
OPI LDL
Living Design Lab 
- Workshop om ‘Affald i det offentlige rum (AdOR)’



Intro: Kort om OPI LDL 
 Hvorfor fokus på ‘Affald i det offentlige rum’?
 Hvad er formålet med dagen? 

Hvem og hvordan arbejder vi med affald i kommunerne?

Hvad er vores væsentlige udfordringer på affaldsområdet i og på tværs af 
kommuner?

Gruppepræsentationer af idéer og temaer: Hvor er der sammenfald vs. 
divergens?

Afrunding og next step…?

Dagens program 
Workshop den 5. januar 2017, kl. 11.30-15.00



OPI Living Design Lab
Hvad er det?

Et projektsamarbejde mellem Kolding, Billund og Haderslev 
kommuner, tre erhvervskontorer samt Syddansk Universitet og 
private virksomheder

Vores mål er enkelt…. 

Sammen med borgerne og via offentlig-privat 
innovationssamarbejde (OPI) vil vi løse velfærdsudfordringer i 
kommunerne og skabe vækstpotentialer blandt private 
virksomheder



Facts om projektet
Fire innovationsforløb med tre virksomheder (SMV’er) og tre kommuner i 
hvert projekt om test og udvikling af nye velfærdsløsninger (raffinerede 
prototyper)

 Formel opstart af første udviklingsprojekt ultimo februar, 2017
 Andet og tredje udviklingsprojekt, foråret 2017
 Fjerde udviklingsprojekt, efteråret 2017

 Velfærdsområdet adresseres i bred forstand

Finansiering af projektledelse (SDU), procesledelse (KK), eksterne 
designere, mulighed for frikøb af ressourcer i driften og 50% direkte 
finansiering af virksomhedernes tid

Vækstpuljemidler (11,2 mio. kr.) finansierer projektet i en periode på 3 år. 
Men vi stræber efter mere…  
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’Affald i det offentlige rum’



Formålet med dagen

Vi skal…

- lære hinanden at kende

- udveksle erfaringer og arbejde sammen om 
idéer og temaer omkring vores væsentlige 
udfordringer på affaldsområdet  

Et udgangspunkt for involvering af 
virksomheder og indsnævring af 
problemstilling som next step i processen



Bonusslides



Mere om udfordringen
Affald i det offentlige rum

På baggrund af workshops: 
• Affald i offentlige rum i parker, på gader, offentlige toiletter mv. 
• Affaldsadfærd generelt i det offentlige rum. Et samfundsproblem for både 

kommuner, erhvervsdrivende (fødevarevirksomheder) og borgere

Inputs efter workshops:
• Genbrugspladser og miljøstationer
• Kommunikation med borgerne bl.a. omkring affaldssortering
• Affaldsproblemerne vedrør tilsyneladende både fysiske løsninger og 

borgernes adfærd (børn og voksne)



Oplæg til temaer
Affald i det offentlige rum

Temaer: 
1. Affaldssortering
2. Henkastet affald
3. Affald som ressource med værdi
4. Energieffektiv håndtering af affald

Centrale spørgsmål:
Hvordan kommer affaldet til sin ’rette’ plads? 
Hvordan bliver affald til en værdiressource?
Hvordan skabes energieffektiv håndtering af affald?



Prioriterede indsatsområder 
Januar 2017

Aktive Stand by Ude

Affald i det offentlige rum  
Gode råd - god økonomi: 
Økonomistyring hos udsatte 
borgere

Beskæftigelsesindsats og 
kompetence

Udarbejdelse af APVer i 
borgernes hjem  

Informationsdeling ved 
udskrivning af patienter Digital legeplads

Indeklima i offentlige 
institutioner IT på folkeskoleområdet Forældreinddragelse

(Rottebekæmpelse) Demensbus

Fælles digitalt forum på 
handicapområdet

Rengøring og hygiejne i 
daginstitutioner



Vejen i OPI LDL



Partnere i projektet
Økonomiske partnere:

• Min. 12 private virksomheder
• Tre kommuner: Kolding, Billund og Haderslev Kommune
• Business Kolding og erhvervskontorer i Billund og Haderslev
• Forskerteams ved SDU med fokus på hhv. OPI (Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse) og Design (Center for SDU Design) 
• Eksterne designere

Ikke-økonomiske partnere:

• Welfare Tech
• D2I
• CoLab
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