
Hvad nu hvis renovationsfolk er affaldets helte?  
- nye samarbejder mellem kommune, transportører og affaldsbranchen 
 
 

 
 
Ingen er tættere på borgernes og virksomhedernes håndtering af affald, end de renovationsfolk der 
henter det. Sammen med ejendomsfunktionærer, gårdmænd og medarbejderne i kommunens 
gaderenhold er vognmænd og renovationsfolk de første til at se når genbrug og kildesortering ikke 
fungerer. Men har renovationsfolkene de nødvendige vilkår, for at være med til at bringe genbrug og 
miljørigtig sortering i højsædet? Kan og vil de blive nøglepersoner i en mere miljørigtig 
affaldshåndtering?  
 
Der er penge og vigtige ressourcer i succesrig kildesortering 
Fra vores undersøgelser ved vi at mange borgere er optaget af genbrug, gerne vil sortere, og  
har tillid til at resten af systemet fungerer.  Alligevel skal der hele tiden gøres en indsats for at få 
kildesortering til at fungere. Måske skal der tilbydes sortering i nye fraktioner, måske skal forskellige 
bebyggelser tilbydes mere forskellige løsninger. Hele tiden skal der kommunikeres og følges op hvis 
borgernes tillid til systemerne skal holdes ved lige. Renovationsfolk og transportører er de første til at 
se, når sorteringen ikke fungerer. De er helt centrale for at korrekt sorterede fraktioner kan nå sikkert 
frem til genbrug og genanvendelse. Et bedre affaldssystem kan meget vel gå igennem et udvidet 
partnerskab mellem renovationsfolk, borgere og kommune. 
 
Inddragelse og dialog som vejen frem 
Der kunne bruges mange kræfter på kontrol, men dialog og samarbejde er mindst lige så vigtigt hvis 
affaldssystemerne skal blive bedre. Renovationsfolk og andre med direkte kontakt til borgere og 
virksomheder kan være de første til at se nye muligheder. Vi vil se på hvilke udfordringer 
renovationsfolk står med i dag og invitere til en dialog om hvordan systemerne kan gøres bedre. 
Herved kan grunden lægges for bedre systemer, hvor renovationsfolkene er i front som aktive 
medspillere, rustet til at handle miljørigtigt på de udfordringer de ser. 



Vestforbrænding og Danmarks Designskole inviterer 
Gennem DAIM projektet, som finansieres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, har Danmarks Designskole 
sammen med Vestforbrænding fået mulighed for at gennemføre et antal for-projekter om 
brugerdreven innovation på affaldsområdet. Derfor søger vi kommuner, vognmænd og 
renovationsfolk, der sammen med os vil gå i dialog om, hvordan renovationsfolks viden og position 
kan anvendes aktivt når det gælder sortering og genbrug. Forløbet omfatter et indledende møde, 
feltarbejde og interview blandt renovationsfolk, fælles idéworkshop for alle, og et eksperiment hvor vi 
afprøver idéforslag sammen med deltagerne.  
 
Vi søger: en kommunal affaldskonsulent, en vognmand og to renovationsfolk, to borgere, og en 
virksomhed der aftager sorteret affald. Vi beder om: aktiv deltagelse i forløbets aktiviteter som vist i 
figuren nedenfor. Vi lover: et resultat i april 09 bestående i et katalog af muligheder som deltagerne 
frit kan tage videre som de ønsker. DAIM-projektgruppen er ansvarlig for at arrangere alle aktiviteter. 
Alle andre deltageres eneste forpligtelse er at deltage i aktiviteterne. DAIM-projektgruppen er 
ansvarlig for at lave aftaler med de forskellige deltagere på baggrund af forslag fra kommunen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAIM-projektet: en værktøjskasse for brugerdreven innovation 
Danmarks Designskole og Mads Clausen Instituttet er gået sammen med tre danske design bureauer 
(1508 A/S, Arkitema og 3PART) og tre internationale partnere (Maketools, Sweco/FFNS og 
Ergonomidesign) for at skabe en designantropologisk værktøjskasse til brugerdrevet innovation. I et 
pilotprojekt med Vestforbrænding bliver borgere inviteret til at deltage i at gentænke affaldshåndtering 
og genbrug, og kommuner og NGOer bringes sammen med professionelle interessenter for at 
forestille sig nye affaldssystemer, nye kampagnestrategier og mere bæredygtige produkter. Værktøjer 
som designspil, probing kits og prototyping vil blive udviklet og tilbudt erhvervslivet generelt gennem 
bureauerne. 


