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1. BAGGRUND

Københavns Kommune har i forbindelse med
udarbejdelsen af sin Ressource- og Affaldsplan
for 2019-2024 (RAP24) efterspurgt viden om
københavnernes adfærd og hverdagsflow.
Denne viden tiltænkes at skulle understøtte
udviklingen og prioriteringen af indsatser i
planen, der øger genbrug og genanvendelse,
og fremmer dele, leje- og bytteordninger.
Både på europæisk og nationalt plan forventes
det, at der kommer nye ambitiøse målsætninger for op imod 65-70 % genanvendelse af det
kommunale affald1. Samtidig har Københavns
Kommune en vision for 2050, om en by uden
affald. For at nå de ambitiøse mål og få en
højere genanvendelse, skal der blandt andet
igangsættes nye tiltag og initiativer, der kan
understøtter borgerne i nemt at sortere i forskellige affaldstyper.
Fra flere europæiske storbyer ser det ud til, at
der er opnået højere genanvendelse, hvis borgerne har haft mulighed for at aflevere flere
steder. Det kan være mere praktisk for nogle
borgere, at aflevere affaldet på vej ti larbejde
eller indkøb. Derfor er det værd at undersøge
potentialet for affaldssortering, ved at give borgerne flere muligheder for at
1

Teknik og Miljøforvaltningen - Dokumentnr.
2017-0202644-3

aflevere affald i eksempelvis nedgravede
affaldsbeholdere i vejarealer og på genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.
Samtidig ønsker Københavns Kommune, at
undersøge hvordan de kan hjælpe borgerne
med at affaldsforebygge gennem direkte
genbrug og dele- og bytteaktiviteter2.
I den forbindelse efterspørges viden om borgernes vaner og adfærd; om deres forbrug af ting
og disse tings indtræden i ressourcekredsløb.
Denne viden kan fremadrettet underbygge
og udvikle af initiativer, der giver borgerne
muligheder for at øge genbrug og deltage
mere i dele- og bytteordninger.
For at understøtte Københavns Kommune i
arbejdet med RAP24, har Naboskab udført en
større brugerundersøgelse af københavnernes
hverdagsflow, adfærd og praksisser i forhold til
affaldssortering, fremme af ressourcekredsløb
og deres kendskab til nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer. Denne rapport er skrevet
på baggrund af de resultater og data, som
undersøgelsen har tilvejebragt.

2

Regeringens Advisory Board for Cirkulær
Økonomi (juni 2017) foreslår også en reducering af
affaldsmængderne med 15 % frem mod 2030.
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2. FORMÅL

Rapporten er udført efter anmodning fra Teknik
og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Formålet med rapporten er at præsentere
og analysere den indsamlede viden fra brugerundersøgelsen, sålede at denne viden kan
hjælpe Teknik og Miljøforvaltningen med at
prioritere, understøtte og begrunde initiativer
i RAP24 indenfor genbrug, genanvendelse og
fremme af ressourcekredsløb.
Formålet med brugerundersøgelsen, der ligger
til grund for denne rapport, var at opnå mere
viden om borgernes adfærd, hverdagspraksisser, ønsker og behov i forhold hvilke faktorer,
der gør det nemt for borgerne at affaldssortere
og nemt deltage i dele-, leje- og bytteordninger. Undersøgelsen har været opdelt i tre dele,
der har undersøgt hvert sit tema:
1.
2.
3.

4

Affaldssortering
Cirkulær økonomi og fremme af
ressourcekredsløb og
Nærgenbrugsstationer og
genbrugsstationer.

3. RAPPORTENS OPBYGNING OG INDHOLD

Rapporten er opdelt i tre analyseafsnit, der
præsenterer temaerne3. Før analysen beskrives
undersøgelsens resultater, udførsel, undersøgelsesområder og metoder. For hvert analyseafsnit
præsenteres datamateriale og metode kort.
Således kan de tre analyseafsnit læses separat
fra hinanden, hvis ønsket.
Hvert afsnit indledes med en opsummering af
resultater og konklusioner. De tre afsnits konklusioner udgør tilsammen rapportens samlede konklusioner og resultater. I det følgende beskrives
kort hvad de tre analyseafsnit handler om, samt
hvilke undersøgelsesspørgsmål de behandler.

1.
Afstand og affaldssortering
i byrummet
Dette afsnit handler om borgernes daglige
adfærd, ruter og flow i forhold til hvad der gør
det lettere for borgerne at affaldssortere.
Afsnittet behandler og belyser følgende undersøgelsesspørgsmål:

Dette afsnit beskriver og analyserer borgernes
nuværende adfærd, i forhold til cirkulær
økonomi (genbrug, bytte og dele), samt
hvilke barrierer og muligheder, der er for at
fremme borgernes deltagelse.
Analyse del 2 behandler og belyser
følgende undersøgelsesspørgsmål:

Viden om fremme af
ressourcekredsløb

Viden om affaldssortering

Hvor langt
går og vil
borgerne gå
med affaldet?

Hvad virker
for borgerne
og hvad gør
det nemt?
3

2.
Borgernes deltagelse
i cirkulær økonomi

Hvad er
hverdagsflowet:
Hvor, hvornår og
hvordan er det
lettest?

Hvor giver det
mening for
borgerne at
affaldssortere?

Undersøgelsen og rapportens hovedvægt er på
del 1 omkring affaldssortering.
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Hvad gør
det nemt
at deltage
i genbrug-,
dele- og
bytteordninger?

Hvad er
borgernes
forhold til
produkter ift.
pris, kvalitet,
ejerskab og
adgang?

Hvornår vælger
borgerne
genbrug /
nykøb / dele /
bytte?

Hvad er
adgang og
afstands
betydning for
deltagelse
i cirkulær
økonomi?

3.
Nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer
Dette afsnit fokuserer på Københavns
nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer
og præsenterer viden om borgernes kendskab,
behov og ønsker dertil. Del 3 af analysen
belyser følgende:

Viden om nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer

Hvad er
borgernes
kendskab
til dem?

Hvilket affald
er det logisk
for borgerne,
at bruge
dem til?

Er der borgere,
der ikke bruger
dem, men som
reelt gerne vil?

Hvad kunne
få borgerne
til at bruge
dem mere?
Er der noget
de savner?

4. UNDERSØGELSENS UDFØRSEL

Undersøgelsen fandt sted i uge 47 - 51 i 2017 på
16 udvalgte områder i København fordelt på
fem forskellige typer lokationer: To miljøstationer,
tre glascontainere, tre nærgenbrugsstationer,
tre genbrugsstationer og fem storcentre.
Målgruppen for brugerundersøgelsen var
borgere bosat i Københavns Kommune. Der er
i alt indsamlet 602 spørgeskemabesvarelser og
foretaget 40 mini-interview i byrummet samt
15 længerevarende interviews med borgere i
deres hjem. I de adspurgte besvarelser og
interview, er der så vidt muligt taget højde for
Københavns demografiske sammensætning
med hensyn til køn og alder.
Lokationerne er udvalgt sammen med
Københavns Kommune med henblik på at
sprede undersøgelsen over forskellige bydele.
Undersøgelsen dækker følgende bydele og områder i København: Nørrebro, Indre By, Valby,
Amager, Østerbro, Nordhavn og Nordvest.

602 totale spørgeskemabesvarelser
15 kvalitative interviews
(45-60 min.)
40 mini-interviews
(5-10 min.)
130 timers
observationer
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4. UNDERSØGELSENS UDFØRSEL
Navn

Område

Antal
besvarelser

Navn

UNDERSØGELSE DEL 1 OG 2
SMARTE MILJØSTATIONER
Sjællandsgade Miljøstation
Wesselsgade Miljøstation
GLASCONTAINERE
Kultorvet
Christianshavn Torv
Borgergade / Dronnings Tværgade
NÆRGENBRUGSSTATIONER
Møllegade Nærgenbrugsstation
Nordhavn Nærgenbrugsstation
Hørgården Nærgenbrugsstation

UNDERSØGELSE DEL 1 OG 2 I ALT

Område

Antal
besvarelser

UNDERSØGELSE DEL 3

Nørrebro
Nørrebro

93
41
52

Indre By
Christianshavn
Indre By

99
33
39
27

Nørrebro
Nordhavn
Amager

101
36
33
32

NÆRGENBRUGSSTATIONER
Møllegade Nærgenbrugsstation
Nordhavn Nærgenbrugsstation
Hørgården Nærgenbrugsstation
GENBRUGSSTATIONER
Borgervænget Genbrugsstation
Kulbanen Genbrugsstation
Bispeengen Genbrugsstation
STORCENTRE
Amager centret
Magasin
Spinderiet
Østerbro centret
Nørrebro Bycenter

293

UNDERSØGELSE DEL 3 I ALT

7

Nørrebro
Nordhavn
Amager

109
41
36
32

Østerbro
Valby
Frederiksberg/NV

100
33
33
34

Amager
Indre By
Valby
Østerbro
Nørrebro

100
27
24
19
19
11

309

4. UNDERSØGELSENS UDFØRSEL

Smarte miljøstationer

Glascontainere

Nærgenbrugsstationer

I Wesselsgade og Sjællandsgade på Nørrebro er der hvert
sted opsat 8 nedgravede affaldsbeholdere på vejarealet, hvor
borgerne kan aflevere til dagrenovation, pap, glas, metal, plast
og papir. Miljøstationen i Sjællandsgade blev opført i 2015 og
tilhører boligforening A/B Pegasus. Miljøstationen i Wesselsgade
blev opført i 2013 og ejes i dag af Københavns Kommune.

Der blev udvalgt tre steder med glaskuber: Kultorvet,
Borgergade og Christianshavn Torv. Valget faldt på disse steder,
da Indre By og Christianshavn har udfordringer med affaldshåndtering, typisk pga. små gårde. Ved Kultorvet er der foruden
glas, også opstillet beholdere til pap, metal og papir.

Undersøgelsen har inkluderet de tre nærgenbrugsstationer
Hørgården, Nordhavn og Møllegade. De tre nærgenbrugsstationerne har både været del af brugerundersøgelsens del 1,
hvor vi har undersøgt borgernes forhold til affaldssortering og undersøgelsens del 3, hvor vi har undersøgt borgernes brug, behov
og eventuelt ønskede forbedringer til nærgenbrugsstationerne.

SMARTE MILJØSTATIONER

GLASCONTAINERE
Kultorvet, Indre By
Christianshavn Torv, Christianshavn
Borgergade / Dronnings Tværgade, Indre By

33
39
27

GLASCONTAINERE
Møllegade Nærgenbrugsstation, Nørrebro
Nordhavn Nærgenbrugsstation, Nordhavn
Hørgården Nærgenbrugsstation, Amager

36
39
27

Total

99

Total

100

Sjællandsgade Miljøstation, Nørrebro

41

Wesselsgade Miljøstation, Nørrebro

52

Total

93
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4. UNDERSØGELSENS UDFØRSEL

Genbrugsstationer

Storcentre

De tre genbrugsstationer: Borgervænget, Bispeengen og
Kulbanen; blev udvalgt til undersøgelsen for at spørge borgerne
om, hvad de primært brugte genbrugsstationen til, hvilket
affald de kom med og havde behov for og hvad der kunne
gøres bedre.

De fem storcentre blev udvalgt for at spørge tilfældige
københavnere om deres kendskab til nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer til undersøgelsens del 3. De fem storcentre er: Amager centeret, Østerbro centret, Nørrebro
centeret, Magasin og Spinderiet

Borgervænget Genbrugsstation, Østerbro

33

Kulbanen Genbrugsstation, Valby

33

Bispeengen Genbrugsstation, Frederiksberg/Nordvest

34

STORCENTRE
Amager centret, Amager
Magasin, Indre By
Spinderiet, Valby
Østerbro centret, Østerbro
Nørrebro Bycenter , Nørrebro

Total

100

Total

GENBRUGSSTATIONER
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27
24
19
19
11
100

5. METODER

Brugerundersøgelsen har kombineret en
kvalitativ og kvantitativ tilgang for både at
belyse københavnernes hverdagspraksisser
og flow mere generelt, og samtidig kunne
gå i dybden med borgernes opfattelser, vaner
og adfærd. Undersøgelsens primære metoder
er spørgeskemabesvarelser, mini-interview
og observationer i byrummet samt længere
kvalitative interview hjemme hos borgerne.

Spørgeskema og mini-interview

Observationer

Kortlægning af afstand

Vi udfyldte spørgeskemaer med borgerne i
byrummet mens de affaldssorterede. Her
stillede vi dem 4 korte spørgsmål om, hvor langt
de havde gået og ville gå for at affaldssortere,
samt hvor de kom fra og skulle hen. Herudover
var der 3-4 ekstra spørgsmål, hvis vedkommende havde tid. Pointen med denne fremgangsmåde var at få borgerens svar i den specifikke
situation, hvor de netop havde båret deres
affald en vis afstand. Denne metode formodes
at give et mere nuanceret og retvisende billede, end hvis borgerne havde udfyldt et online
spørgeskema hjemmefra. Flere gange førte
besvarelserne over i korte samtaler og miniinterview af 5-10 minutters varighed, hvor vi
stillede borgerne et par yderligere spørgsmål.

I forbindelse med spørgeskemabesvarelserne
og mini-interviewene foretog vi observationer
af, hvordan borgerne affaldssorterede; hvilket
affald de medbragte; og hvordan det transporteres. Derudover noterede vi tidspunkt på dagen, cirka antal besvarelser i timen, samt
andre relevante observationer, som for eksempel overfyldte beholdere eller affald, der var
placeret ved siden af affaldsbeholderne.

Vi bad borgere, hvor afstanden var længere
end ca. 50 meter fra bopæl til sorteringsordning, om at oplyse vejnavn og husnummer.
Efterfølgende tjekkede vi afstanden på Google
Maps. Dette gav os en mere præcis angivelse
af den reelle afstand, fremfor borgernes eller
vores subjektive skøn. Vi vurderede dog, at
afstande under 50 meter kunne estimeres præcist nok uden Google Map. For at undersøge
hvor langt borgerne var villige til at bære deres
affald, valgte vi at spørge, om de ville gå
dobbelt så langt. Vi formoder, at det var nemmere for borgeren at forholde sig til og svare
på dette spørgsmål, fremfor at komme med
et subjektivt skøn for, hvor meget længere, de
kunne forestille sig at gå.
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5. METODER

Kvalitative interview

Interview udførsel

Research af tidligere undersøgelsel

Der blev foretaget 15 interviews i borgernes
hjem af ca. 60 minutter hver. Interviewdeltagere blev rekrutteret face-to-face i byrummet i
forbindelse med den kvantitative dataindsamling. Fem af interviewdeltagerne var specifikt
valgt fordi de ikke affaldssorterer, eller ikke
gik op i det4.1Formålet med metoden var at
supplere de kvantitative svar med mere
dybdegående og kvalitative indsigter, som
ikke kunne tilvejebringes i de små korte
interaktioner med borgerne i byrummet.
Interviewene var opdelt i to dele, hvor den
første del omhandlede hverdagsflow med
fokus på affaldssortering, og den anden del
omhandlede adfærd, valg, forbrug i forhold
til bytte, dele og genbrugsaktiviteter.

Interviewene var bygget op omkring en åben
og bred tilgang, der skulle sikre, at borgerne
fortalte dét, der lå dem mest på sinde i forbindelse med deres affaldshåndtering, fremfor de
emner vi specifikt spurgte ind til. Til første del af
interviewet medbragte vi kort over området,
borgerne boede i. Formålet var, at borgerne
kunne tale frit om daglige ruter, afstande og
mulige steder for affaldssortering i byrummet.
Til anden del af interviewet havde vi medbragt
et skema, hvor vi sammen med borgeren
udfyldte deres deltagelse i dele-, bytte- og
genbrugsaktiviteter. I skemaet udfyldte borgerne, hvor (eksempelvis Den Blå Avis, genbrugsbutikker og byttecentre), hvad (bøger, tøj,
køkkenservice, møbler osv.) og hvordan (nyindkøb, genbrug, bytte, dele, låne). Formålet var
at kortlægge adfærd og vaner på området
samtidig med, at der førtes en fri dialog med
borgeren herom.

Inden vi gik i gang med at lave dataindsamling,
undersøgte vi tidligere rapporter om affaldssortering og borgernes deltagelse i cirkulær
økonomi. Der er lavet flere undersøgelser om
sortering i køkkenet, og hvilke udfordringer og
forhindringer der er. Angående affaldssortering,
har vi blandt andet gennemgået rapporter fra
Trashy People (2015), Social Action (2015) og
Miljøpunkt Indre By (2017). For cirkulær økonomi
har vi inddraget Den Blå Avis (2016), Miljøstyrelsen (2017) og Concitos (2015) rapporter
på området. På baggrund af det eksisterende
materiale, har vi i højere grad fokuseret på
hverdagsflow, afstand, samt de udfordringer,
der ellers findes i hverdagen i forhold til sortering
og brug af dele-, bytte- og genbrugsordninger.
Disse temaer har været mindre belyst i de tidligere undersøgelser. Enkelte resultater og indsigter fra denne undersøgelse vil blive suppleret af
de tidligere undersøgelser.

4

Vi lavede en kort screening i forhold til hvor mange
fraktioner borgeren sorterede i. Hvis borgeren kun smed
ud i 1-2 fraktioner (for eksempel restaffald og glas) var
de godkendte til interview.
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Kapitel

6.
ANALYSEN, 1. DEL
- Afstand og
affaldssortering
i byrummet
12

Afstand og affaldssortering i byrummet

Metode og fremgangsmåde

I dette afsnit belyser og analyserer vi den
indsamlede data i forhold til, hvad afstand
og hverdagsflow betyder for sortering og
aflevering af affald. Det vil sige borgernes
daglige rutiner, adfærd og ruter i relation til:
hvor, hvornår og hvordan affaldssortering
foregår. Afsnittet er opdelt i tre dele:
1.
2.
3.

Analysens del 1 tager udgangspunkt i 293
spørgeskemabesvarelser, 40 mini-interview og
130 timers observationer indsamlet ved de to
miljøstationer på Nørrebro, de tre glascontainere i Indre By og de tre nærgenbrugsstationer:
Hørgården, Nordhavn og Møllegade. Herudover indgår 15 længerevarende kvalitative
interview.

Afstand,
Hverdagsflow og
Hvad gør det nemt

De 293 kvantitative spørgeskemabesvarelser er
indsamlet gennem værktøjet SurveyXact. Data
er bearbejdet og analyseret i statistikprogrammet SPSS. Vi har bearbejdet de kvalitative
interviews og observationer fra undersøgelsesstederne, ved at kode materialet efter tre
temaer: hverdagsflow, afstand og hvad der gør
det nemt.

Viden om affaldssortering

Hvor giver det
mening for
borgerne at
affaldssortere?

Hvad virker for
borgerne
og hvad gør det
nemt?

Hvad er
hverdagsflowet:
Hvor, hvornår
og hvordan
er det lettest?

Hvor langt går
og vil borgerne
gå med
affaldet?

I analysen kombinerer vi indsigter fra de kvantitative besvarelser med de kvalitative observationer og interviews. Vi mener, at denne fremgangsmåde bedst belyser københavnernes
hverdagsflow, adfærd og forhold til afstand i
forbindelse med affaldssortering.
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6.1. Resultater 1. del

Overordnet set, så skal affaldssortering være
noget borgerne kan “indrette” så nemt som
muligt i de daglige gøremål og handlinger,
så det ikke opleves som noget ekstra, men
noget der kan ordnes på vej fra A til B. Afstand
er en væsentlig faktor, men ikke den afgørende, for hvor langt borgerne vil bevæge sig for
at benytte sorteringsordninger i byrummet eller på nærgenbrugsstationer. Her spiller ruten,
mængden af affald og transportmiddel også
en vigtig rolle.

1. Afstand
• Borgerne bevægede sig i gennemsnit 249 m.
for at aflevere affald. De fleste bevægede
sig 80 m (median).
• 80 % af borgerne gik til sorteringsordningen
og heraf gik 42 % mellem 0-60 m.
• Gennemsnitsafstanden til fods er 132 m og
de fleste gik 60 m (median).
• Borgere til fods under 1 km har gået 95 m og
og de fleste gik 50 m (median).
• Gennemsnitsafstand gået for sorteringsordninger: Miljøstation (56 m), glascontainere
(140 m), nærgenbrugsstationer (553 m).
• 66 % svarer, at de gerne vil gå dobbelt så
langt - de har i gennemsnit gået 83 m. Den
dobbelte afstand er 166m.
• 24 % svarer, at de ikke vil gå dobbelt så langt
for at sortere - de har i snit gået 121 m.

2. Hverdagsflow
• Aflevering i byrummet er lettere for nogle
borgere. Det er lettest hvis det er på ruten
og man kan aflevere affald til alle fraktioner
samme sted.
• De fleste interview respondenter vil gerne
bevæge sig 2-3 gange længere, hvis aflevering kan ske på ruten.
• 75 % affaldssorterer i forbindelse med at de
skal ud i byen. Heraf skal 25 % handle ind.
• 10 % synes det ville være nemmere at kunne
aflevere foran eller ved supermarkedet.
• 52 % synes det er nemmest, hvor de afleverer
affald lige nu og 44 % synes i gården.
• Pap opleves som mest besværligt at transportere og aflevere til sorteringsordninger.
• Borgernes holdning til afstand afhænger af
deres nuværende “referencepunkt”. Derfor
er det muligt, at borgerne faktisk vil gå længere, end de umiddelbart giver udtryk for.
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3. Hvad gør det ellers nemt?
• Affaldssortering på det samme sted: Affaldssortering skal helst foregå det samme sted, så
borgerne ikke skal flere forskellige steder hen.
Uanset om det er i gården eller på gaden, så
er det nemmere for borgeren når alle sorteringsmuligheder tilbydes det samme sted.
• Et system i køkkenet: Der skal være sammenhæng mellem sortering i hjemmet og i byrummet. Mere plads eller et system til affaldssortering, ville gøre det nemmere for borgerne
at tage fraktionerne med ud af døren på vej
til arbejde, indkøb, ærinder osv.
• Kommunikation, oplysning og viden: I en
travl hverdag skal der lidt til for at man
ikke kan overskue affaldssortering, og den
mindste tvivl kan føre til at borgerne fejlsorterer (ubevidst). Borgerne efterspørger mere
viden om affaldssortering, så der ikke opstår
tvivl. Mere oplysning og viden kan gøre
det nemmere ved at aflive myter om affaldssortering og “nudge” borgerne til korrekt
affaldssortering.

6.1. Resultater 1. del

Vores vurdering af den nemmeste
løsning for borgeren:
• Har nem adgang til alle fraktioner ved
affaldsskakte, gården eller i byrummet.
• At alle fraktioner og sorteringsmuligheder
er samlet ét sted.
• Afstanden er omkring 60 meter og ikke
længere end 166 meter.
• At skiltningen er tydelig og informerende.
• At det ligger på eller tæt på ens
daglige ruter.
• At man har plads i køkkenet og/eller et
godt system til sortering.
• At man nemt og hurtigt kan finde
nødvendig viden og information.
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6.2 Afstand og affaldssortering

I dette afsnittet gennemgår vi, hvilken betydning afstanden til affaldsbeholdere har for
borgerne, når de skal affaldssortere i hverdagen. Afsnittet kigger blandt andet på forskellen
på transportmiddel (gåben, cykel eller bil) og
hvad sammenhængen er mellem, hvor langt
borgeren er gået, og hvor langt de vil gå for at
aflevere affald.
Den gennemsnitlige afstand borgerne bevæger sig fra hjemmet til affaldsbeholder er 249
meter. Dette tal inkluderer borgere, der går,
cykler og kører i bil. De fleste borgere bevæger
sig omkring 80 meter (medianværdien) for at
affaldssortere.
Tabel 1 viser fordelingen af respondenter i forskellige afstandsintervaller. Af tabel 1 kan vi aflæse at fem ud af ti har bevæget sig under 100
meter. Cirka en tredjedel har transporteret sig
mellem 100 og 300 meter. Afstanden borgerne
har bevæget sig hænger også sammen med
transportformen. 80 % har gået med deres affald, mens 15% cyklede og 6% kørte i bil.

Tabel 1
Afstand til
affaldsbeholder

Andel
respondenter

Antal
respondenter

“Så langt jeg kan
gå uden at skulle tage
overtøj på”
Borger 37 år, Nørrebro

0-59 m

42%

123

60-99 m

9%

25

100-199 m

23%

68

200-299 m

11%

32

300-499 m

6%

17

”Kan ikke forestille mig
at cykle med det. Det
skal være tæt på hjem”

500-1999 m

8%

22

Borger, 26 år, Nørrebro

2000-8500 m

2%

6

Total

100%

Alle transportformer.

293

”3-400 meter væk er det
ikke noget problem.
Jeg skal kunne gøre det
på min cykel”
Borger, 45 år, Nordhavn

“Jeg kører gerne
flere kilometer i bil for
at sortere affald”
Borger, 63 år Christianshavn
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6.2 Afstand og affaldssortering

Figur 1 Transportmidler til affaldssortering

Figur 2A Gennemsnitsafstand i fordelt på ordninger
600

500

400

Til fods, 80%

300

Bil, 6%
200

Ladcykel, 3%
Cykel, 12%

100

293 observationer. Andele er angivet i afrundede procenter.

0
Borgere til fods gik i gennemsnit 132 meter fra bolig til affaldsbeholder for at
aflevere affald. For de fleste er distancen omkring 60 meter (medianværdi).
Dette gennemsnit hives op af fire borgere, der går mere end èn km. Ser vi kun på
de borgere, der går under én km, er gennemsnittet 95 meter og medianværdien
er 50 meter. I det følgende ser vi på afstanden fordelt på sorteringsordninger.

Smart miljøstation

Glascontainere,
Indre By

Nærgenbrugsstation

293 besvarelser. Alle transportformer. Gennemsnitlig afstand i meter fordelt
på de tre ordninger.
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6.2 Afstand og affaldssortering

Figur 2B Gennemsnitsafstand fordelt på transport og ordninger
Gående

Cyklister

Bilister

1200

1000

800

600

400

200

0

Smart miljøstation

Nærgenbrugsstation

Glascontainere, Indre By

293 besvarelser. Gennemsnitlig afstand i meter for gående, cyklister og bilister, fordelt på ordninger.
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Total

Alle

Figur 2A viser differencen mellem afstand
fra ordning til ordning, og Figur 2B viser mere
specifikt gennemsnitsafstand for hver transportform på ordningerne. Nærgenbrugsstationerne
har den største radius, hvilket skyldes flere benytter cykel og bil. Ved nærgenbrugstationerne kommer enkelte borgere i bil, der i snit kører
omkring én kilometer, hvilket trækker gennemsnittet op. Borgerne cykler også omkring én kilometer i snit for at komme til nærgenbrugsstationer, og det er også her borgerne har gået
længst - 265 meter i gennemsnit. Afstanden til
miljøstationerne er den korteste, hvilket skyldes
at langt størstedelen var borgere til fods. Det
samme gælder for glascontainerne.

6.2 Afstand og affaldssortering

Figur 3 viser gennemsnit afstadne for alle
undersøgelsesstederne. Vi kan se, at brugerne
af Møllegade Nærgenbrugsstation bevæger
sig længst. Møllegade tiltrækker dog også de
allernærmeste beboere. Mange af de adspurgte fortæller, at de bruger Møllegade til den
daglige affaldssortering, fordi containerne
i deres egen gård er fyldte eller dårligt tilgængelige. I disse tilfælde benytter borgerne
Møllegade som backup eller en “reservestation”, som en kvindelig borger i 40’erne
kaldte den. Nordhavns nærgenbrugsstation
har et gennemsnit på 215 meter, hvilket vi
tolker som, at affaldsfraktionerne primært
bruges af Nordhavns beboere.
Willscaping har tidligere lavet en undersøgelse
for Københavns Kommune af, hvilken afstand
borgere har tilbagelagt for at komme til to
nærgenbrugsstationer på Nørrebro, henholdsvis Gartnergade og Møllegade. På næste side
sammenligner vi Willscapings tal for
Møllegade med denne undersøgelses.

Figur 3: Afstand fordelt på alle undersøgelsessteder

1000

800

600

400

200

0

Wesselsgade

Sjællandsgade

Kultorvet

293 besvarelser. Alle transportformer.
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Borgergade

Christianshavn
Torv

Nordhavn

Hørgården

Møllegade

Alle

6.2 Afstand og affaldssortering

Gående afstand til Møllegade nærgenbrugsstation

Afstand

Willscaping
[ukendt årstal]

Naboskab 2017

<100 m

23%

17%

100-500 m

54%

44%

500-1000 m

12%

11%

1-2 km

8%

22%

3-5 km

0%

3%

5-10 km

4%

3%

Total

100%

100%

Willscaping har 45 besvarelser, mens denne undersøgelse har 36 besvarelser.
Vi finder, at undersøgelserne har det samme hovedresultat:
Omkring halvdelen af borgerne bevæger sig mellem 100 meter og 500 meter
til Møllegade nærgenbrugsstation.
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6.2.1 “Ville du bevæge dig dobbelte så langt?”

I det følgende belyser vi borgernes tilbøjelighed
til at ville gå dobbelt så langt med deres affald i
forhold til hvor langt de går lige nu.
Samlet set vil omkring to tredjedele gerne
bevæge sig dobbelt så langt for at aflevere
affald. Vi formoder, at borgernes svar blandt
andet hænger sammen med, hvor langt de
lige har bevæget sig og hvilket transportmiddel de anvender. I det følgende kigger vi på
spørgsmålet i forhold til transportmiddel.

Figur 4: Vil du gå dobbelt så langt?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ja
(185 svar)

Nej
(74 svar)

Ved ikke
(19 svar)

21

Andet
(15 svar)

6.2.1 “Ville du bevæge dig dobbelte så langt?”

Figur 5: Villighed til at bevæge sig dobbelt
så langt fordelt på transportmidler
Ja

Nej

Ved ikke

Kigger vi på de 80 % respondenter til fods,
er det 66 %, der gerne vil gå dobbelt så langt
for aflevere affald. Denne gruppe har i snit
gået 83 meter til affaldsbeholderen. På den
baggrund kan vi estimere, at borgere til fods
i gennemsnit vil gå den dobbelte distance nemlig 166 meter.

Andet

Totalt
(293 svar)

Andet
(1 svar)

Ladcykel
(8 svar)

Cykel
(35 svar)

Bil
(16 svar)

Gåben
(233 svar)

Borgere til fods, der ikke vil gå dobbelt så
langt udgør 24 % af de adspurgte. Denne
gruppe har i gennemsnit gået 121 meter.
Vi kan forsigtigt konkludere, at omkring en
fjerdedel af borgerne ikke vil gå 242 meter
for at aflevere affald. I det følgende ser vi
på sammenhængen mellem: hvor langt
borgerne er gået; og hvorvidt de vil gå
dobbelt så langt eller ej.
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Tabel 3: Tilbagelagte afstande til fods
ift. om borgeren vil gå dobbelt så langt
Ja

Nej

Ved
ikke

Andet

Alle

Alle
(antal)

0-99

69%

22%

5%

4%

100%

104

100-299

64%

28%

5%

4%

100%

80

300 +

50%

31%

6%

13%

100%

16

Alle

66%

25%

5%

5%

100%

200

Alle
(antal)

131

50

10

9

Tabel 3 viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem, at jo længere borgeren har
gået, jo mindre er sandsynligheden for at de vil
gå dobbelt så langt. Dog er 50 % af dem der
har gået 300 meter eller mere stadig tilbøjelige
til at ville gå dobbelt så langt. I den næste figur
ser vi på tilbøjeligheden til at ville gå dobbelt så
langt, i forhold til ordninger.

6.2 Afstand og affaldssortering

Figur 6 viser at borgere, der siger “ja” til at
bevæge sig dobbelt så langt fordeler sig
forholdsvis jævnt på de tre forskellige affaldsordninger. Der er flest, der ikke vil gå dobbelt
så langt ved glascontainere i Indre By.
Men borgerne i Indre By har også bevæget sig
betydeligt længere (139 meter i gennemsnit)
end eksempelvis borgerne ved miljøstationerne
(59 meter) hvilket man kan se af figur 2A.
Som vi har set så afhænger afstanden, borgerne tilkendegiver at ville bevæge sig med affaldet af: den nuværende tilbagelagte afstand;
af hvilket transportmiddel de har brugt; og
hvilken ordning de benytter. I det næste afsnit
kigger vi nærmere på hvordan affaldssortering
også hænger sammen med borgernes hverdagsflow, herunder deres daglige ruter og rutiner, nuværende sorteringsmuligheder og hvilket
affald de skal sortere og transportere.

Figur 6. Borgere, der vil gå den dobbelte afstand fordelt på ordninger

Ja

Det kommer
an på

Nej

Ved ikke

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Smart
miljøstation

Nærgenbrugsstation

Glascontainere,
Indre By

Total

293 besvarelser. Kategorien “Det kommer an på…” dækker over
borgere, der vil gå den dobbelte længde hvis ordningen ligger på deres
vej, hvis de ikke skal bære for meget affald og andre overvejelser.
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6.3 Hverdagsflowet

Dette afsnit viser, hvordan borgerne oplever
affaldssortering som en del af deres hverdag,
der hænger tæt sammen med det daglige
flow og borgernes færden til og fra hjemmet.
Hvis affaldssortering skal være nemt for borgerne, er det afgørende, at affaldssortering passer
ind i deres dagligdag - herunder dén rute, de
bevæger sig fra hjemmet, ud i byrummet og
tilbage igen.

Hvornår affaldssorterer borgerne?
Størstedelen af de borgere, vi observerede,
afleverer affald om morgenen på hverdage
og om formiddagen i weekenden.
Særligt ved glascontainerne og på nærgenbrugsstationerne er aktiviteten højere i weekenden end på hverdage. Tabel 4 viser det
gennemsnitlige antal besvarelser vi fik i timen
på udvalgte tidspunkter.

Tabel 4
Tidspunkt

Aktivitetsniveau

Antal besvarelser
pr. time

Morgen: 07.00 – 08.30

Højt

ca. 6-7

Formiddag/tidlig
eftermiddag 10 - 15

Lavt

ca. 1-3

Eftermiddag: 15-18

Mellem

ca. 3-5

Aften: 18 - 22

Lavt

ca. 2-3

Weekend (formiddag)

Højt

ca. 8-10

I det næste ser vi på hvor borgerne bevæger sig fra og til i hverdagen, når
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6.3 Hverdagsflowet

Figur 7. Hvor kommer du fra lige nu?

Figur 8. Hvor er du på vej hen?

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Hjemmefra
(263 svar)

Arbejde
(12 svar)

Hente /
bringe børn
(1 svar)

Indkøb
(5 svar)

Fritidsaktivitet
(4 svar)

Andet
(8 svar)

Tilbage til
boligen
(72 svar)
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På arbejde
(51 svar)

Hente /
bringe børn
(8 svar)

Indkøb
(77 svar)

Til fritidsaktivitet
(18 svar)

Andet sted
(67 svar)

6.3 Hverdagsflowet

Af figur 7 kan vi se, at næsten alle borgerne
kommer direkte hjemmefra når de skal aflevere affald. Figur 8 viser, at kun hver fjerde borger
skal tilbage til boligen efter at have afleveret
affald. For 75 % er affaldssortering altså en
handling, der sker på vejen til enten supermarkedet, arbejdet eller andet5.1Som figur 7 viser,
så er indkøb den aktivitet flest borgeres skal
lave efter de har afleveret affald.

5

Eksempler på “Andet sted“ er: museum,
bibliotek, gåtur, biograf, besøge familie/venner
eller gå tur med hunden.
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6.3.1 Affaldssortering på vejen

- Jørgen på 52 fra Nordhavn

”[Jeg] vil kun gå længere,
hvis det er praktisk.
Altså det vil sige på vej
til det jeg skal lave. Så vil
jeg da gerne gå et par
hundrede meter [mere]”
- Mads på 31 år fra Østerbro

Et lignende synspunkt blev nævnt af 12 andre
af undersøgelsens interviewrespondenter.
En beboer i Wesselsgade fortalte, at han gerne
vil gå den dobbelte afstand (150 meter), hvis
det er i den rigtige retning for ham – ellers ikke.
Mere end 30 borgere, vi snakkede med i
byrummet, nævnte også, at hvorvidt de ville
gå dobbelt så langt, kom an på om det lå
på deres rute.

Det er ikke overraskende, at Mads vil gå
længere, hvis affaldsbeholderen er på vejen.
Men det er overraskende, hvor meget længere
han vil gå i byrummet, i forhold til gården
(10-20 meter), hvis det er praktisk i forhold til
hans hverdag. I figuren til højre har vi på en
forsimplet måde illustreret forskellen mellem de
to parametre afstand og rute.

Nemt for dem,
der ikke skal i
gården og direkte
ud i byen

Kun de mest
motiverede vil
gøre det

Stort set alle
kan være med hér

De mindst motiverede
tabes hér

Modsatte retning

Jørgen kan affaldssortere i alle fraktioner i sin
gård. Men Jørgen går i stedet til Nordhavn
Nærgenbrugsstation for at affaldssortere, fordi
det er på vejen til hans parkerede bil. Han har
cirka 20 meter ned i gården og omkring 100
meter til nærgenbrugsstationen. I dette tilfælde
er den faktiske afstand ikke afgørende for Jørgen, det afgørende er at det ligger på vejen.
Jørgen nævner selv, at affaldssortering skal
være noget, der kan ske på hans daglige rute
ind og ud af hjemmet.

Langt væk

På vejen

”Jeg skal ikke noget
i gården (…) Det skal
være noget jeg bare
lige gør på vejen”

I ovenstående citat ser vi, at Mads gerne vil gå
op til flere hundrede meter længere, så længe
det er praktisk for ham og på hans rute. Mads
afleverer pt. affald cirka 20 meter væk i gården,
men skal, ligesom Jørgen, ikke noget i gården.
Han tager for det meste direkte ud i byen når
han skal på arbejde, aflevere hans datter i vuggestue eller købe ind.

Tæt på

På baggrund af de kvalitative interviews og de
mange små mini-interviews og samtaler med
borgerne i byrummet, er det vores vurdering, at
de fleste borgere gerne vil bevæge sig mindst
2-3 gange længere, såfremt affaldssortering
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kan finde sted på ruten. Men hvis det ikke
ligger på ruten vil borgerne ikke gå længere.
Hvor langt borgerne vil gå med affaldet
afhænger også af typen af affald. Det ser vi
nærmere på i det følgende.

6.3.2 Typer af affald
Figur 9. Typer af affald

Vi kan se, at glas er det flest afleverer. Dette
afspejler, at ca. 1/3 af brugerundersøgelsen er
foretaget ved glascontainere. 72 borgere er
kommet med dagrenovation, hvilket primært er
borgerne ved Wesselsgade og Sjællandsgade,
der har den mulighed. Herefter er det pap, papir og plast flest borgere afleverer til sortering.
I det næste ser vi på hvordan borgerne typisk
transporterer deres affald.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pap
(52 svar)

Papir
(43 svar)

Glas
(145 svar)

Plast
(52 svar)

Metal
(24 svar)

Dagrenovation
(72 svar)

Elektronik
(9 svar)

444 svar fra 293 adspurgte. “Andet” dækker primært over storskrald og er fra de
besvarelser, der er indsamlet på nærgenbrugsstationerne. Andre fraktioner borgerne
har med på nærgenbrugsstationen er batterier, porcelæn, træ og tøj/tekstil.

Bioaffald
(1 svar)

Andet
(46 svar)

Affald der transporteres i cykelkurv.
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6.3.2 Typer af affald
Figur 10. Hvordan transporterer
borgeren selve affaldet?

Til dette spørgsmål har borgerne haft flere svarmuligheder. Mange har derfor både affald
“løst i hænderne” og i en pose. Svaret i “En
pose” er kun hvis affaldet bæres i en pose,
som det tages ud af. For eksempel en pose
med glas. Det er ikke en pose med dagrenovation, hvor det hele smides ud.

100%
90%
80%

De fleste borgere bruger en pose eller et stofnet. Som Jørgen, 52 år fra Nordhavn, fortæller:
”Begrænsningen for mig er ikke afstand, men
hvordan jeg transporterer det. Jeg har et net
at have det i. Det er meget nemt”. For mange af de adspurgte, som Jørgen, er afstanden
en mindre faktor, så længe man kan have det
hele i en pose eller et net. Vi observerede på
intet tidspunkt, at borgerne havde affaldet i
poser eller bokse, der var specifikt designet til
affaldssortering.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Løst i
hænderne
(89 svar)

En pose
(174 svar)

Kasse /
boks
(7 svar)
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Poser lavet
til affaldssortering
(1 svar)

Andet
(34 svar)

6.3.2 Typer af affald

Borgerne vi snakkede med i byrummet såvel
som interviewrespondenterne peger på pap
som det mest besværlige at komme af med.
Vi observerede at papcontainerne i enten
Wesselsgade eller Sjællandsgade var overfyldt
ved tre gange ud af ti besøg. Vi observerede to
gange, at pappet var blevet stillet ved siden af
containeren udenfor. I det følgende har vi listet
de tre pointer om pap, der oftest dukkede op i
interview og i dialog med borgerne:
1. Hullet til pap indkastet på de Smarte
miljøstationer er for småt til papaffald6.1
2. Pap er besværligt at bære i større mængder.
3. Pap er svært at bukke og pakke, så det
passer i containeren/indkastet.

“Pap er svært at
transportere og smide
ind gennem hullet [i
containeren]. Hullet er
simpelthen for småt”

En undersøgelse foretaget af Miljøpunkt Indre
By blandt 15 husstande pegede også på, at
borgere, der ikke har adgang til papcontainere,
ofte smider pap i restaffald, opmagasinerer det
eller kører det på genbrugsstationen (Miljøpunkt
Indre By 2017). Det antages, at de stigende
papmængder hænger sammen med den
øgede internethandel og pakkeforsendelser i
de seneste år.

- Freja på 35 fra Sjællandsgade.

6

30

Dette blev yderligere illustreret ved at mange borgere
havde placeret deres pap ved siden af containere.

6.3.3 Hvor giver det mening at affaldssortere?

“Jeg har tit tænkt, at det
ville være nemmere at
kunne smide det ude i
byrummet på vej ud og
købe ind eller når man
skal hente cykel (...)
Det er jo ikke fordi, det
er en stor handling at jeg
skal ind i gården, men
alligevel…”
- Kasper 31 år, Østerbro

Figur 11. Vil det være nemmere, hvis du kan affaldssortere…?

Størstedelen mener, at i gården eller det sted,
hvor de blev adspurgt, var det nemmeste sted
at affaldssortere. 10 % har svaret, at det ville
være nemmere for dem at kunne affaldssortere
ved en butik eller supermarked. Vi kan også se
på figur 8, at ca. 26 % af borgerne skulle ud og
handle i forbindelse med, at de affaldssorterede7.1I det næste ser vi på ovenstående spørgsmål i forhold til de forskellige ordninger.

100%
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40%
30%
20%

I de kvalitative interviews nævnte otte ud af
15, at de kunne forestille sig, at affaldssortere
andre steder i byrummet. Tre ud af de 15 vi
interviewede nævnte specifikt, at de ikke ville
benytte andre sorteringsmuligheder end dem
lige ved boligen. I det følgende ser vi nærmere
på, hvor borgerne ellers kunne forestille sig at
affaldssortere.
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7
97 besvarelser. Dette var et optionelt spørgsmål og ikke besvaret af alle.
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Kigger vi isoleret på glascontainere i Indre By, er det
45 %, der er på vej ud for at købe ind i forbindelse med,
at de afleverer glas.

6.3.3 Hvor giver det mening at affaldssortere?

”Jeg tager typisk det
hele med når jeg skal
ned og handle ind”

Figur 12. Det nemmeste sted at affaldssortere

På
arbejde

Foran
supermarked

DagInstitution

Her

Baggården

Ved ikke

Andet

- Magrethe 72 år fra Amager

Vi kan se, at flest i Indre By har svaret på
ekstra spørgsmålet. Det kan skyldes, at besvarelserne i Indre By primært blev udført i weekenden, hvor folk måske har bedre tid, når
de sorterer glas.

Nærgenbrugsstation

Glascontainere, indre by

Interviewrespondenterne Klaus og Mikkel forklarede, at det ville være nemmere, hvis man
kunne aflevere pant og glasflasker det samme sted: i supermarkedet. Derudover nævnte både Magrethe, 72 år, at hun godt kunne
tænke sig, at affaldssortere ved eller foran der,
hvor de dagligt handlede ind. Vi observerede ligeledes, at mange af dem, der besøgte
Nordhavn nærgenbrugsstation, også kombinerede det med indkøb i Netto lige ved siden af.

Total

intervieweren fornemmede, at borgeren havde tid til at besvare.
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Samlet set kunne flere borgere se en fordel i, at
kunne affaldssortere ved eller på vej til indkøb.
Som et ældre ægtepar, vi snakkede med ved
Kultorvet, sagde: “Det er vigtigt, at det ligger
et centralt sted. Så kan man komme videre til
indkøb, handle ind osv”.
Det er vores vurdering, at affaldssortering i
byrummet skal tænkes ind i bestemte knudepunkter eller trafikårer i forhold til borgernes
ruter fra hjem. For eksempel borgernes ruter til
og fra supermarkeder eller andre steder som
metroen, centrale pladser, områder og veje,
der danner trafikmæssige og bevægelsesmæssige knudepunkter for borgerne.

6.3.4 Affaldssortering og ”referencepunkt”

I løbet af undersøgelsen er det blevet tydeligt,
at hvis borgeren allerede har vænnet sig til
en (kort) afstand, har det betydning for hvor
langt de vil gå. Vi tilpasser os som mennesker
til vores nuværende referencepunkt. Har man
i forvejen affaldssortering tæt på hjemmet er
det ikke sikkert man vil bevæge sig længere
ud i byrummet. Omvendt snakkede vi med to
ældre borgere fra Fiolstræde, der begge gik
mere end 200 meter for at affaldssortere ved
Kultorvet. De var begge meget tilfredse med
ordningen og sagde, at de også gerne ville
gå længere, eftersom de ikke har adgang til
at sortere, der hvor de bor. Maria, 29 år, Nørrebro, fortæller om dengang, de skulle
til at affaldssortere i byrummet ved Sjællandsgade fremfor i gården:

“Jeg ville sige, at jeg er overrasket
over, hvor hurtigt man vænner sig
til det. Før var vores affaldsspande
lige nede i gården. Og jeg synes
virkelig det var sådan langt at gå
i starten. Man vænner sig jo til det.
Så det [gå dobbelt så langt for at
affaldssortere] vil jeg jo nok gøre”
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Flere af beboerne i Wesselsgade og Sjællandsgade fortalte, at de også måtte tilpasse sig i
starten, men at de hurtigt vænnede sig til den
nye afstand. Et par interviewrespondenter
udtrykte, at de gerne vil gå længere, hvis
det er nødvendigt, men ikke noget som de
nødvendigvis har lyst til:

“Hvis jeg blev nødt til det, ville jeg
nok gøre det [...] jeg ville godt gå
200 meter, hvis det er nødvendigt,
men det skal gøres sådan, at alle
har lyst til det”
- Ellen, 73 år, Indre By
I de kvalitative interviews var det få borgere,
der nævnte afstand som en udfordring i hverdagen i forhold til affaldssortering. Det tyder på,
at borgerne vænner sig til afstanden, også s
elvom den måske tidligere har været “for lang”.
Det er derfor vores vurdering, at borgerne i
sidste ende gerne vil gå længere, end de umiddelbart giver udtryk for, fordi borgerne ikke selv
er klar over, at de vil vænne sig til den
nye afstand. Herefter vil den ikke opfattes som
værende ligeså problematisk.

6.4 Hvad gør det nemt for borgerne?

I dette afsnit beskriver vi de parametre,
foruden afstand og hverdagsflow, der har
betydning for borgernes affaldssortering.
Afsnittet tager udgangspunkt i indsigter fra
de kvalitative interviews og fokuserer på,
hvad der gør det nemt (eller nemmere)
for borgerne. Vi peger på tre yderligere
faktorer, der gør affaldssortering nemmere
for borgeren:
1.
2.
3.

Affaldssortering skal foregå ét sted.
Plads og/eller et system i køkkenet.
Kommunikation, viden og oplysning.

Figur 13. Hvad ville gøre sortering lettere for dig?

Af de knap 100 borgere, der svarede på dette
spørgsmål, er det ca. 27 %, der svarer ”kortere
afstand til beholdere”, ca. 19 % gerne vil have
”adgang til beholdere flere steder” og ca. 14
% borgere ser at bedre sorteringssystem i køkkenet vil gøre det nemmere. Svarene her kan
hænge sammen med, at borgerne blev spurgt
efter de netop havde gået en afstand til beholderen. Havde vi spurgt borgerne i deres hjem,
kan det være, at flere havde svaret bedre sorteringssystem i køkkenet.
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Kortere
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(14 svar)

Andet
(31 svar)

97 besvarelser. Borgeren har haft flere valgmuligheder. Andet dækker over
svar som: “Hvis det lå på vejen”, “tilgængelighed”, “det er fint som det er”,
“større papcontainer”, “mere plads i køkkenet” og “glas i gården”.
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En gruppe af borgere i undersøgelsen fortalte,
at affaldsskakte ville være den nemmeste løsning for dem. For eksempel udtrykker Jørgen,
at det nemmeste for ham ville være to affaldsskakte: “...en til bio og en til restaffald”. Både
Anne på 30 år fra Wesselsgade og Margrethe
på 72 år fra Amager nævner, at det hypotetisk
nemmeste for dem ville være: “10 affaldsskakte
lige ud for døren - én til hver slags”. I det følgende ser vi nærmere på betydningen af, at aflevering af affald foregår ét samlet sted.

6.4.1 Affaldssortering er nemmest et sted

”Der skal være stationer
til det hele, hvor man
skal affaldssortere, og
det skal være tæt på”.

samme sted”. Tre andre borgere vi interviewede nævnte, at de gerne ville have glascontainere i gården, fordi de havde alle andre fraktioner. Flere nævnte også, at det ville være
nemmere, at kunne aflevere både glas og pant
det samme sted.

- Ellen på 73 år fra Indre By
En af de centrale indsigter fra brugerundersøgelsen er, at affaldssortering skal foregå ét
samlet sted. 7 ud af 15 interviewede skal til forskellige lokationer for at affaldssortere. Det oplever de som besværligt. Eksempelvis nævnte
Jørgen, at han skal aflevere affald tre forskellige
steder: Han har en affaldsskakt ude foran sin
hoveddør på 4. sal til restaffald, en glascontainer i byrummet og resten af fraktionerne i gården. I stedet vælger Jørgen at sortere det hele
på Nordhavn nærgenbrugsstation, fordi
det er på hans rute til hans bil, og det hele er
samlet her. Jørgen smider restaffald og bioaffald i affaldsskakten, da det er for besværligt at
gå ned med det i gården, og han vil ikke bære
det til nærgenbrugsstationen, fordi bioposerne
er ulækre og han er bange for, at de lækker.
Mikkel på 26 år udtrykker også, at det er besværligt at affaldssortere tre forskellige steder
i sin egen gård: “Mit ønskescenarie er at alt
sammen var det samme sted. I gården og det
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Borgerne efterspørger, at affaldssortering så vidt
muligt foregår det samme sted, så de ikke skal
på forskellige ruter for at affaldssortere.
De borgere, der ser det som en fordel at kunne affaldssortere flere steder, ser det også som
en fordel, at de kan sortere i alle fraktioner alle
steder. Den nemmeste løsning for borgerne er
derfor at have adgang til affaldssortering flere
steder, eksempelvis i gården, på gaden og/
eller ved supermarkedet, og at der samtidig er
let adgang til alle fraktioner alle de steder, hvor
de kan aflevere affald.

6.4.2 Plads i køkkenet

Der findes allerede en række undersøgelser,
der bekræfter, at affaldssortering afhænger
af borgernes sortering og plads i køkkenet
(Miljøpunkt Indre By 2017; Social Action 2016;
Trashy People 2016). I vores brugerundersøgelse
nævnte 14 ud af 100 (figur 13), at bedre køkkensystemer ville gøre det nemmere. Men i de
kvalitative interviews, der foregik i borgernes
hjem, forklarede hele 9 ud af 15, at køkkenets
størrelse og manglende plads til affaldssortering var en udfordring8.1Ingen af de 15 borgere
vi besøgte, havde et særligt designet affaldssorteringssystem. Nogle af dem havde udviklet
deres eget, men de fleste sorterede i forskellige
poser eller bøtter.

En anden faktor er borgernes subjektive oplevelse af plads i køkkenet. Eksempelvis siger
Jørgen fra Nordhavn, at han ikke har plads til
affaldssortering i hans køkken. Hans køkken er
dog stort sammenlignet med de andre adspurgtes køkkener. Det viser sig også, at han
har indbyggede affaldsspande under vasken,
der bliver brugt til rengøringsmidler og andre
ting. Det handler derfor også om prioritering
hos borgerne - vil man gøre plads til affaldssortering i forhold til hvad man ellers skal bruge
plads til i køkkenet.

Flere af borgerne forklarer, at et system i køkkenet er den mest afgørende faktor for, at de kan
affaldssortere. Ingen af dem vi interviewede
havde kendskab til mulighederne for sorteringssystemer og løsninger i køkkenet. Endvidere
observerede vi ikke nogen borgere i byrummet,
der brugte smarte affaldssorteringssystemer.
Stort set alle borgerne kom med affaldet i hænderne, i normale plast- eller stofposer og vi observerede mindst 40 personer, der blot sorterede fra en blandet pose ved beholderne.

8

Konteksten man spørger borgerne i, er derfor
afgørende for de svar der produceres.
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6.4.3 Kommunikation, oplysning og viden

“Jamen jeg bliver nogle gange i tvivl om noget affald, når der f.eks.
både er plastik og metal
på”
- Ellen 73 år Indre By
Tidligere undersøgelser peger på, at kommunikation, skiltning, oplysning og eksisterende
viden hænger tæt sammen med borgernes
vaner og adfærd i forhold til affaldssortering
(Social Action 2016; Trashy People 2015).
Undersøgelser fra andre europæiske byer
har vist, at vedvarende, intensiv og løbende
kommunikation via flere kanaler leverer gode
resultater når man skal informere og uddanne
borgerne til at affaldssortere9.1
7 ud af de 15 vi interviewede kom nogle gange i
tvivl om, hvordan de skulle affaldssortere og efterspurgte mere information og vejledning. Selv
4 ud af de 10 borgere, som normalt sorterede i
alle fraktioner, var til tider i tvivl. Det er altså både
dem, der er gode til at sortere, og dem der ikke
er så gode, der nogle gange bliver i tvivl.

9
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6.4.3 Kommunikation, oplysning og viden

“Hvis jeg skal tænke for
meget over de ting, jeg
er i tvivl om, så smider
jeg det bare ud”.
- Lenette, 45 år, Amager
Borgerne svarer, at hvis der opstår tvivl og de
skal tænke for meget, så vælger de den nemme løsning - bare at smide ting til restaffald.
Borgerne oplever, at det særligt er de ting, der
kræver en ekstra indsats i forhold til sortering.
Eksempelvis store mængder pap, der skal
bukkes og sammenkrølles for at komme i containeren, konservesdåser, madglas eller plastik,
der skal vaskes og rengøres før, de kan komme
til genanvendelse.

“Jeg bliver stadigvæk
ved med at smide mælkekartoner i pappen,
det skal de åbenbart
ikke [...] det er tit ved
sammensatte produkter f.eks. metal og plast
så kan jeg ikke overskue
hvor det skal hen og så
smider jeg det bare ud.
Den ryger bare i hverdagsaffald.”

kommunikationen til borgerne på, kunne være
at sende informationsfoldere alla bioaffald om
de forskellige hverdagsfraktioner.
En anden måde at kommunikere til borgerne
på er via affaldsbeholdere i byrummet - som
dem i Wesselsgade og Sjællandsgade. I samtaler med borgerne ved disse miljøstationer
nævnte borgere gentagne gange, at skiltningen her fungerer bedre end tidligere i gården,
og at det hjælper med at huske én på affaldssortering. Mikkel på 26 år, der ikke bor ved de to
miljøstationer, udtrykker det således:

“Jeg ville foretrække at de var ude på vejen,
så ville jeg se dem og huske dem mere, og det
ville jeg ikke gøre ude i gården – der skal man
tænke sig til, de er der. Der ville du blive mindet
om det”

- Maria, 29 år, Sjællandsgade
Hvis man i en travl hverdag skal bruge ekstra tid
på at sortere, rengøre og klargøre sit affald, skal
borgerne hurtigt og nemt finde den information
der søges. Stortset alle de 15, vi interviewede,
talte begejstret om bio-spanden, og var tilfredse med den informationsflyer, der blev sendt
med ud. Flere af dem efterspurgte et lignende
arrangement for de andre fraktioner, særligt
glas, metal og plastik. En måde at forsætte

Her efterspørger Mikkel affaldsbeholdere i byrummet, der kan huske ham på affaldssortering
og nudge ham til at sortere. Muligheden for at
bruge affaldsbeholdere i byrummet til at nudge
borgerne er også beskrevet i Rambølls undersøgelse af miljøstationerne i Wesselsgade (Rambøll 2015), og er også erfaret i andre europæiske storbyer10.1
10
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I dialogerne med borgerne i byrummet og i
de kvalitative interviews, fremgår det, at der
(stadigvæk) eksisterer en del myter om affaldssortering. For eksempel, “at det hele alligevel
blandes sammen” eller, “at det alligevel ikke
nytter noget”. 3 ud af de 15 vi interviewede
nævnte selv disse myter, og ca. 20 andre
borgere i byrummet refererede til lignende
myter. En fortsat og løbende kommunikation
med borgerne er vigtig for at motivere og
oplyse borgerne om, hvilken forskel genanvendelse gør. Derigennem kan man øge borgernes
vidensniveau; vejlede dem om affaldssortering;
aflive affalds-myter; og nudge dem til mere og
bedre affaldssortering.

Kapitel

7.
ANALYSEN, 2. DEL
-Borgernes
deltagelse i
cirkulær økonomi
39

Borgernes deltagelse i cirkulær økonomi

Dette analyseafsnit har til formål at belyse hvordan borgerne forholder sig til, og deltager i,
cirkulær økonomi gennem genbrugs-, bytteog deleaktiviteter. Den første del af afsnittet
fokuserer på borgernes nuværende forbrugsmønstre, opfattelser, valg og adfærd i den cirkulære økonomi. Anden del af afsnittet ser på
borgernes ønsker og behov i forhold til, hvordan
deres deltagelse i at fremme ressourcekredsløb
kan gøres nemmere.

Metode og fremgangsmåde
Afsnittet tager udgangspunkt i 15 dybdegående, kvalitative interviews og suppleres med
resultater fra tidligere undersøgelser fra blandt
andet Den Blå Avis (2016), Miljøstyrelsen (2017),
Concito (2015) og Naboskab (2015). Endeligt
trækkes der på relevante indsigter fra de 603
kvantitative besvarelser i byrummet. På den
baggrund præsenterer vi de mest centrale
indsigter om borgernes adfærd, holdninger og
opfattelser på området. Borgernes adfærd og
forbrug af ting og deres deltagelse i dele-, bytte- og genbrugsaktiviteter er emner, der særskilt
kunne danne grundlag for større undersøgelser
i sig selv. Denne undersøgelse kan selvsagt ikke
berøre alle disse aspekter og emner til fulde.
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Viden om fremme af
resourcekredsløb

Hvad gør det
nemt at deltge
i genbrug,
dele- og
bytteaktiviteter?

Hvad er
borgernes
forhold til
produkter ifht.
kvalitet, pris,
ejerskab og
adgang?

Hvornår vælger
borgerne
genbrug / dele /
låne og hvad er
motivationen?

Adgang og
afstands
betydning for
deltagelse
i cirkulær
økonomi

7.1 Resultater 2. del

Samlet set er tilgængelighed, pris og information afgørende faktorer for borgernes valg,
adfærd og deltagelse i cirkulær økonomi.
Borgerne efterspørger overordnet:
mere information og oplysning omkring hvor og
hvordan man kan bytte og give ting til direkte
genbrug; flere steder og bedre adgang til at
bytte, donere og give til direkte genbrug; flere
muligheder for at få garanti på genbrugsting
og for at få repareret ødelagte ting. Afsnittets
konklusioner og resultater kan kortfattet opsummeres som følgende:
• Borgerne valg om genbrug og bytte afhænger af tilgængelighed, muligheder, holdninger og motivatiner. Især når det handler om
at aflevere ting til bytte.
• Borgerne er generelt motiveret til at deltage
(mere) i genbrugs-, bytte- og deleaktiviteter.
• Kombinationen af, at der ikke er garanti på
genbrugte produkter og opfattelsen af, at
disse produkter generelt er af dårlig kvalitet,
hæmmer deltagelse i at genbruge og bytte.

Vores vurdering af den nemmeste
løsning for borgerne:

• Borgerne vil hellere videregive ting fremfor at
smide dem ud. Især hvis det opleves let og
tilgængeligt. Har borgerne de rigtige muligheder, vil det fremme deres deltagelse i den
cirkulære økonomi.

• Borgerne har max 500 meter til at give til direkte genbrug og bytte på eksempelvis nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer.

• Opleves det som besværligt eller tidskrævende, vælges den nemme eller vante løsning:
at gå ned og købe produkterne fra nyt og
smider tingene ud eller stille til storskrald.

• Borgerne kan komme forbi et byttecentre på
sin daglige rute.
• Borgere kan aflevere til direkte genbrug
på alle nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer.

• Der er en potentiel gruppe af borgere, hvis
intentioner er gode, men som ikke kan overskue at træffe det rigtige valg i en travl hverdag, da de finder det for besværligt.

• Der tilbydes mulighed for reparation.

• Disse borgere efterspørger flere og bedre muligheder, med længere åbningstider, kortere afstand og mere information om hvor og
hvordan de kan give ting til genbrug/bytte.

• Der er let tilgængelig information om, hvor og
hvordan borgeren kan donere ting og/eller
give til bytte og direkte genbrug.
• Borgerne kan stille til direkte genbrug (bytte)
eksempelvis ved storskrald i gården.
• Mulighed for særskilt afhentningsordning for
direkte genbrug, ligesom med storskrald.
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7.2 Forbrugsmønstre, opfattelser og adfærd

Undersøgelser fra henholdsvis Den Blå Avis
(DBA) (2016) og Miljøstyrelsen (2017), peger på,
at danskernes deltagelse i genbrugsøkonomi
og cirkulær økonomi er stødt stigende. DBA’s
undersøgelse viser, at 6 ud af 10 danskere har
købt eller solgt brugte ting det seneste år. Samtidig mener 38 %, at de er blevet mere bevidste
om at købe genbrug de seneste fem år.
Miljøstyrelsens undersøgelse peger på, at 31% af
danskerne rutinemæssigt køber genbrug. De to
undersøgelser viser, at danskerne generelt genbruger mere. En af hovedårsagerne tilskrives, at
de digitale platforme og online markedspladser
har gjort det lettere og billigere at sælge sine
varer (DBA 2016).

“[Jeg] genbruger rigtig
meget. Meget tøj,
efterfølgende også
brugskunst og møbler.
Det meste af det, vi
ser herinde, er købt på
loppemarkeder”.
- Anne, 31 år, Wesselsgade

Vores interviewrespondenter kan overordnet
katagorieres i fire “genbrugsgrupper” - dem,
der genbruger meget, en gang imellem,
sjældent og aldrig. 12 af de 15 respondenter
køber genbrug i forskellige grad: Heraf genbruger fire ofte (har gjort det indenfor den seneste
måned); fire genbruger en gang imellem (cirka
en gange i kvartallet); og fire genbruger sjældent (en til to gange om året). De sidste tre
genbruger aldrig. De fleste af vores respondenter, der genbruger, benytter genbrugsbutikker
og DBA11, som primære kilder for genbrug.1

deres deltagelse i genbrug. Det var de yngre
respondenter, med en lavere indkomst, der så
en økonomisk fordel ved at genbruge og bytte,
hvor de ældre med større økonomisk råderum
i højere grad vælger genbrug fra. Det samme
billede tegner sig i DBA’s (2016) undersøgelse.

Én af de fire adspurgte, der ofte køber genbrug, er Mads på 31 år, bosat på Østerbro. Han
fortæller, at han altid tjekker om han kan købe
noget genbrugt, før han køber nyt. Han køber
primært møbler, tøj, LP’er, og for det meste
gennem DBA. Mads fortæller, at han er af
den opfattelse, at alle de ting, han skal bruge,
allerede er blevet produceret. Derfor vil han
hellere købe dem brugt. Derudover er pris
også en betydelig faktor, fortæller han.
Vi spurgte ikke ind til indkomst, men ud fra
bopæl, lejlighederens størrelse og de ting borgerne ejede er der en sammenhæng mellem
vores respondenters antagede indkomst og
11

DBA’s egen undersøgelse viser, at de står for 75 %
af genbrugsmarkedet i Danmark (2016).

Byttecentret Nordhavn nærgenbrugsstation
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7.2.1 Genbrug og nyindkøb: Pris vs. kvalitet

De tre borgere, der aldrig genbruger fortæller,
at de gerne vil købe nye ting, af høj kvalitet.
De er lidt ældre og har flere penge, end de
yngre respondenter. For disse tre, var der en opfattelse af, at genbrug generelt er af dårlig kvalitet, og de havde haft dårlige oplevelser med
genbrugte produkter, der hurtigt gik i stykker.
En af de interviewede, Lenette på 40 år, bosat
på Amager, fortæller: “[Jeg] køber altid kvalitet, der holder længe. Jeg er sådan en, der
slider tingene op og så køber jeg nyt”. Lenette
opfatter sig selv, som en kvalitetsbevidst forbruger. Men senere i interviewet fortalte Lenette
at hun ofte, årligt, udskifter eksempelvis tøj og
småting til hjemmet. Et andet eksempel var
Klaus på 65 år fra Christianshavn, der fortalte,
at han kun køber designmøbler af høj kvalitet.
Men samtidig viste det sig, at Klaus primært køber billigt tøj af lav kvalitet fra eksempelvis H&M.
Byttecentret Nordhavn nærgenbrugsstation

“64% af danskerne
betaler gerne mere for et
produkt, hvis de tror, at
det kan holde længere”
- Miljøstyrelsen 2017

De to borgere er kvalitetsbevidste i forhold til
nogle produkter, men ikke andre. Eksemplerne illustrerer en generel tendens blandt vores
respondenter: Det handler om det specifikke
forhold til et produkt eller en produktkategori snarer end hvordan pris og kvalitet vægtes
generelt. Det skyldes blandt andet, at forbrug
hænger sammen vores identitet og selvopfattelse. Derfor vil Klaus gerne betale dyrt for
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designermøbler af høj kvalitet mens han køber
billigt H&M tøj.
På samme måde ville Mads, der som vi så før
genbruger meget, ikke købe genbrugt elektronik fordi: “Der kan gå en måned, så er det
brændt ud. Ville gerne købe det, hvis der var
2 års garanti...”. Mads køber derfor elektronik
fra nyt fordi, der er han sikker på, at der er
garanti. Vi kan altså ikke sige, at Mads, Klaus
eller Lenette generelt er mere eller mindre
kvalitetsbevidste eller prisbevidst.
En bedre forståelse af forholdet mellem genbrug, nyindkøb, pris og kvalitet skal altså ses i
kontekst af borgernes motivation og selvforståelse i forbindelse med at anskaffe sig specifikke
produkter, mere end produkter generelt.

7.2.2 Motivationer

Borgerne har forskellige motivationer for at
genbruge og bytte. For de fleste handler det
om pris og tilgængelighed, men det afhænger
også af borgernes holdninger til politiske,
sociale og miljømæssige problemstillinger.
De fire vi interviewede mellem 25 og 35 år
var allesammen optaget af både det økonmiske og politiske aspekt af forbrug. Som det
eksempelvis blev udtrykt af Maria på 29 år,
som bor på Sjællandsgade:

“Det er nemt at se forskellen på éns
bankkonto, men det er da bestemt
også sådan en mere politisk ting,
at jeg synes det er dumt at smide
ting ud, hvis de kan bruges”

Motivation
Unødvendigt ressourcespild

Margrethe, 72 år: ”Jeg synes der er et
enormt overflødigt forbrug”

Klima

Ellen, 73 år: “At komme af med
tingene på en god måde. Både for
miljø og samfundets skyld”

God samvittighed

Jørgen, 54 år: ”Det giver god samvittighed.
Man ved tingene får en chance mere”

Økonomi

Anne, 30 år: “Tjene penge og komme
af med ting”

Politiske synspunkter

Mikkel, 26 år: ”Det er på samfundsplan,
at bevise, at der er et alternativ til det
ultimative forbrugersamfund”

Det sociale aspekt

Lenette, 45 år: ”Jeg vil helst give til dem
der har mest behov. Ikke nødvendigvis
nødhjælp. Men vil gerne give til de lokale
der har behov”

Komme af med ting

Hanne, 55 år: “Jeg låner ikke så meget,
prøver mest at komme af med ting” (Hanna
aflever meget hendes ting på byttestationer
på (nær)genbrugsstationerne).
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Den økonomiske motivation for at genbruge
er også vist i DBA’s (2016) undersøgelse.
Den peger på at motivation for at købe
genbrug er at spare penge, og for at sælge
varer er det at få ryddet op derhjemme og
få ekstra plads. I fugren her har vi illustreret
motivationer for at genbruge eller bytte, som
vi vurderede var mest sigende på baggrund
af respondenternes svar.
Vi har set at borgerne har forskellige motivationer og vurderer pris og kvalitet forskelligt,
når de skal vælge om de vil anskaffe sig produkter gennem genbrug eller nyindkøb. I det
følgende ser vi nærmere på borgernes holdninger, adfærd og valg, når de skal skaffe sig af
med deres ting.

7.2.3 Bytte, donation og lån af ting

“Vi har faktisk lige været
hele loftsrummet igennem og smidt alt ud, vi
ikke brugte. Jeg synes
egentlig, jeg er ret god
til ikke at slæbe rundt
på ting, men jeg er nok
mere tilbøjelig til at
smide det ud (...)
Jeg ville ikke gå så
langt som at oprette en
annonce, på den måde
sådan selv gøre en stor
indsats for det. Hvis det
nu var nemmere at
bytte, ville flere nok
gøre det. Mange vil give
deres ting gratis væk”
- Maria, Sjællandsgade, 29 år

Et aspekt, der ikke er belyst i DBA’s eller Miljøstyrelsens undersøgelser, er den mere uformelle
økonomi omkring de ting borgerne bytter,
låner eller giver væk. Alle de 15 vi interviewede,
havde alle på et eller andet tidspunkt givet ting
gratis til andre. Selv de tre borgere, der
aldrig havde benyttet genbrug eller bytte til at
anskaffe sig ting, havde givet ting væk til bytte
eller som donation (f.eks. velgørenhed).
Borgerne benytter forskellige kanaler til at
bytte og videregive ting. De primære kanaler
for de adspurgte var genbrugsbutikker, Facebookgrupper eller til familie, venner og bekendte. Omkring seks af dem vi interviewede har benyttet byttecentre på nærgenbrugsstationer12,
og et par har byttehylder i deres boligforening.1
Uanset om borgerne skiller sig af med ting gennem bytte, donation eller salg til genbrug er et
fællestræk, at de gerne vil kunne gøre det hurtig og nemt. Det er især hvis de vurderer, at de
ikke kan tjene mange penge på produktet, eller
hvis de ikke mener, at produktet vil være meget
værd for andre.

12

For eksempel fortæller Jørgen, der for nylig er
flyttet fra et stort hus i Rødovre til en lejlighed i
Nordhavn kun 150 meter fra nærgenbrugsstationen, at:

”Vi har tidligere bare
smidt det ud. Vi har faktisk smidt rigtig meget ud.
Men nu bruger vi nærgenbrugsstationen. Vi er
[blevet] stor-donorer”

Borgernes begrundelser for at skille sig af med
ting varierer fra produkt til produkt. De fleste
skiller sig af med ting, når de går i stykker, især
elektronik, da det for mange ikke kan betale
sig at reparere dem. Cirka halvdelen skiller sig
oftest af med tøj og sko, fordi det hurtigt bliver
slidt op, eller går i stykker13.2Se også figuren
på næste side, der viser hvilke produkterne
borgerne hyppigst anskaffede og gav væk
gennem bytte.

Muligheden for at aflevere sine ting til bytte
har gjort Jørgen til “stor-donor” i stedet for en,
der smider rigtig meget ud. Han fortæller endvidere, at han bliver motiveret af, at hans aflagte
ting direkte bliver taget og brugt af andre.
Jørgen er ikke en der affaldssorterer særlig
meget, men han vil gerne give sine ting videre,
da han oplever, at det giver ham god samvittighed. Det krævede blot, at muligheden for at
stille hans ting til bytte og direkte genbrug blev
let tilgængelig for ham.
13

Dette hænger sammen med at ca. 4 respondenter
blev rekrutteret på nærgenbrugsstationer.
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Det kan også hænge sammen med at vi danskere
har rigtig meget tøj og og forbruger ca. 16 kg i gennemsnit om året (Concito 2015).

7.2.3 Bytte, donering og lån af ting

Figuren viser de ting flest borgere bytter
eller giver væk (ikke sælger eller køber
via genbrug)

1. Tøj og sko
2. Bøger
3. Diverse køkkenservice
4. Børnelegetøj
5. Musik og film
(CD’er og DVD’er)
6. Diverse hobbyting
7. Elektronikprodukter
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Det er ikke alle de adspurgte, der var interesseret i at anskaffe sig ting gennem genbrug eller
bytte, men alle respondenter kunne se en
mening med at give sine ting videre - og ville
så vidt muligt gerne sørge for at tingene
lever videre. Det tyder på, at der er en potentiel gruppe borgere, der gerne vil træffe det
rigtige valg. Disse borgere skal måske bare
tilbydes den rigtige og lette løsning, som
eksempelvis Jørgen, for at de vil deltage (mere)
i den cirkulære økonomi. I det følgende ser
vi nærmere på ejerskab og adgang, og i hvilken grad genbrug og bytte erstatter nyindkøb
af ting.

7.2.4 Ejerskab og adgang

“Næsten halvdelen
af danskerne er ikke
åbne for at dele, lease
eller leje større produkter, men vil hellere selv
eje deres ting.”
- Miljøstyrelsen 2017
Størstedelen af vores respondenter benytter
forskellige on-demand eller deleøkonomiske
tjenester, som Netflix, Spotify og HBO, og især
de ældre benytter biblioteker. Tre respondenter
har benyttet eller benytter delebilsordninger, og
fem ville helst eje egen bil. Jørgen, der helst selv
vil eje egen sin bil, fortæller at han godt kan se
de økonomiske fordele ved at dele, men ikke
sammenlignet med friheden og luksusen i at
have sit eget og selv kunne bestemme.
I en tidligere spørgeskemaundersøgelse fra
2015 på 981 svar som Naboskab foretog om
københavnernes delevaner i boligområder,
fremgår det, at 55,6 % ikke ønsker at dele med
andre. Dette passer nogenlunde med ovenstående citat fra Miljøstyrelsens undersøgelse
(2017). Samtidig foretrækker 31 % at låne af
venner og familie. De ting, som borgerne helst

ville deles om, hvis de skulle vælge, var værktøj, haveredskaber, sportsudstyr og rengøringsudstyr. Samtidig pegede undersøgelsen på, at
barriererne for ikke at dele var:
1. Ejerskab
2. Tillid til andre og
3. Manglende behov.

På samme måde som med genbrug, hænger
borgernes adfærd og vaner omkring deling
både sammen med det økonomiske, det holdningsbaserede, og de muligheder borgeren har
til rådighed. I det næste ser vi nærmere på borgernes opfattelser af, hvorvidt genbrug og bytte erstatter nyindkøb.

I nærværende undersøgelse fremgik børnetøj
og børneting for 4 ud af de 15 adspurgte som
oplagt at dele. De fire borgere mente alle at
børnetøj var dyrt at anskaffe i forhold til, hvor
lidt eller kort tid man brugte det. Kombinationen af en høj pris og en lav brug er tydelige
motivationsfaktorer for respondenternes syn på
deleøkonomiske tjenester.
For nogle borgere er brugen af deleøkonomiske tjenester også politisk og miljømæssigt motiveret. Eksempelvis fortalte Anne, 32 år: ”Fordi
hele det her babymarkede er vanvittigt. De tjener kassen”. Annas deltagelse i deleøkonomi,
og hvorvidt hun ønsker ejerskab eller adgang,
hænger både sammen med hendes økonomiske råderum og hendes personlige holdning til,
i dette tilfælde babymarkedet, der tjener (for)
mange penge.
Værktøj er det mest efterspurgte dele-udstyr blandt beboere i etageejendomme
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7.2.5 I hvilken grad erstatter genbrug nyindkøb?

10 af de 15 interviewede fortæller at genbrug
helt eller delvist erstatter nyindkøb. For fem
af de 10, erstatter genbrug helt køb af nye
produkter. For de resterende fem er det kun
delvist. Genbrug erstatter dog kun nyindkøb
inden for den specifikke produktkategori,
hvor man køber genbrug. De ting vores
respondenter nævnte, der oftest erstatter
nyindkøb helt, er produkter de vurderer, de
kun behøver èn af. Eksempelvis en elkedel eller
en brødrister. De genbrugsting, der delvist
erstatter nyindkøb var primært møbler, tøj og
sko og køkkenservice. For de borgere, der
genbrugte, havde de fleste både genbrugsmøbler og nye møbler i deres hjem, og genbrugstøj og nyt tøj i deres klædeskab.
Derudover fremgik det af interviewene, at
der er en tilbøjelighed til, at pludseligt opståede
behov for indkøb (eksempelvis et par nye
bukser til en fest), sjældent kan erstattes af
genbrugte produkter. I situationer, hvor man
hurtigt og nemt skal anskaffe sig et produkt,
vælger borgeren den nemmeste eller mest
velkendte løsning - at købe fra nyt. Som vi har
set i forbindelse med affaldssortering fra undersøgelsens del 1, tyder det på, at hvis det ikke
er nemt, hvis man har travlt, eller det bare
opleves som lidt svært, så vælger borgeren den
letteste løsning og den man er mest vant til.
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Selvom borgernes valg af bytte og genbrug i
flere tilfælde erstatter nyindkøb, så rejser det
spørgsmålet om det eventuelt fører til merforbrug af andre ting? Nordeas undersøgelse
(2015) af deleøkonomi peger på, at 55 % var
motiveret af deleøkonomi, så de kunne tjene
penge til andet forbrug. Concitos (2015) rapport viser, at brug af deleøkonomiske tjenester
som f.eks. Gomores samkørsel, ikke nødvendigvis er CO² besparende, og at bytte- og deleaktiviteter i nogle tilfælde ikke direkte har en
positiv klimaeffekt.
Denne undersøgelse kan på baggrund af
datamaterialet ikke nærmere besvare dette
komplekse spørgsmål. Men vi kan sige, at der er
en gruppe borgere, der gerne vil deltage mere
i cirkulær økonomi - særligt ved at give produkter til genbrug, bytte eller som donation fremfor
at smide ud. I de næste par afsnit
belyser vi, hvad der gør det nemt at deltage i
cirkulær økonomi, hvilken betydning adgang
og afstand spiller samt borgernes behov og
ønsker til mere reparation og mere information
om bytteordninger.

7.3 Hvad gør det nemt at deltage i cirkulær økonomi?

Vi undersøger i dette afsnit de elementer borgerne selv lagde vægt på, der kunne gøre det
lettere for dem at indgå og deltage i cirkulær
økonomi. Vi har set, at størstedelen af vores
interviewrespondenter gerne vil skille sig af med
tingene og er motiveret af at gøre det på en
ordentlig måde. Men i en travl hverdag, er det
ikke sikkert at dette er borgernes højeste prioritet. I det følgende ser vi på tre eksempler fra
vores respondenter:

Eksempel 1:
Jørgen fortæller, at han er ved at sælge en sin computerskærm gennem DBA:
“Hvis jeg ikke kan få en 300-400 kroner det, så ryger det ud”.

Eksempel 2:
Mads fortæller, at han kun sælger ting, hvis han kan få 200-300 kroner for dem14.1
Ellers så giver han dem til venner og bekendte. Men hvis ingen vil have tingene gratis,
så ryger de ud.

Eksempel 3:
Anne fortæller at, “Det nemmeste for mig er at sætte det hele til storskrald.
Det er det nemmeste for mig. Man sætter bare ting derned, og så kan andre
tage dem og hvis ikke, så ryger det bare på storskrald.

14

DBA’s undersøgelse (2016) viser, at besværligheder med prissætning af varer og afhentning af disse
er en barriere - både for salg og køb af brugte varer.
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Eksemplerne viser, at der er en gruppe af borgere, der har intentioner om at deltage i cirkulær
økonomi, og som af forskellige årsager finder det
besværligt i en travl hverdag at give tingene til
direkte genbrug. Hvis borgerne har købt dyre
ting og gerne vil sælge dem videre, så gøres der
en indsats for at få produktet afsat og tjene lidt
penge. Men hvis værdien ikke er høj, så skal det
være let for borgeren at komme af med tingene på en rigtig måde. Hvis det ikke opleves som
nemt vælger borgerne ofte “rutine løsningen”
og smider tingene ud eller stiller det til storskrald. I
det næste afsnit ser vi nærmere på betydningen
af afstand og tilgængelighed når borgerne skal
anskaffe eller skille sig af med ting.

7.3.1 Afstand og tilgængelighed

De fleste vi interviewede ville gerne bevæge
sig længere for at give og bytte ting end de ville for at affaldssortere. To af de 15 adspurgte vil
gerne cykle op til henholdsvis èn og halvanden
kilometer for at bytte. For dem vi interviewede
og snakkede med i byrummet lå gennemsnittet
på omkring 500 meter for, hvor langt man ville
gå for at bytte ting15. 1Mikkel på 26 år fra Nørrebro fortæller, at han formentlig gerne vil cykle op til èn km eller mere for at bytte ting eller
købe fra en genbrugsbutik:

“Hvis nu der lå fem til
seks genbrugsbutikker
samlet, så ville jeg gerne
cykle to til tre km. Men
jeg ville ikke cykle fem
km for én genbrugsforretning. Der er for stor
sandsynlighed for, at jeg
ville tage derhen og så
ikke købe noget”.
15

Dette tal er kun et gennemsnit for meget få responder
(ca. 20-30)

Vi kan se, at for Mikkel hænger afstanden sammen med det forventede udbytte. Barrieren
ved at bytte og købe genbrug er, at Mikkel ikke
ved præcis, hvad han finder. I dette tilfælde,
fortæller Mikkel, er det nemmest bare at tage
ned og købe det fra nyt.
Fra de kvantitative besvarelser i undersøgelsens
del 1, kan vi se, at borgerne i gennemsnit har
bevæget sig 553 meter til en nærgenbrugsstation, hvis vi kigger på alle transportformer.
Til fods har de gennemsnitligt bevæget sig 117
meter. Endvidere kan vi se, at ca. 50 % af respondenterne har bevæget sig mellem 100-500
meter for at besøge eksempelvis nærgenbrugsstationen Møllegade. Fra undersøgelsens del
3, kan vi også se, at 75 % af borgerne besøger
nærgenbrugsstationerne med det primære
formål at deltage i bytteaktiviteter.
Samlet set er det vores vurdering, at de fleste
borgere gerne vil bevæge sig op til 500 meter
for at benytte byttecentre på nærgenbrugsstationerne eller genbrugsstationer. Der er dog
stadig en udfordring med eksempelvis større
ting som møbler, der oftest kommer til storskrald.
Som vi så i det forrige afsnit, opfattes den nære
løsning med storskrald i gården af flere borgere
som den nemmeste løsning.
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7.3.2 Kommunikation og oplysning

Størstedelen af respondenterne er positivt stemt
overfor idéen om at bytte og videregive ting
til andre. Men flere af dem svarede, at de
manglede (mere) viden og information omkring
hvor og hvordan de kan aflevere ting til bytte
eller til direkte genbrug.

“Kort over byttestationer,
reparationsmuligheder
og genbrugsstationer
nede ved affaldscontainerne. Informationskampagne om genbrug frem
for genanvendelse.
Så man ikke
selv aktivt skal
tjekke, hvor
der er genbrugsstationer”
- Mikkel, 26 år Nørrebro

I dette eksempel efterspørger Mikkel mere direkte information, eksempelvis på selve affaldscontainerne eller ved storskrald i gården. På
den måde bliver han mindet om hvor han kan
bytte og aflevere ting, og skal ikke selv aktivt
gøre noget for at blive husket på det. Mere
og gentagende information og oplysning kan
hjælpe de borgere der gerne vil, til at deltage
mere i genbrug og bytte. Selvom borgerne ofte
vælger at stille ting til storskrald, fremfor at tage
det til nærgenbrugsstation, gav de fleste udtryk
for, at de gerne ville give til direkte genbrug,
hvis det var forholdsvis let, tæt på og der var
information omkring det.

7.3.3 Mulighed for reparation

“55% af danskerne
gerne vil have flere ting
repareret i fremtiden”

betale sig at reparere. Et par af borgerne
nævnte reparationscaféer, som oplagte muligheder for at få repareret deres ting. Særligt var
der et ønske blandt borgerne om, at have flere
reparationsmuligheder tæt på deres hjem.

- Miljøstyrelsen 2017
7 af de 15 vi interviewede påpegede reparation af produkter som en udfordring. Især af
elektronik, men også af møbler og tøj. De
ville gerne reparere deres ting, men kun hvis
det kunne betale sig, for de oplevede at det
ofte var dyre end at købe produktet fra ny.
Respondenterne efterspurgte flere og billigere
reparationsmuligheder.

“Jeg kunne godt tænke
mig, at det i højere
grad var muligt at reparere. Men det bliver
hurtigt, ligeså dyrt som
at købe nyt”
- Margrethe, 72 år
Der er bred enighed blandt respondenterne
om, at særligt elektronikprodukter ikke kan
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De fleste af vores interviewrespondenter,
nævnte også garanti som en barrierer for deres
deltagelse i genbrugs og bytteaktiviteter - særligt på elektronikprodukter som mobiltelefoner
og computere. For mange af vores respondenter er manglende garanti og opfattelsen af, at
genbrugte produkter er af dårlig kvalitet, nogle
af de primære faktorer, der hæmmer deltagelse i bytte- og genbrugsaktiviteter.
På samme måde som med bytte og genbrug
af ting, ønsker borgerne, at det skal være nemt
og tilgængelig, at få repareret sine produkter.
Endvidere skal det kunne betale sig, at reparere
tingene. Derudover efterspurgte de alle syv, der
snakkede om reparation, mere information om
hvilke muligheder der eksisterer for at få repareret sine ting.

8.
ANALYSEN, 3. DEL
-Nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer

Nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer

Dette afsnit belyser viden om borgernes kendskab, behov og ønsker til Københavns nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer, herunder
hvad der kunne gøres bedre og få borgerne
til at bruge dem mere. I første del beskrives
borgernes kendskab til nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer; anden del fokuserer
specifikt på nærgenbrugsstationer; og del tre
på genbrugsstationer. Afsnittet belyser følgende spørgsmål:

Metode og fremgangsmåde:
Afsnittet er primært baseret på brugerundersøgelsens kvantitative besvarelser, der er indsamlet fra tre forskellige undersøgelsesområder:
1. Tre nærgenbrugsstationer;
2. Tre genbrugsstationer; og
3. Fem storcentre i København.
Der er indsamlet 309 besvarelser i alt, ca.
100 besvarelser fra hvert område. Dataen er
indsamlet og behandlet i SurveyXact og
illustreret i en række grafer i afsnittet, der
løbende bliver præsenteret og kommenteret.
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Viden om nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer

Borgerens
kendskab til

nærgenbrugsstationer og
genbrugsstationer

Er der potentielle
brugere der
ikke benytter
genbrugsstationerne, men
gerne vil?

Hvilket affald
er det logisk
at bruge
nærgenbrugsstationerne
og genbrugsstationerne til?

Hvad kunne få
folk til at bruge
genbrugsstationerne
mere?

8.1 Resultater 3. del

Kendskab til nærgenbrugsstationer
og genbrugsstationer
• 85 % af respondenterne kender ikke til
nærgenbrugsstationer. 7 ud af 100
adspurgte benytter en nærgenbrugsstation.
• 50 % af respondenterne kender til genbrugsstationerne. Knap 30 % af dem der kender
en benytter dem ikke. 35 ud af 100 borgere
benytter en genbrugsstation.
• 50 % af respondenterne benytter ikke ennærgenbrugsstationer eller genbrugsstationer er,
fordi de har storskraldsordning i egen gård.
• 22 % af dem der ikke benytter nærgenbrugsstationerne vil gerne (11 ud af 100 ). 14 % af
dem, der ikke benytter genbrugsstationerne,
vil gerne (7 ud af 100).

Nærgenbrugsstationer
• 75 % af respondenterne kommer primært
for at benytte byttecenteret og 20 % for at
affaldssortere.
• De typer affald, der giver mest mening for
borgeren at aflevere er pap, plast og glas.
• 88 % af respondenterne er meget tilfredse,
eller tilfredse med nærgenbrugsstationerne.
• Brugerne mener følgende kan gøres bedre,
i prioriteret rækkefølge: udvidet og længere
åbningstider, diverse forbedringer af byttecenteret og større papcontainere.

Genbrugsstationer
• 99 % kommer primært for at aflevere affald
(heraf er 30 % erhverv). Omkring 28 % af
borgerne kommer for at bytte som sekundært formål.
• Det affald, der giver mest mening for
borgerne er i prioriteret rækkefølge: pap,
rest (småt brændbart) og haveaffald.
For erhverv: byggematerialer/affald, møbler/
indbo og pap.
• 97% er meget tilfredse eller tilfredse med
genbrugsstationerne.
• Brugerne mener følgende kan gøres bedre, i
prioriteret rækkefølge: nedsænkede containere, udvidet åbningstider, forbedring af byttecentre og bedre information om sortering.

• 60 % af dem der ikke benytter nærgenbrugsstationer, peger på oplysning og kendskab,
som det der kan få dem til at bruge dem.
• Af dem der ikke benytter genbrugsstationer,
peger ca. 30 % på kortere afstand, ca. 30 %
på mere oplysning og ca. 30 % på øget behov, som det der skulle få dem til at bruge
dem (mere).
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10%

0%

0%
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Vanløse (0 svar)

20%

Brønshøj/Husum (1 svar)

20%

Valby (21 svar)

30%

Nordhavn (0 svar)

30%

Sydhavn (0 svar)

40%

NV/Bispebjerg (5 svar)

40%

Nørrebro (16 svar)

50%

Vesterbro (2 svar)

50%

Amager (34 svar)

60%

Indre By (5 svar)

60%

Nej (0 svar)

70%

80+ (0 svar)

70%

71-80 (0 svar)

80%

61-70 (10 svar)

80%

51-60 (14 svar)

90%

41-50 (18 svar)

90%

31-40 (23 svar)

100%

21-30 (32 svar)

100%

15-20 (3 svar)

Sammenlignet med aldersfordelingen i
Københavns Kommune vurderes fordelingen i
undersøgelsen at være nogenlunde passende.
Der er en klar sammenhæng mellem, hvor vi
har foretaget undersøgelsen, og hvilken bydel
borgerne bor i. Dette kan tydeligt ses ved en
overvægt af borgere fra Valby (Spinderiet) og
Amager (Amager centret). I det næste kigger
vi på spørgsmålene om borgernes kendskab og
brug, af nærgenbrugsstationer i København.

Figur 2: Hvor i København bor du?

0-14 (0 svar)

I dette afsnit præsenteres og belyses svarene
fra de 100 tilfældigt adspurgte københavnere,
som vi interviewede i fem københavnske storcentre. Fordelingen mellem køn er 48 % mænd
og 52 % kvinder. I det næste ser vi på fordelingen af alder og bydel for de adspurgte.

Figur 1: Alder

Østerbro (16 svar)

Kapitel 8.2 Kendskab til nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer

Kapitel 8.2 Kendskab til nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer
Figur 3. Kender du til
wnærgenbrugsstationerne i København?

Figur 4. Hvis ja, hvilke nærgenbrugsstationer?

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Nej
Ja
(13 svar) (85 svar)

Ved
ikke
(0 svar)

Andet
(2 svar)

Det samlede antal svar her af
15 (for 13 adspurgte) da borgerne
havde flere valgmuligheder.
Gartnergade
(1 svar)

Haraldsgade
(3 svar)

Hørgården Christiania
(1 svar)
(0 svar)
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Møllegade
(5 svar)

Tingbjerg
(0 svar)

Nordhavn
(1 svar)

Andet
(4 svar)

Kapitel 8.2 Kendskab til nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer
Figur 5. Af de nærgenbrugsstationer du
kender, hvilke benytter du?

Figur 6. Kender du til genbrugsstationerne i København?

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Jeg
benytter
ingen
(6 svar)

Gartnergade
(1 svar)

Haraldsgade
(2 svar)

Hørgården Christiania
(1 svar)
(0 svar)

Møllegade
(1 svar)

Tingbjerg
(0 svar)

Nordhavn
(1 svar)

Andet
(2 svar)

Det samlede antal svar her af 14 (for 13 adspurgte) da borgerne havde flere valgmuligheder.
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13 % af borgerne kender til nærgenbrugsstationerne. De fire svar i “Andet” er “Brydes Alle”.
Det vil sige, at fem respondenter i alt kender til
Hørgården. Ud af de 13 er det knap halvdelen
(6 svar), der ikke benytter nogen af dem. Samlet set er det 7 ud af 100 adspurgte københavnere, der benytter en nærgenbrugsstation. I
det følgende kigger vi nærmere på borgernes
kendskab og brug af genbrugsstationer.

Ja
Nej
Ved ikke Andet
(50 svar) (46 svar) (0 svar) (4 svar)

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Vægtervangen
(0 svar)

Det samlede antal svar her af 56 (for 50 adspurgte) da borgerne havde flere valgmuligheder.

Vægtervangen
(0 svar)

30%

Kristinehøj
(2 svar)

40%

Dragør
(0 svar)

40%

Vermlandsgade
(15 svar)

50%

Hvidovre
(0 svar)

50%

Bispeengen
(4 svar)

60%

Kulbanen
(5 svar)

60%

Borggervænget
(10 svar)

70%

Jeg benytter
ingen af dem
(15 svar)

70%

Kristinehøj
(3 svar)

80%

Dragør
(1 svar)

80%

Vermlandsgade
(21 svar)

90%

Vasbygade
(4 svar)

90%

Hvidovre
(0 svar)

100%

Bispeengen
(7 svar)

100%

Kulbanen
(9 svar)

Figur 8. Af de genbrugsstationer du kender,
hvilke benytter du?

Borggervænget
(11 svar)

Figur 7. Hvis ja, hvilke genbrugsstationer?

Vasbygade
(1 svar)

Kapitel 8.2 Kendskab til nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer

Det samlede antal svar her af 52 (for 50 adspurgte) da borgerne havde flere valgmuligheder.
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Kapitel 8.2 Kendskab til nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer

Halvdelen af borgerne kender til genbrugsstationerne i København. De fire “Andet” svar er
borgere, der kender en genbrugsstation, men
ikke kunne huske navnet. Vermlandsgade er
mest benyttet (15 % af den samlede målgruppe). Dette skyldes formentlig, at 37 % af de adspurgte bor på Amager. Knap 30 % af borgerne, der kender til genbrugsstationer benytter
ingen af dem.
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60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

60

Andet
(12 svar)

70%

At der blev afholdt
sociale arrngementer
(0 svar)
Hvis jeg fik mere
oplysning / fik et bedre
kendskab til dem (27 svar)

70%

At der var andre
åbningstider
(0 svar)
At der var længere
åbningstider
(0 svar)
At man kan
reparere sine ting
(0 svar)

80%

At de lå tættere på
(17 svar)

80%

Andet
(9 svar)

90%

Jeg ville egentlig
gerne bruge dem
(11 svar)

90%

Jeg har storskraldsordning
i min gård / bestiller
afhengning løbende
(28 svar)

100%

Ligger for langt væk /
ikke på min vej til og fra
(5 svar)

Figur 10 viser, at 60 % af borgerne mener, at
mere oplysning og bedre kendskab er den
faktor, der kan få dem til at benytter nærgenbrugsstationer (mere). Afstand er den næststørste faktor. I det næste ser vi på svarene fra
de borgerne, der ikke kender eller har benyttet
genbrugsstationer.

100%

Det er for svært at
komme derhen med
affaldet (Storskrald)
(5 svar)

Den primære årsag til, at borgerne ikke benytter nærgenbrugsstationerne er, at de i forvejen
har en skraldeordning i deres gård. De ni svar i
“Andet” er primært hvor borgerne svarer, at de
ikke har kendskab. Vi kan se, at 22 % egentlig
gerne vil bruge dem (11 ud af 100 i alt).

Figur 10. Hvad ville få dig til at bruge
nærgenbrugsstationerne (flere svar)?

Jeg har ikke behov
(9 svar)

Borgernes kendskab til genbrugsstationerne
(50 %) er betragteligt højere end kendskabet
til nærgenbrugsstationerne (13 %). I det følgende ser vi nærmere på svarene fra de borgerne, der ikke kender eller har benyttet nærgenbrugsstationer.

Figur 9. Hvorfor har du ikke brugt nærgenbrugsstationerne (flere svar)?

At man kan bytte sine ting
(1 svar)

8.2.1 Hvorfor benytter borgerne ikke genbrugsstationerne eller nærgenbrugsstationerne?

8.2.1 Hvorfor benytter borgerne ikke genbrugsstationerne og nærgenbrugsstationerne?

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Den primære årsag til borgerne ikke benytter
genbrugsstationer er, at borgerne i forvejen
har en storskraldsordning. Der er 14% af de
adspurgte, der reelt gerne vil benytte genbrugsstationer, selvom de ikke gør det lige nu
(7 ud af 100 i alt).
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Andet
(23 svar)

At der blev afholdt
sociale arrngementer
(0 svar)
Hvis jeg fik mere
oplysning / kendskab
(21 svar)

At man kan bytte sine ting
(4 svar)

At der var andre
åbningstider
(1 svar)
At der var længere
åbningstider
(1 svar)
At man kan
reparere sine ting
(0 svar)

Det der skulle få borgerne til at bruge genbrugsstationerne (mere) er for ca. en tredjedels
vedkommende kortere afstand, for ca. en
tredjedel bedre kendskab/oplysning og for ca.
en tredjedel “Andet”. Disse andet kommentarer
er primært “Nej” og “hvis jeg fik behov”.

At de lå tættere på
(21 svar)

Andet
(12 svar)

90%

Jeg ville egentlig
gerne bruge dem
(7 svar)

90%

Jeg har storskraldsordning
i min gård / bestiller
afhengning løbende
(26 svar)

100%

Ligger for langt væk /
ikke på min vej til og fra
(7 svar)

100%

Det er for svært at
komme derhen med
affaldet (Storskrald)
(11 svar)

Figur 12. Hvad ville få dig til at
bruge genbrugsstationerne?

Jeg har ikke behov
(15 svar)

Figur 11. Hvorfor har du ikke
brugt genbrugsstationerne?

8.3 Nærgenbrugsstationerne

I dette afsnit beskriver vi resultaterne af de
109 besvarelser fra de tre nærgenbrugsstationer Nordhavn, Hørgården og Møllegade. Der
er cirka lige mange besvarelser fra hvert sted.
Kønsfordelingen er 50 % mænd og 50 % kvinder, og de adspurgte var allesammen private
borgere. Fordelingen af aldersgrupper, transportform og hvorfor ofte borgerne besøger er
illustreret nedenfor.

62

8.3 Nærgenbrugsstationerne

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

63

Andet (14 svar)

40%

Over halvdelen af borgerne
benytter nærgenbrugsstationen
på ugentlig basis og de fleste
er til fods. For 11 ud af 14 svar
i “Andet” var det første gang
borgeren besøgte stedet.
I det følgende ser vi på borgernes formål på nærgenbrugsstationerne.

hvert år (1 svar)

50%

Hver halvår (3 svar)

50%

Hver kvartal (7 svar)

50%

Hver måned (7 svar)

60%

Hver 2. uge (15 svar)

60%

Hver uge (62 svar)

60%

Andet (1 svar)

70%

Ladvogn (0 svar)

70%

Ladcykel (0 svar)

70%

Bil (2 svar)

80%

Cykel (27 svar)

80%

Gåben (77 svar)

80%

80+ (0 svar)

90%

71-80 (0 svar)

90%

61-70 (13 svar)

90%

51-60 (20 svar)

100%

41-50 (21 svar)

100%

31-40 (27 svar)

100%

21-30 (24 svar)

Figur 15. Hvor ofte kommer du her?

15-20 (2 svar)

Figur 14. Transportform

0-14 (2 svar)

Figur 13. Alder

8.3 Nærgenbrugsstationerne
Figur 16. Hvad er dit primære formål
her (et svar)?

Figur 17. Har du andre formål her (flere svar)?
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10%

10%
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0%
Aflevere
Bytte
Bytte
affald
(aflevere)
(tage)
(affalds- (26 svar) (54 svar)
sortering)
(23 svar)

Andet
(6 svar)

Der er i alt 126 besvarelser,
fra 109 adspurgte borgere.

Samlet set kommer 75 % af borgerne primært
for at benytte byttecenteret, og 20 % primært
for at affaldssortere. Det stemmer overens med
vores observationer på nærgenbrugsstationerne fra den første del af undersøgelsen. Her observerede vi, at forholdet mellem borgere der
affaldssorterede, og dem der byttede var 1:5.
Flere af de borgere, der kom til nærgenbrugsstationerne, fortalte at de kunne affaldssortere
tættere på eget hjem, men at de tog ekstra
langt på grund af byttecentret. Det var den
primære motivationsfaktor, og i den forbindelse
tog de så også lige affaldet med som noget sekundært. Ud af de 23 borgere, der har affaldssortering som primært formål, er det ca. 55 %,
der har at bytte (enten aflevere eller tage) som
sekundært formål.

Nej
(37 svar)

Aflevere
Bytte
Bytte
affald
(aflevere)
(tage)
(affalds- (38 svar) (27 svar)
sortering)
(18 svar)
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Andet
(6 svar)

8.3 Nærgenbrugsstationerne
Figur 17. Hvilken type affald giver det mening for dig at aflevere her?

Vi kan se, at det giver mest mening for borgeren at aflevere pap, plast og glas til affaldssortering. Omkring halvdelen mener ikke, at det
er relevant. Formentlig fordi de er kommet for
at bytte.

100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ikke
releveant
(59 svar)

Her er alt
hvad jeg
har brug
for
(11 svar)

Pap
(15 svar)

Papir
(5 svar)

Metal
(8 svar)

Plast
(12 svar)

Glas
(15 svar)

Dagrenovation
(0 svar)

Bio affald
(0 svar)

Batteri
(3 svar)

Der er i alt 174 besvarelser af de 109 adspurgte borgere.
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Elektronik
(3 svar)

Møbler
og indbo
(7 svar)

Tøj og
sko
(9 svar)

Haveaffald
(0 svar)

Farligt
affald
(6 svar)

Plast og
gummi
(0 svar)

Byggematerialer
/affald
(1 svar)

Rest
(småt
brandbart)
(4 svar)

Andet
(7 svar)

8.3.1 Hvad kan der gøres bedre på nærgenbrugsstationerne?
Figur 18. Hvad synes du generelt
om nærgenbrugsstationerne her?

Figur 19. Er der noget der kunne
gøres bedre her?

100%

Dette afsnit fokuserer på spørgsmålene omkring
borgernes tilfredshed og hvad, der kunne få borgerne til at bruge genbrugsstationerne mere.

100%

90%

Der er i alt 120 besvarelser, fra de
109 adspurgte borgere.

90%

80%

nærgenbrugsstationerne. Lidt over halvdelen
synes at alt er fint mens 45 havde uddybende

80%

70%

bemærkninger til hvad der kunne forbedres.
Borgernes 45 uddybninger er blevet overordnet

70%

60%

kategoriseret og kun de mest “populære” er vist
i nedenstående.

60%

50%

Uddybninger (ud af 45 svar):

50%

40%

40%

30%

30%

Vi kan se, at der generelt er stor tilfredshed med

• Generelle forbedringer af byttecentret (8 svar)
• Længere og bedre åbningstider (8 svar)
• Større papcontainer (4 svar)
• Varme i byttecentret (3 svar)

20%

• Bedre sortering/overblik af bytte tingene (3 svar)

Fra både undersøgelsens del 1 og 3 var der rigtig
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Evt. Uddybning
(45 svar)

Mulighed for at
reparere ting (1 svar)

Bedre / andre
åbningstider (8 svar)

Berdre personale /
service (3 svar)

Bedre skiltning
(3 svar)

Bedre information
(3 svar)

mere bytte (1 svar)

mange borgere, der roste personalet og
Flere forkellige typer
affald til aflevering (0 svar)

Andet
(2 svar)

Meget utilfreds
(1 svar)

Lidt utilfreds
(1 svar)

0%
Hverken eller
(8 svar)

0%
Tilfreds
(32 svar)

10%

Meget tilfreds
(65 svar)

10%

• Bytterummet skal gøres mere indbydende (3 svar)

Nej, det hele er fint
(56 svar)

20%

vejlederne på nærgenbrugsstationerne. Flere
borgere fortalte, at det havde afgørende betydning for deres brug heraf. Flere nævnte ligeledes,
at det var en god service, at man kunne låne en
vogn til transport af bytte og/eller affald.

8.4 Genbrugsstationerne

Dette afsnit belyser resultaterne af de 100 besvarelser fra de tre genbrugsstationer Borgervænget, Bispeengen og Kulbanen. Der er cirka
lige mange besvarelser fra hvert sted. Kønsfordelingen er ca. 80 % mænd og 20 % kvinder,
hvilket formentlig skyldes at ca. 30 % af de adspurgte var erhverv, og at alle respondenter,
der var erhverv, var mænd. De resterende
70 % var private borgere. Fordelingen af alder,
transportform og hvor ofte borgerne besøger
genbrugsstationerne er illustreret nedenfor.
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Andet (15 svar)

40%

Omkring en tredjedel bruger
genbrugsstationerne hver uge,
og hovedparten ankommer i
bil. 14 af svarene i “Andet” var,
at det var første gang borgeren
besøgte stedet. I det følgende
ser vi på borgernes formål på
genbrugsstationerne.
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51-60 (23 svar)
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41-50 (25 svar)

100%
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100%

21-30 (11 svar)

Figur 22. Hvor ofte kommer du her?

15-20 (0 svar)

Figur 21. Transportform

0-14 (0 svar)

Figur 20. Alder

8.4 Genbrugsstationerne
Figur 23. Hvad dit primære formål?

Figur 24. Har du andre formål her?(flere svar)
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(0 svar)

Andet
(1 svar)

Der er i alt 126 besvarelser,
fra 109 adspurgte borgere.

Nej
(48 svar)

Aflevere
Bytte
affald
(aflevere)
(affalds- (20 svar)
sortering)
(19 svar)

Bytte
(tage)
(7 svar)

Borgernes primære formål på genbrugsstationerne er at aflevere affald. Dette hænger også
sammen med, at 30 % er erhverv. 20 af de adspurgte har et sekundært formål om at bytte16.1
70 af de adspurgte er borgere, og det antages
at kun borgere bytter. Det vil sige, at ca. 28 %
(20 ud af 70) af borgerne har bytte som sekundært formål på genbrugsstationerne.

Andet
(16 svar)

16

69

Det er de samme 20 borgere, der har valgt både
Bytte (aflevere) og Bytte (tage)

8.4 Genbrugsstationerne
Figur 25. Hvilke typer affald giver det mening for dig at aflevere her?

Borger

Figur 25 illustrerer hvilket affald, der giver mest
mening at aflevere for henholdsvis borgere
(70 %) og erhverv (30 %). For borgerne er det
mest pap og derefter rest (småt brændbart),

Virksomhed/
Erhverv

møbler/indbo og haveaffald. For erhverv
er det primært byggematerialer/affald og
møbler/indbo.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pap
(34 svar)

Papir
(1 svar)

Metal
(11 svar)

Plast
(8 svar)

Glas
(8 svar)

Dagrenovation
(1 svar)

Bio affald
(1 svar)
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Der er i alt 202 besvarelser fra 100 respondenter.
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Byggematerialer
/affald
(27 svar)

Rest
(småt
brandbart)
(24 svar)

Andet
(25 svar)

Ialt
(100 svar)

8.4.1 Hvad kan gøres bedre på genbrugsstationer
Figur 18. Hvad synes du generelt
om nærgenbrugsstationerne her?

Figur 19. Er der noget der kunne
gøres bedre her?

100%

100%

90%

90%

80%

Dette afsnit fokuserer på hvad, brugerne generelt
synes om genbrugsstationerne, om der er noget
der kunne gøres bedre, eller nogen muligheder de

Der er i alt 117 besvarelser fra de
100 respondenter.

Samlet set er 97 % af brugerne meget tilfredse eller tilfredse med genbrugsstationerne. Knap 60 %

80%

70%

mener det hele er fint, og 40 % har kommentarer til
forbedringer. Borgernes 40 uddybninger er blevet

70%

60%

overordnet kategoriseret og kun de mest “populære” er vist i nedenstående.

60%

50%

savner, som ikke er der i dag.

Uddybninger (ud af 40 svar):

50%

40%

40%

30%

30%

• Indretning / sænkede containere (14 svar)
• Bedre åbningstid17 (7 svar)1
• Mere bytte (6 svar)
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Evt. Uddybning
(40 svar)

Mulighed for at
reparere ting (0 svar)

Bedre / andre
åbningstider (8 svar)

Berdre personale /
service (1 svar)

Bedre skiltning
(3 svar)

Bedre information
(6 svar)

mere bytte (0 svar)

Flere forkellige typer
affald til aflevering (0 svar)

Andet
(0 svar)

0%
Meget utilfreds
(1 svar)

0%
Lidt utilfreds
(2 svar)

10%

Hverken eller
(0 svar)

10%

Tilfreds
(39 svar)

20%

Meget tilfreds
(58 svar)

20%

Nej, det hele er fint
(59 svar)

• Bedre information om sortering (5 svar)

17

Fra undersøgelsens del 1 og de kvalitative interview
ved vi at åbningstider er en gentagende efterspørgsel
blandt borgerne. For mange handler det mere om
fleksibilitet, end afstand.
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