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Der har de seneste år været øget fokus på genbrug, og som 
konsekvens heraf har Danmark et mål om at halvdelen af 
affaldet fra husholdninger skal genbruges fremfor at forbræn-
des. For at dette mål kan realiseres, kræver det at affaldet fra 
husholdningerne adskilles, dvs. enten kildesorteres på adres-
sen eller sorteres efter indsamling. Det stiller øgede krav til 
logistikken vedrørende affaldsindsamling og kommuner og 
affaldsselskaber skal finde ud af hvilken strategi for indsam-

ling der er bedst at bruge i deres område.

Som en del af et større projekt har vi sammenlignet forskel-
lige strategier for indsamling af husholdningsaffald på basis af 
kørte kilometer og antal ruter. Projektet er lavet i samarbejde 
med Lektor Marcel Turkensteen og PhD studerende Hani 
Zbib, begge fra Aarhus Universitet og er baseret på data fra 
Reno Djurs, Renosyd, Odense Renovation og Frederiksberg 
kommune (se Figur 1).

Fra et teknisk perspektiv kan indsamling af dagrenovation 
formuleres som et Capacitated Arc Routing Problem (CARP), 
eller på dansk: kantrutelægningsproblem. Det er en pendant 
til the vehicle routing problem, blot med efterspørgsel på kan-
terne fremfor i noderne. I vores variation af problemet er der 
1-4 forskellige typer af efterspørgsel på hver kant.

Datagrundlag og metode

Fra hvert af de fem områder i Figur 1 har vi modtaget informa-
tion om affaldsbeholdere og affaldsordninger for husholdnin-
gerne. Disse er blevet aggregeret og projekteret ned på vej-
nettet. Derved fremkommer grafer med efterspørgsel, i form 
af affaldsmængder, på kanterne. Graferne varierer i størrelse 
og de største har mere end 11.000 noder og næsten 9000 
kanter med efterspørgsel. For at opnå et bredere datagrund-
lag har vi endvidere benyttet en mængde delgrafer i vores 
analyse. Se Figur 2 for et eksempel.

Da vi indsamlede data, blev der i de fleste områder indsamlet 
to fraktioner ved husstandene: papir og restaffald. I Frede-
riksberg blev der dog indsamlet syv adskilte fraktioner. Derfor 
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Figur 1: De områder der har leveret data til analysen.
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benyttede vi viden om restaffaldets sammensætning (se Figur 
3) til at splitte efterspørgslen på kanterne i graferne i fem 
fraktioner. Efter tilføjelse af noget tilfældighed, genererede vi 
datasæt som afspejler sortering i 2, 3 og 4 fraktioner fordelt 
såleres

1. Papir og restaffald

2. Paper, blandede ressourcer (glas, metal og plast), restaf-
fald

3. Paper, blandede ressourcer (glas, metal og plast), organisk 
affald, restaffald

Derudover lavede vi datasæt med fokus på de fire ressourcer: 
papir, glas, metal og plast, men de er ikke benyttet i indevæ-
rende analyse. 

Udover graferne med efterspørgsel har vi varieret køretøjs-
størrelser og opdeling i separate rum, samt varieret kompri-
meringen af affaldet for at opnå et tilstrækkeligt datagrundlag 
for at gennemføre vores analyse. Vi har i alt løst 3244 kantru-
telægningsproblemer, de fleste af dem på meget store grafer.  

Til at løse vores mange rutelægningsproblemer bruger vi en 
Multi-Move Chain Descent algoritme. Algoritmen starter med 
at konstruere et antal løsninger ved hjælp af et udvalg af kon-

Figur 3: Restaffaldets sammensætning baseret på volume. Hertil 
kommer papir.

Figur 2: Eksempel på et af de vejnetværk der er brugt i analysen. 
Odense kommune.
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struktionsheuristikker. Startende med den bedste af disse løs-
ninger og så længe tiden tillader det, forbedres løsningerne i 
en descent algoritme der i hver iteration vælger den kombina-
tion af neighborhood moves (swap, relocate etc), som samlet 
set forbedrer løsningen mest. Dvs. at der i hver iteration udfø-
res mere end ét move og således vil en stor del af ruterne 
være involveret i moves i hver iteration.

 

Nogle væsentlige antagelser

Der er tre antagelser der skal pointeres, idet de har stor ind-
flydelse resultaterne

• Den underliggende algoritme er heuristisk og ikke eksakt, 
dvs. analysen er baseret på heuristisk sammenligning. Vi har 
dog ikke nogen grund til at forvente at algoritmen skulle per-
forme forskelligt i de forskellige scenarier vi sammenligner. 

• I alle multikammerbiler er opdelingen af kamre lavet så kam-
rene i gennemsnit vil fyldes nogenlunde jævnt. Der er altså 
ikke taget hensyn til om nogle kamre derved bliver for små til 
at fungere i praksis.

• Vi har benyttet samme indsamlingsinterval for alle fraktioner 
og har altså ikke, i analysen, taget hensyn til at visse fraktio-
ner, fx papir, kan indsamles sjældnere. 

Resultater

Vi ønske at drage generelle konklusioner om relative kørsels-
behov ved forskellige indsamlingsstrategier, fremfor at se på 
den konkrete værdi opnået ved løsning af det enkelte datasæt. 
Derfor er alle resultater analyseret som relative forhold. Vi har 
benyttet formlen (B-A)/A, hvor A og B repræsenterer antallet 
af kørte kilometer for hver af de to strategier der ønskes sam-
menlignet. Det er gjort for hvert datasæt i de sammenligninger 
vi ønsker at foretage og er plottet som vist i Figur 4 og 5, hvor 
farverne angiver dataområde og x-aksen lister datasættene 
indenfor hvert område i størrelsesorden (størst til mindst); 
y-aksen angiver forholdet mellem resultaterne i procent. 

Baseret på sådanne plots kan vi drage konklusioner om stra-
tegiernes relative behov for kørsel, idet vi husker at tage højde 
for den relativt store variation i resultaterne. Vi har lavet analy-
sen med udgangspunkt i kørte kilometer såvel som antal ruter 
brugt i løsningerne, men vil her fokusere på kilometer.

Vi starter med at konkludere, at af de indsamlingsstrategier vi 
har undersøgt der muliggør genbrug, er det altid indsamling 
med multikammerkøretøjer der resulterer i færrest kørte kilo-
meter. Vi har derfor benyttet denne strategi som basis for alle 
vores sammenligninger.

I den første del af analysen ser vi på hvor meget ekstra kørsel 
det kræver at indsamle sorterede fraktioner til genanven-
delse fremfor at indsamle alt affaldet i en blandet fraktion der 
sendes til forbrænding. Spørgsmålet vi ønsker at besvare er 
altså, hvor meget ekstra kørsel kræver det når der skal ind-
samles flere separerede affaldsfraktioner? Resultaterne ses i 
Figur 4 for to affaldsfraktioner og i Figur 5 for 4 fraktioner. Ana-
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lysen viser, at der skal køres 10-25% mere hvis to fraktioner 
indsamles (papir til genbrug og restaffald til forbrænding) end 
hvis det hele indsamles samlet til forbrænding. Dette stiger til 
40-70% mere kørsel hvis der skal indsamles i alt 4 fraktioner.

I næste del af analysen, ser vi på hvor meget mere kørsel 
det kræver hvis et antal affaldsfraktioner skal indsamles med 
enkeltkammerkøretøjer fremfor at blive indsamlet med mul-
tikammerkøretøjer. Sammenligner vi den nødvendige kørsel 
hvis to affaldsfraktioner indsamles med enkeltkammerbiler 
fremfor med dobbeltkammerbiler, finder vi at enkeltkammer-
biler kræver omkring 20% mere kørsel. Dette stiger til mere 
end 50% hvis fire fraktioner indsamles med enkeltkammerbi-
ler fremfor 4-kammer biler. En del af fordelen ved 4-kammer 
bilen udlignes dog i praksis af den længere tømningstid.

I den sidste del af analysen sammenligner vi strategien col-
lect, then sort med sort, then collect, hvor sidstnævnte er 
samme multikammerstrategi som ovenfor. Dvs. vi har under-
søgt indsamlingsstrategien, hvor alt affaldet placeres i en 
enkelt beholder ved husstanden, med fraktionerne i beholde-
ren sorteret i poser der enten er farvekodet eller elektronisk 
kodet, således at affaldet efterfølgende kan sorteres enten 
optisk eller elektronisk. Vi finder at dette system kræver mar-
kant mere kørsel end systemer hvor borgerne sorterer affaldet 
på adressen så det kan indsamles i sorteret form med multi-
kammer biler (40-60% for to fraktioner). Dog bliver forskellen 
markant mindre vår vi øger antallet af fraktioner (5-20% for 
fire fraktioner). Hovedforklaringen ligge i at hvis affaldet efter-
følgende skal sorteres, kan det ikke komprimeres væsentligt 
under transporten, men idet flere faktioner skal anvendes til 
genbrug, kan disse alligevel ikke komprimeres væsentligt 
under transporten, hvorfor fordelen vil kildesortering, relativt til 
central sortering, bliver mindre når antallet af fraktioner øges. 

Afsluttende bemærkninger

I overstående har vi forsøgt at give et indblik i en stor analyse 
hvor operationsanalyse er blevet brugt til at skabe et grundlag 
for sammenligning af forskellige affaldsindsamlingsstrategier. 
Resultaterne i analysen vedrører udelukkende mængden af 
kørsel samt antallet af ruter. De giver dermed ét at mange 
input til beslutningstagerne. Andre væsentlige faktorer i 
beslutningsprocessen er omkostninger af beholdere og køre-
tøjer, borgervenlighed af systemerne, renhed af de indsam-
lede fraktioner samt forskellige miljømæssige parametre. 
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Figur 5: Analyse af hvor meget mere kørsel det kræver at indsamle til 
genbrug. 4 fraktioner. 

Figur 4: Analyse af hvor meget mere kørsel det kræver at indsamle til 
genbrug. 2 fraktioner.


