommunerne Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Holstebro. Fra Herning 
Kommune deltog Driftsafdelingen, Vejafdelingen, By, Erhverv og Kultur, Biblioteket, Genbrug 
og affald, Miljøkoordinator, innovationsmedarbejder og repræsentanter fra eventnetværket. 
  
I forlængelse af denne workshop valgte Herning Kommune bl.a. at sætte fokus på produktion 
af nye spande til events, som skulle afløse de gamle trådstativer. Samtidig skulle der kigges 
på en bedre affaldssortering, med særlig fokus på indsamling af plast. 
  
Til præsentationen af den nye Herning Eventbox, blev der afholdt en workshop for repræsen-
tanter fra Herning Kommunes Driftsafdeling, Vejafdeling, By, erhverv og kultur, Genbrug og 
affald og kommunens miljøkoordinator. 
 
På workshoppen blev der udviklet et detaljeret kredsløbsværktøj, hvor de forskellige led i 
plastaffaldets vej i forhold til den lokale håndtering. Værktøjet er løbende blevet opdateret. 
  
Kredsløbet er beskrevet i følgende 15 forskellige led: 
  

 Udvælgelse af flaske til indkøb 

 Køb af vare i emballage 

 Indsamling efter brug 

 Første tømning/håndtering 

 Samling i container 

 Fragt til genbrugsplads 

 Genbrugsplads sender videre 

 Fragt til sortering 

 Sortering i hård og blød plast 

 Rengøring 

 Sælges til genanvendelse 

 Granulat laves af fraktioner 

 Omsmeltning 

 Salg af rene fraktioner 

 Design og produktion af ny emballage 
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Kredsløbsværktøjet  
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5. Forundersøgelsen 

Som en vigtig del af projektet er der blevet foretaget en forundersøgelse af de forskellige 
plasttyper, og hvilke der typisk bliver brugt til emballager til events. I bilag 4 side 1 er der en 
oversigt over de forskellige plasttyper vi har undersøgt.  
 
I samme bilag på side 2 er der en liste over forskellige plastemballager, og hvilken plast de er 
fremstillet af. Dette skal være med til at give et overblik over hvilket materiale, der er til stede i 
de pågældende emballager, da dette er afgørende for, hvordan de kan genanvendes. I forbin-
delse med undersøgelsen af de specifikke emballagetyper talte vi med flere forskellige aktør 
inden for plastindustrien. Et gennemgående tema for samtalerne med de forskellige plastaktø-
rer omhandlede vigtigheden af plastens sporbarhed, for at den kan genanvendes til ny plast. 
Dette skyldes, at man skal kunne spore eventuelt forurening undervejs (bilag 4, side 3). Derfor 
er det vigtigt at kende den indsamlede plastemballage vej igennem kredsløbet, så man sikrer 
at den ikke bliver blandet med andet plast eller affald.   
 
Udover undersøgelsen af plasttyper og emballager indeholder forundersøgelsen også en 
kortlægning af sorteringsanlæg, oparbejdere og producenter. I forbindelse med denne under-
søgelse har vi været ude at besøge forskellige sorteringsanlæg, for at se hvordan de fungere, 
og for at undersøge hvorvidt det er muligt at afsætte vores indsamlede plast. Vi besøgte No-
mi4s, og så deres nye plast sorteringsanlæg, og vi besøgte også Dansk Affaldsminimering i 
Langå. Forskellen på de to anlæg er at Nomi4s er et kommunalt anlæg, og Dansk Affaldsmi-
nimering er en kommerciel aktør. En af de ting vi fandt frem til var, at der er store udfordringer 
i afsætningen af plastaffald, da mange kommunale anlæg har travlt og er lovmæssigt bundet 
til kun at behandle/eftersortere plastaffald fra egne borgere. Samtidig er der også den udfor-
dring, at plastaffaldet på disse anlæg ikke kan vaskes, hvilket er et krav for at det kan blive 
genanvendt, og der kun ganske få virksomheder i Danmark som gør dette. Vi har fundet frem 
til to. Den ene er Aage Vestergaard Larsen, som kun modtager ensartede erhvervsaffald til 
vask og granulering. Den anden er Dansk Affaldsminimering som både modtager erhvervsaf-
fald og husholdningsaffald til vask, sortering og granulering.  
 

 

Billede fra Nomi4s’ nye anlæg 
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Billede fra Nomi4s’ nye anlæg  

 

Billeder fra Dansk Affaldsminimerings nye anlæg  
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En anden udfordring vi stødte på i forundersøgelsen var, at mange kommuner sortere plastaf-
fald fra uden at vide, hvor det til sidst ender. Sporbarheden stopper og der stilles ikke krav til 
videre dokumentation. Plastisk affald bliver ofte solgt videre til en mellemhandler, som sælger 
det videre til en ny mellemhandler osv. på den måde ophører sporbarheden af plastaffald 
typisk. En måde at imødekomme denne udfordring er ved at lave et lukkede kredsløb, hvor 
man ved, hvad plastaffaldet bliver anvendt til.  
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6. Testindsamling af plast  

I april 2017 blev Off-Roadeventet i Herning Kommune afholdt. Til dette event blev Eventbox 
for første gang afprøvet hvilket gjorde, at der til dette blev indsamlet plast fra eventgæsterne 
og stadeholderne. Testen af indsamling af plast til event har givet en masse erfaringer både i 
forhold til selve indsamlingen, men også i forhold til det efterfølgende arbejde med håndterin-
gen af plastaffaldet. For at beskrive de erfaringer projektet har gjort sig under test indsamlin-
gen på Off Road 2017 er kredsløbsværktøjet, som blev udviklet til indsamlingsworkshoppen, 
blevet brugt (se kapitlet: “Indsamlingsworkshop”). Projektets erfaringer er derfor inddelt i de 15 
forskellige led, som eksisterer i kredsløbet.  

 
Udvælgelse af flaske/krus til indkøb 

Det lå på forhånd i Off-road arrangementet, at der skulle være en grøn og bæredygtig profil. 
Derfor blev det naturligt at undersøge muligheden for grønne indkøb, bæredygtig transport og 
affaldssortering. Via det ny-etablerede eventnetværk, har vi erfaret, at det er svært at få den 
grønne profil og bæredygtigheden tænkt ind. Der kan være både praktiske og økonomiske 
udfordringer. Men viljen er der, så der skal arbejdes med små fremskridt og de lavthængende 
frugter. 
  
Køb af vare i emballage 

Da Off-road arrangementet var et åbent arrangement, betød det, at der kunne komme alt 
muligt affald i event-boxene. Dvs. at der ud over de plastkrus, tallerkener og vandflasker, der 
kunne købes ved boderne, også kunne være udefra kommende plastik i beholderne. Ved 
lukkede arrangementer/festivaller er det muligt at have indflydelse på den type affald der ge-
nereres. 
  

Indsamling efter brug 

Det plastik som borgerne valgte at komme i event-boxen til plastik var korrekt sorteret. Dvs. at 
der ikke var madaffald, dåser og andet i. Der var bare en mindre mængde plastik end forven-
tet, hvilket kunne skyldes, at borgerne i stedet valgte at komme det i event-boxen til restaffald. 
Det er det sikre valg for borgeren, når vi på event-boxen skriver, at det indsamlede plastik skal 
være rent. 
  

Første tømning/håndtering 

Til Off-road havde vi engageret frivillige til løbende at tømme event-boxene. De frivillige skulle 
samtidig være synlige i bybilledet så borgerne kunne spørge om råd og vejledning. En vigtig 
erfaring var, at der både skal være en mundtlig introduktion/vejledning og en papirudgave til 
de frivillige at forholde sig til. For at undgå at de genanvendelige fraktioner skulle blive fejlsor-
teret, fandt vi ud af at der skulle skiftes poser inden aftenarrangementet hvor brugerne havde 
fokus på andet end affaldssortering. 
 

Samling i container 

Når de frivillige havde tømt event-boxene, skulle det være nemt at aflevere dem i en større 
container som var egnet til transport. Ved mindre arrangementer kan der anvendes alm. con-
tainere og ved større arrangementer kan der anvendes komprimatorer. Vores erfaring fra 
Offroad var, at der også var behov for tilsyn med at de frivillige anvendte containerne rig-
tigt.  Det er meget vigtigt at containerne er monteret med store skilte som er vejrbestandige, så 
det hele tiden er synligt, hvor de forskellige fraktioner skal fyldes i.  
  

Fragt til genbrugsplads 

Samlecontainerne blev kørt til Herning kommunes genbrugsplads, hvor der blev foretaget et 
skøn over muligheden for at genanvende de indsamlede fraktioner. Plasten blev afleveret i 
containeren med blandet plast. Et alternativ til dette kunne være at indsamle plasten som rene 
plastfraktioner som folie (LDPE) og PET (vandflasker og ølkrus) og aflevere det på genbrugs-
pladsen 
  

Genbrugspladsen sender videre 

Herning Kommune er medejer af affaldsselskabet AFLD, som modtager en stor del af det 
affald der genereres via genbrugspladserne i Herning. Plastik er en af de fraktioner som af-
sættes via AFLD. På genbrugspladserne sorteres plastik i hhv. PP-plast (eks. Havemøbler), 
HDPE (hård blandet plast) og LDPE (folier). Det blandede plast fra Off-road blev afleveret ved 
AFLD i en plansilo sammen med blandet plast fra de andre kommuner i AFLD. 
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AFLD sorterer ikke på det blandede plast, men presser det i baller og samler en tonnage der 
kan fylde en lastbil. AFLD har oplyst, at det blandede plast fra Off-road er afsat i starten af maj 
til firmaet DAPA, som opkøber plast. 

DAPA sorterer ikke videre på det ballede plast, men afsætter til endnu en mellemmand, som 
opkøber både i Danmark, Sverige og Tyskland. DAPA afsætter til endnu en opkøber, som 
sælger plasten til forskellige virksomheder i Polen, hvor plasten bliver sorteret og granuleret 
(sortering kræver en del manuelt arbejde). Virksomheder i Polen afsætter primært til den loka-
le plastindustri i Polen, som producerer forskellige former for plastprodukter. 
Plast til genanvendelse kan eksporteres ud af landet som grøntlistet affald. 
  
Det blandede plast fra Off-road i Herning blev via 2 opkøbere solgt til den polske virksomhed 
Revo-plast i Krakow. Virksomheden sorterer, neddeler og vasker plasten, inden den granule-
res og afsættes lokalt i Polen til plastvirksomheder. 
  
Hvis plastkredsløbet skulle styrkes, så man undgår at plastaffaldet bliver sendt udenlands, er 
der følgende alternativer: 

 Alternativ 1: AFLD kunne afsætte rene fraktioner direkte til oparbejdning i DK. 

 Alternativ 2: Den blandede plast kunne køres til sortering på Nomi´s centralsorteringsanlæg, 
hvor de reneste fraktioner afsættes til oparbejdning i DK – resten forbrændes. 

 Alternativ 3: En ny aktør i affaldsbranchen for plastaffald er Dansk Affaldsminimering. De har 
i sommeren 2017 etableret et helt nyt vaskeanlæg til snavset plast, som betyder at vi kan 
holde mængderne i Danmark. Dansk Affaldsminimering vasker, grovsorterer plasttyperne og 
granulerer dem og sender det videre til genanvendelse primært i Danmark. 

  

Fragt til sortering 

Opkøber af det blandede plast 
  

Sortering i hård og blød plast 

Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 
  

Rengøring 

Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 
  

Sælges til genanvendelse 

Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 
  

Granulat laves af fraktioner 

Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 
  

Omsmeltning 
Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 

  

Salg af rene fraktioner 

Modtager- eller oparbejdningsanlæg i Danmark eller Europa 
  

Design og produktion af ny emballage 

Producenter af plastemballage 
  
Her fra er kredsløbet sluttet, da næste element i cirklen er indkøb af plastemballage, og derfor 
starter kredsløbet forfra igen.  
 
Testen af indsamling af plast på Off Road har givet projektet en masse brugbar viden om 
hvordan affaldssorteringen af plast fungerer i praksis. Overordnet viser testen, at det er muligt 
at indsamle plast til åbne events og efterfølgende få det sendt til genanvendelse. Testens 
erfaringer har vist os, at det kræver tid at skabe en adfærdsændring hos eventgæsterne i 
forhold til affaldssortering. Jo oftere de støder på affaldssortering til event, jo mere trygge 
bliver de også i forhold til hvilket affald, der skal i hvilken spand. Samtidig har testen også 
givet et indblik i hvor den genanvendte plast bliver sendt hen, og dermed fået os til at opstille 
tre alternativer til, hvordan man kan opretholde sporbarheden af plasten ved at laden den blive 
genanvendt i Danmark.  
 



18   Miljøstyrelsen / Cirkulært system til plastemballage fra events  

 

 

 

Eventbox på Off Road 2017  

 

 

Eventbox på Off Road 2017  
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Eventbox på Off Road 2017 
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7. Prototype på en 
plastemballage 

Formålet med at designe en ny plastemballage er, at skabe et artefakt som kan fremstilles af 
genbrugsplast, og dermed på sigt kunne skabe et lukket kredsløb. På den måde kan det ind-
samlede plast komme tilbage til det event, hvor det er indsamlet, blot i en ny form og vise 
eventgæsten, at det nytter at sortere affaldet til genanvendelse. 

 

For at skabe et unikt design indgik vi samarbejde med designeren H.C. Bauer, der er kendt for 
sine Kähler-designs (www.hcbauer.com).   
 
Prototypen på en ny plastemballage fremstillet af genbrugsplast er en bakke, hvis form og 
funktion er skabt, så det bliver lettere at hente flere øl, tallerkner med mad, kaffe mv. på én 
gang. Den grundlæggende tanke bag designet er, at den skal kunne håndteres med en hånd 
uden at det kræver ekstra koncentration. Herved er bakken også formgivet, så der er en god 
balance, hvad enten der er en øl og en tallerken eller 5 øl. Måden dette er opnået, er ved at 
lave et greb på undersiden af bakken, der gør den stabil, og giver brugeren en bedre føling 
med bakkens bevægelse. Grebet er formet på den måde, at den passer til håndens finger-
spidser, så man kan placere sine fingre i bakken og dermed få bakken til at sidde bedre fast. 
Herved bliver risikoen for at spilde eller tabe bakkens indhold minimeret, da bakken følger 
kroppens bevægelser. 
 
Udover, at bakken er formgivet til at skabe en større stabilitet, så muliggør enhåndshåndterin-
gen også, at bakken kan bruges som bord idet man har den ene hånd fri til at tage sin øl eller 
spise sin mad. På den måde er det muligt at stå op at spise, hvis man ikke kan finde et ledigt 
bord. Herved får bakken to funktioner, da den kan anvendes til at transportere mad og drikke, 
og den kan bruges som bord. 

 

 

 

Visualisering af bakken  

 

http://www.hcbauer.com/
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Visualisering af bakken med to ølkrus og to tallerkener  

 

 

Visualisering af bakken med to ølkrus og to tallerkener 
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8. Vidensdeling 

Igennem projektets forskellige aktiviteter er der blevet oparbejdet 

ny viden og nye erfaringer i forbindelse med affaldssortering med 

særlig fokus på plastaffald. En vigtig del af dette projekt er, at de-

le denne nyerhvervede viden og erfaringer med andre således, at 

de kan inspireres til at gøre det samme og dermed tage del i 

håndteringen af blandt andet plastaffald. Vidensdelingen er hen-

vendt til to målgrupper - eventarrangørerne og eventgæsterne. 

Grunden til opdelingen af målgruppen er, at de to gruppe anven-

der event konteksten forskelligt, og derfor har brug for forskellige 

viden. På baggrund af dette har vi udviklet to forskellige typer 

materialer, som skal informere målgrupperne om affaldssortering. 

I nedenstående to afsnit er de forskellige typer materialer beskre-

vet.  

8.1. Årsopsamling 
Årsopsamling henvender sig primært til eventarrangører i hele Herning Kommune og kan 
samtidig bruges som inspiration rundt om i landet. Formålet med årsopsamling er at informere 
om affaldssortering og mere specifik affaldssortering til events. Derfor skal årsopsamling tyde-
liggøre, hvorfor det giver mening at affaldssortere og hvorfor det især giver mening at gøre det 
til events. Derudover skal årsopsamling også være med til at vise, hvordan affaldssorteringen 
kan blive en del af en kommende eventstrategi.  
 
Årsopgørelsen er bygget op omkring de forskellige affaldsgenanvendelseskredsløb, man kan 
inkorporere i affaldssorteringen til et event og er samtidig en affaldsopgørelse/rapport, som 
Herning Kommune vil bruge til deres indsats for flere grønne event og det dertil nyoprettede 
grønne eventnetværk. I 2017 går vi selvfølgelig i dybden med plastikaffaldskredsløbet, da 
Herning Kommune igennem netop dette projekt har oparbejdet en masse viden og erfaring 
omkring indsamlingen og genanvendelsen af plasten og tanken er, at bogen løbende opdate-
res med flere affaldskredsløb som fx Papir og Pap, Metal, Glas, Træ, Organisk, Rest brænd-
bart m.v. Årsopsamling vil derfor udvikle sig fra år til år og dermed blive mere indholdsrig, idet 
der løbende bliver indsamlet ny viden omkring sortering af nye affaldstyper. Et værktøj som 
alle eventarrangører i det grønne eventnetværk og Herning Kommune kan bruge til at formidle 
deres indsats.  
 
Nedenstående billeder viser et uddrag af årsopsamlingen.  
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Årsopsamling – forsiden 

 

 

Årsopsamling – Plastikkredsløbet 
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Årsopamling – De øvrige fraktioner 

 

8.2. Banner 
Banneret er formidling rettet til gæster på grønne events i Herning Kommunes. Formålet med 
banneret er at kommunikere om affaldssortering til gæsterne, så de bliver bevidste om, hvorfor 
affaldssortering og genanvendelse af affald giver mening. 

 

 

Banner til events 
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9. Next step 

Projektet er afsluttet men har åbnet op for en videre proces for at 

skubbe udviklingen videre i Herning Kommune.  

9.1. Modtageanlæg 
Kontakten med Dansk Affaldsminimering bliver fulgt op med et besøg på virksomheden med 
deltagelse af relevante personer fra Herning Kommune og AFLD, der er kommunens affalds-
selskab. 
 
 

9.2. Design/produktet 
Vi er ved at undersøge en pris på produktion af “Herning-bakken” og har dialog med andre 
aktører, der muligvis ønsker at gå med i en produktion heraf. 
 
 

9.3. Eventbox 
Eventboxene er vel modtaget i kommunen og vil fortsat blive brugt til relevante events. 
 
 

9.4. Grønt Event Netværk 
Det etablerede eventnetværk i Herning Kommune kører videre. Her afholdes flere årlige mø-
der, hvor aktørerne kan inspirere hinanden samt tale om fælles indsatsområder.  
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https://plast.dk/spoergsmaal-svar-kemi-plastflasker-drikkevand/
https://plast.dk/spoergsmaal-svar-kemi-plastflasker-drikkevand/
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1. Ikoner til container 
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2. Eventbox-vejledning 
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3. Sorteringsvejledning 
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4. Forundersøgelse  
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Cirkulært system til plastemballage fra events  

Projektets tager sit udgangspunkt i en eventkontekst. Dette skyldes, at der til 
events ofte bliver generet store mængder af usorteret affald på forholdsvis kort tid. 
Dette projekt er nærmere bestemt forankret i Herning Kommune, og derfor er om-
drejningspunktet events i kommunen. Det overordnede formål for projektet er, at 
finde frem til, hvordan plastaffald bedst muligt kan indsamles og genanvendes til ny 
plastemballage. Mere specifik har projektet arbejdet med at undersøge, hvordan 
kommunen kan etablere et kredsløb for indsamlet plastemballage ved events. I den 
forbindelse har projektet også haft fokus på at skabe opmærksomhed på indsam-
lingen af plastemballage samt at kommunikere om genanvendelse af plastemballa-
ge til eventgæster og frivillige, da begge er vigtige aktør i indsamling af plastaffaldet 
til events.  

 


