
DAIM workshop, 9. oktober 2008: 
 
Affaldssystemer 
 
Landskaber: 
 

 
 
I midten af landskabet har vi en række eksempler på hvordan de systemer vi har i dag virker i 
praksis. Brugerne laver allerede en form for innovation, når de får den ti’ende pizzabakke til 
at balancere oven på affaldskurven og parkbetjenten er innovativ, når han kæder en 
dagrenovationsvogn til en bænk i Nørrebroparken. Borgeren der tænker med og selv tager 
stilling når hun sorterer på genbrugspladsen er ofte innovativ. Og selv håndværkeren der 
opfinder nye steder at komme af med bygningsaffaldet (eller måske blot lægger det ”på 
lager”) er i gang med bruger dreven innovation. Området i midten skal udforskes ikke med 
henblik på at finde det der går galt men det der går godt – og systemer der kan give borgerne 
bedre mulighed for at gøre det som ikke kan forudses er det vi leder efter. 
 
Til højre i landskabet har vi billeder der viser at vi behøver systemer med flere 
”mellemstationer”. Systemer der kan give plads til ting på vej også få borgere uden trailer og 
villahave. Værktøjskasse billedet skal huske os på at selv inden for en familie vil vi have 
forskellige løsninger- men måske handler det mere om at kunne indrette værktøjskasserne 
forskelligt end om at have forskellige værktøjskasser. Vi skal altså have systemer som giver 
plads til forskellighed. 
 
Til venstre i landskabet har vi situationer der viser os at vi skal arbejde med grænserne 
mellem forskellige zoner. Igen er ”mellemstationerne” et godt bud  hvordan systemer kan 
skabe overlap og plakaten der vil have folk til at tisse et andet sted kan minde os om at zoner 
og grænser også skabes af andre sanser end den visuelle. 



Problemstillinger: 
 

 
 
Vi taler om flow og om hvordan vi kan udfordre den velkendte forestilling om affaldets 
strømme. Hvad nu hvis forbruget blev henlagt til  dér  hvor varen produceres eller 
bortskaffes. En restaurant der kun serverer kylling. En bar der serverer øl i flaskefabrikken! 
Xtreme design som måde at udfordre vante forestillinger. Fokusgrupper som en måde at få et 
hurtigt indblik i hvordan ”80% tænker (fordi de fleste af os tænker ens om det meste). 
 
Hvad nu hvis det er menneskerne som skal flytte sig mens tingene bliver hvor de er? 
 
Kan vi sætte det kendte på spidsen ved at udfordre det med ekstreme designforslag der f.eks. 
udfordrer det kendte flow? 
 
Hvad nu hvis man skulle bringe resourcer tilbage for at få nye (som borgerne i Skt. 
Petersborg der måtte bringe sten til byen for at komme ind)? 
 
Kan involvering skabe tillid? 
 
Systemerne skal være skalerbare og fleksible. Hvordan kan vi skabe en overenstemmelse 
mellem den logik der gælder i ”de store systemer” og logikken i de ”små lokale systemer” 
som hver enkelt borger engagerer sig i?



Konkrete planer: 
 

 
 
Sub-systemer  bliver et nøgleord i den plan vi lægger op. En forlængelse af de kendte 
systemer, der rykker sortering og aflevering tættere på borgeren. Mindre distribuerede 
genbrugssystemer som f.eks kan opstilles i forbindelse med butikker og supermarkeder. 
”Mellemstationer” er også fortsat et tema ikke mindst til mindre husholdninger. Stationer, 
busstoppesteder og andre mellemstationer i byrummet er også interessante 
 
Vi opfordres til at arbejde med ”skurke” som f.eks. håndværkerne, og til at bruge ekstreme 
designforslag i dialogen med borgerne. En anden side af nytteetikken er skam (over ikke at 
gøre det rigtige) Det kan vi måske også komme nærmere med ekstreme forslag til 
affaldsordninger og zoner 
 
Vi skal se mere på lejligheder, og vi skal til Fredrikssund eller andre steder i storbyens udkant 
for at se hvilke mønstre der gælder dér, men ellers er opfordringen at arbejde videre med de 
mennesker og de steder vi allerede er i kontakt med. 
 
Workshops med borgerne skal vi også tage fat i og vi skal inddrage spillere som Brugsen 
eller Ikea. 
 
 


