
NS16
BÆREDYGTIGHEDS-

RAPPORT



BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 
- DECEMBER 2016

Et skarpt fokus på bæredygtighed er en grundlæggende 
præmis for alt arbejde med NorthSide, idet bæredygtighed 
er en kerneværdi i NorthSides overordnede vision. Vi ønsker, 
at publikum forlader NorthSide med en større forståelse af 
genbrug og affaldssortering, energiforbrug og økologi, end 
ved ankomsten. Vi ønsker også hele tiden at blive bedre til at 
drive en bæredygtig festival.

Denne rapport viser vores indsats i hovedtræk, idet der ligger 
en lang række initiativer, data og informationer bag udarbe-
jdelsen af denne.

NorthSides strategi for bæredygtighed er lavet i samarbejde 
med WorldPerfect.

De væsentligste indsatsområder for NorthSides politik for bære-
dygtighed i forbindelse med NorthSide 2016 var følgende:

1. GENANVENDELSE AF RESSOURCER

2. ØKOLOGI OG SUND FORNUFT

3. INDKØB OG EMBALLAGE

4. ENERGIFORBRUG

5. TRANSPORT

6. KOMMUNIKATION

7. FRIVILLIGHED

8. BÆREDYGTIGHED I ORGANISATIONEN

9. DOKUMENTATION
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1. GENANVENDELSE AF 
RESSOURCER
RESULTATER NS16: 

•  Vi sorterede 76% af alt affald fra til genanvendelse. I alt 
producerede vi omkring 154 tons affald. Dermed nåede vi 
med en kæmpe indsats et godt stykke over målsætningen, 
som var 60%.

•  Vi fortsatte sorteringen i 6 fraktioner blandt publikum:

 •  Restaffald
 •  Mad- og papiraffald
 •  Papir
 •  Plastik
 •  Cigaretskodder
 •  Pantfraktioner (se nedenfor)

•  I produktionen fortsatte vi sorteringen i hele 12 fraktioner 
+ specialfraktioner (større, ensartede affaldsfraktioner, som 
typisk opstår i forbindelse med oprydningsarbejdet):

 •  Småt brændbart
 •  Mad- og papiraffald
 •  Appelsinskræller
 •  Pap og papir
 •  Jern og metal
 •  Glas
 •  Træ, ubehandlet
 •  Plast – PP (ølkrus, ødelagte ølkander)
 •  Plast – HDPE (shotsrør)
 •  Plast (film/wrap)
 •  Fritureolie
 •  Kaffegrums
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•  Vi vaskede og genbrugte ølkanderne, som dermed kunne 
bruges på Tinderbox to uger efter NorthSide og igen i 2017.

•  Vi indsamlede kaffegrums fra kaffeboderne. Det blev en 
del af projektet GRUMS, der laver sæbe af kaffegrums. 

•  Vi fortsatte det gode samarbejde med NGO’en Fødevare-
banken, som indsamlede overskudsmad og videredis-
tribuerede den til trængende i Aarhus. Der blev videregivet i 
alt 1,67 tons overskudsmad.

•  Hvis der var større portioner af ensartet affald, fik vi ma-
terialetypen analyseret i forhold til om og hvordan det kan 
genanvendes.

•  Specialfraktioner:

 •  Plast fra gamle ølslanger
 •  Plast fra engangsfustager

•  Vi udviklede den ambitiøse pantordning, der omfattede føl-  
gende elementer:

 •  Plastickrus 0,4 l og 0,3 l
 •  Vandflaske 0,5 l
 •  Shotsrør
 •  Kander – både låg og kande
 •  Vinglas
 •  Champagneglas
 •  Romglas
 •  Glasflaske 
 •  Papbærehank 
 •  Papkrus
 •  Øl- og aluminiumsdåser
 •  Regnslag
 •  Cigaretpakke
 •  Krus fyldt med cigaretskodder
 •  Plastpose fyldt med affald (200 stk. udleveret pr. dag)

•  Vi sorterede både under opbygning, afvikling og nedtagning.

•  Sammen med vores tobakspartner videreudviklede vi det 
særlige modul til skodopsamling, der kan monteres på af-
faldssystemet, Rebox. Der blev sat lys på, så de fremstod 
synlige og æstetisk værdifulde om aftenen.

•  Vi redefinerede brugen af Trash Talkers, der gennem flere 
år primært har hjulpet publikum med affaldssortering. Med en 
vurdering af, at publikum har forstået budskabet og taget det 
til sig, flyttedes Trash Talkernes fokus i år til stadepladshold-
erne.



2. ØKOLOGI OG SUND FORNUFT
RESULTATER NS16: 

•  Samlet set serverede vi hele 95% økologisk mad, og ca. 
74% økologiske drikkevarer. Minimumskravet til alle stade-
pladsholdere var 90% økologi, og de knoklede endnu engang 
med på det høje ambitionsniveau.

•  I artist- og backstagerestauranterne samt i intern catering 
serverede vi 90-100% økologisk mad.

•  Vi øgede endnu en gang salget af den økologiske fadøl 
Tuborg RÅ, der samlet set stod for omkring 70% af salget af 
fadøl.

•  95% af spiritusforbruget var økologisk og 100% af kaffe-
forbruget, der desuden er fairtrade.

•  Vi udvalgte stadepladsholdere, der arbejder med en min-
dre andel af animalske produkter i forhold til vegetabilske 
for på den måde at nedsætte mængden af kød. Andelen af 
vegetariske retter blev desuden øget i forhold til året før.

•  Vi prioriterede lokale leverandører, og i valget af produk-
ter tog vi også hensyn til, om de var i sæson.

•  Et samarbejde med VIA university college og Gourmensch 
(en af vores nye stadepladsholdere) omkring sundhed og vi-
dendeling resulterede i konceptet ”Pancake On Fire”, der lod 
gæsterne mødes omkring bålet, hvor de selv kunne lave en 
brændenældepandekage med rabarbertopping. Gourmensch 
blev desuden udnævnt til hhv. ”årets nye navn” og ”årets 
bedste burger” af to madblogs: lokale Aarhus Update og 
nationalt anerkendte Gastromand.
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3. INDKØB
RESULTATER NS16: 

•  Alle rengøringsmidler og forbrugsvarer i eget indkøb var 
som minimum mærket med Svanen eller Miljøblomsten. 

•  Vi uddelte for andet år i træk en genbrugelig drikkedunk til 
alle de frivillige, samt øgede antallet af vandposter, hvorfor 
de frivillige under hele festivalen derfor kunne drikke poste-
vand og ikke kildevand på flaske.

•  Sammen med FSC Danmark fortsatte vi arbejdet med at 
sikre FSC-certificerede og nedbrydelige emballagetyper med 
fokus på at gøre det nemt for stadepladsholderne. Målsæt-
ningen var, at 60% af al spiseemballage i 2016 skulle være 
bæredygtigt – certificeret og tilpasset affaldssystemet. Her 
opnåede vi i alt 48%, hvilket er en flot stigning ift. sidste år, 
men vi er endnu ikke i mål.

•  FSC Danmark uddelte endnu engang en pris til den stade-
pladsholder, der havde gjort den største indsats på embal-
lage-området.

•  Vi samarbejdede med Ørbæk Bryghus om blendingen af en 
100% økologisk mørk, dansk rom. En del af den havde la-
gret på sherryfad siden 2009, og fik sin danmarkspremiere i 
Rom- og Cigarbaren på NorthSide.

•  Søbogaard var for første gang til stede på NorthSide med 
økologisk certificeret vodka og gin.
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4. ENERGI
RESULTATER NS16: 

•  Omkring 14% af forbruget kørte på fast strøm, hvilket er 
mere end en fordobling i forhold til sidste år. 

•  Vi optimerede placering og sammenkobling af genera-
torerne, og hvor det er muligt, når generatorerne er paral-
lelkoblet, slukkedes den ene om natten.

•  Vi anvender fortsat udelukkende vacuum-toiletter, som 
bruger 1/10 vand sammenlignet med almindelige toiletter

•  Størstedelen af lyssætningen på de tre scener er LED.

•  Elpærer og pladsbelysning er udskiftet til LED og blev i 
øvrigt slukket om natten.

•  Vores store leverandør af vogne og toiletter udskifter 
løbende til LED-belysning.

5. TRANSPORT
RESULTATER NS16: 

•  Vi opfordrer fortsat publikum til at gå eller cykle til North-
Side, og opnår samlet set et højt niveau. 46% af gæsterne 
ankom til fods, 37% på cykel.

•  Vi anvendte cykler til intern brug i et vist omfang.

•  Vores chauffører fik udleveret guidelines til at ”køre grønt”.

•  Bikeside etableres hvert år og modtager omkring 10.000 
cykler.

•  Vi etablerede endnu engang samarbejde med Rødbillet.dk 
om busser til og fra København.

•  Lokale leverandører er blevet prioriteret i et vist omfang.

6. KOMMUNIKATION
RESULTATER NS16: 

•  94% af gæsterne forbinder NorthSide med bæredygtighed. 
Det er en fastholdelse, men endnu mere interessant er det 
måske, at hele 87% af gæsterne finder det vigtigt, at North-
Side arbejder med bæredygtighed.

•  Vi brugte igen Caminoen til at skabe opmærksomhed og til 
at opfordre til at gå til festivalen.

•  Både før, under og efter NorthSide har vi haft fokus på 
bæredygtighed, økologi og affaldssortering i kommunika-
tionen med publikum.

•  NorthSide fik sin egen superhelt: På 12 farverige sider 
tager superhelten Skralde-Man kampen op mod en hævnak-
tion fra rengøringsfirmaet S.K.U.R.K. (Søren Kurks Universelle 
Rengørings Korporation), der er blevet fyret af NorthSide, 
fordi der ikke findes skrald på festivalen længere. Teg-
neserien er resultatet af et samarbejde med VIA Grafisk 
Fortælling i Viborg og kan ses her: 
Skralde-Man på NorthSide

https://www.joomag.com/magazine/skralde-man-p%C3%A5-northside/0874046001464774865?short


 •  Under festivalen lavede vi i samarbejde med vores tobak-
spartner og World Perfect en konkurrence omkring indsam-
ling af skodder, som blev afsluttet efter festivalen, hvor en 
vinder af billetter til NS17 blev fundet.

•  På festivalen i år var også ”Trash Butlers” – enormt 
velklædte butlere der serverede lommeaskebægre og tørre-
de Rebox-affaldsspandene af, mens de konverserede høfligt 
med gæsterne.

•  I marts 2017 vandt NorthSide priserne Sustainability 
og MPI’s Outstanding Achievement Award 2017 til Danish 
Events & Meetings Awards (DEMA17) for vores arbejde med 
bæredygtighed.

•  Som en blandt kun 5 finalister er NorthSide nomineret til 
en Green Operations Award under European Festival Award.

•  NorthSide er desuden nomineret til en A Greener Festival 
Award 2016. 
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7. FRIVILLIGHED
RESULTATER NS16: 

Alle frivillige og crew fik udleveret en genanvendelig drikke-
dunk, og der blev opstillet ekstra vandposter på bagområder. 
Der blev ikke udleveret kildevand til de frivillige.

•  Medarbejder-t-shirten er fra Green Attitude by Vero Moda 
og er lavet af økologisk bomuld samt trykt med certificerede 
farver.

•  Frivillige fik serveret minimum 90% økologisk mad.

•  Vi havde tre flygtninge som frivillige på ressourceholdet i 
år. Det var et samarbejde med Aarhus Kommune, og det lille 
hold gjorde det supergodt, havde en god oplevelse med res-
sourceområdet og fik samtidig noget frivilligerfaring på cv’et.
Målet for 2017 er at udvide samarbejdet, så vi får 30 flygt-
ninge tilknyttet NorthSide 2017.
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8. ORGANISATION
RESULTATER NS16: 

På NorthSide-kontoret er der pt. implementeret retningslin-
jer I forhold til økologi, vegetarisk, strømforbrug, indkøb, 
drikkevand og sortering samt afskaffelse af affald. Der er 
dog et stykke vej til at tankegangen er helt implementeret i 
hele organisationen.

9. DOKUMENTATION
RESULTATER NS16: 

• Alle stadepladsholdere har leveret dokumentation for deres 
økologi-indkøb.

• Et mindre antal stadepladsholdere har deltaget i spørgeske-
maundersøgelse om deres emballage-indkøb.

• Vi lavede en mindre stikprøveundersøgelse af gæsternes 
transport til festivalen.

• Sammen med stadepladsholdere og Økologisk Landsforen-
ing har vi optimeret overblik og vidensniveau omkring økol-
ogisk mad, således at vi er i stand til at udregne en samlet 
økologiprocent.

• Vi har god dokumentation om affaldsfraktionerne.

• Sammen med Epinion udsendte vi publikumsundersøgelse 
efter festivalen. Der var omkring 4000 respondenter.
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