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Forventningsafstemning 

”Eventyrer” 
 
Fleksible og 
charmerende 
kunstnere, altid 
klar til at udforske 
og opleve noget 
nyt. 
  
= Peter 
	

”Kampagneleder” 
 
Entusiastiske, 
kreative og 
sociale frie ånder, 
som altid kan 
finde en grund til 
at smile. 
 
= Cecilie & Lene 

Arbejdsmoral  
o Gør brug af egne styrker 
o Tag initiativ  
o Udnyt frimoduler o ’Alle løfter i flok’ 
o Vær ærlig 

Kvalitetsniveau 
 

o Vær nysgerrig 

o Karakterer IKKE i 

fokus 
o Tag chancer 

o Yde sit bedste 
Arbejdsmetoder 

 
o Post-its 
o Brainstorms 
o Skitsér/visualisér 
o Idégenerering 
o referat/logbog 
o 5 min. før/efter 

Mål  
o Holdindsats o Sæt delmål hver uge o Opnå delmål 

Info: 
 

Alle i gruppen har taget en 
personlighedstest, for at opnå en 
bedre forståelse af hinanden og 
måden vi hver især arbejder på. 

Testen er foretaget på: 
https://www.16personalities.com/da 

 

”Protagonist” 
 
Karismatiske og 
inspirerende 
ledere, med 
evnen til at 
tryllebinde deres 
tilhørere. 
 
= Jonas 

”Logistiker” 
 
Praktiske og 
faktabaserede 
personer, hvis 
troværdighed 
ikke kan 
betvivles. 
 
= Camilla 



Kursus:	Aktørorienteret	design	P0	–	Designprocesser	og	visualisering	P1	 Team:	5	 	

Emne:	Arbejdsmetoder	i	teamet	 	

Navn:	Camilla	og	Cecilie	

Dato:	26/09-2016	 Side:	1	

	

ARBEJDSMETODER – Team 5 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

STAND-UP MEETINGS 
Efter inspiration fra IDEO, har vi 

besluttet at holde et dagligt stand-
up meeting. Her tales der om 

hvordan det går, hvilke opgaver 
der skal laves og hvor langt vi er i 

processen. 
 

TOVHOLDER 
I gruppen har vi benyttet os af forskellige 

metoder til vores arbejde. Vi har indført en 
ugentlig tovholder. Tovholderens opgave er 

at styre dagens ’stand-up meeting’ ved at 
være ordføre og fordele dagens opgaver. 

Derudover er det også tovholderens opgave 
at sørge for snacks til eventuelle sene dage, 
hvor koncentrationsniveauet kan risikere at 

være lavt. 

FACEBOOK 
 

Vi har oprettet en 
gruppe på Facebook til 
intern kommunikation i 
teamet. 
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Kort om kødbyen historisk  

• Kødbyen befinder sig på Vesterbro, og ligger som 
en lille lomme i indre København. 

• Man taler om tre dele af kødbyen: 
o Den brune fra 1878 
o Den hvide fra 1931 
o Den går kom til imellem de to andre  
o Farvene henviser til bygningens farver  

• Oprindeligt var kødbyen et sted for 
fødevarevirksomheder, hvor slagtedyr blev købt, 
solgt og forarbejdet. Altså et kødmarked for 
supermarkeder, private samt andre interesserede. 

 
 

 
- Fulderikker og misbrugere, de tiltrækkes især af det 

nye fixerum som også er blevet en del af kødbyen. 
- Samt trendsættere og indkøbere. 
 

Den bæredygtige affaldsvinkel  

Med så mange forskellige virksomheder og institutioner, 
som Kødbyen byder på, følger en meget bred og stor 
affaldsproduktion. Det kan derfor synes uoverskueligt at 
nedsænke denne. Nedenfor ses nogle forskellige forslag til 
netop dette. 

 
Hvad kan virksomhederne gøre? 

- Oplysning/undervisning i holdbarhed af fødevare, for 
at undgå unødigt madspild. 

- Genbrugsmarked- One man's trash is another man’s 
treasure. 

- Genbrugelige kanyler. 
- Kampagne om affald, evt. sorteringsskraldespand. 
- Restmekka. Et sted der sælger “rester” til en lavere 

pris eller lign. 
 

Hvad kan den almene bruger gøre? 
- Indirekte påvirkning- kampanger med store plakater 

eller sorteringsskraldespande. 
- ”Yde og du skal nyde” – Få borgene til at samle skrald, 

hvorefter de så bliver kvitteret med en form for 
”gavekort” for ydelsen. Det kunne evt. laves en eller to 
gange om året. 

 

KØDBYEN – generelt 
 

Kødbyen i dag  

I dag finder man en bred vifte af forskellige virksomheder 
og industrier i Kødbyen, alle samlet på et sted med markant 
socialt og kulturelt liv. I Kødbyen gøres der meget ud af at 
finde de helt rigtige virksomheder til området, for at gøre 
stedet så interessant for alle folkegrupper, som muligt. 
 
Det er ikke længere kød og slagterboder der er 
dominerende 
Tager man en hurtig runde på det nationale industriminde, 
støder man på både restauranter, slagtere, gallerier og 
diverse klubber med dans og druk, de danner tilsammen 
rammen om nutidens flæsketorv. Rummet er fyldt med 
både unge, gamle, turister, indkøbere, lokale fulderikker, 
trendsætter og almindelig godtfolk. Tilsammen udgør de 
en dynamisk stemning, der oser af liv.  
Samtidig har hjemløse og flaskesamlere fundet gevinst i at 
”samle op” efter kødbyens brugere, hvor indtagelse af 
euforiserende stoffer også er begyndt af fylde i 
gadebilledet. 
 
Brugere 
Som nævnt rummer Kødbyen et bredt spektrum af 
mennesker herunder: 

- Erhvervsfolk. 
- Unge som er på vej i byen, på caféer eller 

restauranter. 
- Gamle som nyder de alternative restauranter, kunsten 

og kommer til forskellige events. 
- Turister, som især kommer for at se det gamle 

industriminde. 
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Hvad er Innovationshuset? Et hus fyldt med kreative hoveder, der i samarbejde med 

forvaltningerne bidrager til at udvikle kommunens tilbud 
og ydelser, så borgere og medarbejdere får mere kvalitet i 
hverdagen.  

Hvem er Innovationshuset? Et fast team af medarbejdere og innovationspartnere, som 
hver dag arbejder med at skabe netværk og systematisere 
arbejdet med innovation i Københavns Kommune. 
 
Hvordan arbejder Innovationshuset? Innovationshuset er et kompetencehus, der arbejder med 

nye løsninger, hvor mennesket altid er i centrum. Sammen 
med involverede brugere og interessenter udvikler de 
sideløbende design og forretning, så holdbare løsninger 
sikres. 
	

INNOVATIONSHUSET       – de kolde facts 
         
    
I Innovationshuset er DESIGN mere 
end blot et pænt produkt.  
DESIGN er en metodisk tilgang, hvor  
medarbejderne gennem hele  
processen inddrager brugere,  
borgere og virksomheder.	
De benytter metoden DESIGN 
Thinking, som sikrer, at: 
 
• Brugernes konkrete behov 

afdækkes. 
• De rigtige løsninger frem- 

bringes. 
• Fokus på at implementerbare 

løsninger holdes. 
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OMRÅDE 5 – Høkerboderne  
	
”Brugsen-gården”	
 
Hvem er her: 

o Personale/medarbejdere 
o Leverandører 
o Mother (Italiensk restaurant) 
o Hartz (produktion og salg af pickles og 

salater) 
o SuperBrugsen 
o Tommi’s Burger Joint (burgerbar) 
o Maxjenny! (bæredygtig tøjbutik) 
o Space10 (fremtidsorienteret 

indretningslab og udstillingsrum) 
 
Hvad gør de? 

o Bære ting ind/ud 
o Holdt pause 
o Skilte sig af med affald 

 
Hvilke funktioner foregår der?  

o Varelevering 
o Affaldssortering 
o Parkering 
o Opbevaring 
o Afholdelse af pauser 

 
Hvilke genstande er der? 

o Affaldscontainere (store og små)  
o Fustager/dunke fra industriopvask 
o Køretøj – biler, cykler og scootere 
o Mælkekasser og pap 
o Brænde inkl. stativ 
o Bure/vogne 
o Pizzaovn 
o Paller 

	
	

DESIGN THINKING MODEL 
- med inspiration fra INNOVATIONSHUSET 

Udrensning 

Cykelgarderobe 

Cykel parkeringskælder 
Kødbyens egen losseplads 

Fjernparkering 

Kursus i affaldssortering 

Fælles kompost 

Strategisk placering af cykler 

Bedre affaldsbeholdere, 
der kan mindske lugten 

Bedre sortering af affaldet 

Betalt parkering 

Husk din cykel 
MULIGE 

LØSNINGER 
TIL  

AFFALDS- 
PROBLEMET 
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II. Problem ’Cykelparkering’: 
Manglende cykelparkering à 
henstilling af cykler rundt omkring 
i Kødbyen. Til gene for de 
besøgende og de ansatte i 
Kødbyen. 
 
Endeligt forslag: 
- Cykelgarderobe evt. gratis? 

 

MOCK-UP’GAVE - Innovationshuset 

Opgaveprocessen: 
 

1) Hver gruppe udfyldte 8 posters med 
ideer til afhjælpning af affald i de 
tildelte områder i Kødbyen. 

2) Derefter fik grupperne udleveret 4 
vilkårlige posters med forslag fra de 
andre grupper. Dertil skulle vi i 
grupperne udfylde hvert papir med a) 
hvad ved vi om problemet, b) hvad ved 
vi ikke, og c) hvad ved vi ikke vi ikke 
ved. 

3) Til sidst fik vi tildelt to problemstillinger, 
omkring affald i Kødbyen, lavet af to 
andre grupper. Ud fra disse 
problemstillinger, skulle vi finde nye 
løsninger. 

I. Problem ’Lugtende affald’: 
Organisk affald begynder at 
lugte  à måger og rotter går i 
affaldet. 
 
Løsningsforslag: 

- Lugtneutraliserende poser 
- Mere effektive 

affaldsbeholdere 
- Bedre affaldssortering 
- Kødbyens egen losseplads 
- Skraldespanden tømmes 

oftere 
- ’Skraldekælder’ 

 
Endeligt forslag: 
- Kødbyens egen losseplads. 
 

Løsningsforslag: 
- Cykelkælder 
- Cykler på taget 
- Stativlås 
- Cykelgarderobe 
- Strategisk placering 
- Fjernelse af cykler 
- Automatisk parkering 
- Cykelparkeringshus 
- Stativ i lag 
- Betalingsparkering 

	



ARTEFAKTER - Brugsen-gården

Vi befinder os i den Grå Kødby, der grænser til halmtovet. Brugsen-gården er et fælles gårdområde for virksomhederne omkring Høkerboderne,
der fungerer som pause-, affald- og opbevaringsmiljø. Virksomhederne er fra forskellige brancheområder, der tilsammen producerer affald af høj
diversitet. Kortet viser områdets aktører i og omkring Brugsen-gården og deres typiske artefakter ved affaldsproduktion, afgrænset via feltstudier.

Private aktører
- Emballage
- Madrester
- Cigaretskodder

Mother
- plastikfustager
- metalfustager
- friture/olie
- plastikemballage
- papirempaballage
- Cigaretskodder

Hartz
- papemballage
- plastikemballage
- plastikbøtter
- madrester
- friture/olie
- cigaretskodder

Tommi’s Burger Joint
- papemballage
- plastikemballage
- papiremballage
- plastikbøtter
- madrester
- friture/olie
- cigaretskodder

Jacob Kongsbak Lassen
- papemballage
- plastikemballage
- kød/madrester
- cigaretskodder

Mother

Port

Port

Space10

Maxjenny

Hartz

SuperBrugsen

SuperBrugsen

Tommi’s

Burger

Joint

Jacob Konsbak Lassen
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Observationer d. 20/9-16 8.00 – 9.30 og d. 21/9-16 17.00 – 18.00   

Brugsgården 
Er et gårdmiljø der ligger på nordsiden af Høkerboderne med åbning i to ender ud 

mod gaden. Gården rummer forretningerne Space10, Tommi’s Burger Joint, 
Maxjenny!, Mother, Hartz og Super Brugsen. Alle forretningerne har individuel 

affaldssortering ude i gården med undtagelse af småt brændbart der sorteres i to store 
fælles containere. 

Aktører 
• Medarbejdere fra Hartz. 
• Medarbejdere fra Mother. 
• Medarbejdere fra Tommi’s 

Burgerjoint. 
• Medarbejdere fra space10. 
• Medarbejdere fra brugsen. 
• En lastvognschauffør. 

Artefakter 
Sorterings- og skraldecontainere ! 
Tomme dunke ! Metalbure ! Biler ! 

Lastvogne ! Cykler ! Stativ med brænde 
! Bænke ! Rottegift-kasser ! Service ! 

Fustager ! Mælkekasser ! Paller ! kasser 
med pap ! kasser med plastflasker ! 

stativ med brødkasser ! knallert  
! kølevogn ! askebæger 

! stenovn/pizzaovn ! Glasflasker ! 
Kødkasser ! tønder med  brugt 

fritureolie 
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OBSERVATIONER I KØDBYEN - aften 
 Brugsen-gården 

	
	
	

	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	

Høkerboderne  

17.00 Observationen påbegyndes.  
En mand fra brugsen står og ryger, han går over 
til askebægret, der hænger på væggen, med sit 
skod. 
To mænd sidder oppe på platformen på den blå 
trappe. De snakker og ryger. 

17.04 Fire fyre fra Brugsen kommer ud fra Brugsens 
lager, en af dem går ud og tømmer en fejebakke 
med i Brugsens store container. De andre 
sorterer plastik fra pap og putter pappen i en 
pappresser. Den fjerde kommer tilbage, de går 
alle rundt i lagere og ser ud til at hygge sig med 
at pakke ud. 

17.10 To udenlandske mænd kommer ind i gården, de 
går hen til brugsens affaldscontainere. De roder i 
containeren enten efter pant eller mad. De finder 
intet, og går så igen. 
En mand kommer cyklende ind i gården. Han 
stiller sin cykel op af væggen hvor han låser den. 
Efterfølgende går han over på den anden side af 
gården og går ind på TBJ.  
En af de første Mother mænd kommer ud igen, 
han tømmer en flaskekasse, og tager den med 
ind. Indholdet som var glasflasker, kom over i en 
anden flaskekasse. De ligger hulter til bulter. 

17.16 Mothers containere er overfyldte, så låget ikke 
kan lukke. Der står på containeren at den er til 
glas, men der ligger også sorte affaldssække i 
den. 

17.17 En mand fra Mother kommer ud, han rydder lidt 
op- samler noget pap op og smider det ud. Han 
samler nogle ledninger op og kigger på dem, 
som om han vil fixe dem. 
To mænd kommer ud fra Mother de går hen til 
ham og viser ham noget på den enes mobil, han 
smider ledningerne på jorden. De taler sammen 
på et andet sprog end dansk. 

17.23 To mænd er gået ud på trappeplatformen, ved 
space10, for at snakke og ryge. 

17.25 Observationen afsluttes. 
	
	

17.30 Observationen påbegyndes 
17.32 Der er mange spisende gæster udenfor. 

Man kan høre lyde fra trafikken ude på vejen, 
cykler som tikker forbi, folk der taler, ler og 
spiser. Der er dæmpet musik i baggrunden, samt 
en skramlen fra nogle arbejdende folk. Her 
dufter af mad, og lidt af kaffe 
En fobi gående kvinde, smider sit takeaway affald 
ud i TBJ’s skraldespand. Hendes takeaway 
kommer ikke fra TBJ. 

17.36 Det ser ikke ud til at der er meget at lavet i aften, 
tjenerne på Mother går rastløse rundt og retter 
på småting ved de tomme borde. 

17.43 En kvinde er færdig med at spise, hun tager sit 
skrald med til i TBJ. 

17.45  Det kommer flere kunder til. Det er ikke et 
særligt klientel af kunder, men i stedet mange 
forskellige typer, så som par, børnefamilier, 
alternative typer og noget der ligner 
kontormænd i skjorter. 

17.47 Et af bordene foran Mother er færdige med at 
spise, deres tallerkner bliver taget væk af en 
tjener. Det er to kvinder og en mand som sidder 
ved bordet, de bliver siddende og taler sammen, 
den ene af kvinderne tænder en smøg. 

17.55 Observationen afsluttes. 
	
	
	
	
	



ARTEFAKTER - Brugsen-gården

Vi befinder os i den Grå Kødby, der grænser til halmtovet. Brugsen-gården er et fælles gårdområde for virksomhederne omkring Høkerboderne,
der fungerer som pause-, affald- og opbevaringsmiljø. Virksomhederne er fra forskellige brancheområder, der tilsammen producerer affald af høj
diversitet. Kortet viser områdets aktører i og omkring Brugsen-gården og deres typiske artefakter ved affaldsproduktion, afgrænset via feltstudier.

Private aktører
- Emballage
- Madrester
- Cigaretskodder

Mother
- plastikfustager
- metalfustager
- friture/olie
- plastikemballage
- papirempaballage
- Cigaretskodder

Hartz
- papemballage
- plastikemballage
- plastikbøtter
- madrester
- friture/olie
- cigaretskodder

Tommi’s Burger Joint
- papemballage
- plastikemballage
- papiremballage
- plastikbøtter
- madrester
- friture/olie
- cigaretskodder

Jacob Kongsbak Lassen
- papemballage
- plastikemballage
- kød/madrester
- cigaretskodder

Mother

Port

Port

Space10

Maxjenny

Hartz

SuperBrugsen

SuperBrugsen

Tommi’s

Burger

Joint

Jacob Konsbak Lassen
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HØKERBODERNE – observation 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktører 
- Unge i byen 
- Folk der spiser på restauranter 
- Forbi passerende - gående, 

cyklende og kørende i bil.  
- Personale/tjenere fra restauranterne 
- Vagter 
- Leverandører  
- Udsatte 

Artefakter 
- Pizzaovn (kun nogle gange) 

- Bordebænkesæt 
- Skraldespande (kun om dagen) 

- Skilte 

- Cykler 

- Biler  
- Mad og drikkevare 

- Emballage fra restauranterne  

- Skodder 
- Pynt på bordene  
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RELATIONER - Høkerboderne

Inspektion &

sortering

Opsamling/

Afhentning

Opbevaring

Ophug &

Opvask

Pakning

Pelletering

Idealet for 

plastikflasken
Plastikcyklus

Brainstorm

Analyse & Ide

Definer

Problemet

Indsamle

Information

Udvikle

Løsninger & 

prototyper

Præsenter

Feedback‣Optimer  

Optimer

Designløsning  

Designprocess

Næste skridt
Desingcyklus

“Affald i det offentlige rum” => bæredygtigheds udfordring
Den mængde affald vi som private og offentlige aktører producere i det offentlige rum skal i sidste ende,

lægges sammen med meget af det affald som virksomheder producere, og det kan derfor være svært,

at opdele/skælne skraldeproduktion mellem forbrugeren og udbyderen. Dette skyldes dels, at de to aktørformer

deler genbrugsmulighederne, dels, at madvare og emballage af samme materiale hvis flyttet sammen giver en
mere effektiv mulighed for at benbruge så meget som muligt.

Relationer mellem aktører og artefakter
Når aktøren køber sin mad modtager man det i en form for emballage, hvor det er aktørens egen opgave.

både at udpakke sit køb, men samtidig også at sørge for at der ikke er rester og evt. sende emballagen videre

i genbrugssystemet - Relationen mellem brugeraktør og skraldeartefakt kan hermed siges at være fysisk.

Artefakter der omhandler skrald som fx papir- og plasticemballage, bliver leveret til virksomhederne efter

produktion og derefter brugt til indpakning og beskyttelse af salgsvare.

Aktøren skal selv foretage valget at udsmide affaldsartefakter i nærliggende skraldespande, disse viser sig dog,

ofte at være fyldte grundet en gevaldig affaldsproduktion. Skraldespande skal altså forekomme i større antal,

størrelse og/eller tømmes oftere.

Hvor i det cirkulære affaldssystem går det galt?
Tydeligst går det galt i det led, der binder forbruget af produktion sammen med

genbruget af de selv samme produkter. Der forekommer derfor et problem i

relationen mellem forbrugeren og de aktører der “sørger” for genbrug osv.

I sidste ende vil ændringer i produktionsområdet medvirke til at afhjælpe disse

problemer, således at vejen fra forbrug og genbrug er tydeligere og lettere

tilgængelige.

Cirkulær materialestrøm går galt: Hvem tager ansvar?
1. Produktionen har ansvar for nemmest mulig distribution og recirkulation.

2. Distributionen har ansvar for hurtigst mulig levering af produkter med mindst mulig 

belastning af miljøet.

3. Forbrugerne/indkøberen har ansvaret for køb og udsmidning af produktgenstande,

og har derfor en vigtig relation til i hvor høj grad vi fornuftigt sender affald videre i systemet.

4. Genbrugsfacalitetrne står med ansvaret for reparation, genbrug og videreførsel af produktet

til endelig nedbrydning, inden prduktet igen kan indgå i produktion.

Hvilke metoder I har planlagt og organiseret jeres arbejde frem til 1. milepæl?
Empiri undersøgels, indsamling af informationer hos institutioner og internet, kvalitativ interview, feltstudier.

Fokus på det der sker netop efter brug

Udfordringer

Muligheder



Cirkulær Økonomi

I 
den danske ca-

seanalyse havde de sat 
fokus på 10 forskellige punk-
ter. Ud af de fokuspunkter var 
punkterne omkring fødevarer-

produktion og byggeindustrien 
de punkter der kunne gavne 

mest af cirkulær økono-
mi. 

Modellerne i den 
Danske case-analyse viser 

at der i år 2035 ville kunne opnå 
en stigning i BNP på 0,8–1,4 % som 

svarer til 7.000–13.000  nye jobs, 3–7 % 
reduktion i Danmarks CO2-aftryk, 5–50 
% reduktion i forbruget af nye ressour-

cer for udvalgte materialer og en 
stigning i nettoeksporten på 

3–6 %. 

Der 
er en del ikke 

financielle barriere ift 
cirkulær økonom bl.a. util-

sigtede regulationer, mangel 
på erfaring hos embedsmænd 
og virksomheder, ufuldstændig 

information og negative eks-
terniteter (drivhusgasser). 

Dette skal der tages 
hensyn til.

Hvad er cirkulær Økonomi?
Cirkulær Økonomi er det at have en fuldstændig livscyklus for eksempelvis et pro-
dukt. Det handler om at undgå deponi og bruge så mange restmaterialer som mu-
ligt. En utopisk livscyklus er helt uden deponi. og med minimal brug af nye ressour-

cer. 

Kursus : Aktørorienteret Design P0 Designprocesser og Visualisering P1
Emne : Cirkulær Økonomi

Navn : Lene 

Dato : 23/9-16

Team : 5

Side : 1

Overordnet om



Kursus:	Aktørorienteret	design	P0	–	Designprocesser	og	visualisering	P1	 Team:	5	 	
Emne:	Cirkulær	Økonomi	 	
Navn:	Camilla	&	Cecilie	

Dato:	23/9-16	 Side:	1	

	

Set i forhold til område 5 i Kødbyen:		
I forbindelse med projektet i Kødbyen, har vi fået et 
område omkring Høkerboderne nærmere betegnet 
Brugsen-gården.  
Vi har fundet nogle forskellige forslag til hvordan 
Høkerboderne ville kunne indgå i en mere cirkulær 
økonomi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
		
Høkerboderne:	
• Lad kunderne sortere deres eget skrald: 

Tager man et smut ind på Tommi's Burger Joint 
ser man, at affaldssorteringen kan forbedres. I 
øjeblikket ryger al skrald fra kunderne usorteret 
ned i den samme affaldssæk. Hvis man 
installerede en ny skraldespand med 
sorteringsmuligheder, ville kunderne selv kunne 
sortere deres affald, og på den måde vil flere 
ressourcer have mulighed for at blive 
genanvendt. 

	

CIRKULÆR ØKONOMI - område 5 
 
 
Hvad er cirkulær økonomi? 
Cirkulær økonomi opstår der, hvor ’hullet’ lukkes. Det sker 
ved at re-designe produkter, så mindst muligt eller intet går 
til spilde, når produktet er udtjent og ”dør”. Det vi smider 
væk, kan gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, 
uden at den tager skade. (se figuren til højre) 

 
	

	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 

Brugsen-gården: 
• Mothers plastfustager: 

Da de er lavet af genanvendeligt plast kan de 
smeltes om hvis bare de bliver sorteret korrekt. 

• SuperBrugsens træpaller: 
Træpaller går ofte i stykker under fragten og 
smides derefter ud. Derudover er de ofte 
behandlet med forskellige kemikalier for at 
kunne modstå skiftende vejrforhold.  
Mother som ligger lige overfor SuperBrugsen, 
har en stor stenovn som burger brænde. Hvis de 
indgik et samarbejde kunne Mother købe 
SuperBrugsens paller og bruge dem som 
brænde i deres stenovn, hvis de vel at mærke 
var produceret uden kemikalier. 

• Mere fokus på korrekt sortering:  
I Brugsen-gården står der mange forskellige 
containere, på mange af dem står der desuden 
hvad de er beregnet til. Men kigger man i dem 
ser man desværre at det ofte er blandet skrald.  
En løsning kunne her være et effektiviseret 
sorteringssystemet, evt. fælles for alle de 
virksomheder som hører til i gården, eller en 
kampagne omkring skralde sortering.  

	



Forbrug

Transport

Produktion

 Materiale
udvindelse

Genbrug

Forbrænding

Miljøvurdering af ølfustager

Metal ølfustager
- Lavet af rustfrit stål.

- Produceres i tyskland

- Fyldes på div. Bryghuse 

- Transporteres ud til forhandlerne 

- Har en holdbarhed på 5-14 dage alt          
efter opbevaringsforhold.

- Efter brug transporteres de tomme 
fustager tilbage til bryghuset, hvor de 
vaskes og genbruges.

- De bruges ca. 120 gange, over en 
periode på op til 30 år.

- Der er et pantsystem på denne type 
fustager. Panten ligger mellem 200-
500 kr.

- Fustagen vejer ca. 12kg.

- For at benytte denne type kræver 
det at der er tilsluttet kulsyre. 

Plastik ølfustager 
- Lavet af 100% genanvendeligt 
plast

- Mindsker mængden af spildt øl

- Hygeinjnen er øget

- Produceres i Tyskland

- Nogle typer kan  bruges flere 
gange

- Carlsberg har udviklet et 
koncept hvor fustagen kun 
benyttes en gang

- Anlægget kan advare baren når 
det er tid til rensning. 

- CO2 udslippet mindskes da der 
ikke  er tilsluttet kulsyre 

Fokus på Key-keg og BLEFA

Kursus : Aktørorienteret design P0 - Designprocesser og visualisering P1
Emne   : Miljø analyse

Navn    : Camilla, Cecilie, Lene, Jonas og Peter 

Dato     :  15/9-16

Team : 5

Side : 1 af 1

Vurdering af netop disse to 
produkter er udført da vi under vores 
observationer bemærkede at enkelte 
af forretningerne havde fustager 
liggende i brugsengården 
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Kursus: Aktørorienteret design P0 - Designprocesser og visualisering
Emne : Skabelon til arbejdsblade i team 5

Navn : Peter og Camilla
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