
Evalueringsskema

Problemstilling Brugers briller 
(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

Administrationens 
briller 
(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag) 

Vognmandens 
briller
(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og god 
økonomi)

1. En eller flere vognmænd

- Pt. er det sådan, at to 
vognmænd deler kommunen i 4 
nogenlunde lige store områder, 
dette på baggrund af et politisk 
ønske om at sikre 
forsyningssikkerheden.
Administrationen gør 
opmærksom på, at ingen andre 
Vestforbrændingskommuner har 
to vognmænd til at løse en sådan
opgave. Administrationen ser en 
fordel i at samle de to kontrakter 
til en. Det vil betyde en mere 
ensartet service for borgerne 
samt en betydelig mulighed for 
effektivisering i administrationen, 
idet det med een kontrakt i stedet
for to kan anvendes færre 
ressourcer til controlling. 

- brugeren vil ikke 
opleve den store 
forskel, affaldet 
afhentes fortsat

- mere tidskrævende
at controlle flere 
vognmænd frem for 
een – faktura, 
dokumentation ved 
mails, ved 
spørgsmål fra bruger
hvilken vognmand

- større 
sandsynlighed for 
mere ensartet 
service

- ved information ifb.
med jul mm. vil 
informationen blive 
mere tydelig ved een
vognmand

2. Renotrack
- Der sker en løbende udvikling 
af softwaren på affaldsområdet. I 
dag er et såkaldt Renotrack 
system ofte anvendt, anvendes 
pt. af ca. 10 kommuner bla. 
Helsingør og Frederikssund. Her 
lægges ruterne, tømmedage, 
materiel, adresserne, placering af
materiel (via GPS)  mm. ind på 
en server, der er koblet op på bla.
en iPad, der er installeret i bilen. 
På den led kan også en ny 
chauffør køre ruten og ved altid, 
hvor meget materiel, der skal 
tømmes. Hvis en spand feks. 
ikke er sat frem til tømning eller 

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- SMS service kan 
aktiveres.

- utålmodig bruger 
kan få oplysning 
(GPS) om, hvor langt
vognen er på ruten. 

- oplysninger i 
realtime, dette sikrer 
at en ”glemmer” kan 
afhentes med det 

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag) 

- kørelister er 
digitale, 
vognmanden har 
ikke papirlister

- afregning pbg. af 
kørelister/antal 
tømninger og via 

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- erfaringer fra 
andre kommuner 
viser, at 
skraldemændene 
ofte føler sig 
kontrolleret, men 
at det hurtigt 
forsvinder og 



er overfyldt, så kan chaufføren på
stedet taste dette ind på iPad´en,
dette registreres så i systemet og
kan med det samme ses af 
renovatøren og Kommunen. 
Forudsætningen for en optimal 
afregning, service over for 
brugerne, optimal ressource  
forbrug mm., er at alle data ligger
digitalt.  Pt. ligger nogle data 
digitalt, men selve den kørerute, 
tømmedag mm. vognmændene 
tømmer efter ligger ikke digitalt. 
Administrationens vil i næste 
udbud ikke tillade, at 
vognmændene skal lave egne 
papirkørelister. Vognmændene er
formodentlig bedst til at lave 
køreruterne, idet jo mindre 
dieselforbrug jo større 
fortjeneste. Denne kørerute skal 
kobles op på adresser, materiel, 
tømmedag mm. og skal fremgå 
af sagsbehandlingssystemet 
Renotrack. 
For at få lagt køreruten ind i 
Renotrack, så skal chaufføren 
køre sin rute den første gang og 
vha. af iPad`en registrere en 
adresse. Næste gang 
skraldebilen holder på den 
foruddefinerede adresse, så 
registreres 10 sek. stop som en 
tømning. Stoppes der ikke, så er 
det en manglende tømning. Her 
skal skraldemanden i realtid 
behandle afvigelsen, enten som 
en feks. overfyldt spand eller 
køre retur, hvis den er glemt. 
 
- Mulighed for at bestille 
ekstraopgaver i realtid.

- Afvigelser
Eks. 
Juni-Juli 2015 er der 226 
afvigelser med tekst ”sæk eller 
restaffald ej hentet”.

September – oktober er der 46 
afvigelser med tekst ”sæk eller 
restaffald ej hentet”.

Dette kan skyldes 
1. flere beboede sommerhuse i 
sommermånederne
2. flere afløsere blandt 

samme, idet 
adressen på 
skærmen vil være 
markeret med rød.

- afløsere kan køre 
ruten, færre 
”glemmere” i 
sommerperioden

- RT. koster i indkøb 
af Ipads, telefoner, 
vedligehold mm.

Renotrack

- administration kan 
få oplysning (GPS) 
om, hvor langt 
vognen er på ruten. 

- afløsere kan køre 
ruten, færre 
”glemmere” (specielt
i sommerperioden)

- oplysninger i 
realtime, dette sikrer
at en glemmer kan 
afhentes med det 
samme, idet 
adressen på 
skærmen vil være 
markeret med rød

- RT. koster i indkøb 
af Ipads, telefoner, 
vedligehold mm.  

systemet 
accepteres – med
større glæde hos 
vognmand

- vognmanden 
kan se, hvor hans
vogne er er på 
ruten

- oplysninger i 
realtime, dette 
sikrer, at en 
glemmer kan 
afhentes med det 
samme, idet 
adressen på 
skærmen vil være
markeret med 
rød.

- afløsere kan 
køre ruten, færre 
”glemmere” 
(specielt i 
sommerperioden)

- det er 
administrationens
vurdering, at 
skraldemændene 
i feks. 
sommerhusområ
der om vinteren, i 
nogle tilfælde kan
undlade kørsel på
nogle veje i 
sommerhusområ
der, idet husene 
ikke er beboet. 
Det resulterer ofte
i afvigelser, idet 
der så alligevel 
var beboet. 

- RT. koster i 
indkøb af Ipads, 
telefoner, 
vedligehold mm.  



skraldemændene i 
sommermånederne, der ikke 
kender ruten tilstrækkelig godt

En hel del af afvigelserne er 
”glemmere”, disse burde ved RT 
ikke opstå. Hvis der er en 
adresse, der ikke er tømt ville vi 
vide det, idet chaufføren skal 
forholde sig til ikke tømte 
adresser. 

3. Skraldebiler og størrelse
Der findes i dag forskellige 
skraldebiler - konventionelle 
dieselbiler og såkaldte 
hybridbiler. Konventionelt har 
bilerne kørt på diesel (der har 
været sat krav til Euronorm), nu 
findes der biler, der kører på el 
eller på gas, eller biler der kører 
på diesel, mens 
komprimatorenheden kører på el.
På den måde mindskes støj samt
CO2. Pt. er bilerne på ca. 12 t. 
totalvægt, der findes biler, der er 
mere end dobbelt så store. Det 
vurderes ikke, at biler større end 
12 t. vil kunne operere i feks. 
sommerhusområder. 
En mindre bil til at servicere 
besværlige adresse skal indgå i 
nyt udbud.
En større bil til betjening af 
spande i byerne kan tænkes ind.

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- enkelte brugere 
føler sig generet af 
støj ifb. med 
tømning. 

- 
grundejerforeninger, 
sommerhusområder 
ønsker ikke større 
biler end de 
eksisterende. 

- ønsker ikke højere 
takst

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag)

- der kan muligvis 
høstes billigere 
enhedspris ved 
benyttelse af større 
bil i helår- 
byområder. 

- hvis ej diesel men 
biogas, så skal der 
bygges en tank til 
gas – som i 
Frederikssund

- risiko for øget pris 
ved mere sofistikeret
materiel

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- vognmanden 
kan ikke køre 
med ældre biler, 
hvis der gøres 
krav om 
hybridbiler. 

- hvis ej diesel, så
skal der bygges 
en tank til gas – 
som i 
Frederikssund

- risiko for øget 
pris ved mere 
sofistikeret 
materiel

4. Bedre udnyttelse af 
skraldebiler, affaldscenter - 
billigere pris 
I dag må affaldet indsamles 
mellem kl. 5.00 og kl. 16.00. 
Administrationen vil ifb. med et 
nyt udbud undersøge, om 
- ikke affaldet kan komme mere 
jævnt hen over dagen. Idag 
kommer der rigtig meget mandag
og tirsdag, mindre onsdag og 
torsdag og fredag stort set intet. 
Det skaber udfordringer for 
Affaldscenter og for transportør.

- Hvis bilerne benyttes over 
længere tid, så kan der 
formodentlig opnås mindre 

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- nyt tiltag

- mindre støj ved 
tømning om dagen

- mulighed for 
reduceret 
tømningspris, idet 
bilen udnyttes mere 
optimalt

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag)

- nyt tiltag

- bedre udnyttelse af
materiel, biler, 
omlaster mm. 

- mulighed for 
reduceret 
tømningspris, idet 

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- nyt tiltag

- afhentning af 
affald 
besværliggøres 
ved øget trafik om
dagen 

- fordyrende at 



enhedspriser bilen udnyttes mere 
optimalt

have flere 
personer ansat?

5. Grønne poser og ekstra 
sække mm. 
Pt. udbringes de grønne poser i 
en bestemt mængde af 
skraldemanden 3 x om året, 
ekstra sække kan kun købes på 
rådhuset og turist 
informationerne. 
Optimal løsning skal findes ifb. 
med nyt udbud. Mulighed for 
udbringning af poser og ekstra 
sække via skraldemand efter 
bestilling via Renoweb

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- nyt tiltag

- 3 x om året lægger 
skraldemanden nye 
poser?

- ekstra sække skal 
kunne 
bestilles/betales via 
Renoweb?

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag)

- nyt tiltag?

- ekstra sække skal 
kunne 
bestilles/betales via 
Renoweb?

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- nyt tiltag

- kan opfattes 
som besværlig?

6. Lørdagsafhentning
Der har været et ønske blandt 
udlejningsfirmaer af sommerhuse
at have muligheden for 
lørdagstømning, lørdag er ofte 
skiftedag. Der lægges derfor op 
til at tilbudsgiver skal give pris på 
lørdagsafhenting på et på 
forhånd defineret antal 
sommerhuse i kommunen. Prisen
for lørdagsafhentning betales af 
den enkelte bruger og tilmelding 
sker via RW. 

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- nyt tiltag

- god service for 
berørte

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag)

- nyt tiltag

- Øget controlling, 
udsendelse af 
faktura mm. 

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- nyt tiltag

7. Delvis nedgravede 
dagrenovationsbeholdere. 
Det vil i nogle tilfælde for 
borgerne, miljøet og den enkelte 
skraldemand være en fordel, hvis
afhentningen skete med et større
volumen. Der findes mulighed for
at indsamle dagrenovation i feks. 
tæt lav bebyggelse i op til 5 m3 
store delvis nedgravede 
affaldsbeholdere. Pt. har 
Vestforbrænding et tilbud om 
tømning af sådant materiel for en
langt billigere pris, end den vi 
betaler nu.
Kan vognmanden ikke matche 
denne pris, bliver opgaven (eller 
fremtidige lignende opgaver) ikke
en del af kontakten 

(ønsker tømning på
nemmeste/billigste 
måde)

- nyt tiltag

- tæt/lav beboelse - i 
stedet for hver 
borger har et sæt 
spande, kan der med
grundejerforening 
aftales, at der 
etableres delvis 
nedgravet materiel 

- længere afstand til 
materiel, ordning 
påduttes ikke 
borgerne, sker kun 
efter aftale

(ønsker mindst 
muligt 
ressourceforbrug 
ved controlling, 
mest mulig 
dokumentation og 
bedst mulig 
datagrundlag)

- nyt tiltag

- billigere tømmepris
gennem VF ordning

- færre containere, 
større investerings 
omkostninger, 
mindre 
driftsomkostninger

(ønsker mindst 
mulig 
controlling af 
skraldemænd, 
mest mulig 
dokumentation 
og økonomisk 
gevinst)

- nyt tiltag

- vognmand kan 
muligvis ikke 
tjene penge på 
denne form for 
tømning




