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OM PROSJEKTET

Den 09.03.2021 inviterte Trondheim Renholdsverk og 
Trondheim kommune innbyggerne i Ila på workshop om 
pilotprosjektet Midtbyordningen. Innbyggerne på 
Kalvskinnet var også invitert, uten at noen møtte derfra.

EGGS Design har jobbet tett sammen med Trondheim 
Renholdsverk og Trondheim kommune for å definere 
målene og de ønskede resultater fra workshopen. 

Tiden var knapp - vi våget ikke å bruke mer enn 2 timer av 
beboernes tid, så det ble en intens kveldsøkt for de 
oppmøtte. INGEN av de oppmøtte var motstandere av 
matsortering.

Resultatet er oppsummert i denne presentasjonen.



MÅLET MED WORKSHOPEN

Målet med workshopen var å:

• Samle erfaringer og 
synspunkter fra et utvalg 
brukere som var med på 
pilotprosjektet

• Finne løsninger for matavfall
nær dagens restavfallsinnkast

• Oppsummere og kartlegge 
hovedideer/ synspunkter for 
neste fase



27%

Alle deltakerne bor i Ila. 
De som var påmeldt fra
Kalvskinnet, kom ikke

73%

16 av deltakerne var 
kvinner

6 av deltakerne var menn
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E S S E N S E N  I  O P P S U M M E R IN G A , P O S IT IV T
§



E S S E N S E N  I  O P P S U M M E R IN G A , P O S IT IV T
Uutnytta potensiale/mulighetsrom 

§ Hva kan gjøres med produktene fra resirkuleringen?
§ Kan beboerne selv på noe vis oppleve hele den sirkulære 

økonomien ved at de for eks kan få tilbake jord?

§ (ikke matavfallsrelatert, men for god ide til ikke å 
nevnes): Avfallsbuss som kan gå i faste ruter og 
hente de store tingene som bare blir satt ved 
samlepunkt. I dag kan den enkelte bestille henting, 
men det aner ikke naboen – potensialet blir ikke 
utnytta.

Vi tror det kan være mye å hente på å gjøre en 
grundig kartlegging av økosystemet rundt 
avfallsreisen, for å sikre bedre og bredere 
koordinering

§ Informasjonen i forkant var god
§ God kommunikasjon underveis når man 

hadde spørsmål. Dog hadde noen dårlig 
erfaring med det samme.

§ Flott at man i det hele tatt kan og får lov til å 
sortere matavfallet

§ Sorteringen hjemme går stort sett bra



E S S E N S E N  I  O P P S U M M E R IN G A , U T FO R D R IN G E R
§ De største utfordringene ligger i selve 

samlepunktet.  
§ Tilgjengelighet for eldre og bevegelseshemmede
§ Strøing
§ Bråk (kan det knyttes opp mot ordensreglement 

med stille etter 23?)
§ Selve kontainerne og låssystemet har flere 

forbedringspunkt
§ Avstand hjem-samlepunkt blir viktig å minimere

§ Andre viktige moment
§ Bedre koordinering og informasjon mot andre 

(kommunale, men også andre) tjenesteleverandører i 
området, ikke bare beboerne

§ Brikkeadministrasjon kan bli bedre
§ Prismodell blir viktig å jobbe med. Kan de flinke 

belønnes?



Beboer i Ila

Hvorfor må  vi slutte med sortering av matavfall? 
Vi vil jo ha dette!



GJENNOMFØRING

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

Overskrift

Ingress

2030
avisa fra fremtiden

Det er år 2030 og vi leser om dette prosjektet i avisen. Hva står det der? 
Hva er din drømmeløsning? 

Overskrift

Ingress

2030
avisa fra fremtiden

Det er år 2030 og vi leser om dette prosjektet i avisen. Hva står det der? 
Hva er din drømmeløsning? 

Skriv her dødsannonse 

Det er år 2030 og prosjektet døde. Skriv dødsannonse.

Skriv her dødsannonse 

Det er år 2030 og prosjektet døde. Skriv dødsannonse.

Den første delen av workshopen handlet om å kartlegge 
sorteringsreisen i pilotprosjektet. Vi spurte om alt som var 
bra, utfordrende og ba om ulike ideer. Det gav oss et 
helhetlig bilde av sorteringsprosessen og hva som kan
forbedres

1
Den andre delen handlet om å filtrere / ta frem de 
beste ideene og de mest utfordrende erfaringene2



Oppsummering



Sorteringsreisen
Oppgave 1



Bra

FØR

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

Bærekraftig

“Det er for mye søppel”

Lett å skaffe flere
poser

1

“Nyttig å se hvor mye 
avfall jeg har”

Liker å ha muligheten 
til sortering

God 
kommunikasjon

“Fikk raskt svar når jeg 
hadde spørsmål”

SMS og epost

Tilgjengelig info på 
hjemmesida

“Det var fint at
posene kom på døra”

God plansje og 
brosjyre

Likte å få startpakke
– var avgjørende!

Facebook initiativ 
“Mitt Ila”

Hva er viktigt for deg for å 
sortere matavfall? 

Fikk du nok info om 
sortering av matavfall? 

Hvordan får du tak i poser? Kommunikasjonskanaler
som ble brukt?

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

SMS og epost

Tilgjengelig info på 
hjemmesida



FØR

Utfordrende

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

Ingen info om hvert samlepunkt

For lite info om prosjektet

“Må være økonomisk 
lønnsomt, men kostnaden 

fordeles likt på alle, 
uansett om man sortrer 

eller ikke”

“Litt for få brikker”

“Vanskelig å skjønne 
hva som er matavfall”

“Vet ikke hvor vi skal 
hente mer poser?”

“Ikke alle er på nett”

Bananfluer og vond lukt

Vi har liten plass å sortere påEn pose er for stor for 
en person

Fikk du nok info om 
sortering av matavfall? 

Hvordan får du tak i poser? Annet

“Prisen bør gå ned”

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

Hva skjer med avfallet?
Begrunnelse for hvorfor vi 
skal sortere søpla kunne ha 

vært tydeligere 



FØR

Idéer

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

Mer tilgjengelig 
info er ønskelig

QR kode – på containere

Oversikt over avfallshåndtering

Må bli billigere

Bokashibøtter till 
de som sorterer

Varmkompost

“Poser som kan brukes flere
ganger” (ikke matavfall)

Plakat til borettslag om hvor
avfall kan leveres, som kan
henges opp på felles tavle Utnytte ressursene I 

matavfall

Fikk du nok info om 
sortering av matavfall? 

Annet

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

“Det må være tydelig hvilken
gevinst av sortering gir”



*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

Bra

HJEMME-
SORTERING

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

“Har plass på kjøkken”

“Liten nok til å passe inn i de 
fleste skap”

Bra størrelse på bøtta

Liker å kunne å 
sortere

Liker bøtta, den er anvendelig

Liker å få poser utdelt

“Posen er bra – lekker ikke”

“Man blir flinkere til å 
sortere”

“Syns de 4 flikene er perfekt”

Sortering InformasjonHvordan oppleves sortering av 
matavfall hjemme hos deg?

Brukervennlige poser



Utfordrende

HJEMME-
SORTERING

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

“Litt trøblete å få posen på”

“Dårlig plass i
kjøkkenet”

“Vond lukt og fluer, jeg
kaster så fort det bare er 

litt matavfall I posen”

Plasskrevende

Matavfall i kjøleskapet

“Kaster nesten tom pose, 
genererer for lite til posen”

“Hank på bøtte i veien”

“Dårlig info til de som
bor ved samlepunkt”

Brosjyre var dårlig
- utydelig på hva som 
er restavfall og ikke

- Kartet var feil

Dårlig sorteringsliste

“Hybelboer ble glemt”

“Irriterende med de 4 flikene –
vanskelig å samle”

“Blir rotete”

Sortering InformasjonHvordan oppleves sortering av 
matavfall hjemme hos deg?

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

“Vanskelig å vaske bøtte”



Idéer

HJEMME-
SORTERING

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

Avfallsposer i andre 
farger til rest og plast

“Mer plasseffektive
løsninger”

Bruke skole, næringsliv, 
arbeidsgivere, media til å 

skape mer oppmerkomhet
rundt ordningen

Mer informasjon om 
gevinsten av å sortere

Hvordan oppleves sortering av 
matavfall hjemme hos deg?

Sortering Informasjon

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen



*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

PÅ 
SAMLEPUNKTET

1

Bra
AnnetTill samlepunktet

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

“Lettere å sortere totalt”Kort avstand til 
samlepunkt

“Fantastisk å ha det utenfor 
Bygården”

“Det å Ikke ha beholder ved
døren gir mindre søppel

ved døren- positivt!”



PÅ 
SAMLEPUNKTET

1

Utfordrende
Til samlepunktet Ikke tilpasset alle Annet

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

Langt å gå

Snø og is
Dårlig tilrettelagt for 

eldre/
funksjonshemmede

“Urettferdig at vi må gå til
sortering”

“Eldre kan ikke komme seg opp 
bakken på vinteren”

“Det må strøs på veien
til punktet”

Vanskelig for 
eldre

“Feil plassering, må gå omvei”

Mellomlagring på 
gangen eller verandaen

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen



PÅ 
SAMLEPUNKTET

1

Idéer

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

“Avstand til samlepunkt
bør ikke overskride 100m”

Mindre oppsamling hjemme

Velg en flat veg til 
samlepunktet

Sett opp mat/rest i
Nedre Ila

Nærhet til samlepunkt
Flere mindre samlepunkt, 

mer spredd

Ha kommunikasjon med 
andre etater i kommunen om 

hva som skjer, f.eks. 
Hjemmesykepleien og de 

som strør

Til samlepunktet Annet

Konkurranse mellom naboer –
hvem sorterer mest? 

Gamification

Belønn de som sorterer med lavere 
gebyr

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen



*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen

PÅ 
SAMLEPUNKTET

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

Bra
På samlepunkt

Fordel å slippe
dunker ved huset

Bra om den er åpen

Ved døra

Bra intervall på tømming

Tydelig merkede
containere

”Ingen lukt fra matavfall 
nå, men jeg har ikke testa 

om sommeren”



PÅ 
SAMLEPUNKTET

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt

1

Utfordrende

“Skolene skaper litt mer søppel
rundt”

“Noen forstår ikke at 
restavfallsdunken er låst”

Mye søppel utenfor 
containerne

“Folk legger igjen avfall som ikke
får plass”

Blir fort fullt
Ene siden blir raskt full, siden man 
ikke vil stå ute på gaten og kaste

Containerne

Låssystemet er ikke bra

Harde låser, glemmer nøkkel, 
vanskelig å holde luken åpen

“Alle containerne bør være låst”

Mye bråk nattestid

“Mangler brikker”

“Mer tungvint med brikker”

På samlepunkt

Dårlig lys
Passer ikke for rullestolbrukere

“Ikke alle skjønner systemet”

Høy lyd for de som bor nære
punkt. Spesielt fra glass

Mye snø rundt og 
på containerne

Låssystem og brikker

“Nøkkelen til containerne
fungerer ikke alltid”

Passerende kan ikke kaste søppel

Når er containerne åpen?

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen



PÅ 
SAMLEPUNKTET

Hva er bra?

Hva er utfordrende?

Forbedringsforslag
Idéer

Før Hjemme- sortering Reise til samlepunktet På samlepunktet
Hva er viktig for deg for 
å sortere matavfall? 

Fikk du nok info om sortering av matavfall?
Hvilken informasjon var nyttig for deg?
Hva manglet du?

Hvordan får du tak i poser?
Hvordan får du flere om du trenger dem?
Hvilke opplevelser har du med dette?

Kommunikasjonskanaler som ble 
brukt for informasjon, spørsmål og svar?

Hvordan oppleves sortering av matavfall hjemme hos deg?

Hvordan sorterer du? 

Fortell om reisen til sorteringsstasjonen
Hvordan opplever du avstand til samlepunktet?
Hvor langt er du villig til å gå for å sortere/levere?
Er det andre utfordringer enn avstand?
Hva oppleves bra?

Er det nok plass til avfall?
Er det forklarende nok hvor skal du sortere matavfall?
Fremkommelighet?
Er det nok lys?
Andre ting?

Matavfall ved døra Matavfall på samlepunkt
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Idéer

Containerne burde ha 
innkast på flere sider

“Det må strøs rundt containerne”

Logistikk med brikker for 
nye beboere er krevende

ContainernePå samlepunkt Låssystem og brikker

Måking og strøing

Flere brikker per 
husholdning

Punktene må ryddes, gi
info om når

Automatisk sensor når
det er fullt

Må være mer tilgjengelig

Nærmere hjemmet

Info retta mot borettslag og
større enheter

Hva bidrar mitt avfall med? - Info

Større kapasitet om sommeren, 
spesielt når studenter drar og

nye kommer

“Større skilt på containerne”

“Ikke i nærheten av soverom”

“Dunkene trenger ikke å være låst”
Ikke plasser containere på 

parkeringsplass

Avfallsbuss – liknande 
“juletreinnsamling, for å få med 

store ting”

“Containere bør være åpne
for å unngå søppel i gatene”

*Jo større font, desto flere deltagare har nevnt argumentet/poenget i workshopen



Oppgave 2
Avisa fra  fremtiden
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AVISA FRA FREMTIDEN

Den andre delen handlet om å filtrere / ta frem de 
beste ideene og de mest utfordrende erfaringene.

“Vi får biogass som varmer hele byen og bussen 
er på biogass”

“Mat blir til mat”

“Trønder’n går gjennomsnittlig x antall skritt 
mer etter innføring av avfallsortering”

“FN og klimapanelet vil følge etter Trondheim”
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