
DFD UPCY FROTTÉKLUDE - DAGSORDEN

Kort præsentation af mødedeltagerne

• Kort film DFD frottéklude

• Cirkulær økonomi

• Proces, kassation og livscyklus

• Beregninger ift. forbrug

• Beregninger ift. økonomi

• Arbejdsgange rengøringspersonale papir vs. Frotté 

• Certificeringer DFD

• Resultat af pilotprojektet på Rådhuset

• Beslutning og evt. videre forløb



DFD UPCY - HÅNDFROTTÉ



CIRKULÆR ØKONOMI

• Erstatte engangsartikler med flergangsartikler 

• Anvende udtjente artikler så intet går til kassation/forbrænding

• Levetidsforlænge og upcycle tekstiler så de kan anvendes igen

• Reducere miljø- og klimapåvirkning i de processer hvor 
produkterne anvendes (eks. rengøring og håndaftørring)



PROCES, KASSATION OG LIVSCYKLUS - HÅNDFROTTÉ

• 1. liv Frottéhåndklæde til hotellerne - gennemsnitligt ca. 100 - 200 vaske svarende til en 
levetid på 5 - 6 år

• 2. liv Kasserede frottéhåndklæder klippes og syes til håndfrotté, som indgår i ny cirkulær 
løsning fremfor kassation - Igen gennemsnitligt ca. 100 - 200 vaske og dermed ny 
levetid svarende til 5 - 6 år. 

• 3. liv Kasserede håndfrotté anvendes til eksempelvis møbelplader/lydisolering eller til klude i 
industrien.



FORBRUGSBEREGNING – PAPIRARK VS HÅNDFROTTÉ                         
AARHUS RÅDHUS

- 1.219.200 ark papir pr. år      ≈      15.630 stk. håndfrotté i beholdning

- 3 stk. papirark pr. 1 stk. håndfrotté v. hver håndvask

- Der estimeres i gennemsnit 3 håndvaske pr. medarbejder pr. dag 

- Forbrug pr. medarbejder pr. dag  - 9 stk. ark papir vs. 3 stk. håndfrotté



EKSEMPEL PÅ ARBEJDSGANGE VED PAPIRARK PÅ RÅDHUSET

1. bestille 
papirservietter

2. Sætte på 
plads

3. Klargøre 
rengørings-

vognen

4. Fylde  
dispensere med

papirservietter

5. Tage 
emballage, pap 

og 
overskydende 
håndklædeark 

med tilbage 

6. Sætte 
overskydende 
håndklædeark 

på plads

7. Håndtere 
affald – pap og 

emballage



ARBEJDSGANGE – VASKERIET OG AAK VED HÅNDFROTTÉ

DFD Leverer 
kludene i 

aftalt depot

Klargøre 
vogne med 

klude 

Kludene 
fyldes op på 
toiletterne

Net med 
snavsede 

klude bliver 
indsamlet

Placerer net 
med snavsede 

klude i 
container

DFD afhenter 
klude fra 

aftalt depot

Kludene 
vaskes

Kludene 
pakkes

Beholdning 
forbliver 

uændret, ned-
eller 

opjusteres



CERTIFICERINGER



RESULTAT AF PILOTPROJEKT AARHUS RÅDHUS

• Meget positive tilbagemeldinger fra brugerne

❑ ”Det kan noget” med de klude 😊

❑ Dejligt at der ikke bare genereres affald

• Meget positive tilbagemeldinger fra rengøringspersonalet

• Det er vigtigt, at der er opsat stativer/poser på toiletterne. Der tænkes i 

en mere præsentabel løsning til restaffald i stedet for den midlertidige 

løsning med en papirkurv.



RESULTAT AF PILOTPROJEKT AARHUS RÅDHUS

• Vi skal bruge vores dispensere og affaldsstativer

❑ Der bør laves en plade i rustfrit stål til hver dispenser.

• Løsningen skal hænge sammen, så der er en helhed i UPCY-produkter.

❑ Aarhus Kommune har et ønske til DFD om at lave en UPCY stofpose, 

der kan anvendes i affaldsstativerne til de brugte klude



FN-RAPPORT ENGANGSARTIKLER/FLERGANGSARTIKLER - UDDRAG



BESLUTNING OG DET EVT. VIDERE FORLØB


