
 
 

 
 

Opsamling på ekspertworkshop  
’Affald i det offentlige rum’ 

 
Prioriterede områder 
1. Turistområder:  

• Fokus er på turisters håndtering af affald 
• Her kan komprimatorer være smarte kombineret med adfærdsfokus. Her kan man også 

spare ture, hvor V & P kører forgæves 
• Censorer er også smarte ift. affaldsspandene her 

2. Virksomheds- og privataffald 
• Kan både være virksomhedsområder og steder, hvor erhvervs- og privataffald støder 

sammen 
• Det er ikke klart, om det er en fælles eller to forskellige problemstillinger 
• Her kan der evt. være behov for en intelligent løsning, så man sikrer, at affaldet fra hhv. 

virksomhed eller privat kommer det rette sted hen 
3. Småt affald i byrummet 

• Det reelle problem er at, der ligger for meget småt affald i byerne. Her skal der tænkes i 
løsninger, der både omhandler forebyggelse af det henkastet affald (undgå det bliver smidt) 
+ identifikation og opsamling af det, der henkastes. Dvs. Løsninger, der identificerer eller 
opsamler affaldet mere intelligent.  

• Det kan også handle om, hvordan vi kan bruge teknologi til at engagere borgernes 
engagement. De steder, hvor der ligger lidt affald, ryder V & P det hele op i modsætning til 
de steder, hvor der ligger meget affald.   

 
Nedprioriterede områder  
1. Rastepladser 
2. Vejsider og rabatter 
3. Chauffører 
 
Prioriterede temaer 
1. Noget på samvittigheden – skyld og skam 
2. Incitament – hvad får jeg ud af det? 
3. Transparens & konsekvens – Det som ingen ser og konsekvenserne af det 
4. Ejerskabsfølelse eller ej 
5. Når min intention er halv god – der er nok nogen, der tager sig af det 
6. Gråzoner og kategorier – mit ansvar og når det er uklart 
7. Ejerskabsfølelse eller ej 
8. Politik – ejerskab og betydning 
9. Emballage og betydning for vores affald 
10. Virksomhedernes ansvar og involvering 
 
 
 



 
 

 
 

 
Opmærksomhedspunkter 

- Udvikling af skraldespande er kun en af ud af flere potentielle løsninger, man kan tage fat 
på. En anden løsning er en intelligent måde at finde ud af, hvor affaldet ligger.  

o Hvordan undgår man, at affaldet bliver tabt?  
o Hvordan kan man lave nogle nye energieffektive affaldsspande?  
o Hvordan kan man finde mere energieffektive løsninger at rydde op på? 

- Fokus på energieffektive adfærdsformer og strukturer 
- Storbyjægeren, når man bor i bymidten og ikke ved, hvad du skal gøre ved dit affald. 

Det er en interessant metafor.  
- Synliggørelse af konsekvenser af, at der fx bliver smidt et cigaretskod. Det kan evt. 

tænkes i en slags kommunikation med fokus på folks awerenes, som kobler handling 
med en feedbackmekanisme.  

- Personificering af konsekvenserne for affaldet.  
- Det er vigtigt at tænke konceptuelle løsninger.  
- Ingen nævneværdige, nye indsigter, oplevelse af, at man er ved at komme godt omkring 

problemstillingen på baggrund af de folk (og metoder), der indtil nu har været 
inddraget i processen 

- Det blev udtrykt, at ift. affald i bymidten, er det mindre relevant at se på størrelsen af 
affald, da affald i bymidten er et generelt problem uanset størrelsen.  

- Ift. tre prioriterede områder vurderes det, at affald i bymidten er en udfordring, hvor 
løsninger kan give direkte effekter, hvorimod virksomheds- og privataffald samt 
turistområder er udfordringer, hvis løsninger kan give en række afledte effekter, fx 
tiltrækning af flere turister og erhvervslivet mv., og at disse afledte effekter måske kan 
overstige de direkte positive effekter af at udvikle nye løsninger til bymidten.  

- Hundelortsposer på stisystemer blev igen nævnt som en væsentlig problemstilling.   
 
 


