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Forskning & Markedsføring 

 

Affaldsplastik fra vores husstande 
 

Introduktion 

Vi på Team Fanatic har valgt at arbejde med genanvendelse af plastikaffald forstået som almindeligt 

plastik og mikroplastik fra dagligvarer.  

Teamets løsningsforslag bygger på genanvendelse af såvel plastikaffald fra husholdningen samt 

genanvendelse af det opsamlede mikroplastik, der opfanges ved at indsætte filtre på 

rensningsanlæg inden spildevandet ledes ud i havet. 

 

Indledning 

Vi har valgt at fokusere på plastik, da vi har set en del billeder af fugle, fisk og havskildpadder, der 

er viklet ind i plastik eller ligefrem er døde af at spise plastik. Vi har set film og læst om fødevarer 

herunder fisk, der indeholder mikroplastik i form af fibre. Mikroplastik ophobes i fødekæden via de 

fødevarer vi spiser, det vand vi drikker, de hygiejne produkter i form af cremer vi bruger, de klude 

vi gør rent med og ikke mindst det tøj vi går med. 

Vi mennesker har en størrelse så vi ikke direkte dør af spise mikrofibre fra plastik, men hvad sker 

der med os på længere sigt? Hvis samfundet ikke handler på plastikproblematikken ender vi med en 

miljøkatastrofe. Kort sagt hvis havet dør, dør vi. 

 

Resultater  

Vi har fundet ud af, at man kan bruge filtre til at fjerne de mikroskopiske stykker plastik, der ledes 

ud via spildevandet. Filtrene vil være temmelig dyre at investere i, men filterproducenten Simas, 

som vi har interviewet fortæller, at der skal stilles lovkrav før kommunerne vil investere i filtre til 

rensning af spildevand. 

Vi foreslår filtre, fordi den opsamlede plastik kan genanvendes og sælges. 

 

Desuden kan vi blive langt bedre til at genanvende plastik fra husholdningen. Vi har derfor 

kontaktet firmaet Rubæk & Co i Stenløse, som sælger forskellige systemer til genanvendelse af 

plastik fra husstande. Et sorteringssystem koster 3000 kroner pr. husstand. 

 

Vi har sat flere familier fra Team Fanatic til at opsamle plastik. Hver familie opsamlede mindst 1 kg 

plastik om ugen ved sortering. I Slagelse kommune er der 37.187 husstande. Det betyder, at 

kommunen kunne genanvende 1.933.724 kg plastik, hvis politikerne i kommunen vedtager, at vi 

skal affaldssortere. Tænk hvor mange tons det kunne blive, hvis forretninger, landbrug og industri 

var tvunget til at indsamle til genanvendelse. 

 

Al den  indsamlede husholdningsplastik og mikroplastikken fra filtrene ved rensningsanlægget  vil 

kunne recirkuleres. Eksempelvis er næsten alt plastikken brugt til fremstilling af 

sorteringssystemerne fra Rubæk & Co produceret af genbrugsplast. Genbrugsplast kan også bruges 

til fremstilling ad dieselolie. 

 

Team Fanatic har besøgt rensningsanlægget i Slagelse, hvor vi interviewede driftsassistent Lillian 

Wismann. Lillian fortalte, at der dagligt løber 8-10.000 m3 vand igennem rensningsanlægget. Alt 

under 3 millimeter ryger lige igennem filtrene. Vi spurgte om muligheden for at sortere mikroplastik 

fra spildvandet. Teknisk er der muligt, men dyrt fik vi at vide. Kommunen vil først gøre det, når det 

bliver et lovkrav. Lillian Møller forklarede, at filtre til at opsamle mikroplast skulle placeres yderst i 

renseprocessen ved udløbsvandet. Filtrene skulle være membranfiltre, der kan filtrer helt ned til 1 

my. 

 

Vi har interviewet Al Yavuz fra Erhvervs- Plan og Miljøudvalget om, hvorfor vi ikke affaldssorterer 

plastik i husholdningerne og sætter filtre til opsamling af mikroplastik på rensningsanlægget. 

   

Vi spurgte ligeledes politikeren om, hvorfor Slagelse ikke bliver foregangskommune i genanvendelse 

af plastik fra husholdningerne? 
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Vi ville også gerne vide, hvorfor der ikke stilles lokale krav om anvendelse af filtre, der kan opfange 

mikroplast ved rensningsanlægget? 

 

Ali Yavuz var meget hjælpsom og var faktisk meget overrasket over mængden af plastik der ledes 

ud gennem rensningsanlægget.. Ali Yavuz fortalte, at han umiddelbart går ind for ideen Som med 

alt andet handler det om økonomi, og han anbefalede os at få bragt fokus på miljøproblemet, så det 

vil blive prioriteret. Vi blev anbefalet også at inddrage landspolitikere, da miljøpolitikken laves på 

Christiansborg, og udmøntes i kommunerne. 

 

Med hensyn til den tredje spand til indsamling af plastik i husstandene var Ali Yavuz faktisk positiv, 

men ønskede økonomiberegninger, så man kan overbevise andre politikere om at investeringen kan 

betale sig. Det er også vigtigt at inddrage andre kommuners erfaringer. 

 

Vi har interviewet havbiologerne Kristina Enders og Robin Lenz fra DTU Aqua i København. De to 

forskere fortæller, at alle betingelser for en massiv kemisk forurening af fødekæden er massivt til 

stede på grund af den høje koncentration af mikroskopiske stykker plastik i verdenshavene. 

 

Forskerne har påvist, at der hvert år havner mellem 5 og 15 millioner tons plastik i verdenshavene.  

De mikroskopiske plastikstykker fungerer som svampe, der binder kemikalier, som oliestoffer, 

brommerede flammehæmmere og ftalater altså blødgøringsmidler fra plastindustrien.   

Meget ad dette plastik er så småt, at det kan optages af dyreplankton, og derved indgå i 

fødekæden. På den måde kan mikroplastik blive små kemiske missiler, som vi alle før eller siden 

optager i kroppen via vores føde. 

 

Afslutningsvis kontaktede vi Særlig Rådgiver i Miljøministeriet, Morten Flindt for at blive kloge på 

hvad Miljøministeriet mener om problematikken.  

 

Her fortalte Morten Flindt, at Miljøministeriet er i gang med at færdiggøre en rapport om 

Mikroplastik og dets effekt på miljøet. Rapporten redegør for al  tilgængelig viden der er om 

mikroplasten.  

Når rapporten er udfærdiget, vil der fra Miljøministeriets side blive udarbejdet forslag til en 

kommende lovgivning om mikroplast. 

Rapporten offentliggøres inden for den næste måneds tid. 

 

Team Fanatic har siden den regionale finale henvendt sig til Miljøministeriet, som har svaret at 

rapporten påviser følgende:  

“Mikroplast er påvist i organismer på alle niveauer i den marine fødekæde såvel som i vand og 

sediment. Der er potentielt tre typer af skadelige virkninger af mikroplast: (1) fysiske virkninger 

relateret til indtagelse, (2) toksisk respons fra frigivelse af farlige stoffer i plasten og, (3) toksisk 

reaktion på forureningsstoffer, der er adsorberet til mikroplasten. Selvom størstedelen af det 

mikroplast der er i spildevand ender i spildevandsslam, er renseanlæg en vigtig potentiel kilde til 

udledning af mikroplast i havet. 

De områder hvor mest mikroplast i miljøet kommer fra er nedslidning af bildæk, maling, vejstriber, 

tekstiler m.m.” 

 

 

Markedsføring 

Vores markedsføringsstrategi bygger på den udarbejdede film, som vi dels vil bruge i pitten men 

også ved fremlæggelsen. Filmmediet taler til unge mennesker på vores egen alder. Det er vigtigt, at 

vi får gjort vores generation bevidste forbrugere. Vi har ladet os inspirere af statens OBS-film 

Oplysning Borger Samfund. Vi har fået en vores lærere til at speake og har benyttet os af en af de 

kendte elever fra dansk TV2’s kendte tv-serie om børn født i år 00 - ”Årgang 0” Stefanie. Vi har 

måtte lave filmen om nogle gange, fordi vi ikke var præcise nok i vores budskab.  

Filmmediet har vi arbejdet med på 8. årgang sammen med professionelle filmfolk fra Next, hvilket 

vi har lært rigtig meget af. 

Målgruppen er helt klart unge mennesker. Vi har bevidst gået efter det kendte i Stefanie for at 

trænge igennem med budskabet. Stemningen er faktuel og oplysende. 
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Løsning og konklusion 

Affaldssortering – genbrug af plastik – filtre til opsamling af og genanvendelse af mikroplastik. 

Hvis vi ikke handler dør havene! 

 

Kilder: 
Artikel i Aktuel Naturvidenskab 2 2015 En verden fuld af plastik 
Et forskerhold fra DTU Aqua Kristina Enders og Robin Lenz 
Grundlæggeren af Plastic Change Henrik Beha Pedersen 
Salgs og marketingschef for Simas Filters Peter Rebsdorf 
Driftsassistent på Slagelse Rensningsanlæg Lillian Wismann 
Drifts- og projektchef Anders Becker Eriksen Rubæk & Co 
Politiker Ali Yavuz Socialdemokraterne, medlem af Miljøudvalget og Grundvandsrådet. 
DR’s Nyhedsarkiv  
Politikkens arkiv 
Miljøstyrelsens rapport om mikroplastik, november 2015: “Microplastics - Occurrence, effects and sources of releases 
to the environment in Denmark” 
 
Forskellige typer af plast: 

http://www.plast.dk/Fakta/Det-lille-plastleksikon/Det-Lille-Plastleksikon-Indhold/index.aspx/ 

Hvordan laver man tasker ud af plastposer: 

http://susanne-gustafsson.dk/sy-trendy-tasker-i-sorthvid-og-lille-smule-neon/ 

Hvordan laver man poserne:  

http://www.genbrugblirguld.blogspot.dk/p/tasker.html 

Nyttig PDF til genbrug af plastik 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UHAkKeLxVmYJ:www.frederiksberg.dk/~/med

ia/Forside/Virksomhed/Affald-og-miljoe/Affald-

Genbrug/PDF/Faktaark/Plast.ashx%3Fla%3Dda+&cd=4&hl=da&ct=clnk&gl=dk 

Information om blød PVC 

http://www.affald.dk/da/ungdomsuddannelser/plast/artikler/447-blod-pvc-uu.html 

Hvad PVC er:  

https://da.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid 

Firma der indsamler PVC: 

http://wuppi.dk/ 

Hvad er plastik?:  

http://www.plast.dk/Fakta/Hvaderplast/ 

God info om PVC: 

http://www.bofa.dk/fundanemt/files/skoletjenesten/PVC.pdf 

Hvilke typer plast findes der?: 

http://www.plast.dk/Fakta/Hvaderplast/Hvilke-typer-plast-findes-der/ 

Mere info om PVC: 

PVC.DK 
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Teknologi 

 

Indledning  

Vi har i år bygget robotten mindre og mere avanceret. De tidligere år har vi sat værktøjerne oven 

på grundrobotten, hvorimod i år sætter vi grundrobotten oven på værktøjerne. Det gør det muligt 

at bygge de forskellige værktøjer specielt til de forskellige opgaver. Grunden til dette valg er at vi 

de forrige år har brugt meget tid på skift af motorerne i pitten. Ved bygning af værktøjerne startede 

vi med at gå banen godt igennem. Det gjorde vi ved at finde ud af hvor mange opgaver vi kunne 

løse uden at skulle tilbage i pitten. Dvs. vi vil løse så mange forhindringer som mugligt, uden at 

skifte værktøj og selvfølgelig på kortest tid. Dette har vi erfaret fra forrige år, at jo mere robotten 

selv skal gøre, desto bedre i forhold til fejlkilder. 

 

Resultater, løsninger og konklusion 

 

Grundrobotten 

 

 
 

Billede af grundrobotten 

 

Grundrobotten er designet så kompakt som muligt for at skulle fylde så lidt på værktøjerne som 

muligt. Grundrobotten er udstyret med forskellige teknologier: (Se ovenstående billede)  

1. Tryksensor 

Tryksensoren har det formål at i stedet for at man skal vælge hvert program på klodsen, så 

trykker man bare på tryksensoren, også kører den det pågældende program som den skal 

køre.  

2. Farvesensor 

Når der er blevet trykket på tryksensoren vil robotten køre det program som der passer til 

værktøjet. Farvesensorens formål er derfor at ’skanne’ hvad værktøj den sidder på. Det gør 

den ved at skanne farven under den da hvert værktøj har sin unikke farve, og klodsen så 

derfor kan se hvad hvilket værktøj den sidder på. 

3. Motorerne 

Den del der får mekanikken på værktøjerne til at bevæge 

sig. 

Dvs. at hvert værktøj bliver bygget fra bunden med hjul og 

’karosseri’, så grundrobotten lige er til at sætte i værktøjet. 

Dette formindsker tiden gevaldigt i forhold til pit-skift. På 

billedet til højre kan der ses den del på værktøjet grundrobotten 

dockes ned i. I højre side på  

 

 

 

 
 

Billede kørsel 1 der viser den 
unikke farve og 

sammenkoblingsmodulet 
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1. Kørsel 

 
 

Billede af 1. kørsel og hvilke opgaver den løser 

 

1.  Kørsel er designet til at køre ud, skubbe toilettet ud af bygningen, vælte og gribe brygningen og 

tage toilettet med tilbage. Her bliver kun brugt en motor til at trække værktøjet da den bare skal 

køre lige ud. De to andre motorer bliver brugt til at løse opgaven. Værktøjet er designet som en 

stor bakke til at gribe bygningens dele. Dette værktøj var mere eller mindre en prototype som 

virkede over alle forventninger.  

 

2. Kørsel 

 

 
 

Billede af 2. kørsel og hvilke opgaver den løser 

 

2. Kørsel er designet til at køre ned og få fat i skildpadden og plastikposen. Samtidig med dette, 

kører den over til komposten og udløser den. Efter det køre den over til den sorte container, smider 

de sorte affalds klodser ned i containeren, og får metan tankene med tilbage. Armen der skal fange 

metan tankene bliver udløst ved hjælp at pneumatik, så når robotten er nede ved containeren 

udløses armen på automatisk vis. Efter det kører vi tilbage og bakker op af komposten for at tage 

selve komposten ved hjælp af en envejsport. Vi har målt det af så de passer de sekunder det tager 

for den af få komposten ud passer til tiden vi bruger ved affalds kontaineren. Dette værktøj er der 

blevet brugt meget tid på, og der er sket meget fra første prototype til endelige løsning. 
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3. Kørsel 

 

 
 

Billede af 3. kørsel og hvilke opgaver den løser 

 

3. Kørsel er designet til klare alt på nordsiden af banen. Dvs. lastbilen med gul container på ladet i 

øst, metantankene i lastbilen og fabrikken, få plastikposen ud af sorteringsmaskinen, aflevere 

manden/kvinden ved sorteringsmaskinen, sætte motoren i bilen og få legetøjsflyet med tilbage i 

pitten. Lastbilen bliver skubbet frem af robotten, og når lastbilen står ud for fabrikken (Der bruges 

farvesensor til at registrere den sorte streg imellem fabrikken og sorteringsmaskinen), kører der en 

arm ned og afleverer begge metantanke. Derefter kører robotten langsomt frem, så lastbilen får 

den gule container på ladet. Imens dette sker, får armen der tidligere kørte ned fat i plastikken fra 

sorteringsmaskinen ved hjælp af en envejsport, herefter kører armen op/tilbage. Efter her kører 

robotten frem imens en lift kører ned over lastbilen (manden bliver afleveret) og får fat under den 

(det er en pneumatisk mekanisme som får fat under lastbilen), så lastbilen kan løftes over den lille 

forhindring. Imens lastbilen bliver afleveret nede i østområdet har robotten fået fat i legetøjsflyet 

ved hjælp af en envejsport. Da vi udløste pneumatikken udløste vi et stempel som trækker sig 

tilbage for at udfoldede vores arm ved hjælp af elastikker, derudover svinges plastikposen op, så 

der er plads til at aflevere motoren. Vi kører så hen til bilen og sænker motoren ned i den. Efter det 

kører vi tilbage til basen. 

 

4. Kørsel 

 

 
 

Billede af 4. kørsel og hvilke opgaver den løser 

 

Kørsel 4 er den sidste kørsel. Den kører ud med dyrene, og tager flyet i fabrikken. Vi kører ud til 

flyet og udløser den ved at skubbe løkken ud. Vi bakker så tilbage og tager flyet med ved hjælp af 

en envejsport. Envejsporten gør at flyet kan komme ind, men ikke ud igen. Derefter kører vi ned til 
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cirklen med alle dyrene og ligger dem der ned ved hjælp af et tippelad. Til sidst kører vi hjem igen 

med flyet. 

 
Billede af programmeringen 

 

Programmeringen består af et loop der kører hele tiden. Det gør det nemmere for os, for vi ikke 

skal vælge vores program under kørslen, det gør dette loop for os.  

 

Det programmet gør er at den bliver ved med at køre loopet indtil vi trykker på 

forgreningen(tryksensoren). Programmet tjekker om det er sandt, og hvis det er, går den ind i 

farvesensor forgreningen. Farvesensoren læser farven på det værktøj der kører og kører 

programmet svarende til farven. Efter det har kørt går den tilbage til loopet hvor den venter på at vi 

trykker på knappen. Det gør også at hvis vi har brug for at køre programmet igen, kan vi bare 

trykke på knappen og så kører det. Vi har i alt fire forskellige programmer med hver sin farve.  

Selve programmeret kører på tankstyring til at køre lige ud, da motorerne skal køre hver deres vej 

for at køre lige ud. For at dreje bruger vi en af motorerne eller tankstyring. Tankstyringen bruger vi 

hvis den skal dreje rundt om sig selv. 

Vi har komprimeret programmet ned til en blok med hjælp fra min-blokbygger, det gør det mere 

overskueligt, og pænere at se på. 
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Samarbejde 

 

Lego holdet ligger som udgangspunkt i faglig fordybelse. Det betyder at i år var vi 32 elever der 

startede på holdet. Det er selvfølgelig alt for mange så derfor måtte dele os op i to hold. Et hold for 

7. klasserne som kaldte sig team Divity. Den anden halvdel var for 8. og 9. klasserne som kaldte 

sig Team Fanatic. Rigtig mange af de elever som startede kunne ikke bruge ekstra tid til opgaverne 

uden for skoletiden. Efter første faglig fordybelses periode stoppede de fleste 7 klasser, og vi gik 

tilbage til et hold igen, denne gang for 7-8-9 klasserne. Vi tog navnet Team Fanatic, og vi er nu 14 

elever. Vi har også arbejdet i skoletiden, hvor undervisningen har været aflyst.  

Det er et stort hold, en af udfordringerne har været at alle ikke har haft noget at kunne arbejde 

med hele tiden. Vi har delt os op i to hold, et hold som forsker og et hold som arbejder med 

robotten. Senere har nogle af forskerne og robot-byggere lavet pitten. Men selvfølgelig på en måde 

så alle har kendskab til hinandens arbejde, så der kan diskuteres til hvordan det bliver bedre. 

Vi har været her på skolen rigtig mange timer, så derfor har vi fået et godt sammenhold på tværs 

af alle årgangene. Vi har spillet rundbold, vi har haft nogle snakke hvor alle bød ind med idéer til 

vores projekt, vi arbejdede flere aftener til sent hvor vi alle spiste pizza og havde nogle hyggelige 

stunder. 

Drengene (Pigerne var også inviteret, men de tog tidligt hjem da deres interesser for computerspil 

er minimal) på holdet gik sammen 2 gange efter skole, og holdte et lan party hvor vi spillede 

computerspil og snakkede sammen. 

Vi har flere lørdage og søndage mødtes, hvor vi har arbejdet med projektet og detaljer på kørslen. 

Vi har haft meget fokus på at samarbejde godt, både med projektet og robotkørslen. Hvis der er 

noget vi kunne gøre bedre, ville det være at vores timer skulle ligge anderledes end de gør nu.   

Det har været rigtig svært at få samlet alle, fordi at vi kun har lego i faglig fordybelse som kun er to 

timer om ugen. At arbejde over disse to timer har været rigtig svært da der tit er én eller flere der 

har skulle noget andet. Det har resulteret i at holdet har sjældent været 100% fuldtal når der har 

skulle arbejdes.  

En af fordelene ved at der er elever fra 9. klasse på holdet, er at dem fra 7. klasse kan få hjælp, 

tips og tricks til hvordan de skal gøre det næste år. Dette er en god ting pga. det er en hurtig måde 

at lære de forskellige metoder, af de forskellige 9. klassere og 8. klassere. Grunden til at dem fra 7. 

klasse skal lære alle metoderne er fordi næste år er de meget erfarne fra 9. klasse ikke på holdet 

længere og så skal dem fra 7. og 8. klasse jo kunne finde ud af både af at bygge, programmere og 

forske.    

 
 

Billede Team Fanatic 

Billede af Team Fanatic 


