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Ny målepunkts rapport i bilag 1!
Lokalitet nr. 6: Rasteplads, Lellinge
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om
henkastet affald 2020
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 rapportens indhold og ændringer i
forhold til 2019 rapporten.

Ændringer i analyserne:
o
o

o
o

Pga Corona-epidemien, og de deraf følgende afstandsregler, har vi i 2020 valgt ikke at
gennemføre borgerinterview rundt om i kommunerne.
I 2019 introducerede vi et skodindeks, og i 2020 har vi udviklet et indeks omkring
renholdelseskvalitet for både stort og småt affald. Denne rapport indeholder således en
samlet kvalitetsbedømmelse af alt henkastet affald ud fra et indekssystem.
Som noget nyt har vi i år udskiftet vores tidligere lokalitetsrapport med en
målepunktsrapport, der viser placeringen af alle 80 målepunkter i kortlægningsanalysen.
HDR har i årets rapport opdelt de 20 lokaliteter i 3 renholdelsesgrupper. Den første gruppe
indeholder lokaliteter, hvor renholdelsefrekvensen driftsmæssigt er i fokus (Frekvens). Den
næste gruppe sætter fokus på optimeringsmuligheder i renhold i forhold til borgeradfærd
(Adfærd). Den sidste gruppe indeholder de lokaliteter der kun har affaldsproblemer på
mindre områder af lokaliteten (Hotspot).

Rapporten indeholder i år følgende:
o

Konklusionsrapport 2020

Bilag:
o
o
o

Bilag 1: Målepunktsrapport.
Bilag 2: Grunddata fra analysens optællinger på 80 målepunkter.
Bilag 3: Decimal-indeks

Bemærk:
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.

Al tekst med grå baggrund i analyseskemaerne viser landsresultater pr. kommunegruppe eller for
hele landet.

Alle HDR’s bemærkninger til de enkelte analyseresultater i kommunen vises med en sort ramme
omkring teksten.
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Hvad er en kortlægningsanalyse?
Kortlægningen er et øjebliksbillede
Kortlægningen er et øjebliksbillede over tre hele dage i forår/sommer perioden.
HDR’s medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8
indenfor boligområder og natur.
Den tekniske analyse består af en optælling af skod, småt affald og stort affald på de enkelte
lokaliteter. Der undersøges 4 målepunkter på hver lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen.

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). Affaldsmængderne vil også være påvirket af særlige
arrangementer i byrummet og rengøringstidspunktet (hvornår og hvor ofte kommunen rengør på det
pågældende målepunkt).
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.

Hvad skal rapporten bruges til?
Ser man på hele kortlægningsanalysens resultater, så er det nedenstående områder, som HDR i
særlig grad koncentrerer sig om, både i denne rapport og generelt. HDR arbejder ud fra den strategi,
at kortlægningsanalysen indgår som et hjælpeværktøj i kommunen, både i forhold til den interne
dialog, men også når nye affaldsløsninger skal findes ude på de enkelte lokalitetstyper.
•

•
•
•
•

Fastlæggelse af renholdelsesniveauet på de 20 lokalitetstyper ud fra en Top-Down strategi,
hvor kommunen primært bør sætte fokus på de kritiske lokaliteter med meget henkastet
affald.
Dialog med borgerne om renholdelseskvaliteten på lokaliteterne (suspenderet i år).
Beskrivelse af udviklingstendenser i affaldsmængderne, lokalt og nationalt.
Anbefalede indsatsområder med henblik på forandringer og forbedringer i kommunens
renholdelsesstandard (se renholdelsesgrupperne i rapporten).
Kommunikation af rapportens resultater både internt i kommunen og eksternt mod borger
og medier.

Analyseomfang
Vi har i år gennemført analyser i 25 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. Stort set alle analyseresultater rapporteres således
også på kommunegruppe-niveau.
Af skema 2 fremgår det, at kortlægningsanalyserne har en for stor repræsentation af store
kommuner (Gruppe C) set i forhold til indbyggerandelen på landsplan. Overrepræsentationen
modvirkes i en vis grad af en større besøgsfrekvens af borgere/ pendlere og turister i de store
kommuner.
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Resumé!
Bedømmelse af renhold:
Køge Kommune 2020:

Gråzone niveau i
renhold

Nedenstående oversigt viser i resumé form konklusionerne af den samlede tekniske
kortlægning af Køge Kommune. Der er i alt blevet optalt 16.478 stykker affald i analysen,
fordelt på 80 målepunkter og 20 lokalitetsadresser. (206 stykker pr. målepunkt)
Kortlægningen af henkastet affald omhandler både en analyse af skod, småt affald og
stort affald og det er nedenstående 5 fokusområder der indgår i HDRs samlede
bedømmelse af renholdelsesniveauet for henkastet affald i Køge Kommune.

Renholdelsesniveau:
o Køge Kommune har et gråzone niveau i renholdelseskvalitet for hele den
tekniske analyse. (indekstal 5,5)
o Køge Kommune er placeret i midten i renholdelseskvalitet målt i forhold til de
øvrige 8 kommuner i kommunegruppe B. (Mellem 50 og 92.000 indbyggere)

Kritiske lokaliteter:
o På 13 ud af 20 lokaliteter er optalt affaldsmængder svarende til et kritisk eller
delvist kritisk niveau. Disse mængder udgør 95% af de samlede optalte
affaldsmængder på de 80 målepunkter i Køge Kommune.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Skod udgør 64% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen. Småt affald
udgør 27% af mængderne.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne med mest affald, udgør 53% af de samlede affaldsmængder
i analysen. I mange andre kommuner er Top-5 på mere end 60%. Den lavere
procentandel for Top-5 skyldes det forhold, at flere andre lokaliteter i Køge
Kommune har problemer med skod.

Benchmarking:
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020 på mere end
50% i forhold 2019 analysen. ”Corona” har nok en væsentlig del af skylden for
denne stigning.
Analyserne er gennemført på de samme 80 målepunkter som i 2019.
o Stort affald udgør kun 9% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
Da stort affald er meget synligt, opfattes denne affaldsgruppe ofte som mere
problematisk end hvad analysetallene viser.

Se også konklusionerne for de enkelte affaldstyper i rapporten!
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Analysestruktur
Som i 2019 har vi også i 2020 analyseret 20 lokalitetstyper i to kategorigrupper. Gruppe 1 er en bykategori. Den består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i
3 kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. For den anden kategorigruppe er lokaliteterne
placeret i natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.

Lokalitetsstruktur:
Skema 1:
Kategori
type

Centrum

Trafik

Lokalitetsnummer

20 Lokalitetstyper
(80 målepunkter)

1

Torve og pladser

2

Hovedgader og gågader

3

Sidegader

4

Parker og rekreative områder

5

Busstationer, togstationer og
havne

6

Parkeringspladser i byområder

7

Hoved indfaldsvej

8

Lokal indfaldsvej

9

Turistattraktioner og
kultursteder

10

Skoler og gymnasier

Knudepunkter
11
12
13

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

14

Socialt boligbyggeri

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

16

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

Bolig

Kategorigruppe 2:
Intensiteten af trafik og
mennesker er lav på disse
lokaliteter.

Natur
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2020
Nedenstående skema 2 viser fordelingen i indbyggerantal i de 25 kortlagte kommuner og fordelingen
for alle 98 kommuner. Analysen er underrepræsenteret med små kommuner. Kortlægningsanalysen
er dog repræsenteret med 8-9 kommuner fra hver kommunegruppe.

Skema 2:
Kommuner:

Antal indbyggere
pr. kommune 2019- opgørelse
(1000)

Ishøj

23

Albertslund

28

Halsnæs

31

Tønder

38

Fredensborg

41

Vordingborg

46

Ballerup

48

Kalundborg

49

Fredericia

51

Svendborg

59

Frederikshavn

60

Køge

61

Helsingør

63

Slagelse

79

Næstved

83

Roskilde

88

Herning

89

Kolding

93

Randers

98

Frederiksberg

104

Esbjerg

116

Odense

204

Aalborg

215

Århus

345

København

623

Samlet
indbyggerantal:

2.735

Andel af indbyggere pr.
kommunegruppe i
analysen

Antal kommuner i hver
gruppe for hele
Danmark:

Kommunegruppe A

Kommunegruppe A

Indbyggerantal:
Mindre end 50.000

Antal kommuner:
58

Andel af antal indbyggere i
analysen:
11%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
32%

Gennemsnit: 38.000

Gennemsnit: 32.000

Kommunegruppe B

Kommunegruppe B

Indbyggerantal:
Mellem 50- og 92.000

Antal kommuner:
29

Andel af antal indbyggere i
analysen: 23%

Andel af antal indbyggere
i Danmark: 32%

Gennemsnit: 70.000

Gennemsnit: 63.000

Kommunegruppe C

Kommunegruppe C

Indbyggerantal:
Over 92.000

Antal kommuner:
11

Andel af antal indbyggere i
analysen:
66%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
36%

Gennemsnit: 225.000

Gennemsnit: 190.000

Andel af antal indbyggere i
DK: 47%

98 kommuner
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HDR’s indekssystem til bedømmelse af renholdelseskvaliteten
HDR har i 2019 og 2020 udviklet et renholdelsesindeks for både skod, småt affald og stort affald .
Indeksene er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper. Indekssystemet er
udviklet til brug ved en bedømmelse af renholdelseskvaliteten af henkastet affald på lokaliteterne,
affaldstyperne eller for hele kommunen. Disse indeks gør det muligt hurtigt at få et overblik over
problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet, ved en sammenligning med andre kommuner,
samt i udvikling over tid.
I forbindelse med HDRs udvikling af indekssystemet har HDRs konsulenter bedømt renholdelseskvaliteten på mere end 500 målepunkter, med henblik på en fastlæggelse af de mængder der skal
være gældende for det enkelte indekstal i indekssystemet. Bedømmelsen er sket for henholdsvis
skod, småt affald og stort affald. Indekssystemet benyttes bl.a. til at udvælge de lokaliteter, der er
kritiske i renhold og som i første omgang bør forbedres i renholdelseskvalitet.

HDRs indekssystem:
Skema 3:
Indeks
niveauer

Indeks
Tal

Meget
tilfredsstillende
niveau

1

Tilfredsstillende
niveau
Acceptabelt
niveau
Delvist
acceptabelt
niveau
Ikke
acceptabelt
niveau, men
dog ikke kritisk
Delvist kritisk
niveau

Indeks
gruppering

Stort
affald

Småt
affald

skod

0-2

0-5

0-5

2

3-5

6-10

6-15

3

6-9

11-20

16-30

10-14

21-35

31-45

15-20

36-50

46-65

21-35

51-65

66-99

Tilfredsstillende

Acceptabelt

4
5

”GRÅZONE”
niveau

6
Kritisk

Kritisk niveau

7

36-60

66-99

100-300

Meget kritisk
niveau

8

61-90

100-200

301-500

>90

>200

>500

Helt
uacceptabelt
kritisk niveau

Meget kritisk

9
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Ny analysemetode for den tekniske kortlægning
HDR’s kortlægningsmetode har de tidligere år været baseret på et visuelt skøn over
renholdelseskvaliteten på de enkelte målepunkter. Denne analysemetode er i 2020 ændret til en
kombineret tælle- og indeksanalyse, hvor HDR’s konsulenter i første omgang optæller affaldet på de
enkelte målepunkter for henholdsvis skod, småt affald og stort affald. De optalte mængder for hver
affaldstype indarbejdes efterfølgende i det nye indekssystem, der beskriver renholdelseskvaliteten
på lokaliteterne.
Beregningsmetoden ved fastlæggelse af kommunens vægtede indeks i analysen er beskrevet i
nedenstående skema 4:

Kolonne

1

2

3
Vægtet
andel af
mængder:

Eksempel på
beregning af en
enkelt lokalitet

Styk affald
optalt:

Indekstal
med 2 decimaler:

Skod

145

7,00

67%

Småt affald

48

5,50

22%

Stort affald

24

6,00

11%

4
Vægtet
indekstal for
lokaliteten:

6,6
(Delvist kritisk)

Bemærkninger til den samlede indeksberegning (renholdelsesniveau) for en lokalitet:
Kolonne 1

Beregning af det gennemsnitlige antal optalte stykker affald på tværs
af de 4 målepunkter pr. affaldstype og lokalitetstype.

Kolonne 2

Fastlæggelse af indekstallet pr. affaldstype i forhold til de optalte
mængder i kolonne 1. Indekstallet er inkl. to decimaler der benyttes i
vægtningsberegningen for en lokalitet, for en kategori eller for hele
kommunen. Indeksskalaen med 2 decimaler for hver affaldstype kan
ses i bilag 3, vedhæftet denne rapport. Se også skema 3 med
indekstallene uden decimaler.

Proces 3

Kolonne 3

Beregning af procentfordelingen mellem de 3 optalte
affaldsmængder i kolonne 1. De 3 procenter indgår som
vægtningsfaktor i forhold til en samlet beregning af det vægtede
indeks pr. lokalitetstype i kolonne 4.
Indekstallet pr. affaldstype i kolonne 2 udtrykker kvaliteten i renhold
på målepunkterne. Mængdefordelingen i optalte styk pr. affaldstype
benyttes efterfølgende som procentuel fordelingsnøgle ved
beregning af det samlede vægtede indekstal for en lokalitet på tværs
af de 20 lokaliteter.

Proces 4

Kolonne 4

Samlet vægtet indekstal for lokaliteten på tværs af de 3 affaldstyper.
Hver indekstal pr. affaldstype indgår i den samlede
vægtningsberegning med den procent der fremgår af kolonne 3.

Proces 1

Proces 2

Proces 5

Når det vægtede indekstal for en lokalitet, er beregnet i kolonne 4, så beregnes det
vægtede indekstal for alle 20 analyserede lokaliteter. Denne beregning fremgår af skema
11.
Det samlede indekstal i skema 11 svarer ikke til indekstallet i det ovenstående
beregningseksempel.
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Analysemetoder på de 80 målepunkter
HDR kortlægger 80 målepunkter i hver kommune. Reglerne for en kortlægning fremgår af
nedenstående beskrivelse. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at skod ikke indgår i
affaldsgruppen for småt affald, idet skod har sin egen affaldsgruppe i analysen.
•

•
•
•
•
•

Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet
som stort affald. Sugerør, vatpinde mm der har en længde der er større end længden på et
kreditkort optælles også som stort affald.
Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle kortlægningsanalyser, hvilket
sikrer en ensartet gennemførelse af analysen.
Målepunktets længde er på 100 meter og bredden op til 6 m.
Målepunktets bredde afsættes fra kantstenen (max 40 cm ud på vejbanen) og op til 6 meter
ind mod facader eller græsområder mm.
På grusstier fordeles de 6 meter i bredden ligeligt på hver side af stien
På visse målepunkter optælles affaldet på et areal svarende til ca. 5-700 m2.

Målepunkter fra lokalitet nr. 14: Karlemosevej 73
Se målepunktsrapporten for alle
80 målepunkter i bilag 1
Bemærk!
Kommunen fastlægger
placeringen af det primære
målepunkt på hver lokalitet (P).
De 3 sekundære målepunkter
fastlægges af HDR. Disse
målepunkter kan ”gå ind” på
arealer, hvor kommunen ikke har
renholdelsespligten.

Eksempler på regler for optælling af affald på et målepunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyggegummi tælles ikke med i analysen.
Glasskår fra en knust flaske tælles kun med som ét stykke affald.
Hunde-ekskrementer tælles med som enten stort eller småt affald. Kun et stykke affald.
Madaffald tælles med som stort eller småt affald.
Småt affald der er mindre end et cigaretskod tælles ikke med i analysen.
Affald der er placeret i cykelkurve, barnevogne mm tælles med i analysen.
Affald der er placeret i blomsterkummer, på borde eller bænke tælles også med i analysen.
For affald bag et El-skab på gaden tælles kun det affald med som direkte kan ses af
konsulenten fra gaden.
Affald der flyder i en sø eller i et å-løb tælles med som henkastet affald, hvis det befinder sig
indenfor målepunktets 6 meter i bredden.
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Opdeling af de 20 lokalitetstyper
i 3 renholdelsesgrupper:

Læs om gruppeopdelingen på næste side!
HDR har som noget nyt indplaceret de 20 lokalitetstyper i
3 renholdelsesgrupper. Dette er sket ud fra den forudsætning, at
optimeringsmetoderne ved renhold af henkastet affald
er forskellige indenfor de 3 renholdelsesgrupper!

Adfærdsgruppen:

Frekvensgruppen:

Hotspotgruppen

10

Opdeling af lokaliteterne i renholdelsesgrupper
HDR arbejder med nedenstående 3 renholdelsesgrupper i analysesammenhæng. Ved at opdele
lokaliteterne i forskellige grupper er det muligt for kommunen at se fordelingen i affaldsmængder
mellem de enkelte grupper, og dermed hvor affaldsbelastningen er størst. Det er adfærds-gruppen
der i særlig grad kan optimeres ved hjælp af en række optimeringsværktøjer. Her tænkes på
oprydning, kommunikation, tekniske løsninger mm. Frekvens-gruppen kan stort set kun optimeres
gennem en ændring af kommunens renholdelsesfrekvens på lokaliteten. Frekvens-gruppen er derfor
tæt forbundet med kommunens driftsstyring.
Hotspots-gruppen er den gruppe der indeholder mindst affald og kræver derfor ikke den store
optimering. HDR definerer hotspots som lokaliteter med et lille areal/område med henkastet affald
der typisk befinder sig på naturområder og boligområder. Nedenstående 3 grupper kan benyttes af
kommunen til at fokusere på de lokaliteter, der i særlig grad har behov for en optimering.
Skema 5: Renholdelsesgrupper

Frekvens-gruppen

Adfærds-gruppen

Hotspots-gruppen

Frekvens-lokaliteter har en høj
intensitet af trafik og mennesker.
Lokaliteterne befinder sig i
bymidten og ved
hovedindfaldsveje. Disse
lokaliteter renholdes typisk af
kommunen ud fra et
frekvenshensyn.

Adfærds-lokaliteter renholdes
naturligvis også af kommunen og
ofte også med en høj frekvens.
Disse lokaliteter rummer
imidlertid mulighed for at
begrænse affaldsproblemerne via
tekniske løsninger og samarbejde
med private aktører, der befinder
sig i grænseområdet på
lokaliteterne.
Fokus på synlighed og
kommunikation indgår også som
værktøj på disse lokaliteter.

På de fleste natur- og
boligområder er der generelt ikke
de store problemer med affald.
Imidlertid viser HDR’s analyser, at
der ofte er affaldsproblemer på et
mindre afgrænset område ved en
bænk, ved indgang til et
naturområde eller i en park. Disse
”pletter” med henkastet affald
kalder HDR for hotspots og kan
bl.a. renholdes via HDR-konceptet
”Ren Natur” (læs om dette på s.
37)

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Kommunegruppe B:

Kommunegruppe B:

Kommunegruppe B:

32%

52%

16%

Indekstal:
5,6
Resultater for
Køge Kommune:

Indekstal:
5,8
Resultater for
Køge Kommune:

Indekstal:
3,5
Resultater for
Køge Kommune:

40%

46%

13%

Indekstal
6,9

Indekstal
6,6

Indekstal
3,9

Det er vanskeligt at optimere
disse lokaliteter på anden måde
end gennem en
frekvensvurdering.

Bemærkninger til skema 5: Køge Kommunes indekstal for frekvens og adfærdsgruppen er væsentlig
højere end gennemsnittet for gruppe B. (Mere affald i Køge). Køge har en mindre mængdeandel for
hotspot-gruppen end for gruppe B som helhed. Hotspots gruppen dækker boligområder og
naturområder. Bemærk, at 40% af mængderne i Køge Kommune er optalt i frekvensgruppen.
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Kommunegruppe resultater:
I de følgende skemaer vises det samlede analyseresultat på kommunegruppe niveau samt et enkelt
landsresultat. HDR har ikke tidligere indarbejdet samme års kommunegruppe resultater i
konklusionsrapporten. HDRs data er i 2020 blevet analyseret efter en ny struktur, der gør det
tidsmæssigt muligt, at medtage grupperesultater på affaldstype niveau, i konklusionsrapporten.
Da alle 25 kommuner skal være færdigberegnet før konklusionsrapporterne, kan færdiggøres, kan
rapporterne først blive sendt til kommunerne i perioden fra medio oktober til primo december.

Mængdefordeling af affald pr. kommunegruppe:
Skema 6
Samlet styktal optalt i
hele analysen i 2020

Skod

Småt
affald

Stort
affald

Samlet antal på
tværs af de 3
affaldstyper:

169.870

55.853

27.703

253.426
(Landstal)

67%

22%

11%

100%

63%

25%

12%

Fordeling for
kommunegruppe B:

67%

23%

9%

Fordeling for
kommunegruppe C:

70%

18%

12%

Samlet antal stykker optalt
affald i analysen:
Fordeling af henkastet affald
i procent:
Fordeling for
kommunegruppe A:

Gruppe A:
<50.000 indbyggere
Gruppe B:
50 -92.000
indbyggere
Gruppe C:
>92.000 indbyggere

Bemærkninger til skema 6: Skod andelen for gruppe C er lidt større end for gruppe A og B. Til
gengæld er andelen af småt affald mindre for gruppe C end for de øvrige 2 grupper. Bemærk
landstallet på 253.426 stykker affald optalt af HDR på lidt over 2000 målepunkter i Danmark. Dette
tal svarer i gennemsnit til 126 stykker affald pr. målepunkt. (Samlet tal for skod, småt affald og stort
affald)
Af landstallet fremgår det også, at skod udgør 67% af den samlede affaldsmængde.
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Samlet teknisk resultat for
Køge kommune

Henkastet affald fra
kortlægningsanalysen i
Køge Kommune!
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Hvor er analysen gennemført?
HDR’s tekniske analyse blev gennemført i uge 25 over 3 dage. Nedenstående kort viser placeringen af
de 20 lokaliteter i kommunen. Se adresserne på hver lokalitet i skema 8
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Adresser på de kortlagte lokaliteter
Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt følgende 20 lokaliteter der er blevet kortlagt i
2020. Det er HDR der fastlægger de 20 lokalitetstyper.

Skema
7:

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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Borgerinterview 2020
Som nævnt i indledningen til denne rapport har det på grund af Corona-epidemien ikke været muligt
for HDR at gennemføre borgerinterviews i de 25 analysekommuner i 2020. Vi håber at kunne
gennemføre disse interessante interviews igen i 2021.
Til orientering for de læsere der måske ikke kender resultatet af borgertilfredshedsanalysen i Køge
Kommune i 2019 kan vi oplyse, at 71% af de interviewede borgere var tilfredse med kommunens
renholdelses niveau.

71%
Tendensudvikling i mængderne af henkastet affald i 2020
HDR har i 2020 analyseret de samme 20 lokaliteter i kommunerne som i 2019. Dette skyldes, at det
var HDRs plan at måle forskellen i affaldsudviklingen for de enkelte målepunkter og for kommunen
som helhed i 2020. Desværre har borgernes bevægelsesmønstre ændret sig en del i det offentlige
rum i 2020 bl.a. på grund af myndighedernes retningslinjer om afstand og lukkeforbud for cafeer og
restauranter mm. Den ekstra store ferieaktivitet i Danmark, har også haft indflydelse på
renholdelsesniveauet i det offentlige rum.
Det er derfor meget vanskeligt at bedømme forskellen i mængdeudviklingen for henkastet affald fra
2019 til 2020. Da det kun var skod, der blev optalt på alle 80 målepunkter i 2019 analysen, så var det
under alle omstændigheder vanskeligt at vurdere udviklingen for stort og småt affald i 2020. Ser man
på forskellen i de samlede optalte mængder af skod i Køge Kommune mellem 2019 og 2020, så er der
tale om en stigning i by-kategorien på mere end 50% i 2020 set i forhold til 2019. Indenfor
kategorigruppe 2 (natur og boligområder) er stigningen på 25%.
I 2019 blev der i alt optalt 6.362 skod på de 80 målepunkter der også blev kortlagt i 2020. På de
samme 20 lokaliteter blev der i 2020 optalt 10.535 skod. Stigningen i skodmængderne kan bl.a.
skyldes ændringer i borgeradfærden på grund af Corona-epidemien. En vurdering af
tendensudviklingen i affaldsmængderne i kommunen bør derfor ikke gennemføres så længe der er
tale om en Corona-epidemi i Danmark.
Selvom årets tekniske analyse ikke kan benyttes i en tendensvurdering i forhold til tidligere år, så er
det vigtigt at gøre opmærksom på, at årets analyse på alle måder er interessant, hvad angår
sammenligning i indekstal og mængdetal på tværs af lokaliteter samt mængder pr. kommunegruppe
og affaldstype.

Lokalitet nr. 1: Køge Torv
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Samlet teknisk resultat for Køge Kommune i 2020
Skema 8 viser HDRs samlede bedømmelse af renholdelseskvaliteten for henkastet affald i Køge
Kommune i 2020. Det tekniske analyseresultat på tværs af de 3 affaldstype beskrives nærmere på de
næste 4 sider. Herefter præsenteres analyseresultaterne for henholdsvis skod, småt affald og stort
affald.
Bemærk, at skod udgør 64% af den samlede affaldsmængde i Køge Kommune.

Skema 8:

Indeks
Tal

Renholdelsesbedømmelse

1

Meget tilfredsstillende niveau

2

Tilfredsstillende niveau

3

Acceptabelt niveau

4

Delvist acceptabelt niveau

5

Ikke acceptabelt niveau, men dog ikke
kritisk

6

Delvist kritisk niveau

7

Kritisk niveau

8

Meget kritisk niveau

9

Helt uacceptabelt kritisk niveau

Køge Kommune
Mængdeandel i analysen:
Skod:

64%

Småt affald:

27%

Stort affald:

9%
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Samlet resultat
Analysens tekniske hovedresultater for Køge Kommune

5,5

Vægtet indekstal i renhold
for samtlige 80 målepunkter i
kortlægningsanalysen

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Køge Kommunes samlede renholdelsesindeks for henkastet affald er i 2020 opgjort til 5,5. Dette
indeks svarer til et gråzoneniveau i renholdelsesbedømmelse for alle 80 målepunkter der er blevet
kortlagt af HDR. På de følgende sider bliver hovedresultaterne for analysen præsenteret, både i
forhold til andre kommuners renholdelsesniveau og renholdelsesforskellen mellem skod, småt affald
og stort affald i Køge Kommune.

Kommunens samlede tekniske analyseresultat set i forhold til andre kommuner
i kommunegruppe B
Diagram 1 viser kommunens samlede indekstal i forhold til andre kommuner med nogenlunde
samme indbyggertal. Som det fremgår af Diagram 1 er Køge Kommune placeret i midten af gruppe B.
Kommunens vægtede indekstal for alt henkastet affald er som nævnt på 5,5. Det er både skod og
småt affald der er årsag til gråzoneniveauet i renhold i Køge Kommune. 96% af de optalte
skodmængder har fået karakteren, kritisk i renholdelsesbedømmelse.
De 4 kommuner med det laveste indekstal og dermed den bedste renholdelseskvalitet befinder sig
vest for Storebælt.
Diagram 1
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Samlet resultat
Indekstal pr. affaldstype i Køge Kommune:
Skema 9 viser forskellen i indekstal og dermed renholdelsesniveau for skod, småt affald og stort
affald i kommunen. Skod har et gennemsnitligt renholdelsesniveau for de 80 målepunkter på 5,6 i
indeks. (Gråzoneniveau). Renholdelsesniveauet for småt affald er på samme niveau som skod.
(Gråzoneniveau).
I Køge Kommune er ”kun” 64% af de optalte stykker affald, skod, hvilket er 3 procentpoint lavere
end gennemsnittet for hele kommunegruppe B.
Som nævnt tidligere er skodmængderne i HDRs analyse af Køge Kommune steget med mere end
50%. Stigningen er dog kun på 25% inden for kategorigruppe 2.

Skema 9
Affaldstyper

Samlet
indekstal for
hver
affaldstype:

Samlet renholdelses
bedømmelse pr.
affaldstype:

Optalte
stykker
%
affald i fordeling
analysen:

Kommune
gruppens
procent
fordeling

Skod

5,6

Gråzone

10.535

64%

67%

Småt affald

5,2

Gråzone

4.517

27%

23%

Stort affald

4,4

Delvist acceptabelt

1.426

9%

9%

Fordeling af indekstal og mængder pr. lokalitet i Køge Kommune:
Skema 10 viser hvor stor en andel af de optalte affaldsmængder der indgår i hver indeksgruppe.
Skemaet har primært til formål at vise, hvor stor en andel af affaldet der er registreret på kritiske
lokaliteter. Bemærk, at kun 2% af skodmængderne har fået en tilfredsstillende bedømmelse.

Skema 10
Indekstal for
lokaliteten

Samlet
renholdelses bedømmelse
pr. lokalitet:

9

Helt uacceptabelt kritisk niveau

8

Meget kritisk niveau

7

Kritisk niveau

6

Delvist kritisk niveau

5

Gråzone niveau

4

Delvist acceptabelt niveau

3

Acceptabelt niveau

2

Tilfredsstillende niveau

1

Meget tilfredsstillende niveau

Andel af mængder der er optalt på lokaliteter der har et
acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i renhold:

Procent andel af de optalte
stykmængder:
Skod

Småt
affald

Stort
affald

19%

49%

0%

77%

37%

67%

0%

4%

19%

2%

8%

11%

2%

2%

3%

4%

10%

14%
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Samlet resultat
Vægtet resultat i renhold pr. kategoritype i Køge Kommune:
Skema 11 viser, at alle 12 lokaliteter indenfor kategorigruppe 1 (by) har fået en kritisk bedømmelse i
renhold. Det samlede indeks for kategorigruppe 1 er på 7,2. Kategorigruppe 2 som omhandler bolig
og natur har et samlet indekstal på 2,9, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Køge Kommunes
affaldsproblemer er således koncentreret omkring byområderne. Bemærk Køge Station med et
indeks på 8,8. På stationen blev der i alt optalt 2.795 stykker affald på de 4 målepunkter.
Skema 11: Samlet resultat pr. kategorigruppe

Lok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adresser i analysen:
Køge Torv
Brogade 1
Jernbanegade 9
Lovparken
Køge Station
Rasteplads Lellinge
Københavnsvej 119
Ringstedvej 1
Køge Å Stien
Campus Køge
Ølbycenteret
Borup Indkøbscenter
Fændediget
Karlemosevej 73B
Granvej 24
Slimmingevej 47
Køge Marina
Hastrup Søen, Åkandevej
Skovhusvænget
Køge Syd Strand

Samlet kommuneresultat: (Indeks)

Bedømmelse af renhold:

Vægtet
indeks
7,4
7,1
6,7
7,9
8,8
7,3
7,5
7,7
6,5
6,5
6,7
6,2
3,9
6,5
2,5
2,4
1,3
3,4
2,4
1,0

Kategorigruppe
1
7,4
7,1
6,7
7,9
8,8
7,3
7,5
7,7
6,5
6,5
6,7
6,2

Kategorigruppe
2

3,9
6,5
2,5
2,4
1,3
3,4
2,4
1,0

5,5

7,2

2,9

Gråzone
niveau

Kritisk niveau

Tilfredsstillende
niveau

* Den gule farve i kolonnen med indeks svarer til en kritisk eller en delvist kritisk lokalitet. Rød = meget kritisk
eller helt uacceptabelt kritisk niveau.
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Samlet teknisk resultat
Nedenstående oversigt viser 5 delkonklusioner for den samlede tekniske kortlægning af Køge
Kommune. I bedømmelsen af renholdelsesniveauet, har HDR primært fokus på de kritiske lokaliteter
og Top-5 lokaliteterne. Generelt er det primært skod som der er problemer med i Køge Kommune,
men renholdelsesniveauet for småt affald* har desværre også problemer.

5 delkonklusioner for den samlede analyse:
Renholdelsesniveau:
o Køge Kommune har et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet for
hele den tekniske analyse.
(indekstal 5,5)
o Køge Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt i
forhold til de øvrige kommuner i kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 13 lokaliteter hvor der er optalt affaldsmængder svarende
til et kritisk eller delvist kritisk niveau. Disse mængder udgør 95%
af de samlede optalte mængder på de 80 målepunkter i Køge
Kommune.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 86 % af mængderne for småt affald er optalt på lokaliteter der
har fået en kritisk eller delvist kritisk bedømmelse i renhold.
o Der er kun max 15% af affaldsmængderne der har fået en
tilfredsstillende eller acceptabel bedømmelse i
renholdelseskvalitet.

Kopi af
Top-5 andel:
skabelon
nr. 3 udgør 53% af de samlede affaldsmængder.
o Top-5
lokaliteterne
Benchmarking:
o Skod udgør 64% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen.
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020
på mere end 50% i forhold 2019 analysen.
o Stort affald udgør kun 9% af de samlede affaldsmængder.

*Skod indgår ikke i affaldsgruppen for småt affald
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Samlet teknisk resultat for
nedenstående 3 affaldsgrupper
i Køge Kommune

Skod

Småt affald

Stort affald

På de næste sider vises analyseresultaterne
for ovenstående 3 affaldstyper.
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Skod
5,6

Indekstal i renhold for skod
på samtlige 80 målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Med et indeks på 5,6 er renholdelsesniveauet for skod tæt på et delvist kritisk niveau for Køge
Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 2, så er Køge
Kommunes renholdelsesniveau placeret i midten i forhold til de øvrige B-kommuner. En enkelt
kommune har et indeks på 6,3 svarende til et delvist kritisk niveau i gennemsnit for alle 80
målepunkter.
Det gennemsnitlige antal skod pr. målepunkt i Køge Kommune er på 132 styk. Gennemsnitstallet for
hele gruppe B er på 85 skod pr. målepunkt.

Diagram 2
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Skod
Sortering af lokaliteterne i forhold til skodmængder:
Af skema 12 fremgår det, at skodproblemerne i Køge Kommune udelukkende er koncentreret
omkring lokalitetstyperne i byområdet. På Køge Station er der blevet optalt mere end 2.000 skod på
de 4 målepunkter. På Top-5 lokaliteterne er der optalt tæt ved 300 skod i gennemsnit pr. målepunkt.
Ser man bort fra Lovparken, så er det udelukkende natur- og boligområderne, som ikke har de store
problemer med skod.
Skema 12: Sortering af lokaliteter efter skodmængder

Lok.
nr.:

Skod*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

Meget kritisk niveau:
19%

5

Køge Station

502

9

8

Ringstedvej 1

269

7,75

1

Køge Torv

261

7,75

6

Rasteplads Lellinge

201

7,5

4

Lovparken

197

7,25

7

Københavnsvej 119

192

7,25

11

Ølbycenteret

187

7,25

Kritisk niveau:

Brogade 1

173

7,25

77%

10

Campus Køge

127

7

3

Jernbanegade 9

126

7

9

Køge Å Stien

117

7

Karlemosevej 73B

107

7

12

Borup Indkøbscenter

72

6

13

Fændediget

35

4

18

Hastrup Søen, Åkandevej

28

3,5

16

Slimmingevej 47

15

2,5

19

Skovhusvænget

14

2,5

15

Granvej 24

5

2

Tilfredsstillende
niveau:

20

Køge Syd Strand

4

1

2%

17

Køge Marina

3

1

2

14

Acceptabelt niveau:
2%

*De 3 farver i kolonnen henviser til den renholdelsesgruppe som lokaliteten tilhører
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Skod
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelse grupper:
Skema 13 og 14 viser fordelingen i skodmængderne mellem de 3 renholdelsesgrupper.
Adfærdsgruppen indeholder 48 % af mængderne og er den gruppe som i størst udstrækning kan
optimeres gennem brug af forskellige indsatsområder på de enkelte lokaliteter. Bemærk, at det kun
er 10% af skodmængderne der er optalt på de 7 lokaliteter indenfor Hotspots gruppen. (natur og
bolig)
Se beskrivelsen af HDRs ”værktøjskasse” på side 37. Værktøjskassen kan benyttes ved kommunens
optimering af renhold på lokaliteterne. Se også skema 17 der beskriver de lokaliteter, der har de
største affaldsproblemer i Køge Kommune.

Skema 13: Fordeling af affaldsmængder pr. renholdelsesgruppe

Mængdefordeling for skod i Køge Kommune for de 3
renholdelsesgrupper:
Skema 14
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelses grupper:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Frekvenser
Adfærd
Hotspots
42%
48%
10%
Antal lokaliteter:
5

Antal lokaliteter:
8

Antal lokaliteter:
7
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Skod
Generelt om skodaffald i analysen:
Nedenstående 5 delkonklusioner omkring skod viser, at det i særlig grad er top-5 lokaliteterne der
skal sættes fokus på vedr. en optimering af renholdelsen i Køge Kommune.

5 delkonklusioner fra skod analysen:
Renholdelsesniveau:
o Køge Kommune har et delvist gråzone niveau i renholdelseskvalitet
for skod. (indekstal 5,6)
o Køge Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt i forhold
til de øvrige 8 kommuner i kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 13 ud af 20 lokaliteter der har et kritisk niveau i renhold.
Disse lokaliteter har i gennemsnit mere end 200 skod pr.
målepunkt.
o Det målepunkt der har det største antal skod i analysen er
det primære målepunkt (P) på Køge Station. (Tæt ved 1.000 skod)

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 7 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for skod. Men der ligger kun 4% af
skodmængderne på disse lokaliteter.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 53% af skodmængden. Fokus på disse
lokaliteter har en stor effekt på skodindekset for alle 80
målepunkter.

Benchmarking:
o Skodindekset for kategorigruppe 1 er på et kritisk niveau.
o Skod udgør 64% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
o Køge Kommune er en af de kommuner i analysen, der har de
største problemer med skod. Også i forhold til de store kommuner
med over 100.000 indbyggere.
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Billeder fra årets analyse i Køge Kommune:

12

4

9

6

11

3
Tallet på billederne viser hvilket lokalitetsnummer der er tale om.
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Småt affald
5,2

Indekstal i renhold for småt
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Med et indeks på 5,2 har småt affald et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet i Køge Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 3, så er Køges
renholdelsesniveau placeret i den nederste halvdel. Tre kommuner har et samlet indeks for småt
affald på 5,2-5,3 for de 20 lokaliteter. Bemærk, at der er 4 kommuner der har et samlet indekstal på
2 = tilfredsstillende renholdelsesniveau for småt affald.

Diagram 3
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Småt affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af småt affald:
Skema 15 viser de lokaliteter der har de største problemer med småt affald. Hvor det er Køge Station
der har de største problemer med skod, så er det for småt affald, Lovparken der topper. På denne
lokalitet er der optalt mange glasskår og ølkapsler og andet småt affald. På de 4 målepunkter blev
der i alt optalt 756 stykker småt affald. Indekstallet i Lovparken er 8,75, hvilket er tæt på indeks 9.
Skema 15: Sortering af småt affald efter mængder

Lok.
nr.:

Småt affald*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

4

Lovparken

189

8,75

5

Køge Station

155

8,5

7

Københavnsvej 119

103

8

8

Ringstedvej 1

101

8

2

Brogade 1

70

7

6

Rasteplads Lellinge

64

6,5

3

Jernbanegade 9

60

6,5

1

Køge Torv

59

6,5

12

Borup Indkøbscenter

59

6,5

14

Karlemosevej 73B

55

6

9

Køge Å Stien

54

6

10

Campus Køge

50

5,5

11

Ølbycenteret

32

4,5

13

Fændediget

26

4

18

Hastrup Søen, Åkandevej

19

3,5

15

Granvej 24

10

3

19

Skovhusvænget

10

2

16

Slimmingevej 47

10

2

17

Køge Marina

4

1

20

Køge Syd Strand

3

1

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

Meget kritisk niveau:
49%

Kritisk niveau:
37%

Gråzone niveau:
4%

Acceptabelt niveau:
8%

Tilfredsstillende niveau:
2%

*De 3 farver i kolonnen henviser til den renholdelsesgruppe som lokaliteten tilhører
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Småt affald
Generelt om småt affald i analysen:
Nedenstående oversigt viser 5 delkonklusioner for den samlede tekniske kortlægning af småt affald i
Køge Kommune:

5 delkonklusioner for småt affald:
Renholdelsesniveau:
o Køge Kommune har et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet for småt
affald. (indekstal 5,2)
o Der er i gennemsnit blevet optalt 56 styk småt affald pr. målepunkter
i Køge Kommune. Det gennemsnitlige stykantal for gruppe B er på 29
styk.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 11 kritiske og delvist kritiske lokaliteter for småt affald, hvilket
er væsentlitt over gennemsnittet for kommunegruppe B.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Kun 10% af mængderne for småt affald har et tilfredstillende eller
acceptabelt renholdelsesniveau i Køge Kommune.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne for småt affald udgør 55% af affaldsmængden.

Benchmarking:
o Bemærk, at der er 3 lokaliteter fra frekvensgruppen blandt Top-5.
o Småt affald udgør 27% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. Procenten for kommunegruppe B er på 23%.
o Generelt er småt affald et større problem i Køge Kommune end for
de øvrige kommuner i gruppe B.
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Stort affald
4,4

Indekstal i renhold for stort
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Delvist acceptabelt
mmelse:

Med et indeks på 4,4 har stort affald et delvist acceptabelt renholdelsesniveau i Køge Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 4, så er Køge
Kommunes renholdelsesniveau placeret i bunden i forhold til de øvrige kommuner. Kommunerne i
gruppe B har generelt et lidt bedre indeks for stort affald sammenlignet med småt affald. Det bør
bemærkes, at ingen B-kommuner har et renholdelsesgennemsnit for stort affald, der overstiger et
delvist acceptabelt niveau..

Lokalitet nr. 1: Køge Torv

Diagram 4
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Stort affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af stort affald:
HDR har i særlig grad fokus på de lokaliteter der har de højeste indekstal. (Meget affald på
lokaliteten). I skema 16 er lokaliteterne derfor sorteret faldende i forhold til affaldsmængderne i
gennemsnit pr. lokalitet. For stort affald er der tale om 7 lokaliteter der har et kritisk eller delvist
kritisk niveau i renhold.
Skema 16: Sortering af stort affald efter mængder

Lok.
nr.:

Stort affald*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds mængder
i procent.

6

Rasteplads Lellinge

45

7,25

5

Køge Station

43

7,25

7

Københavnsvej 119

42

7,25

Kritisk niveau:

8

Ringstedvej 1

35

6,5

67%

10

Campus Køge

27

6

12

Borup Indkøbscenter

24

6

2

Brogade 1

23

6

4

Lovparken

18

5

1

Køge Torv

17

5

3

Jernbanegade 9

17

5

9

Køge Å Stien

17

5

14

Karlemosevej 73B

13

4

11

Ølbycenteret

8

3

19

Skovhusvænget

7

3

16

Slimmingevej 47

6

3

18

Hastrup Søen, Åkandevej

5

3

13

Fændediget

5

2

17

Køge Marina

4

2

15

Granvej 24

2

1

20

Køge Syd Strand

1

1

Gråzone niveau:
19%

Acceptabelt niveau:
11%

Tilfredsstillende niveau:
3%

*Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet som stort affald.
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Stort affald
Generelt om stort affald i analysen:
Nedenstående oversigt viser 5 delkonklusioner for den samlede tekniske kortlægning af stort affald i
Køge Kommune:

5 delkonklusioner for stort affald:
Renholdelsesniveau:
o Køge Kommune har et delvist acceptabelt niveau i
renholdelseskvalitet for stort affald. (indekstal 4,4)
o Køge Kommune ligger i bunden i renholdelseskvalitet målt i forhold til
de øvrige 8 kommuner i kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o 67% af mængderne for stort affald har fået en kritisk eller delvist
kritisk bedømmelse i renhold. Mængderne fordeler sig på 7
lokaliteter.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Antallet af stort affald på det enkelte målepunkt er i gennemsnit på
18 styk. Et målepunkt er på 100 meter i længden.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 54% af affaldsmængden for stort affald.
Denne procent er stort set på samme niveau som for skod og småt
affald.

Benchmarking:
o Stort affald udgør kun 9% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. Da stort affald er meget synligt, opfattes denne
affaldsgruppe ofte som mere problematisk end hvad analysetallene
viser.
o Kun 14% af mængderne for stort affald er optalt på lokaliteter, der
har en acceptabel eller tilfredsstillende bedømmelse i renhold.
o Stort affald er et større problem i Køge Kommune i forhold til de
øvrige kommuneri gruppe B.
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Fokus på Top-5 lokaliteternes renholdelsesniveau i Køge
Kommune
HDR’s tekniske bedømmelse af renholdelsesniveauet:
Som det fremgår af nedenstående skema 17, så udgør Top-5 lokaliteterne 53% af den samlede
optalte affaldsmængde. HDR anbefaler derfor, at Køge Kommune i særlig grad har fokus på Top-5
lokaliteterne. Hvis det er muligt for kommunen at begrænse skodmængderne på disse 5
lokalitetstyper til et indekstal 4, svarende til et delvist acceptabelt niveau, så vil kommunens samlede
renholdelsesindeks for skod være tæt på indeks 4. Dette svarer til et delvist acceptabelt
renholdelsesniveau.
Et indeks på 3, svarende til et acceptabelt renholdelsesniveau for skod, må vurderes at være
målstyringsniveauet for alle kommuner i Danmark de næste 2-4 år.
Kommunens fokus på renholdelsesniveauet for stort og småt affald bør også prioriteres højt i
fremtiden.
I nedenstående skema 17 er de lokaliteter vist, som har de største problemer med henkastet affald.
Skemaet viser også indeksniveauet for de enkelte lokaliteter og hvor stor en andel af de samlede
affaldsmængder, som er blevet optalt på lokaliteterne.

HDR anbefaler, at Køge Kommune arbejder med en nedbringelse af henkastet affald på de 5
lokaliteter der er nævnt i skema 17. Navnlig lokalitet nr.4 Lovparken bør være i fokus.

Skema
17
Lok.
Nr.:

Lokalitetsadresser med
de største
affaldsproblemer
i analysen:

Vægtet
indeks pr.
lokalitet:

Top-5

5

Køge Station

8,78

4

Lovparken

7,85

8

Ringstedvej 1

7,70

7

Københavnsvej 119

7,48

1

Køge Torv

7,39

Det
primære
affalds
problem på
lokaliteten

Top-5 andel af de
samlede
affaldsmængder i
analysen:

Skod, småt
affald og stort
affald
Skod og småt
affald
Skod, småt
affald og stort
affald
Skod, småt
affald og stort
affald
Skod og småt
affald

53%

På næste side vises målepunktplaceringen for Lovparken. Bemærk, at der ialt blev optalt 757 stykker
småt affald på de 4 målepunkter.
I bilag 1: Målepunktsrapport, kan man se målepunktsplaceringen for alle 80 målepunkter i analysen.
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Målepunkts placeringen i Lovparken:

Nedenstående billede viser målepunksplaceringen for lokalitet nr.4. Navnlig på målepunkt S-3 er der
problemer med affald. Der blev i alt optalt 389 stykker småt affald på dette målepunkt.
HDR anbefaler, at der i særlig grad sættes fokus på en optimering af denne lokalitet.

Der blev i alt optalt 789 skod på de 4 målepunkter i Lovparken.

Foto fra bilag 1: Målepunktsrapport for Køge Kommune
Kommune
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Hvordan optimeres de enkelte kritiske lokaliteter?
Som tidligere nævnt, arbejder HDR ud fra den strategi, at det er de mest kritiske lokaliter inden for
renholdelsesgruppen: Adfærd (blå lokalitet), som der i første omgang skal sættes fokus på, når
affaldsmængderne i kommunen ønskes nedbragt.
Som afslutning på årets kortlægningsanalyser i kommunen, tilbyder HDR at præsenterer rapportens
konklusioner, på et møde ude i den enkelte kommune. På dette møde drøftes i særlig grad
optimeringsmulighederne for de kritiske lokaliteter herunder de særlige problemområder pr.
lokalitet. HDRs tilbyder altid at medvirke i processen omkring en optimering af lokaliteterne. HDRs
rolle fremgår af nedenstående beskrivelse.

Faglig rådgivning og sparring:
HDR indgår som faglig rådgiver eller som sparringspartner i mange optimeringprocesser ude i
kommunerne, hvor det er kommunen selv der ”driver” processen i forhold til den praktiske hverdag.
Kommunen har også ansvaret for den fysiske implementering af nye affaldsløsninger på de kritiske
lokaliteter.
HDR deltager primært i de faglige drøftelserne af problemområderne på de kritiske lokaliteter, samt i
den efterfølgende fastlæggelse af optimeringsmetoder.
HDR starter altid en optimering ude på lokaliteten, hvor der sker en kortlægning af trafikmønstrer og
en fastlæggelse af de forhold der er årsag til affaldsproblemerne på lokaliteten. Herefter drøftes valg
af optimeringsmetoder med kommunen, hvor HDR gør brug af de optimeringsprincipper der indgår i
HDRs ”værktøjskasse”. Se næste side.
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Kritiske lokaliteter
”Værktøjskasse” for optimering af henkastet affald:
Skod er 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. Uanset affaldstype kan dette
ske ved hjælp af nedenstående optimeringsmetoder.

Kort beskrivelse af optimeringsmetoder:
”Mini” kortlægning:
Analyse af borgernes adfærd på lokaliteten før optimering. På baggrund af denne analyse udarbejder
HDR en anbefaling til nye affaldsløsninger.
Oprydning:
Før en optimering påbegyndes, skal lokaliteten ryddes for affald mm. Lokaliteten skal fx ryddes for
gamle cykler. Mangelde vedligeholdelse på lokaliteten skal også bringes i orden.
Information:
Information om nye optimeringstiltag på lokaliteten er helt nødvendig fra start. Kommunikationen
fastlægges under hensyn til den målgruppe man vil adfærds-påvirke. Kommunikationen bør altid ske
så tæt som muligt på det sted. hvor der er affaldsproblemer.
Dialog:
Samarbejde med virksomheder og udlejere omkring en fælles løsning på grænseflade-problemer.
Navnlig uddannelsessteder og trafikknudepunkter er her i fokus.
Tekniske løsninger:
Valg af den rigtige tekniske løsning på lokaliteten ud fra borgeradfærd. Her tænkes på antallet af
affaldsspande og brug af den rigtige type/ konstruktion af affaldsspand/ askebægre.
Synlighed:
Gennem brug af et synligt farvet bånd på affaldsspanden sikres det, at borgerne bliver
opmærksomme på/ kan se affaldsspanden. Det er også vigtigt, at der sikres en korrekt placering af
den enkelte affaldsspand i forhold til borgernes bevægelsesmønster.

37

Ren Natur
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 HDR 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/
Konceptet sikrer både en renere natur i kommunen, og såvel nationale som lokale virksomheder kan
gøre en positiv forskel for naturen. Men ikke mindst skaber det glæde og fællesskab i de frivillige
foreninger, der med deres affaldsindsamlinger dels tjener penge til deres forening, dels får masser af
positiv anerkendelse og mulighed for at holdningspåvirke øvrige borgere med deres positive affaldsadfærd i naturen og det øvrige offentlige rum.
HDR koordinerer og faciliterer samskabelsen mellem kommuner, virksomheder og foreninger. I 2020
har 35 kommuner over hele landet deltaget i Ren Natur og mere end 400 foreninger har samlet
henkastet affald.
Køge Kommune har i 2020 været en del af Ren Natur. Herom sendes særskilt rapport.
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