
Designkoncept for madaffald
Designkonceptet er udtryk for en visuel stil, som vil danne rammen for informationen og 
kampagnerne før og under implementeringen af madaffald. Designkonceptet lægger 
op til, at kampagnen tager udgangspunkt i, hvad der skal sorteres som madaffald. 
Hver type af madaffald er et æstetisk fotografi på en ren, klar baggrundsfarve, som er 
enkel og overskuelig.

Designkonceptet har fokus på:
• Et enkelt udtryk - som understøtter budskabet ”Det er let at sortere madaffald”.
• Felter med klare, rene farver - som opdeler viden om sortering i pædagogiske 

eksempler på madaffald, som er lette at afkode både for voksne og for børn. 
Eksemplerne er derudover krydret med små sjove huskeregler.

• Kontraster - der skaber opmærksomhed i bybilledet og sammenhæng i 
kampagneelementerne.

• Æstetik - hvor affaldstyperne er fotograferet som kunstværker, så 
kampagneelementerne bliver hængt op og gemt, i stedet for smidt ud og glemt.

Designkonceptet understøtter begge budskaber, ved både at skabe opmærksomhed 
om den nye ordning, som er på vej, og ved enkelt at illustrere, hvad der er madaffald.

Smid skralden i MADAFFALD.
Så glider du ikke i den. 

Skind og ben.
Det hele kan smides i MADAFFALD.

Et æble om dagen.
Og skroget i MADAFFALD

Det er pærelet at sortere MADAFFALD 
 - i poser fra kommunen!
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Grønt er godt for øjnene.
Og bælgene går til MADAFFALD!

Skal. Skal ikke.
Skal…. i MADAFFALD!

Et æble om dagen.
Og skroget i MADAFFALD

Skind og ben.
Det hele kan smides i MADAFFALD.

Der er ikke noget muggent ved det.
Brug den grønne pose til MADAFFALD!

Tilbage til rødderne.
Og skrællerne til MADAFFALD! 

Der er ingen ben i at sortere!
Brug den grønne pose til MADAFFALD

FORKAMPAGNE MARTSKAMPAGNE

Smid skralden i MADAFFALD.
Så glider du ikke i den. 

Smid skralden i MADAFFALD.
Så glider du ikke i den. 

Skind og ben.
Det hele kan smides i MADAFFALD.

Der er ingen ben i at sortere!
Brug den grønne pose til MADAFFALD

Et æble om dagen.
Og skroget i MADAFFALD

Grønt er godt for øjnene.
Og bælgene går til MADAFFALD!

Skal. Skal ikke.
Skal…. i MADAFFALD!

Der er ikke noget muggent ved det.
Brug den grønne pose til MADAFFALD!

Tilbage til rødderne.
Og skrællerne til MADAFFALD! 

skraldebilssider

Go Cards Go Cards

skraldebilssider abribus plakater

skraldeposer

køkkenplakat
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Smid skralden i MADAFFALD.
Så glider du ikke i den.

Der er ingen ben i at sortere!
Brug den grønne pose til MADAFFALD

Der er ikke noget muggent ved det.
Brug den grønne pose til MADAFFALD!

Skind og ben.
Det hele kan smides i MADAFFALD.

Et æble om dagen.
Og skroget i MADAFFALD

Skal. Skal ikke.
Skal…. i MADAFFALD!

Tilbage til rødderne.
Og skrællerne til MADAFFALD! 

Grønt er godt for øjnene.
Og bælgene går til MADAFFALD!

Intro (Her på Frb.) osv. Nem dolesti voluptat. Quo et dus et fugia dem restium invelliquam atur, omnia 
aut quias re dolorec temporeperio ipit pari oditatem arum soluptiatur sed magnis nemolorese cusdae 
idipsum incipidipis aturitissi utessum quae. Ut mi, ipis aut liati nimoluptatet pratio. Evernam, te es unt 
prat porectota quos aborecusapel il ium, nos molorerum lignatur?

Hvordan sorterer du madaffald?
Tekst og ikoner (Kurv, poser, container) Offi cid ut enduciis mil mag-
nimi, occusam, ea nullaudae veniend anitibus que simentiusci cupis 
et eiunt alignatiorro mo que aspis nonet am, totas voloreris digende 
voluptatia veliquo offi ciis exces ut oditiae parum quiatur resenda 
doluptati

Hvad kan du sortere til madaffald?
Der er ingen grænser. Alt kan smides i den grønne pose

+ Madrester – rå og tilberedte

+ Kød, ben, fjerkræ, fi sk

+ Ost, pålæg, æg, æggeskal

+ Ris, pasta, kartofl er

+ Brød, kage, mel, gryn

+ Frugt, grønt, skræller, skaller

+ Te, kaffe, grums, fi ltre

+ Køkkenrulle brugt i køkkene

Hvorfor sorterer vi madaffald?
Dit madaffald bliver til gas og gødning. Nem dolesti voluptat. Quo et dus et fugia dem restium invel-
liquam atur, omnia aut quias re dolorec temporeperio ipit pari oditatem arum soluptiatur sed magnis 
nemolorese cusdae idipsum incipidipis aturitissi utessum quae. 

DET ER PÆRELET AT SORTERE MADAFFALD  

 Nem dolesti voluptat. Quo 
et dus et fugia dem restium 
invelliquam atur, omnia aut 

quias re dolorec temporeperio 
ipit pari oditatem arum solup-
tiatur sed magnis nemolorese 

cusdae idipsum incipidipis 
aturitissi utessum quae. 
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madaffaldskurv

madaffaldskurv-label

MADAFFALD

+ Madrester – rå og tilberedte

+ Kød, ben, fjerkræ, fi sk

+ Ost, pålæg, æg, æggeskal

+ Ris, pasta, kartofl er

+ Brød, kage, mel, gryn

+ Frugt, grønt, skræller, skaller

+ Te, kaffe, grums, fi ltre

+ Køkkenrulle brugt i køkkenet

køkkenplakat

Go-Cards eller postkort til Grønne Dage Go-Cards eller postkort til dialogarrangementer

Plakater i info-standere

”Startpakke”

Info-tæppe på skraldebiler Fortsat info-tæpper på skraldebiler

Designkoncept for madaffald
Her er skitser af produkter, som kan produceres indenfor designkonceptet. 
Vi har endnu ikke fastlagt, hvilke typer madaffald, vi vil fokusere på i kampagnen. 
Madaffaldstyperne vil kunne vises enkeltvis eller kombineres til plakater.

Designkonceptet er udviklet i samarbejde mellem Miljøkontoret i By- og Miljøområdet og det frederiksbergske bureau Relevans.
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