Kortlægning af henkastet affald
Køge kommune

Lokalitetsrapport 2018

Indledning
I 2017 blev alle 16 lokaliteter beskrevet i HDR`s Lokalitetsrapport.
Lokalitetsrapporten for 2018 indeholder ikke alle lokaliteter, men kun de 8-10 lokaliteter, hvor HDR
har gennemført borgerinterviews. Borgernes bemærkninger til renholdelseskvaliteten på hver
lokalitet, fremgår af de enkelte lokalitetsskemaer.
Som nævnt er det ikke alle lokaliteter der er beskrevet i Lokalitetsrapporten. For at sikre, at det er
muligt for læseren at se samtlige 64 tekniske måleresultater for de 16 lokaliteter, er disse resultater
vist i skema 16. Skemaet viser også, hvilken farvekode, som lokaliteten har fået.
Skema 17 indeholder en oversigt over de lokaliteter, hvor der er blevet gennemført borgerinterview i
2018. Skemaet indeholder følgende informationer:
Kolonne 1: Lokalitetsnummer.
Kolonne 2: Antal borgere der er blevet interviewet på de enkelte lokaliteter.
Kolonne 3: Andel af borgerne, der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten.
Kolonne 4: HDR`s tekniske karakter for lokaliteten. (Farvekode)
Kolonne 5: HDR`s bedømmelse af renholdelsesniveauet.
Kolonne 6: HDR`s bemærkninger til en mulig forbedring af renholdelsesniveauet på lokaliteten.

Se også lokalitetsdiagrammerne for hvert lokalitetsnummer. Dette diagram viser renholdelseniveauet
for lokalitetstypen, på tværs af de mange kommuner pr. kommunegruppe. Lokalitetsskemaerne viser
også resultatet af affaldsoptællingen på lokaliteten mm. Kommunens placering i
lokalitetsdiagrammet bliver kommenteret i de enkelte lokalitetsskemaer.
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Teknisk karakter for alle 64 målepunkter
Skema 16 viser, hvilken teknisk karakter HDR har givet samtlige 64 målepunkter ude på de 16
lokaliteter.

Skema
16

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Køge kommune

Målepunkter: P=Primære målepunkt
S - 1-3= Sekundære målepunkter

Gennemsnit
pr lokalitet

Køge Havn 19

P
2
5
4
4
2

S-1
4
3
3
4
1

S-2
4
3
3
5
2

S-3
1
5
3
4
2

2,75
4,00
3,25
4,25
1,75

Rasteplads Lellinge
Ringstedvej 131

6

5

4

4

4,75

Borup Indkøbscenter,
Hovedgaden 60

2

4

4

3

3,25

Ølby Center Syd

4

4

3

5

4,00

Fændediget,
Køge indre by

3

1

2

2

2,00

Karlemosevej 73B

2
3
3

4
1
1

4
1
2

3
2
2

3,25
1,75
2,00

1

1

1

4

1,75

1

2

1

1

1,25

Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20

3

4

3

3

3,25

SCT, Centervej

2

4

4

3

3,25

Lokalitetsadresser:
Køge Torv
Brogade 1
Herfølge Stadion
Københavnsvej 119

Granvej 24, Vemmedrup,
Lovparken 55, Sygehusvej
Hastrup Søen, fra broen
til fiskepladsen
Nordstranden,
Bådehavnen

Samlet teknisk gennemsnit for alle 64 målepunkter:

2,9
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Borgertilfredshed ”her hvor de står”
Noget af det første borgerne bliver spurgt om i forbindelse med borgerinterviewene, er hvorvidt de
er tilfredse med hvor rent der er ”her hvor de står lige nu”. De bliver bedt om at se sig omkring og
give sin umiddelbare bedømmelse af renholdelsesniveauet – ja eller nej. For nogle er det svært at
sige enten/eller og så bliver der mulighed for at give sine forbehold eller begrundelser tilkende.
Nedenfor i skema 17 ses dels det antal borgere, som har deltaget i analyse på de pågældende
lokaliteter samt den andel af dem, som har været tilfredse med renholdelseskvaliteten. Dette er
suppleret med HDR’s tekniske data fra samme sted.

Skema
17

Borgerbesvarelse om renholdelseskvaliteten på den enkelte lokalitet

HDR`s bedømmelse af det tekniske
renholdelsesniveau på lokaliteten

Lokalitet
Nr.

Antal
borger
interview

Andel af de interviewede
borgere der var tilfredse
med
renholdelseskvaliteten på
lokaliteten (%)

1

25

84%

Tilfredsstillende

2

27

67%

Kritisk

5

11

91%

Meget
tilfredsstillende

8

23

87%

Kritisk

9

7

100%

Tilfredsstillende

12

15

87%

Tilfredsstillende

14

16

88%

Meget
tilfredsstillende

Ingen bemærkning

15

13

100%

Acceptabelt

Niveauet bør som
minimum
vedligeholdes

Teknisk
gennemsnitskarakter
(Farvekode)

Renholdelsesniveauet

HDR`S
bemærkninger til en
mulig forbedring af
lokaliteternes
renholdelsesniveau
Niveauet skal
vedligeholdes
Krav om forbedring
af renholdelsen
Ingen bemærkning
Krav om forbedring
af renholdelsen
Niveauet skal
vedligeholdes
Niveauet skal
vedligeholdes
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Lokalitetstype nr.1: Torve og pladser – fortsætter på side 2
Adresse: Køge Torv

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Køge Torv
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

2,8
2,8

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

Tæt på
samme
niveau

84%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Samme
niveau

91%

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Lavt niveau

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ Af det vi har set lige nu, så er der da meget pænt (3).
➢ Ja, her er rent nok (2).
➢ Når man kigger rundt nu, så er der ikke så rent med alle de skodder, og små ting imellem
stene (2).
➢ Der plejer at være rent, også efter torvedage er de ret effektive.
➢ Her på torvet er de hurtige til at fjerne affald.
➢ Nu er her rent, men det er meget op og ned. Det kommer an på om der er torvedage.
➢ Her er pænere end ude ved mig, de er ikke så gode ude ved ydre områderne.
➢ Der ligger ikke store stykker affald, men der er så mange skodder.
➢ Hvis man vil have fyldt skraldespandene her, så skal man også sørge for at der er plads
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Lokalitetstype nr.1: Torve og pladser - side 2
Adresse: Køge Torv

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Generelt pænt, men for mange skod på lokaliteten.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt
affald

400

6

24

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.2: Hoved og sidegader – fortsætter på side 2
Adresse: Brogade

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Brogade
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

4,0
3,8

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

Samme
niveau

67%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Samme
niveau

69%

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Lavt niveau

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ Her er pænt, der ligger ikke ting og flyder alle vegne (4).
➢ Nej her er ikke rent, men det er på grund af cigaretskoddene og ukrudtet imellem fliserne
(4).
➢ Vi er lige kommet, men her er meget rent (3).
➢ Her er meget pænt (2).
➢ Det kunne være pænere, der ligger mange skodder (2).
➢ Der ligger mange skodder, selvom der er en skraldespand lige ved siden af.
➢ Her er meget beskidt med mange skodder, og affald især cigaretæsker.
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Lokalitetstype nr.2: Indkøbscentre - side 2
Adresse: Brogade

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Der bør iværksættes et større samarbejde mellem ETK og butikkerne i Brogade
omkring renholdelse af facadearealet. Skodproblemerne bør også analyseres
nærmere i forhold til borgeradfærd mm.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

600

16

62

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation
på lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?

Se
bemærkning

Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende
renholdelsesniveau tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.5: Busstationer, togstationer mm. – fortsætter på side 2
Adresse: Køge Havn

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Køge Havn
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

-

2018

1,8

91%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Forbedret

2017

2,5

Ingen interview

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Helt i
toppen

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ I forhold til så mange andre steder, er her meget rent (3).
➢ Nu er jeg lige kommet nedefra Lolland, men her er meget pænt (2).
➢ Der blæser lidt rundt, men eller er her meget pænt. Folk skal bare blive bedre til at samle lidt
op, når det blæser lige forbi.
➢ Nej, jeg er ikke tilfreds – her er for mange cigaretskod!
➢ Der kan godt være problemer med affald efter weekenden, hvor der især ligger flasker.

9

Lokalitetstype nr.5: Busstationer, togstationer mm. - side 2
Adresse: Køge Havn

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Fint analyseresultat med tanke på intensiteten af mennesker på lokaliteten.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

85

10

12

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.8: Lokale handelsområder – se side 2
Adresse: Ølby Centret

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Ølby Centret
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

4,0
3,5

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

Forbedret

87%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Lidt
dårligere

23%

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Lavt niveau

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lige her er der rent (2).
Lige i dag er her pænt (3).
Jeg er meget tilfreds (3).
Når man kigger lidt rundt, er der mange skodder, men ellers er her pænt.
Der ligger mange skodder, og det syntes jeg er synd.
Der bliver smidt for meget, folk tænker sig ikke om.
Der kan altså godt være nogle flere skraldespande her!
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Lokalitetstype nr.8: Lokale handelsområder - side 2
Adresse: Ølby Centret

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Målepunktet nede ved cykelstativerne foran stationen har fået en teknisk karakter
på 5. Dette er meget kritisk og i øvrigt samme karakter som i 2017 analysen.
Området bør vurderes nærmere i forhold til, hvem der har renholdelsesansvaret.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

450

19

34

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.9: Tæt befolkede boligområder i indre by

se side 2

Adresse: Fændediget

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Fændediget
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

2,0

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

-

100%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

-

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Lidt over
midten

Ingen analyse

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ Her er dejligt rent (2).
➢ Ja, men det kunne være bedre. Der er mange ting i græsset.
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Lokalitetstype nr.9: Tæt befolkede boligområder i indre by - side 2
Adresse: Fændediget

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Der snappes ikke før plæneklipning!!
Området er generelt pænt, men der var problemer med overfyldte affaldsspande.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

275

28

96

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.12: Parker og rekreative områder- fortsætter på side 2
Adresse: Lovparken

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Lovparken
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

2,0
2,5

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

Lidt
dårligere
end i 2017

87%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Samme
niveau

100%

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Helt i
toppen

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ Her i parken er der generelt rent syntes jeg. Der er selvfølgelig noget efter festerne. Men der
er mange skraldespande så der er da muligheder for at komme af med sit affald (4).
➢ Her er meget rent. Men Danmark er generelt meget ren (2).
➢ Her er meget rent, men i dag er der jo fest.
➢ Der er problemer med de åbne skraldespande, hvor dyrene leder efter mad og så de spreder
skraldet i parken.
➢ Cigaretskod er der mange af i plænen
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Lokalitetstype nr.12: Parker og rekreative områder- side 2
Adresse: Lovparken

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Der blev registreret alt for meget affald rundt om borde-/ bænkesættene i parken.
Dette var også tilfældet i analyse 2017
Det bør vurderes hvordan disse spisepladser kan indarbejdes bedre i forhold til
naturen i øvrigt.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

55

3

6

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.14: Strande og naturområder - fortsætter på side 2
Adresse: Køge Nordstrand

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Køge Nordstrand
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

1,3
1,5

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

En smule
lavere i
2017

88%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

Samme
niveau

100%

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Helt i
toppen

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢ Det er blevet pænere hernede, nogle gange ligger her lidt plastik og blink. Men generelt
ligger der ikke meget skrald her (3).
➢ Der er mange skodder i sandet, hvilket er ærgerligt (2).
➢ Det er en lækker strand, med god og ny bugt, og gode faciliteter.
➢ Altså her er lidt tang, men ellers er her fint.
➢ Her er så fint og smukt.
➢ Det er lidt ærgerligt med al tangen, som lå ved strandbredden, men det jo en del af naturen.
➢ Om sommeren kan der være problemer med affald når folk tænder op for sommergrillen,
hvor flere efterlader deres engangsgrill og madaffald.
➢ Der er del hundelorte på stranden. Folk er generelt bare dårlige til at samle deres hundelorte
op.
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Lokalitetstype nr.14: Strande og naturområder - side 2
Adresse: Køge Nordstrand

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Strandområdet er rigtig pænt i forhold til affald.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

15

5

7

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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Lokalitetstype nr.15: Kontorhuse, forskerparker mm.- fortsætter på side 2
Adresse: Køge Campus

Skema 13-1 - Teknisk karakter og borgertilfredshed
for Køge Campus
Gennemsnitskarakter
for de 4 målepunkter

2018
2017

3,3

Teknisk
farvekode

Sammenligning af analyseresultaterne

Andel
borgertilfredshed*

Borgertilfredshed i
forhold til 2017

-

100%

Det tekniske resultat i
forhold til 2017

-

Lokalitetens placering i
forhold til andre
kommuners resultater

Lavt niveau

Ingen analyse

*Andel af borgerne der var tilfredse med renholdelsesniveauet på lokaliteten

Borgerbemærkninger til renholdelsesniveauet på lokaliteten:
➢
➢
➢
➢
➢

Det er ikke noget jeg har lagt mærke til (3).
Ja her er rent nok (2 kommentarer).
Ja her ligger jo ikke meget affald.
Lige nu er der, men i forbindelse med sidste skoledag kan der godt ligge noget.
Ja, og de plejer at være hurtige til at fjerne affaldet.
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Lokalitetstype nr.15: Kontorhuse, forskerparker mm. - side 2
Adresse: Køge Campus

HDR`S generelle bemærkninger til lokalitetens analyseresultat:
Der blev registreret store mængder af ”sølvstrimler” inde i alle buske rundt om
bygningens hovedindgang. Dette affaldsproblem er ikke medtaget i analysen, men
betragtes som et hotspot. Ellers et pænt analyseresultat.

Optælling af affald som på
lokaliteten (styk)

Skod

Stort affald

Småt affald

157

17

113

HDR`s vurdering af følgende affaldsspørgsmål:

Ja!

Nej!

Skal lokaliteten anbefales som teknisk indsatsområde i
2018/2019?
Er der behov for en større synlighed og kommunikation på
lokaliteten under hensyn til en styrkelse af borgernes
affaldsadfærd?
Skal lokalitetsadressen udskiftes som målepunkt i 2019
analysen?
Er en vedligeholdelse af det nuværende renholdelsesniveau
tilstrækkeligt i fremtiden?
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