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Rodkjær Event er…

Et landsdækkende eventbureau med 23 år på bagen, der laver unikke corporate events 

og kreative dekorationer. 

Rådgivere, designere, projektledere, dekoratører, teknikere - i alt 9 gode mennesker med 

humor og holdning. 

Ambitiøse på vores kunders vegne, vi udfordrer og inspirerer til at skabe events, der 

styrker relationerne mellem mennesker. 

Kendte for at levere gennemtænkte og gennemførte b2b event-løsninger med fokus på 

cirkulær økonomi.
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Specialer 

Fejringer
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kundeoplevelser 

og 
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dekorationer
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Vores ydelser
Rådgivning Design Projektledelse

Produktion Eksekvering Evaluering



“
“

Grundfos ønsker at gøre en 
forskel i verden, og 
bæredygtighed er en del af 
alt, hvad vi gør
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FNs 17 verdensmål
Som den største producent af pumper i verden er der i Grundfos et særligt fokus på verdensmål 6 (rent vand og sanitet) og 
verdensmål 13 (klimaindsats). Energiforbruget er en væsentlig årsag til klimaforandringer, og det handler om at bringe det forbrug 
ned. 

I Rodkjær Event har vi særligt fokus på cirkulær økonomi, verdensmål 12 (ansvarlig forbrug og produktion). 

I samarbejdet om FOSTIVAL omfavnedes i fællesskab verdensmål 17 (partnerskaber for handling). Og øvrige verdensmål som 
eksempelvis nummer 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) samt mål 4 (kvalitetsuddannelse) blev også omfattet af indsatserne.



Mad og drikke 
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Klimabevidst mad fra Madmedomtanke
Indsats: 

Medmedomtanke er grønne i tanke og handling. De navigerer efter smag og kvalitet, og vælger 
råvarer med omtanke. Omtanke for smagen, sæsonen, det lokale, dyrene og miljøet. 
Medmedomtanke har altid fokus på at træffe bæredygtige valg.  

Særligt ved Fostival: 

Alle retterne blev tilberedt fra bunden 

Fisken var fra Strandby 

De håndpillede rejer var MSC-certificerede 

Kødet var velfærdskød 

Kolonialvarer, mejeri og grøntsager var overvejende økologiske 

Vegetarisk forret på hovedmenuen 

Veggie-menuen med hele tre ekstra vegetariske retter 

Kun en enkelt ret med oksekød på menuen og ellers bestod kødet af de mindre klimabelastende 
alternativer gris, kylling og fisk. 

I madboderne overproduceredes ikke, men vi lod maden sælge ud for at minimere madspildet. 

En del af overskudsmaden blev serveret for crewet dagen efter 

Resultat: 

Gæsterne fik sund, frisk og veltillavet mad med omtanke for både livet i havet, livet på land og 
klimabelastningen. 

Rodkjær Event samarbejde med DAKA ReFood, som omdannede madspild (skræller, ben og 
overskydende mad) til biogas. Resultatet af sorteringen ses på næste side.



Madproduktionen til de 
5.500 gæster resulterede i 
4 tons madaffald, som blev 

sendt til Daka ReFood. 
Genanvendelsen gav biogas 

til opvarmning i et dansk 
gennemsnitsparcelhus i 148 

dage.  

Madaffald & Daka ReFood 

Og derudover var 
der gødning til 6,5 
tons gulerødder.

Alt i alt gav 
genanvendelsen til biogas 

en C02-besparelse på  
mere end 1 ton.
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Genkrus
Indsats: 

For at minimere forbruget af engangsplast blev 
Genkrus valgt til drikkevarer. I alt blev brugt 26.886 
Genkrus, hvoraf 11% indgik i et samlet svind. 

Krusene: 

Kan bruges 41 gange, 

Er ved 3. gangs brug en mere bæredygtig 
løsning end engangskrus målt på CO2-udledning 
i produktion og anvendelse.  

Medregnes vask er det ved 4. gangs brug. Fragt 
af krusene har til sammenligning kun lille 
betydning for den samlede udledning grundet 
stationær energieffektiv vaskelinje. * 

Resultat: 

Hver gæst brugte i gennemsnit 4 krus. 

Genkrus udgjorde 8,79% af genbruget fra den 
samlede sortering, hvilket viser, at den indsats i sig 
selv var et væsentligt bidrag til statistikken.

*  De konkrete udregninger fra Genkrus er fra Hope Solutions UK, og bekræftet af FORCE Technology DK og Österreichisches Ökologie-Institut 
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Vandposter
Indsats: 

3 vandposter på pladsen gjorde det muligt 
for både gæsterne til festen og crewet 
gennem hele produktionen at vælge 
postevand i stedet for kildevand. 

Resultat:  

I opbygningen og under nedtagningen - i alt 
i 10 dage - forsynede vandposterne de ca. 
100 medarbejdere på pladsen med vand i 
medbragte drikkedunke.



Design, indkøb 
og produktion 



Dekorationer
Indsats: 

Vi har et stort fokus på levetidsforlængelse, design for disassembly og 
upcycling i vores dekorationsudlejning. Det betyder at vores 
dekorationselementer kan leve og genbruges længst muligt, og når 
materialerne ikke længere kan anvendes i deres indkøbte funktion, 
genbruges de som oftes via nye specialdesigns. 

Resultat: 

Alle Rodkjær Events dekorationer fra arrangementet har enten tidligere 
været - eller er senere blevet - genbrugt ved nye events. Dette har 
minimeret mængden af ressourcer til genanvendelse og forbrænding.
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Engangsservice 
Indsats: 

Valg af engangsservicen var også en bevist indsats. Men det er en kompliceret affære at gøre det rigtige.  

Servietterne var lavet af genbrugspapir  

Sugerør af FSC-mærket papir 

Den øvrige service primært af bionedbrydelige materialer eller havde en coating, der gjorde, at det ikke var 100% 
biologisk og dermed ikke kunne smides med madaffaldet. 

Forskellen på bionedbrydelige og komposterbare materialer 

I Danmark er meget stor forskel på, om materialerne er komposterbare eller bionedbrydelige - og så alligevel ikke, 
når de har været i kontakt med fødevarer.  

Bionedbrydelige materialer kan være en god løsning i de dele af verden, hvor meget affald ender i naturen, fordi 
de kan nedbrydes i naturen over lang tid, hvilket plastik ikke kan. I Danmark kategoriseres bionedbrydelige 
materialer ganske anderledes, fordi nedbryningsprocessen i praksis er meget lang, da bakterierene ikke findes i 
tilstrækkelige mængder i naturen. Og vi har endnu ikke fundet en løsning til at genanvende de bionedbrydelige 
materialer. Det bedste man kan sige om bionedbrydelige materialer fra et dansk perspektiv er, at de ikke har 
kostet det samme i co2-udledning i produktionen, som plast ville have gjort. Men vi kan i Danmark endnu kun 
brænde dem. Så de ender altså deres liv på samme måde som plast.  

Komposterbare materialer kan komposteres i nogle specialdesignede reaktoranlæg, som der findes ganske få af i 
landet. Her gennemgår de en forgasningsproces. Daka ReFood er ikke ét af dem. Men i Danmark står der stadig 
en lovgivning i vejen for, at man må neddele de komposterbare materialer sammen med fødevarer.  

Og derfor måtte vi sortere al engangsservice fra til restaffald, uanset materialet.   

Resultat: 

Vægten på det samlede restaffald var 2,9 tons, hvoraf engangsservice var en betydelig del af statistikken, uden at 
vi kan dokumentere den præcise andel.



Affald og 
ressourcer 



“
“

Den affaldsmæssige nøgleopgave 

Design af en affaldshåndtering med afsæt i 
cirkulær økonomi, der sikrer en genbrugs- og 
genanvendelsesgrad af ressourcerne på 60% 
ved Grundfos’ 75-års jubilæumsfejring.
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Affaldsfraktioner 
I alt sorterede vi affald i 15 faktioner på Fostival. 

På pladsen blev sorteret i 4 fraktioner: 

1. krus 

2. madaffald 

3. pant 

4. engangsservice/restaffald 

I teltet blev sorteret i yderligere 11 fraktioner: 

5. jern/metal 

6. glas 

7. papir 

8. pap 

9. blød plast 

10. hård plast 

11. elektronikaffald 

12. træ 

13. tekstiler 

14. batterier 

15. elpærer
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Affaldssortering - Recycle Service Stations
Resultat: 

Sortering affald i 15 fraktioner, hvilket blev 
gennemført under hele opbygningen, under 
eventen og til vi forlod pladsen ryddet.  

9,65 tons affald blev sorteret - heraf 2,9 tons til 
rest - dvs. 527 g. restaffald pr. gæst. 
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Resultat: genbrugs- & genavendelsesgrad
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Resultat: 2 tons CO2 besparet



Samfundsmæssig 
bæredygtighed 
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Støt de lokale

Indsats: 
Idet Fostival blev afholdt lokalt i Bjerringbro Idræts & 
Kulturcenter, dryssede der flere opgaver af på de lokale - både 
foreninger og lokale håndværkere. 

Duelund planteskole - danske blomster i sæson  

Den lokale vvs’er  

Den lokale elektriker 

Leje af køreplader  

Leje af rendegraver 

Håndboldklubben  

Fodboldklubben 

Rideklub fra nabokommunen 

Resultat:  
Foreningernes gode arbejde blev honoreret økonomisk, og 
støtten til klubberne kom spillere, klubber og lokalsamfund til 
gode.
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Kvalitets(ud)dannelse 
Indsats: 
FGU (Forberedende Grunduddannelse) er et nationalt tilbud til unge, som står 
uden for job og uddannelse. En gruppe af unge som af mange årsager er ved 
at finde deres veje - personligt, social og fagligt. 

Resultat: 
Pladsen var ren gennem hele festivalen  

Fuldstændig sweepet kun 25 minutter efter Fostival sluttede 

For FGU Aarhus var deltagelsen, læringen og nytteværdien stor: 

Ud i “virkeligheden”, hvor koblingen mellem teori og praksis blev konkret, 
hvilket står i lige linje til skolens formål.  

Deres mangfoldige baggrunde blev inkluderet i en større sammenhæng, 
og de følte, deres indsats gjorde nytte. 

Elever med flygtningebaggrunde, fik dansk kulturoplevelse  

For skolen og eleverne gav det økonomiske honorar mulighed for at 
dyrke det sociale fællesskab 

Bæredygtighed på skemaet og oplevelsen blev efterfølgende beskrevet 
og indgik i undervisningen. 

Helt konkret læring om, at når man yder noget, får man noget igen.



Øvrige  
indsatser 
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Grøn transport til og fra Fostival

Indsats: 

Bustransport med både de 65 turistbusser og 
shuttlebusser til og fra pladsen  

Bevidst begrænsning af p-pladser ved 
Idrætsparken  

God mulighed for cykelparkering 

Samkørsel af materiel til scene, lyd, lys og 
dekorationer for at spare transportudgifter og 
dermed diesel. 
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Afgrænsede rygeområder
Indsats: 
Et skod med filter tager op til 4 år om at blive nedbrudt 
til mikroplast og indeholder så mange skadelige 
stoffer, at det skal forbrændes. 

Samling af rygerne på bestemte steder gjorde, at 
cigaretskod ikke blev spredt tilfældigt rundt på 
pladsen og trådt ned i græsset.  

Resultat:  
Intet skod-affald blev efterladt på pladsen.



Alternativ til fyrværkeri


