
 

Dette bilag til Roskilde Festivals ressource- og affaldsplan beskriver den overordnede  

udvikling i affaldsmængder og genbrugte mængder.

KORTLÆGNING AF AFFALDS-
MÆNGDER & GENBRUG 
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FIGUR 1. UDVIKLING I TOTALE AFFALDSMÆNGDER 1997-2019

 

Udviklingen i affaldsmængder på Roskilde Festival de seneste 23 år viser en generel stig-

ning, men med stor variation fra år til år. En del af denne variation kan muligvis forklares 

ved variation i nedbørsmængder, men vores datagrundlag er på nuværende tidspunkt ikke 

stærkt nok til at lave den konklusion. 

Stigningen i affaldsmængder er uafhængig af deltagerantal. Det vil sige, at affaldsmæng-

derne også er steget per deltager.

De 2.015 tons affald i år 2019 er den laveste mængde siden år 2015. Vi kan håbe, at dette 

er udtryk for effekten af de seneste års tiltag på affaldsområdet og en begyndende æn-

dring i mentalitet og adfærd hos deltagere og hos os selv.

UDVIKLING I TOTALE AFFALDSMÆNGDER
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Siden slutningen af 2010’erne har affaldsmængder sorteret til genanvendelse været lang-

somt stigende. Dog er genanvendelsesprocenten stagneret omkring 13-15 % siden 2016. 

Også i 2019 blev 15 % sorteret til genanvendelse.

Indenfor fraktioner til genanvendelse ses en stor variation fra år til år (Tabel 1). Noget 

kan forklares ved ændringer i forbrug på festivalen (fx overgangen til det vaskbare krus i 

2019, der fortrængte PLA bioplast fraktionen) og andre gange er disse variationer uden 

forklaring og kan skyldes fejl i affaldshåndteringen eller dataindsamlingen. Variationer 

ses især for beton, halmballer og haveaffald, træ og ”sorteringsegnet affald”. ”Sorterings-

egnet affald” er affald som eftersorteres på modtageanlæg og består af blandet, primært 

genanvendeligt affald. Variationen i denne fraktion har stor indflydelse på den totale gen-

anvendelsesprocent. De store fraktioner pap, metal, glas, og bioaffald viser relativt stabil 

udvikling over tid. 

I forbindelse med udarbejdelsen af ressource- og affaldsplan 2020-2024 er der lavet 

ændringer i opgørelsesmetoden så der inkluderes fraktioner, der tidligere ikke har væ-

ret registreret. Dette gælder blandt andet øldåser uden pant og delfraktioner af plast til 

genanvendelse. Effekten af denne ændring svarer dog kun til omkring 1 % af den totale 

affaldsmængde i 2019.

UDVIKLING I MÆNGDER SORTERET  
TIL GENANVENDELSE
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TABEL 1. UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER (TONS) TIL FORBRÆNDING, GENANVENDELSE  
& DEPONI PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2016-19.  
UDVIKLINGEN I DEN PROCENTVISE ANDEL AF AFFALD FORBRÆNDT, GENANVENDT OG DEPONERET ER ANGIVET I PARENTES. 

 
TABELLEN FORTSÆTTES PÅ SIDE 5
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1Blød PVC er farligt affald, men opgøres her under plast til genanvendelse, da det er genanvendt siden 2018.

2Sorteringsegnet er affald, som eftersorteres på modtageanlæg og primært består af genanvendeligt affald.  

3Ølkrus af biokomposterbar PLA har tidligere været sendt til industriel kompostering. Med indførelse af vask-
bare krus i 2019 blev delfraktionen fortrængt.
 

DATAKILDER  
Øldåser uden pant: RF pant;  
Blandet plast: Marius Pedersen, RF pant og Carlsberg;  
Træ: Gentræ og Marius Pedersen;  
Alle andre fraktioner: Marius Pedersen
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Genbrug er ikke affald, og opgøres derfor i et særskilt regnskab. Indtil videre registreres 

mængder af telte og campingstole modtaget til genbrug, samt træ fra byggeri. Derudover  

opgøres her mængden af videredistribueret overskudsmad som affaldsforebyggelse (Tabel 2). 

GENBRUG & ANDEN  
AFFALDSFOREBYGGELSE

1Ud over de her opgjorte mængder til genbrug, videredistribueres der møbler, materialer, dekorationer mm. samt 
yderligere campingudstyr, som vi på nuværende tidspunkt ikke registrerer vægten af. 

2Mængder af campingstole og telte er beregnet ud fra antal og estimeret vægt. For campingstole antages en 
vægt på 1,5-3 kg og for telte antages 1,6-3,6 kg pr stk (baseret på information om standardprodukter hos en 
række online butikker, fx Harald Nyborg og naturligvis.com). 

3Gentræ indsamler både træ til genbrug og genanvendelse, men mængden angivet her omfatter træ til genbrug.

TABEL 2. UDVIKLING I MÆNGDER (TONS) MODTAGET TIL GENBRUG & ANDEN 
AFFALDSFOREBYGGELSE PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2018-19. 


