
Hvordan kan vi samarbeide med 

lokale festivaler og 

arrangementer for at de skal bli 

mest mulig miljøvennlige?

Kan vi bruke disse arenaene til å 

nå ut til folk med miljøbudskap?

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer.html?id=547992


Bakgrunn for prosjektet

 Festivaler og 

arrangementer er både:

• Steder hvor mange 

mennesker samles for å 

oppleve noe nytt

• Steder hvor det genereres 

mye avfall



Bakgrunn for prosjektet

 Hvordan kan vi bidra til:

• At disse samlingsstedene 

inspirerer folk til gode 

miljøvaner?

• At miljøbelastningen fra 

arrangementer blir mindre, 

og at avfallshåndteringen 

skjer på mest mulig 

miljøvennlig vis?



Samarbeidspartnere

 Framtidens byer

 Øyafestivalen

 Renovasjonsetaten (Oslo)

 Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (AHO)

 Andre festivaler og arrangementer?



Øyafestivalen

 En av Norges største 
musikkfestivaler: 4 dager, 16.000 
besøkende hver dag, over 200 band, 
Middelalderparken i Oslo.

 Miljøfokus siden 2001: Innkjøp, 
resirkulering, økologisk mat, 
Miljøhåndbok…

 Samarbeid med Framtidens byer –
hvordan få andre arrangementer til å 
øke sitt miljøfokus?

 Samarbeid med Renovasjonsetaten -
hvordan bruke Øyafestivalen til å 
fremme nytt system for 
kildesortering av plastemballasje og 
matavfall i Oslo?



Arkitekt- og designhøyskolen AHO

 Utdanning i arkitektur, 

industridesign, 

landskapsarkitektur og 

urbanisme. 600 studenter og 100 

ansatte. 

Masterstudenter på kurset 

”Systems oriented design” 

 Analyse av systemet og forslag 

til forbedret design 

 Avfallsinstallasjon som 

kombinerer praktisk 

kildesortering og innovativ 

kommunikasjon mot publikum…



Et sted hvor publikum kan kildesortere 

og få miljøinformasjon



Som kan brukes og gjenbrukes på 

mange festivaler og arrangementer



- Innkjøp

Et blikkfang som aktiviserer publikum



Enkle grep kan gi stor effekt

http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw&feature=related


Veien videre…

 Søkt finansiering fra Miljøverndepartementet

 Skal bygges vår/sommer 2010, Øyafestivalen pilot 
for uttesting av installasjonen 10-14. august 2010

 Plan for eierskap og drift

Arbeid for å få lokale festivaler og arrangementer 
til å booke installasjonen – inkludert å få flere 
arrangementer til å gjennomføre flere miljøtiltak 
som resirkulering

 Interesse i flere Framtidens byer???


