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Energifrås, vandspild og ophobede bjerge af skrald. Jordens 
kæmpebyer sluger ressourcer med umættelig appetit, men alge-
opvarmede huse og skyskrabere bygget af affald kan forvandle 
megapolerne fra superskurke til klodens redningsmænd.
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New York producerer hvert år  
1,5 tons affald pr. indbygger. 

Det er verdensrekord.
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E n tilfældig dag i en asiatisk by 
med 30 millioner indbyggere i 
2050. Stadig flere skyskrabere 
dominerer skylinen i mega-
byen, men det er ikke kun byens 

størrelse og antallet af indbyggere, der er 
forandret. Højhusene er ikke længere blot 
grå betonklodser iført klassisk, blankpoleret 
stål og skinnende vinduespartier. Nu  funkler 
algefyldte facader grønt i solen, mens de 
om danner CO2 fra luften til både varme, 
elektricitet og brændstof til beboerne. Inde i 
 bygningen bliver spildevandet fra toiletterne 
ført til bio anlæg i kælderen, der forvandler 
urinen til strøm og samtidig oprenser det 
beskidte vand, så det kan føres direkte 
 tilbage i  bygningen og genbruges.  Beboernes 
 affald bliver  sorteret af affalds robotter og 
ledt  videre gennem et underjordisk rørnet til 
genbrugsstationer, der sørger for, at fx 
 sodavandsflasker og  plastemballage bliver 
til nye produkter i  stedet for at ende på 
losse pladsen eller i  forbrændingsanlægget.

Sådan kan verdens megabyer  – stor byer 
med flere end ti millioner  ind byggere – 
 meget vel være indrettet om få årtier, hvis 
forskere, ingeniører og  arkitekter får held 
med at  omdanne de  hastigt voksende og 
stadig mere forure nende metropoler til 
grønne  genbrugsoaser. Ifølge FN lægger 
 verdens byer i dag beslag på bare tre procent 
af  klodens land  om råder, men står til gen-
gæld for 75 procent af udledningen af driv-
husgasser. Og i 27 af verdens nuværende 
 mega byer produceres 12,6  procent af 
 Jordens totale mængde  affald, og forbruges 
ti procent af verdens benzin    – selvom kun 
6,7 procent af klodens  befolkning lever i dem.

Overforbruget er enormt i byerne, der 
frem mod 2050 ventes at tage imod 2,5 
 milliarder flere mennesker. Den grønne 
 omstilling af den grå betonjungle er derfor 
nødvendig, hvis stadig voksende affalds-
bunker, energispild, luftforurening og andre 
af storbyernes dårlige karaktertræk ikke skal 
eksplodere i omfang. Men megabyerne kan 
ind tage en nøglerolle i kampen mod spild og 
over forbrug, hvis ekstremt genbrug og nye, 
fremsynede teknologier får lov til at slå rod 
mellem brosten og skyskrabere.

3D-printer giver plastik nyt liv
Plastaffald er et af storbyernes store spild-
problemer, og hvert år smider klodens 
by boer godt 130 millioner tons plastik ud. 91 
procent af plastikken bliver aldrig genbrugt, 
og i takt med at  milliarder flere munde skal 
mættes i fremtiden, vil flasker og mad-
emballage hobe sig op på gader og  på losse-
pladser i stadig større stil.

Heldigvis er der nye løsninger på vej, 
blandt andet fra et hold forskere fra 

AFFALD
London-skyskraber 
 opføres af beboernes 
eget skrald
Papir og sodavandsflasker erstatter armeret beton 
og nyslået stål i London Organic Skyscraper.

Beton, glaspartier og blank poleret 
stål må vige for genbrugt papir 

og plast, hvis en ny type skyskraber 
bygget af beboernes eget affald 
 bliver til virkelighed i London. 
 Høj huset  London Organic Skyscraper 
er  udtænkt af et fransk arkitektfirma 
som et bud på, hvordan fremtidens 
skyskrabere kan begrænse spild. I 
stedet for at sende affaldsbjergene 
på lossepladsen eller en genbrugs-
station uden for byen kan beboernes 

skrald – fx papir og plastikflasker – 
genbruges  direkte i konstruktionen 
af  sky skraberen, hvor det indgår i 
 produktionen af fx gulve og 
facadebeklædning.  Bygningen 
 opføres  løbende og efter  behov, 
 efterhånden som lejligheder og 
 kontorlokaler  finder ejere og  lejere. 
Tanken er at undgå at bygge en stor 
skyskraber, som ender med at 
stå halvtom og dermed spilde 
unødvendige  ressourcer.

80 flasker bliver til ét facadepanel
En kontorarbejders årsforbrug på ca. 75 kilo papir vil 
efter arkitekternes beregninger blive til to fuld- 

isolerende facadepaneler. Et årsforbrug af plastflasker på 
ca. 80 enheder kan omsættes til ét facadepanel.

Vind leverer energi
De hule rør  i det 
ydre jernskelet 

er forsynet med små 
vindmøller, som  genererer 
strøm til bygningens 
beboere. Rørene kan også 
 udnyttes til ventilation.

Skelettet er let og stærkt
Med inspiration fra Asien, hvor 
bambusrør anvendes som stillads 

under konstruktionen af skyskrabere, 
udgør tværgående metalrør selve 
 bygningens struktur. Metal stiverne er 
hule og lette, men alligevel utroligt 
 stærke, ligesom bambus.

Hus skyder løbende i vejret

 
På en kombineret genbrugsstation og 
byggeplads lige over det  beboede 

område indsamles og omdannes papir- og 
plastaffald fra bygningen. Huset opføres 
af materialerne efter behov.

75 KG 

VIND 

VINDMØLLE 

80 STK. 1 PANEL

   3D-PRINT

F A C A D E P A N E L PAPIR

PLASTFLASKER

S K E L E T

B Y G G E P L A D S

K O N T O R E R

Robotkokken APRIL 
 Robotic Chef reducerer 
madspild ved at  fremstille 
måltider fuld automatisk 
uden at spilde selv den 
mindste ingrediens.

Plast nedbrydes til olie 
ved hjælp af mikrobølger i 
såkaldte pyrowave- 
anlæg. Olien  indeholder 
monomerer  – plastens 
molekylære  byggesten – 
som kan  genbruges til nye 
 plastikprodukter.

Maskinen ProtoCycler 
omdanner genbrugsplast 
til filament, dvs. de 
 plastikfibre, der bruges 
i  en 3D-printer.

Tre andre 
løsnings-
teknologier

millioner tons  
plastikaffald ender i 
 verdens havene hvert år.  
Det svarer til, at  et 
vognlæs plastik hældes 
i  havet hvert minut.

millioner tons 
 elektronikskrot vil
finde vej til verdens 
lossepladser i 2018. 
Mængden stiger med to 
 millioner tons hvert år.

mad ender som affald årligt. Det svarer til en 
 tredjedel af den mad, der fremstilles som  fødevarer 
– nok til at brødføde ca. 3,5 milliarder mennesker.8 50 1.300.000.000 tons

K O N T O R E R
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Et stykke væk. Konstruktionen 

skal kunne konkurrere på pris 

med almindelige byggemetoder.
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mia. mennesker 
drikker vand, som 
er forurenet med 
 afføring. Det giver 
risiko for sygdomme 
som tyfus og kolera. 

af alt spildevand 
i verden løber ud i 
naturen uden at 
blive renset. I  de
fattigste lande er 
tallet 92 procent.

olympiske svømmebassiner med   spildevand 
udledes fra verdens byer hver dag.80 % 344.000 

Bilproducenten SEAT 
 tester en gæringsmetode, 
der forvandler spildevand 
til biometan. Metanen  kan 
bruges som brændstof i 
gasdrevne biler.

 Forskere fra firmaet 
Veolia har ved hjælp af 
bakterier omdannet 
spildevand til bioplasten 
PHA. Plasten er alsidig, 
ugiftig og genanvendelig. 

Bill Gates har været med 
til at udvikle såkaldte 
 omniprocessor-anlæg, der 
via filtre, kedler og pumper 
omdanner kloakslam til el, 
drikke vand og gødning.

Tre andre 
løsnings-
teknologier

  Michigan Technological  University, der 
har udviklet en metode til at omdanne 
 tomme plast flasker fra fx mælk og juice til 
et  filament, der kan bruges i 3D-printere.

Plast beholderne er fremstillet af plast ik - 
typen HDPE – højdensitetspoly ethylen –    der 
både er hårdført og ugiftigt, og ved at rense, 
makulere og smelte plasten har forskerne 
skabt et nyt genbrugs filament. Et filament 
består af tynde plastfibre  eller -trævler, som 
en 3D-printer kan bruge til at printe nye 
produkter af. Forskernes nyudviklede fila-
ment kræver kun ti procent af det energi-
forbrug, der går til fremstilling af tradi tio-
nelle filamenttyper til 3D-printere. Som  en 
 bonus er fremstil lingen endda mere energi-
besparende, end det ville være at genbruge 
plastbeholderne på traditionel vis. 

Forvandlingen fra plast emballage til 
filament – og derfra til fx printet  legetøj eller 
medicinsk udstyr – er et eksempel på den 
type genbrug, der er en vigtig del af løsnin-
gen på megabyernes miljøproblemer. Den 

helt nye affaldstyper, som ikke ligger for-
programmeret i databasen. Erfaringer fra 
Malmö i Sverige viser, at robotten kan op-
spore op mod 25 procent mere skrald til 
genbrug end de nuværende systemer.

Frostbad udvinder guld af mobilen
Visse affaldstyper er imidlertid svære at 
genanvende. Fx er elektronikskrot ikke lige 
sådan at  skille ad og omdanne til nye 
processorer eller harddiske, selvom behovet 
er udtalt: I 2017 ophobede kloden ca. 48 
millioner tons elektronikaffald, og alene i 
Indien ventes mængden af aflagte mobil-
telefoner og computere i 2020 at være steget 
med henholdsvis 1800 procent og 500 
procent siden 2007.

I dag indsamles computere og smart-
phones, så indmaden i form af de  så kaldte 
PCB’er  – printplader med computer chips og 
andre elektroniske komponenter på – kan 
skrælles for deres indhold af metaller som 
kobber, guld, sølv, platin og iridium. Det er 

en ressourcekrævende og ikke særligt miljø-
venlig proces, der involverer afbrænding og 
brug af kemikalier. Et hold forskere fra Indian 
Institute of Science i Bangalore og Rice 
University i Houston, USA, har derfor udvik-
let en enklere og mere miljøvenlig metode, 
hvor elektronik skrottet i stedet nedkøles til 
-119 grader  celsius og derefter knuses til 
nanostøv. Nedkølingen gør printpladerne 
ekstremt skrøbelige og nemmere at knuse. 
Samtidig holder stoffer som plastik-
polymerer   og metaller sig lettere adskilt fra 
hinanden ved de lave temperaturer.

Forskerne testede metoden på print-
plader fra computermus, som blev placeret i 
en afkølet centrifuge fyldt med flydende 
kvælstof og en stålkugle. Ved  -119 grader 
blev printpladen smadret af kuglen og for-
vandlede sig til sine grund bestanddele
 – nanopartikler af polymerer, metaller og 
oxider i størrelses ordenen  20-100 nano-
meter. Herefter kunne forskerne  adskille 
materialerne i et vandbad og sortere og gen-

bruge alle den  oprindelige print  plades indi-
viduelle byggesten uden det mindste spild.

Containere bliver til skyskrabere
Langt fra den nanoskopiske ende af 
gen brugs skalaen findes CRG Architecture 
Consultants, som har udtænkt et anderledes 
bud på megabyens fremtidige boformer. 
Arkitektfirmaet vil bruge  ud tjente skibs-
containere til at bygge 400 meter høje og 
farvestrålende skyskrabere i  Mumbai, Indien.

En skyskraber bygget af 2500 containere 
skal kunne huse ca. 5000 beboere, og byg-
ningerne bliver ifølge firmaet både  billigere 
og mere miljøvenlige at konstruere end 
traditionelle skyskrabere. Samtidig bliver de 
gamle containere genanvendt i stedet for at 
skulle igennem en energikrævende ophug-
ning. Containerne stables kort og godt oven 
på hinanden i et mønster, som sikrer en 
stabil vægtfordeling og tager højde for 
 vindpresset. Højhusene skal efter planen 
 fungere som erstatning for slumboliger, 

Bakterier forvandler 
tis til strøm og vand
En lille, bæredygtig brændselscelle fyldt med  bakterier 
og æggehvide kan omdanne urin til elektricitet.og æggehvide kan omdanne urin til elektricitet.

Solceller og vindmøller får nu selskab af 
 bittesmå brændselsceller baseret på 

såkaldt elektroaktive bakterier, der omdanner et 
ganske gratis og allestedsnærværende natur- 
produkt – urin – til elektricitet og vand. 
Britiske forskere har fremstillet en ny biologisk 
 brændselscelle, som ud over bakterier benytter 
en katalysator baseret på frugtsukker og ægge-
hvideproteinet ovalbumin. Katalysatoren er 
baseret på biomasse og er derfor både nem at 
nedbryde og langt billigere at fremstille end 
andre typer katalysatorer, der benytter metallet 
platin. En enkelt af de små brændselsceller kan 
generere to  watt pr. kubikmeter, hvilket ifølge 
forskerne er nok til at oplade en mobiltelefon.

1
Urin flyder ind 
i brændselscellen 
via et lille rør.

2
Cellens negative pol – 
anoden – er beklædt 
med et lag bakterier. 

 Bakterierne  optager nærings-
stoffer fra urinen og udskiller 
brint- ioner (H+), elektroner (e-) 
og en smule CO2 som et led i 
deres forbrænding. 

3
En membran midt  i 
brændselscellen 
  blokerer de elektrisk 

ladede elektroner, men lader 
brint- ionerne passere.

4
Via en titanium-
tråd omdirigeres 
elektronerne op 

til fx en mobiltelefon, hvor 
de afgiver elektrisk strøm.

5
Elektronerne fortsætter 
via titaniumtråden til 
brændselscellens 

 positive pol – katoden.

6
Katoden er beklædt 
med en biokatalysator, 
som får elektronerne, 

brint-ionerne og ilten fra luften 
til at reagere med hinanden. 
Spildproduktet er vand (H2O).

SPILDEVAND

Den 2. august 2017
havde verdens befolkning forbrugt 
flere naturressourcer, end planeten 
kunne nå at skabe i løbet af hele 2017.

såkaldte cirkulære økonomi er et opgør med 
tidligere tiders brug og smid væk- kultur, 
hvor et produkts levetid følger en lige linje: 
Produktet skabes, bliver brugt og  smides 
herefter ud. I den cirkulære økonomi bliver 
den rette linje til en cirkel, et kredsløb, hvor 
produktet skabes, bruges og efter endt 

 levetid vender tilbage til første fase, hvor et 
nyt produkt skabes ud af det gamle. 
 Produktet kan enten være det samme som 
før, som det kendes fra almindeligt genbrug 
af fx sodavandsflasker, eller det kan blive til 
noget helt nyt som med filamentet til 

3D-printeren. Målet med den cirkulære 
 økonomi er, at systemet skal blive så ud-
bredt,  at megabyen stort set ikke skaber 
 noget  affald, som ender sine dage på losse-
pladsen eller i forbrændingsanlægget.

Intelligente robotter sorterer skrald
Det cirkulære kredsløb kræver imidlertid, at 
affaldet  sorteres  korrekt. I Finland har robot-
virksom heden ZenRobotics udviklet et bud 
på  fremtidens affaldssortering, som styres 
med jernhånd af intelligente robotter.

Systemet er ud over robotarme med 
gribemekanismer også udstyret med infra-
røde sensorer, farvekameraer og metal-
detektorer, som gør det muligt for robotten 
at afkode størrelsen, formen og materiale-
typerne på de affaldsstumper, der føres 
forbi på et transportbånd. En kunstigt intel-
ligent software træffer beslutningen om, 
hvilke emner robotten skal gribe fat i, og i 
hvilken genbrugscontainer de skal sorteres. 
Systemet kan også lære sig selv at genkende 
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På vej. Men teknologien 

skal skaleres op.
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Vancouver blæser 
til kamp mod spild
Den canadiske storby vil være verdens grønneste fra 
2020. Den ambitiøse plan omfatter bl.a. nye spildevands-
anlæg, CO2-neutrale huse og minutiøs skraldesortering.

SKRALDESORTERINGEN 
FOREGÅR PÅ GADEPLAN

Firedelte skraldespande til 
plastik, papir, mad og restskrald giver 
indbyggerne mulighed for at sortere 
deres affald, når de er på farten. 
Samtidig indsamler såkaldte 
mikroindsamlingshold det skrald fra 
gader og parker, som byens fejebiler og 
skraldevogne ikke kan få fat i.

GOLFBANER VANDER MED 
SPILDEVAND

 Vancouvers seks golfbaner fylder 
deres damme og søer med spilde vand 
fra byens rensningsanlæg, som de kan 
bruge til kunst vanding. Vandet er på 
forhånd kun renset for affalds klumper 
og de værste bakterier og koster derfor 
 mindre energi 
at filtrere. 

KONFERENCECENTER GENBRUGER 
TOILETVAND MED BIOREAKTOR

Vancouver Convention Centre har installeret en såkaldt 
membranbioreaktor, der effektivt  om danner beskidt toilet-
skyllevand til vand, som kan genbruges i toiletterne igen og igen. 
Membranbioreaktoren er mere effektiv end traditionelle rense metoder, som 
skiller slam fra renset vand ved bundfældelse.  I  bio reaktoren bliver det 
rensede vand i stedet ført gennem et fintmasket filter, som  fjerner  urenheder ned til 
under en mikrometer i størrelse, hvilket også fjerner bakterier effektivt.

LOSSEPLADSER 
SVINDER IND

En nidkær indsamling, 
sortering og genanvendelse 
af alt fra byggeaffald til mad- 
emballage  har siden 2008 skåret mængden af  affald, der 
ender på Vancouvers lossepladser og  forbrændingsanlæg, 
ned med en tredjedel. Målet er en  50-procents reduktion 
 inden 2020 – og i 2040 skal alt  ikke-genanvendeligt 
affald være fuldstændigt udfaset i byen. 

KROPSVARME OG KOGEDAMP OPVARMER BOLIGEN
Vancouver vil fra 2020 kun bygge CO2-neutrale huse. Byen 

vil satse på passivhuse, der er så effektivt isolerede, at de kan 
opvarmes alene af sollys, kropsvarme og andre varme kilder i huset 
som fx madlavning og brusebad. En varmeveksler  sørger for, at 
luften udefra bliver opvarmet af spildvarmen, så den opvarmede 
luft inde i boligen hele tiden udskiftes og holdes frisk.

E V I G T  W C - V A N D

E N  S P A N D  T I L  D E T  H E L E

S P I L D E V A N D

VARMEVEKSLER

TOILETTER
39 toiletrum tager hver dag imod op til 
15.000 besøgendes efterladenskaber.

Vand, urin og afføring 
kværnes til et fint slam.

Organiske stoffer som 
fedt og kulhydrater 
nedbrydes af bakterier.

En vakuummembran adskiller vand 
fra urenheder og bakterier.

38.000 liter renset spildevand 
står klar til næste skyl.

TOILETKVÆRN 

LUFTNINGSTANK 

BIOREAKTOR

OPSAMLINGSTANK

FRISK LUFT 

GAMMEL LUFT 

Frisk luft 
 tages ind udefra 
og får overført 
varme og 
 fugtighed i en 
varmeveksler.

Gammel luft 
fra huset afgiver 
varme til 
varme veksleren 
fra fx køkken-
damp og sollys.

GRØNNESTE BY 2020
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procent af 
husstandene 

i EU kan få dækket deres 
varme behov af den 
overskuds varme, der går 
til spilde i industrien.

procent af den energi, 
der bruges på at 
producere elektricitet 
i Storbritannien, 
spildes på grund af 
tab i  elnettet.

af den varmeenergi, 
der  tilføres gamle 
varmtvandsbeholdere 
fra før 1992, går til spilde. 
Hver  anden bygning i EU 
har beholdere fra før 1992.54 40 %

I den danske by 
 Kalundborg er en lang 
 række virksomheder og 
 fabrikker forbundet via et 
rørnet i en såkaldt industriel 
symbiose. Netværket leder 
biprodukter som damp og 
varme videre til andre 
firmaer i stedet for at lade 
dem gå til spilde.

Japanske forskere har 
skabt et nyt keramisk 
 materiale, som  lagrer 
overskuds varme og 
 frigiver det igen efter behov. 
Det er smart i fx mursten, 
hvor solvarme ophobes 
i løbet af dagen.

Termoelektriske 
 generatorer omsætter 
spild varme til strøm 
ved at  udnytte temperatur- 
og spændingsforskelle i 
elektrisk ledende materialer.  
Det kan fx omdanne spild-
varme i biler til strøm.

Tre andre 
løsnings-
teknologier

Tysk algehus lader 
intet gå til spilde
Sollys og mikroalger forsyner et højhus i Hamborg med el og 
varme, uden at hverken overskudsvarme eller CO2 går tabt.

I Hamborg i Tyskland stråler passivhuset 
BIQ grønligt i solskinnet takket være 

 algefyldte yder paneler. BIQ er ifølge 
 skaberne det første hus af sin slags, der får 
strøm og varme fra små, grønne mikro-
alger, og princippet er  enkelt: Gennem 
 fotosyntese kan mikro algerne bruge sollys 
og drivhusgassen CO2 som næring til at 

danne biomasse. I et biogasanlæg 
 omdannes massen til metan, som en 
brændsels celle forvandler til elektricitet og 
 varme. Spildproduktet fra brændselscellen 
er CO2 , som føres direkte tilbage i  alge-
panelerne og genbruges, mens eventuel 
overskuds varme deponeres i jorden foran 
huset eller ledes ud på fjernvarmenettet.

Facadepanelerne er såkaldte fotobioreaktorer. De 
er gennemsigtige og indeholder vand, der løbende 
tilsættes næringsstoffer og CO2 – de betingelser, 
som mikroalger stiller for at vokse.
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SOL OG ALGER FREMBRINGER
ENERGIRIG BIOMASSE

1
Solen bager på husets vand- og 
algefyldte facadepaneler og sætter 
gang i  fotosyntese. Mikroalgernes 

grønne farvestof, klorofyl, omdanner med 
solens hjælp CO2 og vand til ilt og biomasse 
– en grød af energirige kulhydrater.

BIOMASSE BLIVER 
TIL METAN

2
Biomassen 
omdannes til 
metan i et 

 biogasanlæg på stedet.

GAS DRIVER BRÆNDSELSCELLE

3
Metangassen fodrer en 
brændsels celle, der producerer 
både elektricitet og varmeenergi.

ALGEPANELER GENBRUGER CO2

4
Varmeproduktionen skaber CO2, som 
igen kan føres tilbage i algereaktoren 
og holde fotosyntesen kørende.

HUSFACADE FANGER 
EKSTRA SOLENERGI

5
Facadepanelerne 
fungerer også som 
 sol fangere, der 

 udnytter den solenergi, 
 algerne ikke har brug for. 
Solvarmen bruges til 
 opvarmning af bygningen.

JORDEN LAGRER 
OVERSKUDSVARME

6
Overskydende varme  sælges 
til fjern varmenettet eller 
 lagres som jordvarme. Om 

vinteren henter en  varmepumpe 
 jord varmen ind i  huset igen og hæver  
temperaturen fra 16  til 21 grader.

og hvert containermodul bliver på for-
hånd  udstyret med indlagte rør til vand og 
 spildevand samt elektricitet og internet, så 
modulerne kan løftes fikse og færdige på 
plads under byggeprocessen.

I forsøget på at gøre skyskrabere grønne-
re har den belgiske arkitekt Vincent Calle-
baut også udviklet en række såkaldte 
farmscrapers kaldet Asian Cairns til mega-
byen Shenzhen i Kina. De seks skyskrabere, 
der ligesom containerhusene endnu kun er 
på tegnebrættet, er grønt bevoksede og  bl.a. 
udstyret med plantebaserede bio filtre, som 
renser bade- og vaskevand, så det kan 
 bruges igen. Ydersiden er beklædt med  sol- 
cellepaneler og små vindmøller, der  høster 
naturstrøm, ligesom regnvand opsamles i 
store  cisterner til dyrkning af grøntsager på 
store, grønne terrassearealer.

De bæredygtige byggeprincipper skal 
ikke bare gøre frem tidens megabyer langt 
mere skånsomme for miljøet og klimaet, 
men også gøre dem til bedre hjemsteder for 
de  millioner af mennesker, der bor i dem.

New York vil være affaldsfri i 2030
For en by som New York City, der slår alle 
andre megabyer i verden på produktionen af 
affald både totalt og pr. indbygger, er 
 genbrug i stor skala helt nødvendigt for at 
knække de stejle forbrugskurver. Byen gene-
rerer hvert år 33 millioner tons affald  – tre 
gange så meget som nummer to på  listen, 
Mexico City, der endda er lidt større – og 
New York slår også alle verdens rekorder, når 
det  kommer til både energi- og vandforbrug.

I et forsøg på at knuse affaldsproblemet 
har storbyen søsat den storstilede rednings-
plan OneNYC, der bl.a. sætter det ambitiøse 
mål, at byens indbyggere ikke længere skal 
sende affald til lossepladsen, og at  affalds- 
mængderne fra erhvervslivet skal nedbrin-
ges med 90 procent. 50.000 af byens skole-
elever er allerede indrulleret i et program, 
der sætter fokus på at affaldssortere og 
smide mindre affald ud. Byen lægger også 
mange kræfter i at blive bedre til at gen-
anvende organisk affald, så biogasanlæg 
kan omdanne borgernes skrald til elektrici-
tet og varme. Ambitionen i New York er intet 
mindre end at blive helt fri for affald i 2030 
og dermed gå fra superskurk til mønster- 
bryder blandt fremtidens megabyer.

mad spildes 
årligt af 
hver eneste 
europæisk 
bybo.173 kg
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Teknologien er her allerede.
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