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Indledning 
Dette designbrief er målrettet designvirksomheder, som ønsker at byde ind 
på en opgave om designfacilitering, -test og udvikling i regi af projektet OPI 
Living Design Lab (LDL) i forbindelse med projektets første ud af fire 
innovationssamarbejder.

Opgaven handler om test og udvikling af en raffineret prototype, som 
imødekommer udfordringer med affald i bymidten i Kolding, Billund og 
Haderslev Kommuner, og som skaber potentiale for vækst (øget omsætning, 
jobskabelse og eksportmuligheder) for tre samarbejdende virksomheder i 
projektet - Multikant, Hitsa og Pay4It .  

Virksomhederne har netop dannet et konsortium imellem sig, og er nu klar 
til at tage fat på innovationssamarbejdet med faglige ankerpersoner fra de 
tre kommuner (Park & Vej samt Miljøområdet). Sammen skal parterne 
udvikle en raffineret prototype til det kommunale affaldsområde, som 
potentielt kan føre til øget vækst blandt virksomhederne.  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.
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1. Kort om OPI LDL
OPI LDL er et designfaciliteret projektsamarbejde mellem offentlige og 
private parter om udvikling og test af nye løsninger til det kommunale 
velfærdsområde.

Formålet er at danne
 4 innovationssamarbejder med hver tre SMV virksomheder og tre 

kommuner om test og udvikling af nye velfærdsløsninger
En proces gående fra tidlige mock-ups til raffineret prototype

Vores mål er enkelt
Sammen med borgerne og via offentlig-privat innovation (OPI) vil vi 
løse velfærdsudfordringer i kommunerne og skabe vækstpotentialer blandt 
private virksomheder.

Og dette skal ske via en design tilgang.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Økonomiske partnere
 Min. 12 private virksomheder
 3 kommuner: Kolding, Billund og Haderslev Kommune
 3 erhvervskontorer: Business Kolding, Billund Erhvervsfremme og 

Haderslev Erhvervsråd
 Syddansk Universitet: Forskerteams inden for OPI (Institut for 

Entreprenørskab og Relationsledelse) og Design (Center for SDU 
Design) 

 Ekstern(e) designer(e), der tilkøbes hver af de 4 
innovationssamarbejder

Ikke økonomiske partnere
 Welfare Tech
 D2I
 CoLab
 Clean (kun Affald i det offentlige rum)

1. Kort om OPI LDL

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Projektets styregruppe
 Tove Gemælke, Direktør for erhvervsfremme, Business Kolding
 Willy Feddersen, Kommunaldirektør, Haderslev Kommune
 Lars Rasmussen, Senior- og Socialdirektør, Kolding Kommune
 Jan Møller Iversen, Social- og Sundhedsdirektør, Billund Kommune
 Kristoffer Blom, Konsulent, Welfare Tech
 Jeppe Hebsgaard Laursen, Direktør, Zebicon
 Kaj Busch, Direktør, KT Strømpen
 Majbritt Rostgaard Evald, Projektleder, OPI Living Design Lab
 Rebekka Daugaard Buhl, Procesleder, OPI Living Design Lab

Projektets arbejdsgruppe
 Claus Friis Dall, Chefkonsulent, Sekretariat og Udvikling, Haderslev Kommune 
 Kim Nordfelt Thomsen, Specialkonsulent for erhvervsudvikling, Billund 

Kommune 
 Ulrik Jungersen, Designchef, Kolding Kommune
 Majbritt Lykke, Erhvervskonsulent, Business Kolding
 Malene Rosenborg, Erhvervskonsulent, Haderslev Erhvervsråd
 Billund Erhvervsfremme (kontaktperson på vej)
 Majbritt Rostgaard Evald, Projektleder, OPI Living Design Lab
 Rebekka Daugaard Buhl, Procesleder, OPI Living Design Lab

1. Kort om OPI LDL

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Tidsplan:
 Hvert udviklingsprojekt forventes at vare i ca. 1 år 

 1. udviklingsprojekt, opstart maj, 2017
 2. og 3. udviklingsprojekt, opstart sommerperioden 2017
 4. udviklingsprojekt, opstart efteråret 2017

Økonomi:
 Vækstpuljemidler (11,2 mio. kr. finansierer projektet i en periode på 3 år.

 Finansiering af projektledelse (SDU)
 Procesledelse (KK)
 Ekstern(e) designer(e) (ca. 280.00 kr.) pr innovationssamarbejde
 Mulighed for frikøb af ressourcer i driften 
 50 % direkte finansiering af virksomhedernes tid

1. Kort om OPI LDL

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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1.Innovationssamarbejde
Affald i det Offentlige Rum (AdOR)



Affald i det offentlige rum
En udfordring på tværs af kommuner og områder 

 Affald i offentlige rum er en udfordring adresseret på tværs af Park & 
Vej og Miljøområdet i de tre kommuner i projektet, og som danner 
afsæt for det første innovationssamarbejde i OPI LDL.

 Tre syddanske virksomheder – Multikant, Hitsa og Pay4It - har 
dannet et netværkskonsortium imellem sig og ønsker dermed at teste 
og udvikle en ny fælles løsning (raffineret prototype), som 
imødekommer kommunernes udfordringer på affaldsområdet, og som 
potentielt giver øget omsætning, vækst og eksportmuligheder blandt 
de samarbejdende virksomheder. 

1. Innovationssamarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Affald i det offentlige rum
En initial kortlægning fra SDU og foreningen Hold Danmark Rent samt     
indsigter fra feltarbejde i de tre kommuner peger på, at særligt småt affald i 
bymidten er et stigende problem i og udenfor kommunerne i projektet. 

Borgernes adfærd og bevidsthed om ”korrekt” affaldshåndtering er en af de 
identificerede problemstillinger, som projektet ønsker at tage fat på. Det 
samme gælder kommunernes behov for bedre at kunne styre og planlægge 
antal tømninger.

Udfordringerne adresseres i samarbejde med netværkskonsortiet mellem 
Multikant, Hitsa & Pay4It, som ser projektet som en mulighed for at udvikle 
en ny systemisk og energieffektiv løsning til det kommunale affaldsområde. 
Intentionen med løsningen er, at den dels adresserer borgernes 
affaldsadfærd og dels kommunernes styring og planlægning på 
affaldsområdet.  

Læs mere om den identificerede udfordring i bilag 1 og om virksomhedernes 
initiale projektoplæg i bilag 3. 

1. Mere om udfordringen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



I samarbejde med virksomhedskonsortiet og OPI-LDL proceslederen har vi brug 
for hjælp til at:
 Udvikle virksomhedskonsortiets indledende koncept til en raffineret prototype, der 

testes i livemiljøer i de tre kommuner. Udvikling og test foregår i tæt samarbejde 
med virksomhedskonsortiet og driftsmiljøer i de tre kommuner.

 Understøtte en designfaciliteret innovationsproces mellem kommuner og 
virksomhedskonsortium i projektets løbetid.

 Kvalificere og supplere den eksisterende behovsafdækning i projektet (udført af 
SDU Design og IER), herunder kvalificering af problemstilling.

 Sikre, at den raffinerede prototype er æstetisk formgivet i forhold til interaktion og 
kommunikation med brugere.

 Sikre, at designprocessen holdes i tæt relation til udvikling af en forretningsmodel 
for kommuner og virksomhedskonsortium. 

2. Designopgaven

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Vores ønsker til dine kompetencer er derfor, at du:

 Er i stand til tage fat på opgaven på baggrund af det eksisterende materiale i 
projektet (se bilagsliste).

 Er hardcore til at praktisere design både som metode til facilitering af en 
innovationsproces og som konkret produktudvikling.

 Arbejder struktureret.

 Forventes at arbejde som industriel designer.

 Er i stand til at teste og udvikle raffinerede prototyper med blik for borgeres, 
virksomheders og kommuners perspektiver.

 Kan disponere dit arbejde passende ift. kvalificering af behovsafdækning, test og 
udvikling.

2. Designopgaven

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Baggrundsmateriale og -dokumentation

 Eksisterende indledende indsigter og kortlægning i projektet (jf. bilagsliste.)

 SDU’s feltarbejde på affaldsområdet i Kolding, Billund og Haderslev Kommuner.

 SDU’s kortlægning af eksisterende kommunale erfaringer (jf. bilag 2).

 Indsigter fra workshops med kommuner og virksomheder (jf. bilag 1).

 Projektoplæg fra virksomhedskonsortium (bilag 3).

 Netværkskonsortieguide (bilag 4). 

2. Designopgaven

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Regulativer, der har indflydelse på opgaven:

• Affalds- og Miljølovgivning skal tilgodeses

• Rettigheder etc. Se bilag 6 Kontraktudkast

3. Andet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.



Det forventes, at der afleveres et tilbud, som min. indeholder:

• Plan for en designproces, der leder frem til indsigter og koncepter, der kan opfylde 
mål og på sigt formål. Planen skal beskrive aktiviteter, metoder og forventet output-
form samt hvilke konsulenter, der involveres og deres kompetencer.

• Tidsplan for alle aktiviteter, herunder hvor der skal træffes beslutninger undervejs i 
processen.

• Beskrivelse af erfaring med gennemførelse af lignende designprocesser.

• En fast pris for alle aktiviteter, herunder evt. transport og overnatning. Der skal 
redegøres for timeforbrug og timepris.

• Forventninger til antal af møder og orienteringer af projekt- og procesleder i 
projektperioden, herunder telefonsamtaler.

Tilbuddet må ikke overstige 280.000 kr. + moms.  

Kolding Kommune forbeholder sig retten til at efterspørge yderligere oplysninger.

Eventuelle spørgsmål vedr. designprocessen kan rettes til Procesleder, Rebekka 
Daugaard Buhl, rbuhl@kolding.dk/, 20 58 73 86.

4. Tilbuddet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baggrund (konteksten): Beskriv tydeligt hvad der er forudsætning/ramme m.m. som er betingelser for innovationen, og hvad der er åbent for undersøgelse og analyse. Baggrunden kan referere til et politisk eller strategisk oplæg (som kan vedlægges som bilag).Beskriv hvilke faser i designprocessen, som der ønskes konsulent bistand til.Formål (hvorfor):  Hvilke overordnede hensigter er der med designprocessen? Det kan være mere ideologiske og langsigtede mål, som eksempelvis beskriver hvad udviklingen eller innovationen skal føre til på lang sigt. Mål (hvad): Skal være konkrete og så vidt muligt være kvantitative, men må ikke låse designprocessen ved på forhånd at definere problemstillinger eller løsningsmodeller.
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OM OPI LDL: 

www.livingdesignlab.dk

Om 1. innovationssamarbejde – affald:

• Bilag 1. Arbejdsnotat: AdOR

• Bilag 2. Kortlægning af kommunale erfaringer 

• Bilag 3. Projektoplæg fra virksomhederne 

• Bilag 4. Netværkskonsortieguide

• Bilag 5. Kontraktudkast 

5. Bilag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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