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Opsamling på workshop 4 d. 6. november 2017 hos Vestforbrænding 

Smarte Affaldsløsninger til den Ressourcebevidste By – Klar Til Smart Vækst 

 

 

Jesper Bøttcher fra Gate 21 startede med at byde alle velkommen og introducere til dagen, hvis 

formål var, hvordan kommuner og affaldsselskaber, gennem samarbejde med eksterne 

samarbejdspartnere, kan understøtte implementering og udviklingen på affaldsområdet, med 

smarte affaldsløsninger. Dette var den sidste workshop sporet om smarte affaldsløsninger, hvoraf 

de andre blandt andet har omhandlet kortlægning af teknologier, netværk og systemer, anvendelse 

af data og gevinstrealisering ved smarte affaldsløsninger.  

 

Herefter tog Annette Hou Adrian fra Vestforbrænding over med et oplæg omkring et 

udviklingsprojekt med robotsortering af den del af storskraldet der normalt forbrændes. Projektet er 

støtte af MUDP-puljen. Udgangspunktet for projektet er, at man ønsker at være ambitiøs, og 

sænke mængden af affald der går til forbrænding i Vestforbrændings opland med 100 tons.  

 

Sammensætningen af storskrald er meget forskellig. Den indeholder fx plast og pap, som kan 

genanvendes, men også store mængder træ og en del større emner, herunder møbler, madrasser, 

skabe, reoler mv. Undersøgelser har vidst at ca. 50 % af storskraldet, er genanvendeligt. Der er 

dermed et stort potentiale for udsortering af genanvendelige materialer gennem robotsortering. 

 

Robotudviklingen går rigtig hurtig disse år og blot indenfor den seneste årrække er de i mange 

brancher blevet mere rentable. Det robotanlæg der skal etableres på Vestforbrændings anlæg i 

Frederikssund i 2019, har 5 sensorer der er med til at bedømme affaldstypen og deraf, om det kan 

genanvendes. Derudover har sorteringsrobotten mulighed for at justere hastigheden på 

transportbåndet, således det kan tilpasses efter den givne mængde affald.  

 

Vestforbrænding har kørt test på det kommende anlæg og sorteringsrobotten inkl. det forud 

installerede program, vidst sig allerede at kunne håndtere ca. 70% af input materialet. Når 

anlægget opstilles næste år, skal denne proces forfines og udvikles endeligt. 

 

Lige nu bliver der i projektet arbejdet med Co-Creation omkring hele værdikæden, hvor alle 

partnere og interessenter er inviteret til, at bidrage med ideer. Derudover har de inviteret en masse 

studerende fra DTU til at kigge på, hvordan sorteringsrobotter arbejder om 5 år, og hvordan det vil 

påvirke projektet fremadrettet. Annette Hou Adrian sluttede af med at understrege, at teknologien 

som findes i dag, allerede vil være forældet om 4-5 år.  

 

Anlægget, som startes op i 2019, er det første af sin slags i Danmark. 

 

Camilla Ernst fra Gate 21, kom med næste oplæg omkring markedsdialog og offentlig privat 

innovation (OPI), samt hvordan disse kan bidrage til udviklingen af innovative løsninger, og et 

bedre match mellem offentlig efterspørgsel og markedsudbud.  

 

Der er et stort effektiviseringspotentiale i forbindelse med udbud, som gennemsnitlig koster 

omkring 6-7% af kontraktværdien i transaktionsomkostninger, dvs. partnernes indledende arbejde 

før kontrakten er indgået. Ved at målrette omkostningerne mod de aktiviteter, der er 

missionskritiske, kan man sænke transaktionsomkostningerne betydeligt. Udfordringen ved udbud, 
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er de modstridende perspektiver, hvor kommunen er drevet af en målsætning, er virksomheden 

drevet af afsætning.  

 

Markedsdialog og OPI er to løsninger til dette problem. Markedsdialog bidrager til at drøfte vision, 

krav og ønsker, og får forslag til løsninger fra markedet. I en OPI-proces udvikler man løsningen 

sammen, og det er særligt nødvendigt, når der mangler færdige løsninger, markedet er umodent, 

og udvikling og test er nødvendig. Forud for Markedsdialog og OPI er det nødvendigt, at lave en 

behovsanalyse for at finde frem til problemet og problemejeren.  

 

I disse samarbejder skal offentlige instanser grundigt overveje hvordan man undgår at gøre sin 

private samarbejdspartner inhabil, i forbindelse med det efterfølgende udbud. Dette kan blandt 

andet løses ved foranstaltninger, der beskriver, hvordan information skal offentliggøres, og 

fastsætte tilstrækkelige tidsfrister, således den tidsmæssige fordel for ens partner, er udlignet. 

 

Merete Winther og Teddy Larsen fra henholdsvis Albertslund Kommune og Gate21/DOLL, 

fortalte efterfølgende om deres samarbejde og projekt om, at teste smarte urban services og deres 

tilhørende sensorer på affaldsløsninger. Projektet opstod på baggrund af, at man havde opnået 

erfaringer i kommunen, omkring fremtidig IoT investeringer, som man ønskede at arbejde videre 

med.  

 

Projektet har bl.a. bestået af en række markedsdialoger med både affaldstransportører og 

systemleverandører og har derudover i høj graf inddraget relevante partnere, dvs. fagfolk fra 

mange forskellige fagområder.  

 

Projektets omdrejningspunkt er håndtering af affald, både affald fra husholdninger, erhverv, 

offentlige institutioner og i det offentlige rum. Projektet har samarbejdet med 5 forskellige 

sensorløsninger som allerede findes i DOLL.  

 

Formålet med projektet har været at udfordre den gængse måde at indsamle affald ind på, ved at 

teste og på den måde få af- eller bekræftet potentialer smart affaldshåndtering, heriblandt om 

hvorvidt det kan lade sig gøre, både at effektivisere affaldsindsamlingen, optimere ruteplanlægning 

og ikke mindst hæve serviceniveauet overfor brugerne. Næste skridt i projektet vil være at gå 

videre i forhold til at etablere samarbejde mellem de forskellige aktører og arbejde videre på at 

kvalificere effekter og business case. 

 

Herefter gik Cicilie Senderovitz, Vestforbrænding og Claus Barslund, Remondis på, med et 

oplæg om deres erfaringer med servicepartnerskaber. Servicepartnerskaber opstår når offentlige 

og private partnere samarbejder om at løse en opgave, og løbende udvikler og forbedre løsningen. 

Det kræver mere åbne kravspecifikationer, og at man deler de omkostninger, der måtte foreligge 

og på den måde skabe ligeværdighed i samarbejdet.  

 

Fordelene inkluderer øget driftsoptimering og innovation, mindre detaljeret udbudsmateriale, og 

derved også mere fleksibilitet, samt der opnås en højere tillid mellem partnerne. Ulemperne er 

blandt andet udfordringen med, at sikre leverandørens incitament. Via dette link kan I læse og lære 

mere om servicepartnerskaber indenfor affaldsbranchen. 

 

Sidste oplæg var fra Björn Jacobsson NSR, NordVästra Skånes Renhållings AB og Tom 

Johansen fra Bintel AB, der gennem et offentlig privat innovationssamarbejde (OPI), har udviklet 

et nyt system til affaldsindsamling, der ved hjælp af sensorer, muliggøre at borgerne selv kan 

bestemme tømningsfrekvensen. Motivationen består i at øge borgernes incitament til 

affaldsminimering, og øge indsamlingseffektiviteten. Ved det gamle system var 75% af 

https://genanvend.mst.dk/media/186976/ops-i-ressource-og-affaldshaandteringen-kl-2016.pdf
https://genanvend.mst.dk/media/186976/ops-i-ressource-og-affaldshaandteringen-kl-2016.pdf


 

                                      

   

  Side 3 af 3 

 

afvigelserne, ved afhentning af affald, at affaldsbeholderen ikke var sat ude ved vejen. Med det 

nye system kan man sænke dette betydeligt, fordi borgeren selv vælger afhentningen, og via en 

indbygget ”knap” i affaldsbeholderen, kan fortælle, hvornår beholderen er fyldt. Løsningen blev 

understøttet af et ruteplanlægningsværktøj, der kalkulerer den optimale rute til de tæmningsparate 

affaldsbeholdere.  

 

For at projektet kunne lykkedes, var det nødvendigt med en OPI, som bidrog til stor erfarings- og 

vidensudveksling mellem partnerne, så en holistisk løsning kunne udvikles.  

 

 

 

 

Stor tak for jeres deltagelse og engagement igennem de sidste to år i projektet ”Klar til Smart 

Vækst”.  

 

Ser frem til at se jer i nye projektsamarbejder. 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Bøttcher 

Gate 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


