
Workshop om affaldets fremtid i Gudhjem

Tirsdag den 7. januar 2020



“A prototype is just your idea of 
what the future might look 
like”
- David Kelley, Founder of IDEO & The Stanford School



Prototyper

Prototype kan være:

– Storyboards

– Scenarier

– Skitser

– Video

– Simuleringer

– = aktiv deltagelse gennem kommunikation

– En designer skal med en prototype opleve og erfare (“Explore by doing”) frem for at 
lave fysiske genstande. 

– Et centralt element i designtænkning er, at benytte visuelle og taktile 
repræsentationer (f.eks. skitser, prototyper, diagrammer, modeller, etc.) for at 
kommunikere, vurdere og kvalificere viden og idéer, idet tale og tekst ikke i sig selv 
er nok til at understøtte dialog og udvikling i denne type proces. (Se evt. Brandt 
(2007) og Carlile (1997))



Processen omkring prototyper i Gudhjem

Forberedelse Design Camp

“Den æstetiske”

“Robot tech”

“Indendørs løsninger”

“Kompostering”

“Poser”

Aug. - Sept. - Okt. 30. + 31. Okt. + 1. Nov.

Research og indledende håndgribeliggørelse













Scenarier for indsamlingsløsninger



LØSNING 1 
Firkammer-beholdere (eller dobbelt-kammer) ved husstand til al affald

Fordele: 

-Højt serviceniveau hvor alt afhentes ved boligen

- Lavere anlægsomkostninger 

Ulemper: 

- Høje omkostninger på tømning ved husstand 
- Udfordrende arbejdsmiljø for skraldemanden
- Pladskrævende på husejers matrikel 
- Øget kørsel i byen med store køretøjer
- Forbud på vej mod 4-kammer beholdere

Konklusion: 

Det anbefales ikke at teste løsningen, da ordningen 
overskrider de økonomiske rammer samt reducerer 
muligheder for opskalering til eventuel sortering af  
flere affaldsfraktioner i fremtiden.

✖



LØSNING 2
Affaldsspand ved husstand til bioaffald 
+
Fælles affaldsstation på gaden til restaffald, plast, metal, tekstil, 
glas, batterier, pap, papir mm.

Fordele: 

- Højt serviceniveau på den "besværligste fraktion” 
- Lave omkostninger på tømning af affaldsstation

Ulemper: 

- Høje omkostninger på tømning ved husstand
- Høje anlægsinvesteringer til affaldsstation 
- Bruger skal transportere rest- og tørt affald i byrum 
- Beholder på gade en udfordring m. plads og æstetik

Konklusion: 

Det anbefales ikke at teste løsningen da den ikke 
rummer et egentligt brugbart alternativ hverken set fra 
et brugermæssigt, miljømæssigt eller økonomisk 
perspektiv.

✖



LØSNING 3 
Affaldsspand(e) ved husstand til bio- og restaffald 
+
Fælles affaldsstation på gaden til plast, metal, tekstil, glas, batterier, 
pap, papir mm.

Fordele: 

- Højt serviceniveau på "besværlige fraktioner 
- Lave omkostninger på tømning af affaldsstation

Ulemper: 

- Høje omkostninger på tømning ved husstand
- Høje anlægsinvesteringer til affaldsstationer
- Bruger skal transportere tørt affald i byrum
- Beholder på gade en udfordring m. plads og æstetik

Konklusion: 

Det anbefales at teste løsningen i Gudhjem med 
særligt fokus på at afprøve brugervenligheden ved en 
"kombi-løsning" samt afprøve de æstetiske muligheder 
ved placering synligt i byrummet. 

✖



LØSNING 4 
Affaldsspand(e) ved husstand til bio- og restaffald 
+
Affaldsstation ved central placering til plast, metal, tekstil, glas, 
batterier, pap, papir mm.

Fordele: 

- Højt serviceniveau på "besværlige fraktioner" 
- Brugervenlig adgang 
- Større areal til placering af affalds-ø ved Brugsen (eller 
lignende sted) fremfor på gaden
- Lave omkostninger på tømning af affaldsstation 

Ulemper: 

- Høje omkostninger på tømning ved husstand
- Høje anlægsinvesteringer til affaldsstation 
- Bruger skal transportere tørt affald i byrum
- Mulig udfordring m. transport af affald til Brugsen for 
brugere uden bil/køretøj 

Konklusion: 

Det anbefales at teste løsningen i Gudhjem med særligt 
fokus på at afprøve brugervenlighed ved en "kombi-løsning" 
med en fælles affaldsstation placeret længere fra hjemmet 
centralt i byen. 

✔



LØSNING 5: 
"Ressourcemobil" på gaden til al affald

Fordele: 

- Lave omkostninger på tømning
- Fleksibel, mobil løsning med tømning efter behov
- Bruger fri for affaldsbeholdere på egen matrikel
- Fri for store affaldskøretøjer i byrummet 

Ulemper: 

- Bruger skal transportere al affald i byrum
- Høje anlægsinvesteringer til RessourceMobil
- Beholder på gade en udfordring m. æstetik
- Teknologisk svær / avanceret løsning

Konklusion: 

Det anbefales at teste løsningen i Gudhjem med 
særligt fokus på at afprøve brugervenligheden af en 
placering i byrummet samt de æstetiske muligheder 
ved placering synligt i byrummet. 

✔



LØSNING 5: 
"Ressourcemobil" på gaden til al affald

Fordele: 

- Lave omkostninger på tømning
- Fleksibel, mobil løsning med tømning efter behov
- Bruger fri for affaldsbeholdere på egen matrikel
- Fri for store affaldskøretøjer i byrummet 

Ulemper: 

- Bruger skal transportere al affald i byrum
- Høje anlægsinvesteringer til RessourceMobil
- Beholder på gade en udfordring m. æstetik
- Teknologisk svær / avanceret løsning

Konklusion: 

Det anbefales at teste løsningen i Gudhjem med 
særligt fokus på at afprøve brugervenligheden af en 
placering i byrummet samt de æstetiske muligheder 
ved placering synligt i byrummet. 

✔



Hvilke prototyper skal vi afprøve til 
indsamling af husholdningsaffald i 
Gudhjem foråret 2020?



2 forsøg



…eller ved p-plads ved 
svømmehallen

Forsøg 1 Havnen



…eller ved p-plads ved 
svømmehallen

Forsøg 1 Havnen

Bio- og restaffald indsamles ved 
hver enkelt husstand

Tørt affald indsamles i 
fælles affaldsstation på 

havnen



Fælles affaldsstationer  

Placeringsforslag fra Gudhjem 
By og Museumsforening:

- Nørresand, Ved røgeriet ved 
den store p-plads 

- I området ved den sorte cafe 

- SPAR købmanden

- Brugsen

- Rensningsanlægget 

- Melsted havn



Fælles affaldsstationer  

Placeringsforslag fra Gudhjem 
By og Museumsforening:

- Nørresand, Ved røgeriet ved 
den store p-plads 

- I området ved den sorte cafe 

- SPAR købmanden

- Brugsen

- Rensningsanlægget 

- Melsted havn

I området ved den sorte cafe som forsøg april-juni 2020. 



Erfaringer fra bl.a. Barcelona, som 
er den europæiske storby med 
højest genanvendelsesprocent, 
viser, at det har en positiv effekt på 
folks adfærd, når man ser andre 
sortere.

Affaldssortering i det 
offentlige byrum



Forsøg 2 Holkavej



Forsøg 2 Holkavej

Al affald indsamles i 
fælles mobil 

affaldsstation på gaden



Vaner og læring

VANERS CYKLUS LÆRINGS CYKLUS



Vaner og læring i det kognitive hieraki

Produkt-
perspektiv

Interaktion: felt-
individ perspektiv

Interaktion:
Felt-gruppe 

perspektiv

Læring

Ekspertise

Visualisering

Kategorisering

Mentalmodeller

Perceptions-
principper
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Hvilken belønning kan 
vi få for at sortere affald? 



Workshop 45 minutter

Gruppe 1: Fælles affaldsstation på havnen (Mattias)

Gruppe 2: Mobil gadestation (Søren)

Gruppe 3: Fra A til B (Ditte)

Gruppe 4: Sortering i hjemmet (Małgorzata)

Gruppe 5: Turister (David)



Til sidst en lille overraskelse…




