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BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

Bæredygtighedsrapport for
NorthSide festival 2018
Bæredygtighed er en kerneværdi i NorthSides vision, idet vi ønsker, at
dette fokus er en grundlæggende præmis for alt arbejde med festivalen.
Vi ønsker, at publikum forlader NorthSide med en større forståelse af fx
klimaudfordringer, genanvendelse af ressourcer, energiforbrug og økologi
end ved ankomsten.
NorthSide fokuserer på konkrete tiltag, der kan reducere den belastning,
som en festival på NorthSides størrelse er for miljøet. Det er desuden en
afgørende faktor, at indsatsen kommunikeres til NorthSides publikum
på en relevant og engagerende måde, og at vi løbende er i stand til at
dokumentere indsatsen og til at forbedre os som organisation. NorthSides
strategi for bæredygtighed er lavet i samarbejde med Worldperfect. De
væsentligste indsatsområder for NorthSides politik for bæredygtighed i
2018 er følgende:
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De væsentligste indsatsområder for NorthSides politik for
bæredygtighed i 2018 var følgende:

1. AFFALD OG RESSOURCER
2. MAD OG DRIKKE
3. INDKØB
4. ENERGI
5. VAND
6. TRANSPORT
7. SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
8. KOMMUNIKATION
9. FRIVILLIGHED
10. ORGANISATION
11. DOKUMENTATION

1. AFFALD OG RESSOURCER
RESULTATER NS18:
• I alt producerede vi 188,7 tons affald (NS17: 210 tons)
• Affald pr. person pr. dag var 1,49 kg (NS17: 1,67 kg)
• Vi sorterede 74,2% af alt affald fra til genanvendelse (NS17: 78%).
• Restaffald pr. person pr. dag var 389 g (NS17: 367,4 g).
• 77% af gæsterne deltog aktivt i affaldssorteringen.
• Vi fortsatte sorteringen i 6 fraktioner blandt publikum:
-

Restaffald
Mad- og papiraffald
Papir
Plastik
Cigaretskodder
Pant fraktioner (se nedenfor)

• Fortsatte vi sorteringen i hele 18 fraktioner i produktionen :
-

Småt brændbart
Mad- og papiraffald
Madaffald
Appelsinskræller
Pap og papir
Jern og metal
Glas
Træ, ubehandlet
Plast - PP
(ølkrus og ødelagte ølkander)

-

Plast - HDPE (shotsrør)
Plast - (film/wrap)
Plast - hård blandet
Fritureolie
Kaffegrums
Håndklæder
Batterier
Elektronikaffald
Have/parkaffald

• Vi fortsatte og videreudviklede den ambitiøse pantordning, der på NS18
omfattede følgende elementer:
-

Plastikkrus 0,4 l og 0,3 l
Vandflaske 0,5 l
Shotsrør m/u låg
Kander, både låg og kande
Vinglas
Champagneglas
Romglas
Glasflaske
Genopfyldelig NS-vandflaske
Papbærehank
Papkrus
Øl- og aluminiumsdåser
Regnslag
Cigaretpakke
Krus fyldt med cigaretskodder

• Vi indsamlede filterkaffegrums og espressogrums, som blev foræret til
GRUMS, som bruger det i skønhedsplejeprodukter.
• Vi indsamlede 3,2 ton appelsinskræller, som ved bio-forgasning giver
800 kWh, svarende til energiforbruget i to måneder i et almindeligt
parcelhus med fire beboere.
• Vi reducerede vores organiske fraktion fra 5 tons til 0 tons, ved at lave
onsite kompostering i samarbejde med Komposten. Den komposterede
organiske fraktion skal testes næste år, evt. til dyrkning af fødevarer.
• Vi udviklede et nyt pantsystem, hvor udvalgte NGO’er fik lov til at pante.
Publikum fik mulighed for at donere pant til NGO’erne eller indlevere pant
i barerne 1 til 1, således at man indleverer sit ølkrus eller -kande ved køb
af ny.
• Vi videreudviklede brugen af affaldssystemet Eventbox til publikum, som
er udviklet i samarbejde med Worldperfect og vores renovationspartner
Johannes Sørensen & Sønner. Bl.a. satte vi LED-lys drevet af små solcellepaneler for endnu bedre nudging og synlighed efter mørkets frembrud.
• Vi havde fokus på især opbygning og nedtagning ift. at få alt korrekt
sorteret.

• Vi sorterede 2,75 ton Dansk Retursystem-pantemballager fordelt på:
-

16.970 aludåser
6.010 glasflasker
9.810 små plastflasker
9.362 store plastflasker

• Vi observerede fortsat, hvor affaldet kommer fra, og hvilke mængder
der produceres af alle fraktioner, således at der kan laves forbedringer
år for år. Ekstra stor fokus på usorteret affald. Denne indsats i samarbejde med Rønde Højskole.
• Vi målte fortsat affaldsmængde pr. dag pr. festivaldeltager, så den
totale mængde nedbrydes til en enhed, der er sammenlignelig år for år.
• Vi nedbragte mængden af træaffald betragteligt.
• Vi indførte yderligere tiltag for at nedbringe affaldsmængden gennem
vores substrategi for Ressourceområdet. Bl.a. med en ny intern struktur,
hvor alle områder skulle håndtere deres eget affald og sortere til
genanvendelse. Ydermere bliver barerne og boderne klædt godt på til
en stærk indsats på affaldsfronten gennem et briefingmøde 1 måned
før afvikling samt repetition dagen før afvikling. Indsatsen ”Alle skal
håndtere deres egne ressourcer” blev modtaget meget positivt og
næsten alle barer og boder efterleverede denne nye struktur til UG.
• Vi fortsatte med konceptet Trash Talkers og med at hjælpe stadepladsholderne endnu bedre.
• Vi fortsatte samarbejdet med NGO’en Fødevarebanken omkring madspild. På NS18 blev det til lidt mindre, end vi havde regnet med: Vi fik
doneret i alt 454 kg. fine madvarer fra i alt fire madboder. Vi vurderer
den mindre mængde som et udtryk for, at boderne i år har været endnu
skarpere end sidste år til at få købt passende ind til festivalen, så de
kunne få udsolgt eller tæt på og dermed minimere madspildet.
• Vi vaskede fortsat vores ølkander, som dermed kan genbruges på
Down The Drains andre festivaler og aktiviteter.

FOKUSOMRÅDE: SUBSTRATEGI RESSOURCER
Over de kommende år vil vi sætte fokus på, hvordan vi samlet set
kan nedbringe affaldsmængden pr. festivaldeltager. Der udvikles
en substrategi, hvor vi finder de næste ambitiøse skridt.

FOKUSOMRÅDE: LUKKET PLASTKREDSLØB
Vores projekt (støttet af Miljøstyrelsen) med at skabe et lukket plastkredsløb mundede ud i, at der på NS18 blev testet tallerkener lavet af plasten
fra NS17 i en udvalgt madbod. I samarbejde med KOLLISION lavede vi en
specialindsamling med lysaktiverede beacons for endnu bedre nudging.
Tallerknerne blev indsamlet og vasket og er klar til brug igen.

2. MAD OG DRIKKE
RESULTATER NS18:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vi havde 36 madboder.
Vi nåede samlet set målet og serverede 100% økologisk mad
og 97% økologiske drikkevarer.
Alt fisk og skaldyr var MSC-certificeret.
Vi serverede 100% økologisk mad i artist- og backstagerestauranterne samt i intern catering.
Den økologiske fadøl Tuborg RÅ stod for omkring 94% af salget af
fadøl.
96% af spiritusforbruget var økologisk og 100% af kaffeforbruget,
der desuden er Fairtrade.
Vi skifter samarbejdspartnere, hvis ikke de kan leve op til vores
målsætninger.
Vi solgte både billige og lidt dyrere retter. Vi skruer hellere lidt ned
for kødet og op for grøntsagerne for at ramme en fair pris for et
100% økologisk måltid.
Vi udvalgte stadepladsholdere, der arbejder med en mindre andel
af animalske produkter for at nedsætte forbruget af kød. 47% af
madretterne i boderne var vegetariske, 18% veganske, og 34 ud af
i alt 50 ton mad, der blev solgt på pladsen, var vegetabilsk frem for
animalsk, svarende til 68%.
Vi prioriterede lokale leverandører, og i valget af produkter tog vi
også hensyn til, om de var i sæson. I Shawarma-boden bruger vi fx
lokalt produceret kød fra Troldgården ved Odder.
Vi lavede en serie af madevents i Kolonihaven 18 i samarbejde med
VIA University College. Temaet var “Klassikere i nye klæder”, hvor
deltagerne fik udfordret deres smagsløg med spændende nyfortolkninger af klassiske danske retter.
Ude på pladsen gav studerende i FOOD MOB eksempler på, hvordan
man på nye måder kan inkorporere urter, der kan findes i naturen.
Al mad til kunstnere og crew var økologisk, og al emballage FSCcertificeret.

3. INDKØB
RESULTATER NS18:
57% af mademballagen var FSC-certificeret mod 63% på NS17. Tallet lyver
lidt, da det er målt på materialemapping og ikke volumen, hvilket formentlig
ville have vist en betydelig fremgang. Vi overvejer ny og bedre sammenlignelig målemetode fremover i samarbejde med FSC Danmark.
100% af tallerkener og skåle var FSC-certificeret og bagasse.

FOKUSOMRÅDE: BÆREDYGTIG EMBALLAGE
•
•

•
•
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Vi sorterede spise-emballage sammen med organisk affald i ”food &
paper”-fraktionen.
Al emballage blev defineret kontraktmæssigt af NorthSide, herunder,
at al spise-emballage er organisk nedbrydeligt og kan sorteres sammen
med organisk affald. Dog røg der coatede burgerlommer og enkelte
ikke-certificerede bestiktyper forbi systemet.
Krav til emballageindkøb er indskrevet i kontrakten med alle stadepladsholdere.
Vi vil fortsætte samarbejde med FSC Danmark om at tydeliggøre godkendte emballagetyper for stadepladsholderne; målet er at gøre det så
nemt som muligt.

4. ENERGI
RESULTATER NS18:
•
•

•
•
•
•

Vi har kigget på muligheder for fast strøm, men det er ikke økonomisk bæredygtigt at gøre mere ved det nu, da festivalen skal flytte til
Eskelund i 2021.
Vi har optimeret vores generatorer og strømforbrug så meget, vi
kunne, herunder lukket ned for så meget som muligt, og efter at alle
generatorer nu er linket to og to, er det kun halvdelen, som kører om
natten.
Vi brugte 100% strømbesparende LED-lys på pladsen og så meget
som muligt på scenerne.
Vi slukkede dekorationslys og produktionslys om natten overalt, hvor
det var sikkerhedsmæssigt muligt.
Vi har målt timeværdier på hver enkelt generator.
Vi forsøger løbende gennem dialog med leverandører af materiel til at
udskifte til LED-lys. Næsten al materiel bruger allerede LED hvor det
er muligt, da det også er billigst for leverandørerne.

6. TRANSPORT
RESULTATER NS18:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. VAND
RESULTATER NS18:
•
•
•
•

Vi solgte fortsat genopfyldelige drikkeflasker til publikum. I år solgte
vi 6.902 stk.
Vi udleverede ca. 4.000 genopfyldelige drikkeflasker til frivillige.
Vi brugte fortsat vacuumtoiletter, der kun bruger 1/10 vand sammenlignet med vandtoiletter.
Vi har brugt 990 m3 vand.

93% af alle gæster ankom til festivalpladsen til fods (47%), på cykel (38%)
eller med bus (7%).
96% af alle gæsterne kommer til Aarhus i tog (25%), bus (13%), eller v.
samkørsel i bil (58% – med gennemsnitligt 2,3 personer pr bil)
Vi anvendte elbiler og cykler til intern brug, hvor det var muligt, men vi
behøver gatorer til at trække vogne m.m.
Vi tilbød fortsat ikke bilparkering i forbindelse med festivalen til publikum.
Vi opfordrede, som altid, publikum til at gå eller cykle til pladsen.
Vi instruerede chauffører i at slukke motoren og ikke holde i tomgang,
når de ventede, og i at køre sikkert med vores artister og crew.
Vi brugte, så ofte vi kunne, en eldrevet, seks-personers golfvogn internt
på pladsen til at køre artister på scenen.
Transporten mellem parkeringsområdet og til artist area blev klaret i
eldrevet golfbil.
Artisternes egne busser, lastbiler og personbiler blev fulgt på plads bag
scenen eller parkeringsområdet i eldrevet golfbil.
Vi prioriterede, som altid, lokale leverandører.

7. SAMFUNDSMÆSSIG
BÆREDYGTIGHED
RESULTATER NS18:
•
•

Vi har støttet en række organisationer (se nedenfor).
Vi har fortsat et samarbejde med Fødevarebanken om videreformidling af overskudsmad til samfundets udsatte.
Se mere under 1. AFFALD OG RESSOURCER om madspild.

PÅ NS18 HAR VI STØTTET:
•
•
•
•
•
•

The Agger Foundation med 17.875 kr.
Hjerteforeningen med 18.607 kr.
Train med 17.875 kr.
The Agger Foundation med 45.000 kr.
Barn til Barn-projektet med 45.000 kr.
Kids Aid Fonden med 48.000 kr.

DISSE ORGANISATIONER SAMLEDE PANT PÅ PLADSEN:
•
•

Red Barnet blev støttet med 48.772 kr.
Røde Kors blev støttet med 132.660 kr.

8. KOMMUNIKATION
RESULTATER NS18
•
•
•
•
•
•
•
•
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89% af gæsterne synes det er vigtigt eller meget vigtigt, at NorthSide
arbejder med bæredygtighed (NS17: 89%).
38% af gæsterne bliver inspirerede mod mere bæredygtig adfærd
også efter festivalen (NS17: 45%).
Både før, under og efter har vi haft fokus på bæredygtighed i vores
kommunikation med publikum.
Vi kommunikerede om bæredygtighed (fx pant, affaldssortering og
vandflasker) på storskærm.
På storskærmen kørte info om festivaltallerknen lavet af sidste års
ølkrus.
Publikum vurderede kommunikationen om bæredygtighed på storskærmen som det mest relevante af alle typer info der kørte på
storskærmene.
I løbet af hele 2018 har vi gennem vores bæredygtighedspartner,
Worldperfect, holdt et hav af oplæg om bæredygtighed på NorthSide.
NorthSide blev nomineret til Green Operations Award af European
Festival Award og røg videre til finalen, som én af kun seks europæiske festivaler.

9. FRIVILLIGHED
RESULTATER PÅ NS18:
•

•
•
•
•

Vi gjorde endnu mere ud af kommunikationen til de frivillige, der arbejder med bæredygtighed og ressourcer, så de bliver mere og mere
vidende på området. Særligt blev der skruet op for kommunikationen
i Ressourceafdelingen, hvilket vi især mærkede blandt de frivillige på
sorteringsstationerne.
Vi udleverede en genanvendelig drikkeflaske til alle primære medarbejdere og leverandører og alle frivillige. I alt delte vi ca. 4.000 genanvendelige drikkeflasker ud.
Vi fortsatte vores NS Talentprogram, der bringer et mindre antal frivillige tættere på organisationen. Vi gik fra 10 talenter på NS17 til 15
talenter i år.
Vi opfordrede de frivillige til at medbringe deres voucher på telefonen i
stedet for at printe den ud.
Vi serverede 100% økologisk mad til de frivillige.

10. ORGANISATION
RESULTATER PÅ NS18:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der var fælles afbryder på alle stik, så lys og alle tilsluttede maskiner blev
slukket, når kontoret lukkede.
Vi benyttede elsparepærer eller LED-belysning, hvor det var muligt.
Vi brugte udelukkende miljø- og FSC-certificeret kopi- og toiletpapir.
Vi brugte udelukkende miljømærkede rengøringsmidler
(mærket med Blomsten eller Svanen).
Vi sorterede affald i papir, pap, glas, metal, batterier, som minimum
svarende til Aarhus Kommunes sorteringsordning.
Vi reducerede madspild fra frokostordning vha. nyt bookingsystem.
Vi har så vidt muligt købt økologisk mad til frokostordningen på kontoret, og vi købte selv ind og lavede frokost, hvilket har mindsket madspild
betydeligt.
Vi nedsatte CO2-forbruget ved at indføre mere vegetarisk mad.
Vi valgte vand fra hanen frem for kildevand på engangsflaske.
Vi stillede krav til leverandører og samarbejdspartnere om øget miljøbevidsthed.

Foto: Jonas Svendsen

11. DOKUMENTATION
RESULTATER NS18:

•
•
•
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Vi indsamler forbrugstal fra alle leverandører.
Vores samarbejdspartner, FSC Danmark, går rundt til alle stadepladsholderne og dokumentere andelen af bæredygtig engangsservice.
Vi har udarbejdet et opsamlingsdokument til forbrugstal, data
og historier.
Vi testede løbende dokumentation af sorteringsprocenten og indleverede
mængder for brugerne af en af containerøerne via en ressourcebod.
Alle stadepladsholdere har leveret dokumentation for deres økologiindkøb.
Sammen med Epinion lavede vi en publikumsundersøgelse efter festivalen,
hvor vi blandt andet spurgte til gæsternes brug af transportmidler og
holdning til bæredygtighed. Der var lige knap 5.000 respondenter.
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•
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Vinder af
Best Medium-Sized Festival
til European Festival Awards

