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[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller
Borgerudtalelser
franøglepunkter.
analysen: Du kan
brug denne plads
til at fremhæve nogle
trække dette tekstfelt til andre steder på siden.]
o Folk sviner hurtigere, end kommunen kan nå at rydde op.
o Man bliver jo vant til, at der ligger affald.
o Der er latterligt mange skod.
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om
henkastet affald 2019
Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere årets analyser af henkastet affald i jeres kommune.
Denne side er en læsevejledning der giver et hurtigt overblik over rapporten.
Først møder I Konklusionsrapporten, der starter med en kort introduktion til, hvad en
kortlægningsanalyse er, hvad målsætningen med analysen er, og hvordan analysestrukturen er
opbygget.
I Afsnit 1 kan I læse om kortlægningens omfang.
I Afsnit 2 kan I læse om analysens hovedresultater.
I Afsnit 3 kan I læse om analysens resultater på lokalitetsniveau, og i dette afsnit kan I også læse
mere om spørgerammen for borgerinterview og om metoden for den tekniske bedømmelse, samt
om vores nye skodindeks.
I Afsnit 4 kan I læse om op til 2 udvalgte kritiske lokaliteter, hvor vi anbefaler en særlig indsats. Den
ene lokalitet er udfordret på al henkastet affald. Den anden lokalitet er specifikt udfordret på skod.
Som et supplement til konklusionsrapporten er der også udarbejdet en Lokalitetsrapport. Denne
rapport indeholder borgerbemærkninger og tekniske data fra hver lokalitet. Rapporten omhandler
udelukkende de lokaliteter, hvor vi har foretaget interview.
Bilag 1 indeholder samtlige borgerkommentarer fra interviewene fra vores analyser ude på gaden.
Bemærk: Hvis kommunen har en særlig interesse i analysens forudsætninger eller i de digitale fotos,
der er optaget under analysen, så kan dette materiale fremsendes som bilag.
Når der i konklusionsrapporten tales om et ”kommuneresultat”, er det altid et udtryk for det
samlede analyseresultat for de 20 udvalgte lokalitetstyper, der er blevet kortlagt. Tilsvarende er der
altid tale om ”henkastet affald”, når der i rapporten tales om renholdelsesstandarden,
renholdelsesniveauet eller affald generelt.

I rapporten vil I flere gange støde på disse piktogrammer:
Denne figur viser placeringen i vores nye skodindeks, hvor karakteren 1-9 viser graden
af henkastede cigaretskod. 1 er det reneste. I kan læse mere om skodindekset på s. 29
75%

Denne figur viser %-delen af interviewede borgere, der er tilfredse med kommunens
renholdelse. Det kan I læse mere om på s. 13-14
Denne figur viser, med en farvesymbolik fra hvid over gul og grøn til rød og grå,
bedømmelsen af den tekniske analyse. Læs mere om det på s. 26

Al indrammet tekst med grå baggrund er kommentarer og resultater, der direkte vedrører jeres
kommune.
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Hvad er en kortlægningsanalyse?
En international referencemodel
Til den tekniske vurdering benytter vi en international referencemodel udarbejdet af Clean Europe
Network (CEN). I henhold til modellens analyseramme, har HDR i år udbygget analyserne fra 16
lokaliteter til 20 lokaliteter. Den tekniske del af modellen er som for tidligere år suppleret med en
kvalitativ analyse af borgerinterviews gennemført på gaden. Som noget helt nyt har vi udviklet et
målesystem, som vi kalder et skodindeks. Dette indeks bygger på en kvantitativ optælling af
cigaretskod på i alt 80 målepunkter for de 20 lokaliteter som kommunen har udpeget til
kortlægningen.
Vi har i år gennemført analyser i 23 kommuner, der repræsenterer alle landsdele og geografiske
områder. Disse kommuner er i rapporten inddelt i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en
mere homogen sammenligning af resultaterne.
Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle delanalyser, hvilket sikrer en ensartet
gennemførelse af analysen.

Kortlægningen er et øjebliksbillede
Kortlægningen er et øjebliksbillede over to hele dage i forår/sommer perioden.
HDRs medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8 indenfor
boligområder og natur. Kortlægningen består af en borgeranalyse, en teknisk analyse og et
skodindeks baseret på faktisk optalte mængder.
Borgeranalysen omfatter kvalitative interview med minimum 125- 150 borgere om deres opfattelse
af renholdelsen på den specifikke lokalitet, om de kender andre lokaliteter med udfordringer i
forhold til henkastet affald og om deres tilfredshed med kommunens renholdelse som helhed.
Den tekniske analyse består af en visuel vurdering af renholdelsesgraden på den enkelte lokalitet, og
på en optælling af de affaldstyper, der findes på lokaliteten. Der undersøges 4 målepunkter på hver
lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen.

I Afsnit 3 kommer vi nærmere ind på spørgerammen for de kvalitative interviews, samt metoden for
både den kvalitative og kvantitative analyse.

Kortlægningen er en tendensanalyse
Kortlægningen af henkastet affald i kommunen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de
offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden (borgere smider ikke den samme
mængde affald sommer og vinter), vejret (affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og
dermed mindre affald på gaderne i regnvejr), særlige arrangementer (lige op til eller efter større
arrangementer i byrummet vil affaldsmængden være påvirket), rengøringstidspunktet (hvornår og
hvor ofte kommunen rengør på det pågældende målepunkt) og endelig ville vi på en anden dag have
interviewet 125-150 andre tilfældige borgere. Vi forsøger at tage højde for disse faktorer ved at
lægge vores undersøgelser i den samme analyseperiode hvert år, og på hverdage mellem kl. 10 og
17. Men de indbyggede usikkerheder bevirker, at det kun er tendenser vi kan vise, også hvad angår
udviklingen i affaldsmængderne lokalt år for år.
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Målsætning med kortlægningsanalysen
Vi har i år 4 fokusområder/mål med indsatsen i HDRs kortlægningsanalyse.
For det første giver kortlægningsanalysen kommunen et overblik over, hvor der er udfordringer med
henkastet affald. Den giver specifik viden om, hvor affaldet akkumuleres eller er til gene for
borgerne, samt hvilke typer af affald, der er tale om. Således kan analysen understøtte kommunens
bestræbelser på at forbedre renholdelsen på de enkelte lokaliteter. Fra år til år vil man desuden
kunne følge udviklingen.
Se hovedresultaterne i Afsnit 2.
Et særligt nyt fokus i årets rapport er et skodindeks. Igennem de 4 år, hvor HDR har foretaget
kortlægning og analyser rundt om i landet, har det vist sig, at skod er den største enkeltudfordring.
Med det nye skodindeks kan kommunen se, hvordan de ligger i forhold til denne udfordring – jo
lavere tal, jo renere er der.
Læs mere om skodindekset i Afsnit 3.
Da det er nødvendigt at arbejde med henkastet affald med specifik indsats på de enkelte lokaliteter,
sætter vi i rapporten særligt fokus på 1-2 kritiske lokaliteter, én hvor der er kritisk niveau for al
henkastet affald og én hvor der specifikt er kritisk niveau af skod, hvor kommunen med fordel særligt
kan gøre en indsats de(t) næste år.
Læs om de kritiske lokaliteter i Afsnit 4.
For dels at understøtte kommunerne i deres bestræbelser på renholdelse, vel vidende at det kan
være vanskeligt at komme ud i randområderne med gammelt affald, og dels for at bevidstgøre og
engagere borgerne lokalt, har vi i 2018 opstartet et nyt koncept: Ren Natur. HDR koordinerer en
indsats, hvor kommunerne udpeger ruter til indsamling af affald, frivillige lokale foreninger samler
henkastet affald på ruterne, og nationale virksomheder sponsorerer foreningernes indsats.
I kan læse mere om Ren Natur på dette link: https://rennatur.org/

Billederne er fra lok. nr. 1, Køge Torv
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Afsnit 1:

Analyseomfang

Billederne er fra forskellige
lokaliteter i Køge Kommune
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Analysestruktur
Vi analyserer 20 lokalitetstyper (de konkrete adresser er udpeget af kommunen) i to kategorigrupper.
Gruppe 1 består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i 3
kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. Den anden kategorigruppe er lokaliteter placeret i
natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.

Kategori
type

Centrum

Lokalitetsnummer

20 Lokalitetstyper

1

Torve og pladser

2

Hovedgader og gågader

3

Sidegader

4
5

Trafik

Knudepunkter

6

8

Lokal indfaldsvej

9

Turistattraktioner og
kultursteder

10

Skoler og gymnasier

13
14
15
16

Natur

Parker og rekreative
områder
Busstationer, togstationer
og havne
Parkeringspladser i
byområder
Hoved indfaldsvej

12

Bolig

(80 målepunkter)

7

11

Kategorigrupper:

Kategorigruppe 1:
Består af lokaliteter med en
høj intensitet af trafik og
mennesker

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter
Indkøbscentre eller andre
indkøbsområder
Tæt befolkede
boligområder i indre by
Socialt boligbyggeri
Villa- og
rækkehusbebyggelse
Lokalt mindre boligområde
(ikke ved de større byer)

17

Naturområder og naturstier

18

Søer, å-løb og kanaler

19

Skove og rastepladser

20

Strande og klitområder

Kategorigruppe 2:
Intensiteten af trafik og
mennesker er lav på disse
lokaliteter.
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2019
Med et samlet indbyggertal på godt 2,6 mio. i de 23 kommuner, hvor vi har gennemført
kortlægningsanalysen af henkastet affald, dækker vi potentielt 46% af Danmarks befolkning. Vi har
gennemført i alt 3.644 interview, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2018.

Kommunenavn

Antal indbyggere
pr. kommune -

Kommunen indgår i
følgende kommunegruppe

2018- opgørelse
(1000)

Tønder

23
38

Fredensborg

41

Vordingborg

46

Ballerup

48

Kalundborg

49

Fredericia

51

Haderslev

56

Svendborg

59

Frederikshavn

60

Kommunegruppe B

Køge
Helsingør

60
63

Indbyggerantal:
Mellem 55- og 90.000

Næstved

83

Roskilde

87

Herning

89

Kolding

93

Randers

98

Frederiksberg

104

Esbjerg

116

Odense

202

Aalborg

214
340
613

Ishøj

Århus
København

Kommunegruppe A
Indbyggerantal:
Mindre end 55.000

Kommunegruppe C
Indbyggerantal:
Over 90.000
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Hvor er analysen gennemført?
D. 20.-21. og 22 maj besøgte Hold Danmark Rents konsulenter 20 lokaliteter i Køge Kommune.
Øverst ses henholdsvis den vestlige og østlige del af kommunen. Det nederste kort er et udsnit over
lokaliteterne i Køge by. På næste side ses adresserne.

Køge Kommune
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Adresser på de kortlagte lokaliteter
Følgende 20 lokaliteter er kortlagt i 2019. Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt
lokalitetsadresserne og det primære målepunkt.

NR:

Lokalitetstype

Adresse

By

1

Torve og pladser

Køge Torv

Køge

2

Hovedgader og gågader

Brogade 1

Køge

3

Sidegader

Jernbanegade 9

Køge

4

Parker og rekreative områder

Lovparken

Køge

5

Busstationer, togstationer og
havne

Køge Station

Køge

6

Parkeringspladser i
byområder

Rasteplads Lellinge

Lellinge

7

Hoved indfaldsvej

Københavnsvej 119, Køge

Køge

8

Lokal indfaldsvej

Ringstedvej 1, Køge

Køge

9

Turistattraktioner og
kultursteder

Køge Å-stien

Køge

10

Skoler og gymnasier

Campus Køge

Køge

11

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter

Ølbycentret

Køge

12

Indkøbscentre eller
indkøbsområder

Borup Indkøbscenter

Borup

13

Tæt befolkede boligområder i
indre by

Fændediget, Køge

Køge

14

Socialt boligbyggeri

Karlemosevej 73B, Køge

Køge

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

Granvej 24, Vemmedrup

Vemmedrup

16

Lokalt mindre boligområde
(uden for større byer)

Slimmingevej 47, Gørslev

Gørslev

17

Naturområder og naturstier

Køge Marina

Køge

18

Søer, å-løb og kanaler

Hastrup Søen, fra broen til
fiskepladsen

Køge

19

Skove og rastepladser

Skovhusvænget, Bjæverskov

Bjæverskov

20

Strande og klitområder

Køge Sydstrand

Køge
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Afsnit 2:

Analysens hovedresultater

Billedet er fra lok.nr. 9, Køge Å-stien

10

Samlet konklusion af kortlægningsanalysen
I skemaet herunder kan aflæses, at den generelle tilfredshed med kommunen, som er kommet til
udtryk i interviewene, ligger på 71%. Det er en noget lavere generel tilfredshed med renholdelsen
end i 2018. Det gennemsnitlige resultat af den tekniske analyse på de 20 lokaliteter er akkurat på et
Tilfredsstillinde teknisk renholdelses niveau (farvekode grøn). Der er tale om en svag forbedring i
renholdelsesniveauet i forhold til 2018. Den gennemsnitlige placering på skodindekset for de 20
lokaliteter ligger på 6 på en skala fra 1-9. Dette skodindeks er et Delvist kritisk niveau. De 2 mest
kritiske lokaliteter udvalgt på baggrund af kortlægningsresultaterne er Ølbycentret og Køge Station.
I de fleste kommuner er borgerne normalt altid mere tilfredse med renholdelsesniveauet end hvad
de tekniske analyser viser. Dette er ikke så markant i Køge Kommune. Ser man på de tekniske
resultater, så er det skod som er den mest problematiske affaldstype. Kommunen har som nævnt
fået et skodindeks på 6, hvilket svarer til, at Køge Kommune er blandt de kommuner i
kommunegruppe B som har flest skod pr. målepunkt i gennemsnit. Se forklaringen på skodindeksniveauet i skema 9.
Samlet set er renholdelsesniveauet i Køge Kommune tilfredsstillende, men tæt på et acceptabelt gult
niveau. Det er imidlirtid nødvendigt at arbejde videre med en nedbringelse af skodmængderne
indenfor de mange kritiske målepunkter og lokaliteter i kommunen. Se afsnit 4 der behandler de
kriske lokaliteter der bør sætte fokus på.
Skema 1

Analysens hovedresultater
Borger

Andel af de
interviewede borgere
der var tilfredse med
kommunens
renholdelsesstandard

Seneste 2 analyseår
2019

2018

71%

82%

Samlet
renholdelsesniveau for
de 20 lokaliteter

Teknik

Skod

Bemærkninger
Der er interviewet 250
borgere i Køge
Kommune i 2019

Se karakterskalaen i
skema 6 s.26

Karakterniveau

2,8

2,9

HDR`s bedømmelse af
det samlede tekniske
renholdelsesniveau for
de 20 lokaliteter i Køge
Kommune

Tilfredsstillende
teknisk
renholdelses
niveau

Acceptabelt
renholdelses
niveau

Kommunens samlede
skodindeks for alle 80
målepunkter

Analysen er baseret på
80 målepunkter af 100
m i længden og op til 6
meter i bredden

Et skodindeks på 6 betegnes af HDR som
Delvist kritisk niveau

o
Kritiske
lokaliteter

De 2 mest kritiske
lokaliteter i analysen

Ølbycentret
o Køge Station
(Se beskrivelsen i Afsnit 4 om kritiske lokaliteter)
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Køge Kommunes samlede tekniske analyseresultat set i
forhold til andre kommuner i kommunegruppe B
Herunder ses kommunens indplacering i forhold til andre kommuner med nogenlunde samme
indbyggertal. For kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil altid være en vis
usikkerhed i sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adresser inden for
lokalitetstyperne. Resultatet i diagram 1 udtrykker således en tendens i renholdelsesniveau mellem
de enkelte kommuner.

I ovenstående diagram 1 kan vi se, at Køge Kommune har et dårligere renholdelsesniveau set i
forhold til karaktergennemsnittet for hele gruppe B. Kun en enkelt kommune har en lavere
gennemsnitskarakter end Køge Kommune. Som det fremgår af side 14, så er kun 56% af de
interviewede borgere tilfredse med renholdelseskvaliteten på de analyserede lokaliteter.
Følgende kommuner indgår i ovenstående diagram: Kommunerækkefølgen er ikke identisk med
rækkefølgen i Diagram 1. (Kommuner med mellem 55.000 og 90.000 indbyggere)

Haderslev
Svendborg
Frederikshavn
Køge
Helsingør
Næstved
Roskilde
Herning
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Hovedresultater for borgerinterview
Vi har interviewet 250 borgere på 8 lokaliteter. I det følgende viser vi tre dimensioner af svarene,
afspejlet i tre nøgletal. I Afsnit 3 kan I læse mere om spørgerammen for interviewene og se
yderligere resultater.

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for
henkastet affald?

71%

71% af de interviewede borgere er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i
kommunen. %-tallet er udregnet ud fra det samlede antal borgere, der har set sig i
stand til at svare på spørgsmålet. Fx har besøgende eller turister med begrænset
kendskab til kommunen ikke altid kunnet svare. Enkelte andre borgere har ikke set sig
i stand til at svare ja eller nej på spørgsmålet, men har fx svaret midt imellem, fiftyfifty eller lignende.

Herunder ses nogle af de supplerende kommentarer, som borgerne uhjulpet afgav. For en liste over
alle borgernes udtalelser se Bilag 1. En parentes efter en borgerkommentar viser, hvor mange
borgere der har sagt det samme.

Om kommunens indsats, de tilfredse borgere:
➢ Det er blevet bedre, gudskelov for det.
➢ I det store hele er jeg tilfreds, jeg syntes ikke at vi vader i affald. Der samles jo noget
sammen, når det blæser.
➢ Synes der er meget rent, der er ikke noget som springer i øjnene.
➢ Der er ikke meget at klage over.

Om kommunens indsats, de utilfredse borgere:
➢
➢
➢
➢

Man bliver så vant til, at der er affald overalt.
Der skal gøres en større indsats, for rundtomkring samler det høje græs jo på papirkrus m.m.
Det sejler generelt allevegne.
Det kan blive bedre generelt i hele kommunen.

Om skraldespande og andet teknisk udstyr:
➢ Det skal blive bedre, de skal generelt sætte flere skraldespande op, det vil hjælpe dem en
del.
➢ Med hensyn til affald er de gode, jeg er især glad for de talende skraldespande dem bruger
jeg tit.
➢ Man kunne godt sætte nogle askebægre op ved Fændediget
➢ Man kunne godt sætte nogle hundeposer op til fri afbenyttelse

Om borgernes adfærd:
➢
➢
➢
➢

De gør alt for at oplyse folk om det.
Kun dovenskab, man kan håbe folk opper sig.
Forleden så jeg seks tomme skraldespande ved stationen, og masser af affald på jorden.
Folk sviner hurtigere end kommunen kan nå at rydde op.
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?
Hvor vi netop har set de interviewede borgeres tilfredshed med kommunens generelle indsats, ser vi
i det følgende borgernes tilfredshed med renholdelsen på de specifikke lokaliteter, hvor de er blevet
interviewet. Man kan således godt være generelt tilfreds med kommunens indsats og samtidig ikke
være tilfreds med, hvor rent der er på specifikke lokaliteter. Det kan fx være, at man mener
kommunen gør hvad den kan, men at det er et spørgsmål om borgernes adfærd.

56%

56% af de interviewede borgere er tilfredse med hvor rent der er på den specifikke
lokalitet, hvor de er blevet spurgt. Dette %-tal er et vægtet tal, hvor der er taget
hensyn til antallet af adspurgte på den enkelte lokalitet. Lokaliteter med under 10
adspurgte er ikke medtaget i vægtningsberegningen.

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med
henkastet affald?

18%

Kun 18 % af de interviewede borgere svarer nej på spørgsmålet, om der er specifikke
lokaliteter i kommunen, hvor der er problemer med henkastet affald. Disse borgere
kunne altså ikke komme i tanke om steder i kommuner, hvor der lå henkastet affald. I
Afsnit 3 kommer vi ind på, hvilke problematiske lokaliteter de resterende
interviewede kunne nævne.

Resultater fra borgeranalysen på lokalitetsniveau kan I læse om i Afsnit 3
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Hovedresultat for teknisk bedømmelse af
renholdelsesniveauet
Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med henkastet
affald?
I skema 2 herunder kan gennemsnitskarakteren for hver af de 2 kategorigrupper og de 5
kategorityper aflæses. Bemærk at skalaen går fra 1-6, hvor karakteren 1 gives til en ren lokalitet. Vi
kan således se, at gennemsnittet for kategorigruppe 1 er 3,6 (farvekode gul = acceptabelt niveau).
Går vi et lag dybere og ser på kategorityperne, så fremgår det at Trafik kategorien er oppe i det røde
felt med en karakter på 4,2. Kategorigruppe 2 får karakteren 1,6 (farvekode hvid = meget
tilfredsstillende niveau). Denne karakter dækker over kategoritypen Natur, og desuden over pæne
renholdte boligområder. For en nærmere forklaring af farvekoder og karakterer se skema 6 s.26. Af
skema 2 fremgår det endvidere, at kategorigruppe 1 er på samme niveau i renhold som i 2018, hvor
Natur og Bolig derimod glædeligvis er blevet en del renere.

Skema 2

Kategori
type

Gennemsnits
karakter for
hver
kategoritype

Centrum

3,2

Trafik

4,2

Knudepunkter

3,6

Bolig

1,8

Natur

1,4

Teknisk karakter pr.
kategorigruppe

2018

Gruppe 1:
Centrum
Trafik
Knudepunkter

3,6

3,5

1,6

2,3

Gruppe 2:
Bolig
Natur

Billedet er fra lok.nr.11, Ølbycentret
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Tendensudviklingen vedr. henkastet affald i Køge Kommune
Tendensudviklingen fastlægges gennem en samlet teknisk vurdering af renholdelsesniveauet på de
lokalitetstyper der er blevet analyseret de senest 3 år. HDR vurdere ikke affaldsudviklingen for de
lokaliteter der både i 2017 og 2019 har fået en hvid eller grøn tilfredsstillende karakter. Dette
skyldes, at affaldsmængderne på lokaliteter med en tilfredsstillende karakter er så små, at forskellen
i affaldsmængderne ikke bør indgå i en tendensvurdering.
Ud fra ovenstående forudsætning, er det kun 6 ud af de 20 lokaliteter i 2019 der kan vurderes i
forhold til udviklingstendensen i renhold på lokalitetsniveau. De øvrige 14 lokaliteter i 2019 analysen
har enten haft et tilfredsstillende renholdelsesniveau i både 2017 og 2019 eller har kun været
kortlagt i et eller to år.
Konklusion vedr. tendensudviklingen i renhold i Køge Kommune
I 2019 analysen har kun 8 ud af de 20 analyserede lokaliteter fået en tilfredsstillende karakter i
bedømmelsen af renholdelsesniveauet. Samtlige 12 lokaliteter indenfor kategorigruppe 1 (centrum,
trafik og knudepunkter) har ikke fået en eneste tilfredsstillende karakter. Se karaktererne i skema 7.
Af skema 2A fremgår det, at lokalitet nr. 1,7og 12 har samme acceptable/ kritiske renholdelsesniveau
både i 2017 og 2019. De 3 øvrige lokaliteter har enten fået en bedre eller dårligere karakter i renhold
i 2019 i forhold til 2017. HDR anbefaler at sætte fokus på affaldsudviklingen for alle 6 lokaliteter
nævnt i skema 2A.
HDR udskifter hvert år en række lokaliteter for at sikre, at det ikke er de samme 80 målepunkter man
analysere år efter år. Hver lokalitet kortlægges på de samme 4 målepunkter hvert år.
Siden HDR startede på kortlægningsanalyserne i Køge Kommune, er der blevet kortlagt 27 forskellige
lokaliteter/ adresser svarende til 108 målepunkter rundt om i kommunen. Selvom HDR således har
udskiftet mange adresser/ lokaliteter i kommunen så er det samlede øjebliksbillede af renholdelsen i
kommunen på samme niveau som i 2017 analysen.

Skema
2A

Nr.

Adresse på de enkelte
lokaliteter som er
analyseret gennem 3 år

1

Teknisk
karaktergennemsnit for
de enkelte år

2019

2017

Køge Torv

3,0

2,8

2

Brogade 1

3,0

3,8

4

Lovparken

3,3

2,5

7

Københavnsvej 119, Køge

4,5

4,3

11

Ølbycentret

4,8

3,5

12

Borup Indkøbscenter

3,3

3,0

Forskel i renholdelses niveau
mellem 2017 og 2019
Samme
niveau*

Mere
rent**

Mindre
rent**

✓
✓
✓
✓
✓
✓

*Renholdelsen vurderes til at være på samme niveau, når der er tale om en karakterforskel mellem
2019 og 2017 på op til plus/ minus 0,5 karakterpoint.
**Renholdelsesniveauet er enten bedre eller dårligere mellem årene når karakterforskellen er på
mere end 0,5 karakterpoint.
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Køge Kommunes samlede tekniske analyseresultat for
kategorigruppe 1, set i forhold til andre kommuner i
kommunegruppe B
Kommunens tekniske gennemsnit for kategoritype 1: Centrum, Trafik og Knudepunkter, som vist på
foregående side, er herunder i diagram 2 vist i forhold til de andre kommuner i samme
kommunegruppe. Vi viser ikke et tilsvarende sammenlignende diagram for kategoritype 2: Bolig og
Natur, da vi har erfaring for, at der for disse kategorier ikke er den store forskel fra kommune til
kommune.
Kommunen sammenlignes med andre kommuner med nogenlunde samme indbyggertal. For
kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil dog altid være en vis usikkerhed i
sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adressen inden for hver lokalitetstype.

I ovenstående diagram 2 ses det, at Køge Kommune ligger helt i bunden i renholdelseskvalitet set i
forhold til de andre kommuner i kategoritype 1 (centrum, trafik og knudepunkter). Kommunen har et
noget lavere renholdelsesniveau for kategorigruppe 1, set i forhold til det gennemsnitlige
renholdelsesniveau for alle 8 kommuner i gruppe B. Bemærk at Køge Kommune kun er 0,2
karakterpoint fra at have et rødt kritisk renholdelsesniveau.

Billederne er fra lok. nr. 4, Lovparken
Måløv Hovedgade
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Hovedresultat for kommunens indekstal for skod
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det
muligt hurtigt at få et overblik over skodproblemernes omfang generelt for hele analysen
(kommunen), eller på den enkelte lokalitet, sammenlignet med andre kommuner og i udvikling over
tid. For nærmere beskrivelse af skodindekset se s. 29-32

Køge Kommunes skodindeks set i forhold til andre kommuner i
kommunegruppe B
Køge Kommune har fået et samlet skodindekstal på 6 for alle 80 målepunkter på de 20 lokaliteter.
Dette svarer til, at der i gennemsnit er optalt 82 skod på hvert målepunkt i Køge Kommune.
Et målepunkt er på 100 meter i længden og op til 6 meter i bredden.
Som det fremgår af nedenstående diagram 3, så har Køge Kommune et indekstal der er blandt de
højeste i gruppen. Dette indekstal svarer til et stort antal skod for hvert målepunkt i gennemsnit. Et
indekstal på 6 er udtryk for, at kommunen ligger på et delvist kritisk niveau i skodmængder i
gennemsnit for alle 80 målepunkter rundt om i kommunen
Skod er den affaldstype der er størst problemer med i Køge Kommune. Kommunen bør derfor
generelt arbejde med at nedbringe skodmængderne. De mange skod medvirker til at borgerne også
smider andet affald i by og i natur. Et indekstal på 4 som gennemsnit for kommunen vil være et godt
mål at sætte. Dette tal svarer til et delvist acceptabelt niveau i renholdelseskvalitet for skod.

Indekstal
Delvist kritisk niveau i mængden af skod i Køge Kommune
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Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med skod i Køge
Kommune?
I skema 3 herunder kan indekstallet for hver af de 2 kategorigrupper og de 5 kategorityper aflæses.
Indeks-skalaen går fra 1-9, hvor indeks 1 gives til en ren lokalitet. Af skemaet fremgår det at
kategorigruppe 1 har fået et indekstal på 7 (Kritisk niveau), går vi et lag dybere og ser på
kategorityperne, så er det Centrum og Trafik, der trækker indeksniveauet op i den høje kritiske ende,
men Knudepunkter ligger også højt med indekstallet 6 (Delvist kritisk niveau). Kategorigruppe 2 får
indekstallet 3 (Acceptabelt niveau). Dette indekstal dækker over kategoritypen Natur, hvor vi er på
indekstal 2 (Tilfredsstillende niveau), men et indekstal 4 (Delvist acceptabelt niveau) for Bolig. For en
nærmere forklaring af indekstallene for skod se skema 9 s. 29

Skema 3

Kategori
Type

Centrum

Gennemsnitlig
antal skod
pr. målepunkt
pr. kategoritype
skod
Indeks

Antal skod i gennemsnit pr.
kategorigruppe pr. målepunkt

108
Gruppe 1:

Trafik

169

Knudepunkter

89

Bolig

34

Natur

Centrum
Trafik
Knudepunkter

8

123
skod*

Gruppe 2:
Bolig
Natur

21 skod

*svarer til mere end et skod pr. løbende meter i gennemsnit

Antallet af skod på de enkelte lokaliteter fremgår af Afsnit 3
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Afsnit 3:

Analyseresultater på
lokalitetsniveau

Billederne er fra lokalitet nr. 5

Køge Station
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Borgeranalyse 2019
Der er i år blevet gennemført interview med 3.644 borgere fordelt på 23 kommuner over hele landet.
I Køge Kommune er der gennemført 250 interview.
Interviewene er lavet på 8 af de 20 lokaliteter, der er blevet kortlagt. Lokaliteterne med interview er
dem med det største flow af borgere. Alle tilfældigt forbipasserende borgere på en tidsramme på
max 1 time hvert sted er inviteret til at deltage. Vi har tilstræbt at få et repræsentativt demografisk
udsnit af kommunens borgere. Et interview varer typisk 3-5 minutter og perioden, hvor der
interviewes, ligger typisk mellem kl. 10 og 17.

Spørgeskemaet indeholder følgende 4 spørgsmål:
Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?
Her er der mulighed for at svare om man er bosat, på besøg fra en anden kommune eller udenlandsk
turist. Vores hovedfokus er på besvarelser fra borgere bosat i kommunen.

Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?
Vi beder borgeren se sig omkring på den lokalitet, hvor vi står og interviewer, og vurdere om de er
tilfredse med renholdelsen.

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med henkastet
affald?
Her beder vi borgeren nævne lokaliteter i by eller natur i kommunen, hvor de har oplevet henkastet
affald.

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for henkastet
affald?
Her spørger vi til borgerens tilfredshed med kommunens indsats generelt. Dette spørgsmål er
allerede behandlet i hovedkonklusionen for borgerinterview på s. 13

Svarene på spørgsmålene fremgår af de følgende sider. Vi har valgt at fremhæve de svar og temaer,
som har været dominerende i borgernes besvarelser af de enkelte spørgsmål.
For samtlige svar henvises til Bilag 1.

Billederne er fra lok.nr.17, Naturområde ved Køge Marina
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Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?
Skema 4 viser fordelingen mellem de interviewede personer fordelt på bosat i kommunen,
besøgende fra anden kommune eller udenlandsk turist.

Skema 4

Enhed

Er bosat i
kommunen

På besøg fra
en anden
kommune

Er
udenlandsk
turist

Stk.

149

88

13

%*

60%

35%

5%

Samlet antal
interviewede
borgere

2019

250

* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal.

Når vi ser på besvarelser over tilfredshed med renholdelsen på den enkelte lokalitet, er der en
tendens til at turister lidt oftere svarer positivt end de, der er bosat i kommunen. Dette hænger
sikkert sammen med den generelle positive og afslappede feriestemning turisterne befinder sig i, og
at en del turister kommer fra lande, hvor henkastet affald er en større udfordring end i Danmark. Vi
har dog valgt ikke at udregne disse tal, da de adspurgte turister udgør en forholdsvis lille del af de
samlede besvarelser.

Billederne er fra lokalitet nr. 6:

Rasteplads Lellinge
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?
Herunder ses, hvor mange borgere, der har været tilfredse med renholdelsen på de enkelte
lokaliteter. For liste over lokalitetsadresser se Afsnit 1: Analyseomfang s. 9 i denne rapport.

Skema 5

Borgerbesvarelse om renholdelseskvaliteten på den enkelte lokalitet

Lokalitet
Nr.

Antal
borger
interview

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

Lokalitetens andel af alle
borgerbesvarelser (%)

Samlet opgørelse
over den
borgerandel, der
er tilfredse med
renholdelsen (%)

1

46

85 %

18 %

15 procentpoint

2

54

30 %

22 %

7 procentpoint

3

27

63 %

11 %

7 procentpoint

4

18

56 %

7%

4 procentpoint

5

31

39 %

12 %

5 procentpoint

9

15

67 %

6%

4 procentpoint

11

37

41 %

15 %

6 procentpoint

13

22

91 %

9%

8 procentpoint

I alt:

250

100%**

56 %*

*ved udregning af den vægtede andel af borgere, der er tilfredse med renholdelsen på de enkelte lokaliteter
medregnes ikke lokaliteter, hvor under 10 borgere er blevet spurgt.
** evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal.

Borgerne udviser meget lav tilfredshed med renholdelsen på Brogade (lokalitet 2), Køge Station
(lokalitet 5) og Ølbycentret (lokalitet 11) – de tekniske analyser understøtter oplevelsen af et kritisk
niveau for renholdelse på Køge Station og et meget kritisk niveau ved Ølbycentret, ligesom
skodindekset også er højt på Brogade. Borgerne er mest tilfredse med renholdelsen på Fændediget
(lokalitet 13) og Køge Torv (lokalitet 1). Disse lokaliteter scorer også bedre i de tekniske analyser,
men er fortsat meget udfordret af skod. For den tekniske bedømmelse og skodindeks se skema 7 og
skema 10
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Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med
henkastet affald?
Her giver vi borgerne mulighed for at pege på steder i deres kommune, hvor de har oplevet
henkastet affald. 18 % af de adspurgte borgere kunne ikke pege på steder, hvor der er udfordringer
med henkastet affald. Derudover var der nogle der ikke følte sig i stand til at svare, da de var
besøgende eller turister uden særligt kendskab til kommunen.
Herunder nævnes de steder, som har fået flest henvisninger, suppleret med borgernes uddybende
kommentarer. For hele listen over borgernes henvisninger se Bilag 1.
En evt. parentes efter en borgerkommentar viser, hvor mange borgere der har sagt det samme.

➢ Køge Station (13) Der er generelt bare meget som flyder. Ligger patroner og skod. Der er
slemt i weekenderne, så flyder det med glas, fastfood papir, skod og alt muligt andet. Efter
en weekend, så ser der voldsomt ud. En søndag eftermiddag ser der forfærdeligt ud. Der
kunne godt komme et toilet op, for folk tisser jo i kanterne. Ved vores nye trappe ved
stationen, der er alt fra skod til ukrudt. Der er ofte spiseaffald og cigaretskod. Skrald fra 7eleven, tomme dåser og fyldte skraldespande, beskidt ved cykelstationen ved Matas,
overfyldte skraldespande, skrald ved busserne, cigaretskod. Ligger flasker og snavs. Jeg bliver
så harm, når folk smider skod lige ved siden af skraldespandene. Fyldte skraldespande der
ikke bliver tømt. Der ligger ret meget skrald, poser for det meste.

➢ Lovparken (9) Skraldespandene bliver ikke tømt så tit, så de er overfyldte med
hundelorteposer. Der ligger mange flasker, dåser, madpapir, engangsgrill, mest weekend og
sommer. Det handler om at folk ikke samler op efter sig. Skrald overalt, gerne i weekenden
efter gymnasieeleverne har været der. Generelt folk smider skrald, men det er faktisk blevet
bedre - det er ikke så slemt mere. Når de unge fester, men herregud, man var jo selv ikke
meget bedre, så det skal de have lov til. Men de unge skal jo have et sted at være, de skal
bare rydde op efter sig selv. Her i parken, da jeg var på barsel, kunne jeg ikke altid sidde på
bænkene, der var skidt og møg. Der er meget glas langs stierne. Problemer med skrald om
sommeren og i weekender.

➢ Køge Torv (9) Småt papir ligger mellem brostenene, slemt efter weekenden. Masser af papir
ved skraldespandene. Tyggegummi. Ved specielle arrangementer rydder de ikke altid
ordentligt op. Hundelorte ligger rundt omkring, dem kunne folk godt være bedre til at samle
op. Der skulle også gå længe, inden der kom askebæger op. 7-eleven, tæt på Køge Torv - de
nye bygninger er der sat metalliske blomsterkrukker op, folk bruger krukkerne til affald, det
er uigennemtænkt. Kirken tæt ved Køge Torv - der har været kalk længe. Langs
kirkegårdsmuren ligger flasker i weekenden - søndag morgen er her grimt. Ved
skraldespandene på Køge torv - der bliver ikke gjort rent normalt, men nu kan jeg se, at der
er et team i gang, det er nok fordi, at I er her.

Særligt Køge Station oplever borgerne som udfordret af henkastet affald, hvilket vores tekniske
analyser understøtter. Mange nævner også Lovparken, her er det særligt festaffald efter weekender,
der bemærkes. Køge Torv er der også mange der finder udfordret af henkastet affald – vores analyser
viser især mange skod her. Vi har i år besøgt alle de ovennævnte lokaliteter, og resultaterne fra vores
analyser kan I læse om i Afsnit 4 og i Lokalitetsrapporten. Mange nævner også Cykelstier og stier
som udfordret af henkastet affald. Det kunne evt. være kommende målepunkter for HDR.
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Samlet bedømmelse af borgerbesvarelserne i Køge Kommune
Den vægtede andel af borgere, der er tilfredse med renholdelsen på de enkelte lokaliteter er kun på
56 %, hvilket er temmelig lavt. Det dækker dog over at nogle lokaliteter scorer virkelig lavt fx Brogade
(lokalitet 2), Køge Station (lokalitet 5) og Ølbycentret (lokalitet 11) – især borgernes oplevelse af
renholdelsen ved Ølbycentret og Køge Station understøttes af vores tekniske analyser, der viser tal i
det røde og sorte felt og skodindeks på 7 og 8. Borgerne er mest tilfredse med renholdelsen på
Fændediget (lokalitet 13) og Køge Torv (lokalitet 1).
Når der spørges til den generelle tilfredshed med kommunens renholdelse, er 71 % af de, der har set
sig i stand til at svare, tilfredse. Mange nævner, at det er borgernes adfærd og ikke kommunens
renholdelsesindsats, der skal sættes ind overfor. Flere mener at kommunens renholdelse er blevet
bedre, men andre mener at man blot har vænnet sig til, at der er affald overalt. Flere mener
kommunen kan gøre mere og peger bl.a. på at højt græs samler skod og andet affald.
Når vi spørger til steder med problemer med henkastet affald, svarer blot 18 % at de ikke kender
nogle steder. Borgere har mange forskellige enkeltstående bud på steder med problemer med
henkastet affald, de kan alle kan ses i Bilag 1. Mange nævner Køge Station, Lovparken og Køge Torv.
Vores tekniske analyser understøtter, at der er udfordringer på Køge Station og lokaliteten vil derfor
blive beskrevet nærmere i afsnit 4 over kritiske lokaliteter. Skod går igen som noget borgerne ser
som et stort problem generelt, hvilket vores skodindeks understøtter, da alle de af borgerne
ovennævnte lokaliteter er udfordret med høje tal på skodindekset.
Lovparken figurerer ikke så højt på vores analyser af problematiske lokaliteter, som borgernes
utilfredshed med renholdelsen indikerer. Her skal vi huske på, at kortlægningsanalysen jo altid er et
øjebliksbillede. Et enkelt målepunkt i Lovparken havde dog store problemer med henkastet affald.
Af de adspurgte borgere på Køge Torv, den dag vi lavede analysen, var 85% tilfredse med
renholdelsen, men borgere vi spurgte andre steder i byen og kommunen nævnte ofte Køge Torv, som
udfordret af henkastet affald.
For de tekniske resultater se skema 7 og skema 10 og læs bedømmelsen af de samlede tekniske
resultater s. 34

Billedet er fra lokalitet nr. 8, Ringstedvej 1
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Teknisk bedømmelse af renholdelsesniveauet
HDR’s` kortlægningsmodel er blevet designet under hensyn til førnævnte analysekrav og indbyggede
usikkerheder, hvilket har resulteret i, at alle konklusioner i rapporten generelt er løftet op på et
resultat niveau, hvor der udelukkende arbejdes med tendenser. Idet resultaterne i kortlægningen
altid skal ses som tendenser, har HDR valgt at benytte en farvekode, (se nedenstående Skema 6) som
udtrykker de 20 lokalitetstypers tekniske renholdelsesstandard. Farverne benyttes både ved
bedømmelsen af en kommune eller en kategori, men mest af alt ved bedømmelsen af den enkelte
lokalitetstype.
Grænsefladen mellem de enkelte farver, er fastlagt af HDR under hensyn til de mængder af
henkastet affald, som skønnes rimelige i antal inden for hver af de 5 farveniveauer.
Alle HDR`s tekniske analyser gennemføres på 4 målepunkter for hver enkelt lokalitetstype. Hvert
målepunkt bedømmes efter en skala fra 1-6, hvor 1 er rent og 6 er meget beskidt. Det samlede
karaktergennemsnit for de 4 målepunkter udtrykker renholdelsesniveauet for lokalitetstypen. Dette
gennemsnit omsættes som nævnt til en ’farvekarakter’.
Som eksempel vil karaktergennemsnittet mellem >1,8 og 2,8 resultere i en grøn farve for lokaliteten.
HDR`s bedømmelse af en lokalitets renholdelsesniveau, der har fået en grøn farve i karakter,
beskriver et ’tilfredsstillende niveau’.
I skema 17 i lokalitetsrapporten er der vist hvor mange stykker affald der maksimalt må blive
registreret på et målepunkt pr. karakter. Skemaet viser affaldsmængderne for hvert karakterniveau
indenfor henholdsvis stort og småt affald og skod.

Dette er den oprindelige CEN-model, som HDR har videreudviklet på. Som supplement til denne
traditionelle tekniske analyse, har vi i år udviklet et skodindeks, da skod har vist sig at være det
største enkeltstående affaldsproblem. Læs mere om skodindekset s. 29

26

Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 1
Herunder kan resultaterne for de enkelte lokaliteter aflæses i kategorityperne Centrum, Trafik og
Knudepunkter. De lokaliteter der måtte få farvekode rød = Kritisk niveau eller farvekode grå = Meget
kritisk niveau overføres til uddybende behandling i Skema 13 s. 33
Skema 7

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod.
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet
Kategorityper

Nr.

Adresse på de
enkelte lokaliteter

1

Køge Torv

2

Brogade 1

3

Jernbanegade 9

4

Lovparken

5

Køge Station

6

Rasteplads Lellinge

7

Københavnsvej 119,
Køge

8

Ringstedvej 1, Køge

9

Køge Å-stien

10

Campus Køge

11

Ølbycentret

12

Borup
Indkøbscenter

Meget
tilfredsstillende
niveau

Tilfredsstillende
niveau

Acceptabelt
niveau

Kritisk
niveau

Meget
kritisk
niveau

Centrum

Trafik

Knudepunkter

Ølbycentret når et meget kritisk niveau i teknisk renholdelse. Køge Station, Københavnsvej og
Ringstedvej når op på det røde kritiske niveau. I afsnittet om skodindeks, kan I læse at flere
lokaliteter i Køge Kommune desuden har problemer med for mange skod på målepunkterne.
Ovennævnte tekniske analyse er baseret på en visuel vurdering af de enkelte målepunkter og altså
ikke på basis af faktisk optalte affaldsmængder.
Når den visuelle analyse er gennemført ude på en lokalitet, så tæller HDR konsulenten efterfølgende
hvor mange skod, der rent faktisk ligger på alle 4 målepunkter. Gennemsnittet i skodmængder for
lokalitetens 4 målepunkter danner grundlag for en fastlæggelse af lokalitetens skodindekstal. Læs
om skodindeks fra s. 29. For visse lokaliteter kan der være en mindre forskel mellem karakteren for
den visuelle bedømmelse af målepunkterne og skodoptællingen på de samme målepunkter. Derfor
kan lokaliteten fx være bedømt lidt mere kritisk i skodanalysen end i den generelle tekniske
vurdering af samme målepunkter.
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Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 2
Herunder kan det tekniske renholdelsesniveau for lokaliteter med lav intensitet af trafik og
mennesker, dvs. kategorityperne Bolig og Natur, aflæses.
Skema 8

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod.
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet
Kategorityper Nr.

Bolig

13

Fændediget, Køge

14

Karlemosevej 73B, Køge

15

Granvej 24, Vemmedrup

16

Slimmingevej 47, Gørslev

17

Natur

Adresse på de enkelte
lokaliteter

18
19
20

Meget
tilfredsstillende
niveau

Tilfredsstillende
niveau

Acceptabelt
niveau

Kritisk
niveau

Meget
kritisk
niveau

Køge Marina
Hastrup Søen, fra broen
til fiskepladsen
Skovhusvænget,
Bjæverskov
Køge Sydstrand

Køge kommune har ingen kritiske eller meget kritiske lokaliteter under kategorierne Bolig og Natur.
Vær dog opmærksom på Karlemosevej og Fændediget, der i betragtning af at det er boligområder,
ligger i ”Gråzoneområdet” for skod, som det fremgår af de faktisk optalte skodmængder i skema 10
og 12.

Billederne er fra lok.nr.2, Brogade
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Etablering af et skodindeks i Danmark
Da Hold Danmark Rent gennem de sidste 4 års kortlægninger af henkastet affald, har kunnet
konstatere, at mængden af henkastede skod i det offentlige rum er et massivt og stigende problem,
har vi i år, som noget helt nyt, udviklet et skodindeks. Udover at skod ikke pynter i by og natur, har
de en lang nedbrydningstid, og kan være farlige for børn, planter og dyr. Desuden kan mange skod på
en lokalitet have den såkalde ’brokenwindows’- effekt, hvor én type affald signalerer sjusk og
akkumulerer folks ligegyldighed med lokaliteten, så det tiltrækker andet affald.
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det
muligt hurtigt at få et overblik over problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet, og også i
forbindelse med en sammenligning med andre kommuner og i udvikling over tid.

Indekstal
for skod:

Antal skod
pr.
indekstal

HDR`s bedømmelse af
renholdelsesniveauet
for skod pr. indekstal:

1

0-5

Meget tilfredsstillende
niveau

2

6-15

Tilfredsstillende niveau

3

16-30

Acceptabelt niveau

4

31-45

Delvist acceptabelt niveau

5

46-65

Ikke acceptabelt niveau,
men dog ikke kritisk

6

66-99

Delvist kritisk niveau

Skema 9

Indeksgruppering

Tilfredsstillende
niveau

Acceptabelt
niveau

”GRÅZONE”
niveau

Kritisk niveau

7

100-300

Kritisk niveau

8

301-500

Meget kritisk niveau

9

>500

Helt uacceptabelt kritisk
niveau

Meget kritisk
niveau

Indekstallene for hver lokalitet i Køge Kommune
På næste side vises indekstallene for skod baseret på optælling af skod på alle 80 målepunkter.
Indekstallet pr. lokalitet er fastlagt på basis af gennemsnittet i antal optalte skod for de 4
målepunkter for hver lokalitet. Bemærk det høje indekstal for to af lokaliteterne i kategoritypen
Bolig.
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Bedømmelse af renholdelsesniveauet for skod

Skema 10

Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet = Indekstal
Kategorityper

Nr.

Adresse på de enkelte Tilfreds- Acceptabelt ”GRÅZONE” Kritisk Meget
stillende
kritisk
niveau
niveau
niveau
lokaliteter
niveau
niveau

1

Køge Torv

2

Brogade 1

3

Jernbanegade 9

4

Lovparken

5

Køge Station

6

Rasteplads Lellinge

7

Københavnsvej 119,
Køge

8

Ringstedvej 1, Køge

9

Køge Å-stien, Fra Borup
til Køge

10

Campus Køge

11

Ølbycentret

12

Borup Indkøbscenter

13

Fændediget, Køge

14

Karlemosevej 73B,
Køge

15

Granvej 24,
Vemmedrup

16

Slimmingevej 47,
Gørslev

17

Tangemoseskoven

18

Hastrup Søen, fra broen
til fiskepladsen

19

Skovhusvænget,
Bjæverskov

20

Køge Sydstrand

Centrum

Trafik

Knudepunkter

Bolig

Natur
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Samlet oversigt over skodfordelingen i forhold til de 20 lokaliteter
Når HDR beregner gennemsnittet af antal skod pr. målepunkt, lokalitet, kategorigruppe eller for hele
kommunen, så medregnes ikke de målepunkter der har fået skodindeks 9. Disse målepunkter er så
kritiske at de umiddelbart bør optimeres i renhold. Hvis denne optimering ikke er påbegyndt i forhold
til HDRs næste kortlægning af kommunen, så bliver skodmængderne indregnet i gennemsnitstallet
for de 80 målepunkter. Køge Kommune har to lokaliteter i analysen, hvor der er målepunkter, som
har fået indekstal 9.
Bemærkninger til skema 11:
- 81% af de optalte skod er registreret på 9 ud af de 20 analyserede lokaliteter.
- Kun 6 ud af 20 lokaliteter har et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i skodbelastning.
- kun på 4 % af målepunkterne blev der ikke observeret nogle skod
- 71% af de optalte skod er registreret på 7 kritiske lokaliteter
- Hvis de 7 mest kritiske lokaliteter blev forbedret i skodbelastning til fx et indeksniveau 4 - delvist
acceptabelt niveau, så vil indekstallet for hele kommunens analyse være på 4, altså tæt på et
acceptabelt niveau. HDR anbefaler derfor at kommunen i særlig grad sætter fokus på de kritiske
lokaliteter nævnt i skema 12. Læs om forslag til optimeringsmuligheder i Afsnit 4.

Skema 11

Indekstal

Bedømmelses
niveau

Samlet
optalte
Antal
skodmængder
lokaliteter
for hvert
indeksniveau

Andel af de
samlede
optalte
skodmængder
i ananlysen*

Gennemsnitlig
antal skod pr.
målepunkt

7

Kritisk niveau

7

4.535

71%

168

6

Delvist kritisk
niveau

2

628

10%

79

5

1.043

16%

55

0

0

0%

0

5

4

Ikke acceptabelt
niveau, men dog
ikke kritisk
Delvist
acceptabelt
niveau

3

Acceptabelt
niveau

1

80

1%

20

2

Tilfredsstillende
niveau

1

40

1%

10

1

Meget
tilfredsstillende
niveau

4

36

1%

2

20

6.362

100%*

82**

I alt

* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal.
**Overføres til skema 12

På næste side vises samtlige skodoptællinger på de 80 målepunkter
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Nedenstående skema 12 viser de optalte skodmængder på samtlige 80
målepunkter i analysen.
Skema
12

Nr.

Målepunkter
Lokalitetsadresser:

P

S-1

S-2

S-3

Antal skod i
gennemsnit

5

Køge Station

386

384

160

280

303

11

Ølbycentret

1260*

123

280

235

213

8

Ringstedvej 1, Køge

233

48

21

365

167

3

Jernbanegade 9

344

29

214

61

162

7

Københavnsvej 119, Køge

59

134

114

193

125

2

Brogade 1

130

41

35

241

112

1

Køge Torv

67

166

151

36

105

6

Rasteplads Lellinge

166

71

52

45

84

14

Karlemosevej 73B, Køge

12

135

52

91

73

9

Køge Å-stien, Fra Borup til
Køge

102

92

10

54

65

13

Fændediget, Køge

154

14

9

47

56

4

Lovparken

12

12

29

156

52

12

Borup Indkøbscenter

45

83

64

12

51

10

Campus Køge

515*

38

80

29

49

48

9

8

14

20
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1

3

4

10

18
19

Hastrup Søen, fra broen
til fiskepladsen
Skovhusvænget,
Bjæverskov

16

Slimmingevej 47, Gørslev

8

4

6

2

5

17

Tangemoseskoven

1

0

6

0

2

20

Køge Sydstrand

2

1

1

1

1

15

Granvej 24, Vemmedrup

1

2

0

1

1

✓ Gennemsnitlig antal skod pr. målepunkt for samtlige 80
målepunkter. (**Det samlede gennemsnitstal er overført fra skema 11)

82**

*De 2 målepunkter Indgår ikke i gennemsnitsberegningen da målepunkterne har indeks 9
Bemærkninger til skema 12: Den brune og gule farve indikerer et kritisk niveau på målepunktet, med
risiko for at fremme henkastning af andet affald på lokaliteten. De 4 målepunkter på en lokalitet
består af et primært målepunkt(P) og 3 sekundære målepunkter(S). Det er kommunen der vælger
hvor det primære målepunkt er placeret på hver lokalitet. Hvis kommunen ønsker yderligere
oplysninger om enkelte kritiske målepunkter, kan man rette henvendelse til HDR.
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Samlet oversigt over de lokaliteter, der primært bør forbedres i forhold til
problemer med henkastet affald
I nedenstående skema 13 er der indsat de lokaliteter, som er blevet bedømt som kritiske i renhold
enten ud fra den samlede tekniske bedømmelse af alle typer henkastet affald på lokaliteten eller ud
fra den udvidede bedømmelse af optalte skod på de enkelte lokaliteter (skodindeks).
På basis af dette skema udvælges de lokaliteter, som omtales nærmere i afsnit 4 vedr. en optimering
af renholdelsesniveauet på lokaliteterne.
De samlede analyseresultater for de lokaliteter, hvor der er gennemført borgerinterview, fremgår af
lokalitetsrapporten.
På den næste side har HDR udarbejdet en samlet bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau i
Køge Kommune for alle de analyserede lokaliteter. Husk også at se borgerbemærkningerne til
renholdelsesniveauet i Køge Kommune på s. 24

Skema 13

Udvælgelse af de kritiske lokaliteter i analysen set i forhold til de tekniske resultater og
indeksniveauet for de optalte skodmængder

Teknisk bedømmelse:
Samlet bedømmelse af
renholdelsesniveauet for alle typer
affald på målepunktet

Se den tekniske
karakterbedømmelse i
skema 7 og 8

Hvilke
affaldstyper er i
særlig grad årsag
til den kritiske
bedømmelse?
Stort*

Kritisk

Skod optælling
Kritiske
lokaliteter i analysen
Nedenstående lokaliteter har
fået en kritisk bedømmelse i
renholdelsesniveau.**

Lokaliteternes
renholdelses
bedømmelse set i forhold
til de faktisk optalte
skodmængder pr.
målepunkt
Se bedømmelsen i HDRs
skodindeks i skema 10

Småt

Skod

x

x

Køge Station (5)

Meget kritisk

Meget kritisk

x

x

x

Ølbycentret (11)

Kritisk

Kritisk

x

x

x

Ringstedvej (8)

Kritisk

Kritisk

x

x

x

Københavnsvej (7)

Kritisk

Acceptabel/
Kritisk

x

x

x

Jernbanegade (3)

Kritisk

Acceptabel

x

x

Brogade (2)

Kritisk

*Stort affald er større end længden/bredden på et betalingskort/ kreditkort.
**64% af de samlede skodmængder er optalt på ovennævnte 6 udvalgte lokaliteter.
Bemærk: Parentesen efter hver adresse henviser til lokalitetsnummeret i analysen.
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Hvorfor er der forskel på det tekniske analyseresultat og skodanalysen på den samme lokalitet?
Som tidligere nævnt så bliver hvert målepunkt først bedømt visuelt af HDRs konsulent, uden at
affaldsmængderne fysisk tælles. Konsulenten gennemgår de 4 målepunkter på hver 100 meter og
giver hvert målepunkt en karakter for alt henkastet affald. Et gennemsnit af karakteren for de fire
målepunkter giver lokalitet sin samlede karakter. Se den tekniske karakterskala i skema 6 på s. 26 og i
skema 17 i Lokalitetsrapporten. Efterfølgende bliver der optalt præcist hvor mange skod, der ligger
på de samme 4 målepunkter. Ud fra gennemsnittet i skodantal for de 4 målepunkter, tildeles
lokaliteten et indekstal i renholdelsesniveau for skod. Tælleopgørelsen viser næsten altid, at der var
lidt mere affald på målepunkterne end konsulenten kunne se ved den visuelle gennemgang. Derfor
kan der være en mindre forskel i bedømmelsen af lokaliteten mellem den tekniske analyse og
skodindekset.

HDRs bemærkninger til det samlede tekniske renholdelsesniveau i Køge
Kommune
Den tekniske gennemsnitskarakter for alle 80 målepunkter ligger i grænseområdet mellem et
tilfredsstillende og acceptabelt niveau. Når man går i dybden med mængderne af skod på de enkelte
målepunkter, er der hele 7 lokaliteter der har kritiske mængder af skod set i forhold til skodindekset.
Ingen lokaliteter indenfor kategorityperne, centrum, trafik og knudepunkter har fået en
tilfredsstillende teknisk karakter pr. lokalitet. Køge Kommune har da også den dårligste
gennemsnitskarakter blandt de 8 kommuner i gruppe B.
Kommunen bør arbejde med de generelle tekniske problemer med henkastet affald på de kritiske
lokaliteter, så renholdelsesniveauet forbedres. Der henvises til HDRs model for en nedbringelse af
skodmængderne i det offentlige rum og HDRs ”værktøjskasse” til brug ved en begrænsning af
henkastet affald på lokaliteterne. HDR kan også henvise til andre kommuner der har arbejdet med
skodproblemer på lokalitetsniveau. HDR hjælper også gerne i den videre udviklingsproces omkring en
forbedring af renholdelsesniveauet i Køge Kommune.
Køge Kommune har fået et skodindekstal på 6, hvilket ikke er et acceptabelt indekstal. Det anbefales
derfor i første omgang at arbejde videre med en vedligeholdelse af det tilfredsstillende
renholdelsesniveau på lokaliteterne indenfor kategorierne, Bolig og Natur, samtidig med at der
udarbejdes en procesplan for en yderligere nedbringelse af skodmængderne på de lokaliteter hvor
der er blevet optalt kritiske mængder af skod.
En af løsningerne på affaldsproblemerne er et målrettet arbejde med at styrke bevidstgørelsen
blandt rygere og borgere generelt. Her anbefales det både at arbejde ude på de enkelte kritiske
lokaliteter, men også gøre brug af andre lokale kommunikationsindsatser rettet mod borgerne,
erhvervslivet og de frivillige organisationer mm.
Køge Kommune anbefales i den forbindelse at fortsætte det tætte samarbejde med frivillige ildsjæle
og lokale foreninger der yder en stor indsats med indsamling af henkastet affald på udvalgte områder
i kommunen. Ren Natur konceptet, som Køge Kommune har været en del af i 2019, er en af
mulighederne for et fortsat samarbejde med de lokale foreninger og det lokale erhvervsliv.
HDR har som målsætning i 2020, at etablere et tæt samarbejde med producenter og udbydere af
tobaksprodukter, med henblik på udvikling af et tværkommunalt samarbejde omkring en
nedbringelse af skodmængderne i Danmark. Denne indsats vil altid have fokus på de lokale
problemer med skod og behovet for lokale kommunikations aktiviteter mm.
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Afsnit 4:

Optimering af
kritiske lokaliteter

Billederne er fra forskellige
lokaliteter i analysen
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Brug af forskellige metoder og værktøjer i forhold til en
forbedring af renholdelsesniveauet på lokaliteterne
I Afsnit 3 skema 13 er nævnt de lokaliteter, som har fået en kritisk bedømmelse i
kortlægningsanalysen. I nærværende afsnit har vi udvalgt en af disse kritiske lokaliteter som omtales
senere i forhold til en forbedring af renholdelsesstandarden.
Valg af metoder og værktøjer ved en sådan forbedringsproces er mangeartede og HDR har derfor
udarbejdet en ’værktøjskasse’, som kan benyttes i forhold til det forbedringsbehov, man står over
for.
Først vises en særlig model med fokus på nedbringelse af skodmængderne i det offentlige rum.
Modellen er udarbejdet af HDR og indeholder 4 fokusområder, hvor 2 områder er målrettet
kommunernes arbejde med en optimering af de enkelte lokaliteter.
Dernæst vises en generel ”værktøjskasse” i skema 14. Dette skema er inddelt i 5 grupper, der
omtaler forskellige metoder som kan benyttes, når man har fokus på en nedbringelse af henkastet
affald i det offentlige rum.
I forlængelse af denne rapport forudsættes det, at kommunens driftsafdeling og kommunikationsmedarbejdere sætter sig sammen for at drøfte følgende:
•
•

Hvilke kritiske lokaliteter skal først optimeres?
Hvilke optimeringsværktøjer kan man gøre brug af?

Værktøj der kan medvirke til en begrænsning i antallet af skod i Danmark
HDR har gennem flere år arbejdet med nedenstående optimeringsmodel i forhold til en begrænsning
af skodmængderne i det offentlige rum. Modellen har primært været brugt internt i HDR, men vi har
nu valgt at lade den indgå som et generelt styringsværktøj i forhold til valg af indsatsområder, når
bl.a. kommunerne skal prioritere, hvor og hvordan de skal løse det ofte store lokale skodproblem.
Modellen består af 4 hovedindsatsområder, som på forskellig vis kan benyttes af alle de aktører, der
er påvirket af det store samfundsproblem, som skod er. Det skal bemærkes, at modellens
fokusområde 1 og 2 i særlig grad er rettet mod den enkelte kommunes arbejde ude på lokaliteterne.

Optimeringsmodel til nedbringelse af skodmængderne i Danmark

Særlige fokusområder for kommunen
kommunerne
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Bemærkninger til de 4 fokusområder:
I det følgende er der kort nævnt nogle af de forhold der bør vurderes, når man ønsker at arbejde
med en nedbringelse af skodmængderne i kommunen. Det grønne felt efter overskriften på hvert
fokusområde beskriver hvilke interessenter der i særlig grad skal arbejde med fokusområdet.

Fokusområde 1: Kortlægning og viden: HDR og kommunen
•
•
•
•
•
•

Kortlægning af trafik og adfærdsmønstre på lokaliteterne
Er der særlige trafikveje, hvor man kan fange rygernes opmærksomhed?
Hvor står folk og ryger?
Hvilke lokaliteter i kommunen er kritiske i forhold til en nedbringelse af skodmængderne?
Status omkring skod på alle kritiske lokaliteter og forbedring i indekstallene i kommunen
Information/ oplysning om problemerne med skod både lokalt og nationalt

Fokusområde 2: Kritiske lokaliteter: Kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frekvensen i skodrengøring på kritiske lokaliteter bør vurderes
Gør rent i dagtimerne på de kritiske lokaliteter
Opsæt vertikale askebægre på kritiske lokaliteter, når rygeren er i bevægelse
Eventuelt brug af rygeriste, når rygerne står stille/venter
Montering af askebægre på siden af affaldsspanden, hvis der smides mange skod ved siden
af affaldsspanden. Mange rygere tror de ikke må smide skod i affaldsspanden
Brug nudging, når der opsættes askebægre på kritiske lokaliteter
Benyt en synlig gul farve på alle askebægre og affaldsspande
’Fortæl’ via nudging/skilte, hvor lang afstanden er til et askebæger
Dialog med ejere/udlejere, når rygere står uden for matriklen og ryger – uden askebægre

Fokusområde 3: Styrke bevidstgørelsen hos rygerne: Producenter og udbydere
•
•
•
•
•
•
•

Mere end 90% af al rygning sker i dag uden for i det fri.
Ingen negativ kommunikation i forhold til skodproblemerne
Som kommune - medvirke i Ren Natur konceptet, som har til formål at styrke bevidstheden
blandt borgerne lokalt.
Når man først har prøvet at samle skod op – så bliver man opmærk på skodproblemerne i
by og natur. Fokus på det frivillige lokale samarbejde
Fortæl gode lokale historier om rygere, der er blevet mere bevidste om problemerne med
skod i det offentlige rum
Videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til?
Kampagner der fortæller om skod og de miljømæssige problemer. Her kan lokale ansigter
støtte op omkring en videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til …?

Fokusområde 4: Udbrede kendskabet til lommeaskebægre: Alle
•
•
•
•
•

Når der ikke er et askebæger, så findes der et lommeaskebæger!
Udlevering af lommeaskebægre på kritiske lokaliteter
Køb lommeaskebægre med eget logo eller navn
Oplysning om distributionskanaler
Etablering af egne kanaler

Skod er det stykke henkastet affald som generer borgerne mest i det offentlige rum, men ofte er det
også affald fra to-go markedet borgerne nævner som et stort problem. På næste side vises en
generel værktøjskasse til brug i forbindelse med en nedbringelse af henkastet affald.
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”Værktøjskasse” for henkastet affald generelt
Som nævnt er skod det affald, som er det største problem i alle kommuner. En målrettet indsats på
dette område vil derfor have en stort positiv effekt for både borgerne lokalt, men også for det
helhedsindtryk kommunen generelt viser i forhold til ønsket om en ren by og natur. Ofte er der dog
også behov for at arbejde med en nedbringelse af mængderne af stort og småt affald. Dette kan ske
ved hjælp af nedenstående forslag til forbedringsmetoder.

Skema 14

De 5 primære
værktøjsgrupper

Brug af en eller flere
af nedenstående
metoder til
forbedring af
renholdelsen på
lokaliteten
Rengøring
Ukrudt
Rod og
vedligeholdelse

’Affaldsfremmere’

Græs

Riste omkring træer

Skjulesteder

Grænseflader

Dialog og
synlighed

Facadeforpligtelse

Kommunal synlighed

Bemærkninger til den enkelte metode

Før man starter på en given indsats, er det
vigtigt at vurdere, om området er passet
hvad angår oprydning, fjernelse af ukrudt,
vedligeholdelse af belægninger mm. Dårlig
vedligeholdelse og ’rod’ fremmer mængden
af henkastet affald. Ovennævnte forhold
skal altid bringes i orden, før man starter på
en optimering af en kritisk lokalitet.
Bør ikke benyttes ved lokalitetsområder med
stor trafik af gående. Der må ikke være
græsrabatter på de sidste 50-100 meter før
et vejkryds på de primære indfaldsveje.
Bør kun benyttes i begrænset omfang.
Ristene holder på affaldet.
Vi smider mere affald i det offentlige rum,
hvis vi fornemmer, at vi ikke bliver set.
Derfor kan det godt betale sig at have særlig
opmærksomhed på de steder i kommunen,
hvor der er større mulighed for at ’gemme
sig’ bag en hæk eller under et halvtag mm.
Her tænkes på kommunale samtaler eller
frivillige aftaler med en tredjepart, f.eks. en
handelsstandsforening. Dialog omkring
grænseflader vil typisk være gældende, når
der er tale om forbedringsbehov på
’offentlige arealer’, hvor kommunen ikke
alene har renholdelsesforpligtelsen.
Kender man som borger til
facadeforpligtelsen? Håndhævelse?
Synlighed er vigtig, når kommunens
medarbejdere i Vej & Park arbejder med
renhold ude på gaderne og i naturen.
Synlighed giver tryghed og en følelse af
orden for borgerne. Synlighed medvirker
også til en større kontakt med borgerne, når
renholdelsen sker på de tidspunkter, hvor
borgerne er ude i det offentlige rum.
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Samarbejde med
frivillige

Bevægelsesmønstre

’Mini’ kortlægning og adfærd

Synlighed

Antal opsætninger

Tekniske løsninger
(Affaldsspande)

Placering

Type

Nudging

Kommunikation

Skilte

Information

Samarbejde med frivillige har meget stor
betydning i forhold til borgernes
bevidstgørelse omkring problemerne med
henkastet affald. Konceptet Ren Natur er
bl.a. udviklet for at styrke borgernes
bevidsthed og opmærksomhed omkring
problemerne med henkastet affald.
Før man gennemfører en indsats, f.eks. som
en kampagne eller en teknisk tilpasning, skal
der altid gennemføres en lille for analyse af
’her og nu’ situationen på lokaliteten. Fx
kortlægning af affaldstyper, brugsmønstre
og registrering af den gående trafik til og fra
lokaliteten.
Husk at være opmærksom på kikkeretningen
og adfærd i øvrigt, når rygerne venter på fx
en bus. Rygerne bevæger sig dagligt ind i
områder hvor det er forbudt at ryge.
Askebægre skal her placeres under hensyn
til denne overgang fra rygeområde til ikke
rygeområde i det offentlige rum.
Det er vigtigt, at alle skraldespande og
askebægre, er synlige i det offentlige rum.
Ofte skjules de bag reklamer eller er malet
grå/grønne, og er dermed svære at se.
Bør vurderes under hensyn til behovet på
stedet herunder hundeluftere og
borgeradfærd i øvrigt.
Affaldsspandene bør sættes så tæt som
muligt på borgernes trafikvej gennem
lokaliteten. Husk at borde-bænkesæt er
affaldsfremmere. Derfor bør man tilstræbe
kun at opsætte bænke, så snart det ikke er
nødvendigt at opsætte borde.
Affaldsspande med sideindkast anbefales for
det meste.
Askebægre på alle kritiske lokaliteter er en
nødvendighed.
Adfærdsregulerende kommunikation på de
enkelte lokaliteter er ofte nødvendigt og
værdifuldt. Husk en lille for analyse.
Krav om skiltning på kritiske lokaliteter når
der er tale en ændring i brug af udstyr eller
placering.
Nye aktiviteter og ny viden skal altid
kommunikeres lokalt både via medier og
www.

På de næste sider omtales forslag til forbedringer på udvalgte kritiske lokaliteter.
Den første kritiske lokalitet er udvalgt på baggrund af de tekniske analyseresultater for både stort og
småt affald samt skod. Den anden kritiske lokalitet har kun problemer med skod og vil få en
væsentlig bedre teknisk karakter, hvis skodmængderne på lokaliteten blev nedbragt.
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Kritisk lokalitet: Ølbycentret

41%

Lokalitetstype nr. 11: Kontorhuse, sportsarenaer, hospitaler og universiteter
Hvad er problemet på lokaliteten?
Som det fremgår af ovenstående piktogram, så er borgertilfredsheden med renholdelsesniveauet på
lokaliteten kun på 41 %.
HDR har bedømt det tekniske renholdelsesniveau til: meget kritisk. Skodindekset er på 7 svarende til
kritisk niveau idet det primære målepunkt med indeks 9, ikke tæller med i denne bedømmelse.
Problemerne er størst omkring cykelstativer og bænkområder på vejen til og fra stationen. På det
primære målepunkt ved stationen blev der optalt 1.260 skod (indekstal 9). I alt blev der optalt knap
1.900 skod på de 4 målepunkter.
Der blev også optalt 60 store stykker affald på det primære målepunkt og den tekniske karakter er da
også på 6, svarende til et meget kritisk niveau.
Lokaliteten lider under det man kalder et ”Broken Windoes” problem, hvor der ligger så meget affald
på jorden, at enhver motivation tabes hos borgerne hvad angår et forsøg på at renholde området.
En anden problemstilling er spørgsmålet om, hvem der rent faktisk har renholdelsesansvaret for på
bl.a. det primære målepunkt. Er det DSB/ Banedanmark eller er det kommunen? Hvilket
facadeansvar har de enkelte butikker vedr. renholdelsen i Ølbycentret?
HDR forudsætter at Køge Kommune i den kommende periode igangsætter et optimeringsprojekt, der
har til formål at forbedre renholdelsesniveauet på det primære målepunkt i Ølbycentret. Flere af de
andre målepunkter har tilsvarende behov for en optimering.
Det anbefales at arbejde med en langsigtet løsning på affaldsproblemerne i centrets grænseflade til
stationsområdet. De valgte løsninger bør være en test-model som også kan benyttes på Køge Station.

Forslag til forbedrings muligheder på lokaliteten:
Det vigtigste i Ølbycentret er, at der sker en vedvarende opfølgning på renholdelsesniveauet i tæt
samarbejde med brugerne af området. HDR har udvalgt de aktiviteter og metoder fra
”værktøjskassen” som i særlig grad kan være i fokus ved en optimering af området.

Rengøring
Ukrudt
Rod og
vedligeholdelse

Før man starter på en given indsats, er det
vigtigt at vurdere, om området er passet
hvad angår oprydning, fjernelse af ukrudt,
vedligeholdelse af belægninger mm. Dårlig
vedligeholdelse og ’rod’ fremmer mængden
af henkastet affald. Ovennævnte forhold
skal altid bringes i orden, før man starter på
en optimering af en kritisk lokalitet.

Grænseflader

Her tænkes på kommunale samtaler eller
frivillige aftaler med en tredjepart, f.eks. en
handelsstandsforening. Dialog omkring
grænseflader vil typisk være gældende, når
der er tale om forbedringsbehov på
’offentlige arealer’, hvor kommunen ikke
alene har renholdelsesforpligtelsen.

Facadeforpligtelse

Kender man som butik til
facadeforpligtelsen? Håndhævelse?

40

Foto fra Ølbycentret

Foto fra Malmparken Busstation
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Kritisk lokalitet: Køge Station
Lokalitetstype nr. 5: Busstationer, togstationer og havne

39%

Hvad er problemet på lokaliteten?
Borgertilfredsheden på Køge Station er kun på 39% og lokaliteten har fået en tekniske karakter
rød/ indeks 8, svarende til et kritisk niveau.
På stationen blev der i alt optalt 1.210 skod på de 4 målepunkter.
Det største problem på denne lokalitet er ubetinget skod. Navnlig i hele venteområdet ved
busstoppestederne er der alt for mange skod. (se foto). Men også ved bænkområderne og på
trapperne er skodproblemerne store.
Det anbefales at følge udviklingsarbejdet med at begrænse mængderne af henkastet affald i
Ølbycentret, med henblik på en kopiering af denne model på Køge Station. Se den tekniske karakter
for hvert målepunkt i Lokalitetsrapportens skema 15.

Tegningen viser målepunktsplaceringen på Køge Station
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Foto fra Køge Station
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