
Erfaringer med 
tekstilindsamling
Solrød Kommune



§ Beholder-indsamling
§ Pose-indsamling
§ Erfaringer med de forskellige typer poser
§ Indsamlingsleddet kan påvirke afsætningen



Poseindsamling og beholderindsamling
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Tømning hver 
8. uge med 
ladbil

Tømning hver 
8. uge med 
komprimator-
bil



Beholderindsamlingen d. 22 september 2021

24 beholdere
Fyldningsgrader:

• 50 % helt fyldt
• 4 % var ⅔ fyldt
• 8 % var ½ fyldt 
• 29 % var ¼ fyldt
• 8 % var ⅓ fyldt

Fugt*:

• Registreret i 17 
% af
beholderne     
(4 ud af 24)

Synlige
fejlsorteringer

• Registreret i 33
% af beholderne
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*Ved 1 beholder var det vurderet, at der var afleveret fugtigt tekstilaffald.
Ved 1 beholder var låget faldet af beholderen.



Beholderindsamlingen d. 22 september 2021

Det lærte vi..

• Enten er beholderen helt fyldt eller minimalt fyldt. En tese kan være, 
at borgere afleverer meget af gangen, når de benytter containeren 
(oprydnings-effekt).

• Fugt skyldes oftest, at borgeren har afleveret fugtigt/vådt tekstil.
• De observerede fejlsorteringer er: dyner, gulvtæppe, beskidte klude 

eller viskestykker, tomme plastflasker og dåser.
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Poseindsamling
”De 3 pose-typer” 
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ARWOS-pose med ”tunger” Pose med klæb Almindelig pose – lukkes med 
knude



ARWOS-pose med ”tunger”
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● Cirka 15-20 liter

● Leveret i rulle

● Fire snipper, der kan bindes
● Gennemsigtig

Afprøvet i 2-3 mdr. i forsøgsområde 

med cirka 35 husstande



Data fra vores forsøgsindsamling:
Observationer af ARWOS-poser til tekstiler efter aflevering

Registrering
Antal 
poser 
i alt

Posen er åben Knuden er løs Revner og 
huller

Fugtig, våd eller 
beskidt

antal % antal % antal % antal %
2. (ARWOS-
pose) 28 0 0% 13 46% 6 21% 1 4%

3. (ARWOS-
pose) 17 5 29% 4 24% 0 0% 1 6%

5. (ARWOS-
pose)* 11 1 9% 0 0% 2 18% 0 0%
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Pose med klæb

● Cirka 25 liter

● Leveret enkeltvis

● Klæbelukning
● Huller i bunden mhp. at kunne 

komprimeres

● Rødlilla tone magen til piktogrammet

● Info-tryk på om, at genbrugelige 
tekstiler skal afleveres til organisationer i 
stedet

Afprøvet i ca. 2 mdr. i forsøgsområde med 
ca. 35 husstande
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Data fra vores forsøgsindsamling:
Observationer af Poser med klæb til tekstiler efter aflevering

Registrering
Antal 
poser 
i alt

Posen er åben Knuden er løs Revner og 
huller

Fugtig, våd eller 
beskidt

antal % antal % antal % antal %
4. (pose med 
klæb) 9 8 89% - - 2 22% 0 0%

5. (pose med 
klæb)* 12 3 25% 0 0% 0 0% 0 0%
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Almindelig pose – lukkes 
med knude
● Cirka 20 liter

● Leveres i rulle á 10 stk.

● Knudelukning

● Gennemfarvet rødlilla magen til piktogrammet

● Info-tryk på om, at genbrugelige tekstiler skal 
afleveres til organisationer i stedet

● 45 my LDPE, 240/80 mm x 650 mm med 60 % 
regenerat

Udrullet i driftsfasen til ca. 7.000 husstande
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Skraldemandens kommentarer til pose der lukkes med knude
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Det er rart, at poserne 
er farvet, så jeg kan se 
på afstand, om der er 

noget til mig

Sommetider kan jeg 
mærke, der er sko i, men 

jeg må jo ikke kigge i folks 
affald, og jeg kan ikke se 

det gennem posen 

Folk ”gemmer” nogle 
gange poserne bag 
skraldespanden, og 
så er de svære at se

Der er mange, der har 
bundet knuder på 

poserne nu, hvor det 
har regnet i nat

Der er meget håndtering i den her 
ordning. Og spildtid med at bakke 
en stor bil ned af en smal strandvej 

for at hente en enkelt pose



Udlevering af poser til borgerne

Overvejelser

● Hvordan sikrer vi, at borgerne har 
det antal poser, de skal bruge? Dvs. 
ikke for mange og ikke for få?

● Hvor ofte skal de udleveres?

● Hvem skal udlevere?

● I hvilken situation skal de udleveres?

● Hvor mange skal de have af 
gangen?

Den valgte løsning

● Én rulle á 10 poser

● Udleveres 1 gang om året ved 
husstanden

● Skraldemændene betales for den 
ekstra årlige udlevering

● Indsamlingsbilen har ikke ekstra 
poser med til udlevering

● På Rådhuset kan udleveres poser til 
”borgere med en god begrundelse”
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Indsamlingsleddet påvirker afsætningen (containere)

● Tekstilaffaldet i containerne skal være tørt og rent, når det afleveres – ellers kan 
det smitte af på det andet i containeren

● Låget på containeren skal holde tæt for regn – og holdes lukket til daglig

● Regn fra containerens låg kan løbe ned i komprimatorbilen ved tømning

● Der skal altid benyttes en ”tør” indsamlingsbil, dvs. helst fra pap eller papir, for 
at undgå afsmitning fra bilens inderside til tekstilerne

● I regnvejr fyldes ”skuffen” på komprimatorbilen med vand

● Tømning i regnvejr gør tekstilaffaldet fugtigt, når det tømmes fra containeren
● Aflæsning af uindpakket tekstil kan medføre, at det bliver vådt eller beskidt
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Indsamlingsleddet påvirker afsætningen (poseindsamling)

● Tekstilaffaldet skal være rent og tørt i poserne, og poserne skal være lukket tæt 
til, for at det forbliver tørt og rent mens det står på fortovet

● Der kan komme udfordringer med klunsere, der åbner poserne, selvom de var 
korrekt lukket, da de blev stillet ud

● Tømningen i sig selv medfører ikke, at tekstilerne bliver våde eller beskidte, hvis 
de er lukket til

● Hvis poserne er våde eller beskidte udenpå, kan det eventuelt smitte af på 
tekstilaffaldet, når poserne sprættes op i afsætningsleddet
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