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Introduktion

Denne publikation indeholder en samling af de 
mange ideer, som blev udviklet på 4 workshops 
om Haderslev Kommunes nye genbrugsplads i 
slutningen af 2016. Medarbejdere fra Provas, 
Haderslev Kommune og repræsentanter fra loka-
le uddannelsesinstitutioner deltog. 

De 4 workshops blev gennemført, fordi vi gerne 
ville bruge vores dygtige kolleger og samarbejds-
partneres viden til at løfte projektet. Men også 
for skabe en fælles tværfaglig forståelse af, hvad 
en ny og bæredygtig genbrugsplads skal kunne.  
 
Vi vil nemlig have en genbrugsplads, der er helt 
fantastisk - for miljø og mennesker. Vi vil sætte 
Haderslev Kommune på landkortet med denne 
genbrugsplads, fordi den både skal rumme og 
udvikle varetagelsen af affaldshåndtering og en 
lang række sociale og æstetiske hensyn. 
Ambitionerne er til at tage at føle på.  

Ideerne i denne publikation bliver sammen med 
kundeanalyser, spørgeskemaundersøgelser og 
anden interessentinddragelse indarbejdet i 
udbudsmaterialet, så projekteringen af den nye 
genbrugsplads kommer godt fra start og er base-
ret på et fælles fagligt fundament. 
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Proces



Forventningsafstemning

Engagement

Drøm med! Godt humør

At I føler I bliver hørt 
og går hjem med en 
god fornemmelse

Lydhørhed
tolerance

Samarbejde
1+1 giver 11!
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 Proces - det fælles fundament

Der ligger en grundig faglig proces bag de krav, 
der bliver stillet i udbudsmaterialet. Der er blevet 
afholdt workshops og foretaget adskillige analyser 
for at definere, hvad vi drømmer om. 
Derudover har vi været på studietur for at blive in-
spireret af indretningen af andre genbrugspladser. 

Senest har Move Arkitektur i samarbejde med 
Provas faciliteret de fire workshops med fokus på at 
få skabt nogle kreative rammer for, at alle deltagere 
kunne bidrage med viden og kompetencer. 

Seks arbejdsgrupper satte fokus på: 
”Pladsen”, ”Bygninger og maskiner”, ”Personale”, 
“Læring, ”Kommunikation” samt ”Butikken”. 



Spot på ressourcer!

“Det man fokuserer 
  på vokser”

 Proces - det fælles fundament

På den første workshop skitserede arbejdsgrupper-
ne de store drømme til fremtidens genbrugsplads 
- inden for deres eget område.  
 
På anden workshop bidrog deltagerne til samtlige 
emner, så alle på den måde kom med input til alle 
emner. Derefter blev der prioriteret i drømmene 
for at zoome ind på de vigtigste ting i forhold til 
projektet og et kommende udbud.

På tredje og fjerde workshop gik arbejdsgrupperne 
i dybden med de prioriterede ønsker.  
 
Det er resultatet af disse workshops, der præsente-
res i denne publikation. 

Her ud over har deltagerne været på en studietur 
til genbrugspladsen ”Værdiparken” i Skanderborg 
samt blevet inspireret af den seneste fremtids-
forskning inden for genbrug og bæredygtighed

Det er vores håb, at læseren kan fornemme ar-
bejdsgruppernes engagement og energi samt være 
med til at oversætte drømmene til funktionel og 
bæredygtig virkelighed.   
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8 RESSOURCECENTRUM HADERSLEV

Vision

Haderslev Kommunes affaldsplan sætter store krav til kundernes kildesorte-
ring, og i 2025 skal det være slut med småt brændbart. Derfor skal vi designe 
genbrugspladsen, så den både funktionelt og formidlingsmæssigt kan under-
støtte de politiske ambitioner.  

Vi ønsker en genbrugsplads, hvor indretning, logistik, arbejdsmiljø, bæredyg-
tighed og natur går op i en højere enhed. Så enkelt kan det siges. 
 
Vi ønsker en genbrugsplads, der er funktionel, effektiv, sikker og inspirerende 
- for kunder og medarbejdere. Vi ønsker også en genbrugsplads, der i arkitek-
tonisk udformning og materialevalg fremstår som en bæredygtig helhed - og 
er integreret i det omkringliggende landskab. Vi ønsker, at vi selv kan håndtere 
regnvand, spildevand og eventuelt bruge alternative energiformer på den nye 
genbrugsplads. 
 
Vi ønsker en genbrugsplads, hvor der er fokus på og plads til genanvendelse 
og læring. Vi ønsker værksteder, butik og undervisningsfaciliteter, så vi kan 
skrue op for oplevelsesværdien på en genbrugsplads.  
 



MENNESKERIDENTITETLÆRING

AFFALD FREMTIDSSIKRET
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visionselementer

Fremtidssikret betyder både fleksibi-
litet i affaldshåndteringen samt mu-
lighed for udvidelse og udvikling af 
tidssvarende multifunktionelle area-
ler. 

Læring er en integreret del af gen-
brugspladsen. Alle besøgende skal 
lære noget, uanset hvor kort deres 
besøg er. Det er en forudsætning 
for at skabe ressourcebevidste bor-
gere i Haderslev Kommune. 

Intet skal til forbrænding eller de-
poni i 2025, og det betyder, at alt 
skal genbruges eller genanvendes. 
Det er en indsats, der kræver sam-
arbejde og kreativitet på alle ni-
veauer i Haderslev Kommune. Det 
vil vi gerne være kendt for. 

Vi ønsker en genbrugsplads,  der spil-
ler en positiv rolle for medarbejdere 
og kunder. Vi ønsker også en gen-
brugsplads, hvor vi kan tage et socialt 
ansvar ved at tilbyde undervisning og 
arbejdsprøvninger. Vi vil også gerne 
facilitere, at kunstnere, forskere og 
andre med interesse for bæredygitig 
affaldshåndtering kan blive inspireret 
og fordybe sig.  

Affald er et bærende element i alle 
processer på genbrugspladsen. 
Vi vil skabe bevidsthed om brug af 
genbrugsmaterialer og miljørigtige 
materialer. 
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Stedet
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Haderslev
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• Den ny genbrugsplads skal ligge på Knavvej.  

• Haderslev Kommunes Byråd besluttede i 2016, at 
netop denne beliggenhed opfylder kravene til en 
fremtidssikret genbrugsplads med plads til mere 
sortering.  

• Knavvej ligger bynært - 7 minutter fra midtbyen 
    

• Gode adgangsforhold 

• Grunden er på 7,2 ha. og kan udvides 
   

• Eksisterende sø, udvalgte træer og landskabelige 
elementer skal forsøges integreret i landskabs-
planlægningen af pladsen.    
 

Stedet
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Luftfoto
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 Pladsen

Vi ønsker en genbrugsplads, hvor indretning, logistik, 
arbejdsmiljø, bæredygtighed og natur går op i en 
højere enhed.  
 
Indretning, logistik og arbejdsmiljø 
Pladsen skal være indrettet, så der er et effektivt flow 
for medarbejdere og kunder.  Der skal være gode 
inden- og udendørs opholdsmuligheder til medarbej-
derne, og støjniveauet på pladsen skal være lavt.  

Sikkerheden skal være i top, så der skal være separat 
ind- og udkørsel  og adskillelse af let og tung trafik. 
Der skal også være belysning, der skaber sikkerhed og 
tryghed i de mørke timer.  
 
For både medarbejdere og kunder skal det være en-
kelt og overskueligt at orientere sig. 
 
Hvis der anvendes containere til fraktioner, så ønskes 
de nedsænkede (pladsen placeres højere). Der skal 
være en plads til trailere, hvor man kan parkere sin 
trailer og betale for at få den tømt. 
 
Ting til genbrug placeres først på pladsen. 
Der skal være nem adgang til haveaffald og god plads 
til aflæsning. Placeres mod øst af hensyn til lugtgener. 

Der skal være direkte adgang til butik uden for selve plad-
sen. Butik og læringsfaciliteter placeres i tilknytning til hin-
anden - og med mulighed for udvidelse med hytteby eller 
udebørnehave. 
 
Bæredygtighed og natur
Der er et stort ønske om, at naturen skal med helt ind på 
pladsen i bearbejdet form med elementer af park og gerne 
skov, hvis pladsen tillader det. Forskellige former for be-
plantning varierer efter årstid og bidrager til at skabe en 
plads i bevægelse. 
 
Vi ønsker, at der er små oaser eller pladser til ophold, events 
og udstillinger. Disse steder er med til at skabe grobund for 
det sociale – til mødet mellem mennesker. Vi ønsker også, at 
der med tiden kan etableres kunstværker af genbrugsmate-
rialer på udendørsarealerne.

Pladsen skal være bæredygtig, og vi skal  selv håndtere 
regn- og spildevand med f.eks. permeable belægninger (ger-
ne genbrug og eller miljørigtige løsninger), regnvandsbas-
siner og grøfter/render. Vedvarende energi fra sol, jord og 
vind ses også gerne som elementer på pladsen til produk-
tion af el og varme. Det er vigtigt, at disse tiltag er en inte-
greret del af pladsens design, så pladsen udstråler harmoni 
i både materialer og farver og udgør en smuk arkitektonisk 
helhed i samspil med bygningerne.

Se principskitse s. 18. 
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 Pladsen
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 Pladsen Principdiagram
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  Pladsen
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 Bygninger & maskiner

Vi ønsker, at bygningerne på Haderslevs nye gen-
brugsplads så vidt muligt bidrager til stedets iden-
titet. Det er et krav, at bygningerne udstråler høj 
arkitektonisk kvalitet og klasse – arkitektur der holder 
i længden og er tilpasset stedets kvaliteter i et harmo-
nisk samspil med pladsens indretning og design.

Bygningerne skal bygges energirigtigt og i genbrugs-
materialer og/eller miljørigtige materialer, der kan 
indgå i kredsløbet. Miljørigtig opvarmning og strøm-
forsyning via f.eks. jordvarme, sol eller vind er et krav 
til bygningen.

Taget skal være et vigtigt aktiv i bygningsdesignet 
som grøn ophold/dyrkning, regnvandsopsamling m.v.

Modulopbygning kan være en mulighed, da fleksibi-
litet og fremtidssikring er nøgleordet i en tid, hvor 
affaldshåndtering er i konstant udvikling. 

For at understrege bæredygtighed er det et krav, at 
der tænkes på multianvendelige rum til flere funktio-
ner, hvor det er muligt.

 
Krav til bygninger: 
 
• Sorteringshal
• Lager
• Butik til aflevering af genanvendelige ting
•  Selvstændigt område til håndtering af farligt affald 
•  Selvstændigt område til håndtering af elektronik 
 
Krav til bygninger med opholds- og mødefaciliteter: 

• Mødelokale til 80-100 personer (mulighed for   
 opdeling og fleksible anvendelsesmuligheder)    
 - gerne i forbindelse med læring/butik.
• Anretterkøkken. 
• Omklædning/personalerum/driftsleder    
  (ca. 20-25 personer). 
•  Afdeling til ”løst” personale og overnattende i hyttebyen.
•  Driftskontor til 4-5 medarbejdere.
• Omklædning behøver ikke ligge centralt.

Bygning/elementer, der skal under tag på pladsen: 
• Neddeling
• Flamingo-presser
• Makulering
• Aviser
• Plastfolie
• Hård plast
• Flasker
• Farligt affald 
• Elektronik
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 Bygninger
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Personale

Vi ønsker, at vores medarbejdere får et mere sikkert 
arbejdsmiljø, hvor vi minimerer risikoen for arbejds-
ulykker med en mere optimal indretning af genbrugs-
pladsen. 

Samtidig skal medarbejderne i endnu højere grad 
bruge og udvikle deres faglighed og bidrage til bedre 
sortering og indsamling af nye affaldstyper. Derved får 
medarbejderne en meget aktiv rolle i udviklingen af 
en mere ressourcebevidst kundegruppe. 

Det er vigtigt, at medarbejderne har overblik over 
pladsen. Derfor ønsker vi, at der etableres en slags 
kontrol- eller oversigttårn - evt. i forbindelse med 
medarbejdernes opholdsrum. Dette tårn kan også 
være en slags attraktion for besøgende på pladsen.  

Medarbejderne skal let kunne komme i kontakt med 
hinanden, og der skal derfor etableres en mobilt kom-
munikationskanal - gerne koblet sammen med samta-
leanlæg, som kunderne kan bruge ved containerne. 
 
På en så stor plads er det også vigtigt, at medarbejder-
ne hurtigt kan komme fra den ene ende af pladsen til 
den anden. Vi ønsker derfor , at medarbejderne nemt 
og sikkert kan køre rundt på et energivenligt transport-
middel - f.eks. segways eller goflbiler.

Vi ønsker, at der både er et udendørs og indendørs 
opholdsrum til medarbejderne. Det skal være rum, der 
er intime og rare at være i - og som udgangspunkt er 
indrettet med genbrugsmaterialer. 

Ud over de fastansatte vil vi gerne invitere borgere ind i 
arbejdsprøvninger og frivillige ind i driften og udviklin-
gen af butik og værksteder.  
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Personale
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Læring

Læring er en integreret del af Haderslevs nye gen-
brugsplads. Vi skal nemlig bidrage til at skabe res-
sourcebevidste forbrugere og tilbyde undervisning til 
børnehaver og skoleklasser, som kan bruge pladsen til 
ekskursioner og temadage om affald som ressource. 
  
Vi vil også gerne samarbejde med universiteter, inge-
niørskoler, designskoler, arkitektskoler, produktions-
skoler m.v. og på den måde udvikle vores viden om og 
tilgang til genbrug og genanvendelse. 
 
Vi kan f.eks. invitere en gruppe arkitektstuderende til 
at tegne en hytte- eller shelterby i genbrugsmateri-
aler og lade elever fra vores lokale produktionsskole 
bygge byen. Hyttebyen kunne evt. fungere som satel-
litbørnehave for kommunens børnehaver.
  
Vi kunne også etablere et DM i skills for byggeri med 
genbrugsmaterialer.   

Vi vil også gerne invitere borgere ind til arbejdsprøv-
ninger, hvor man f.eks. kan lære at drive gartneri og 
have sammen med frivillige og ældre og producere 
planter, der kan sælges på torvet i Haderslev. Eller 
reparere/bygge cykler, møbler og andre former for 
kreativ upcycling.

Læringen på pladsen skal dog ikke kun omhandle 
affald. Vi ønsker demo-anlæg, hvor man kan se, hvor 
regnvandet løber hen, hvordan man kan rense spilde-
vand, at energi til el og varme kan komme fra vind, sol 
og jord/kompost. Her kan man f.eks. måle, hvor meget 
vand og strøm man bruger på en dag og tage forskelli-
ge prøver, som kan undersøges i et laboratorium.  
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Læring
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Læring

Pladsen 
Vi ønsker, at informationsskilte skal informere om, 
hvordan alle fraktioner genbruges eller genanvendes.  
Regnvand skal være synligt, recirkuleres og bruges 
til toiletskyl. Spildevand skal også være synligt via et 
demo-rensningsanlæg.

Bygningen 
Vi ønsker, at der etableres et fleksibelt mødelokale 
med adgang til læringslokale med køkken (min. 30 
personer), laboratorium, værksted (som har forbin-
delse til butik), drivhus og økolarie. Vi ønsker også, at 
taget på disse bygninger skaber en overdækket uden-
dørs plads til værksteder, happenings, udstillinger m.v.

Laboratorium 
Vi ønsker et fleksibelt rum, der kan bruges til udstill-
inger og undervisning inden for sortering, spildevand, 
drikkevand og andre bæredygtighedstemaer. 
I forbindelse med kantine/køkken skal der kunne 
undervises i madspild og etableres forsøgshave med 
f.eks. genbrugsplanter fra et plantedepot.
 
 

Vandtårn  
Vi ønsker et kombineret vand- og kontroltårn, hvor man 
kan få overblik - og  gå ud på en taghave, hvor der dyrkes 
tomater m.v. I vandtårnet kan man se tværsnit i biologisk 
sandfilter.

Hytteby
Vi ønsker at etablere en hytte- eller shelterby i udkanten 
af pladsen og/eller i tilknytning til butik og værksteder. 
Evt. med muldtoilet. Toilet og badefaciliteter i forbindel-
se med bygningen med målere, så elever kan måle alt 
forbrug (sammen med løst personale). I forbindelse med 
dette område er der en byggelegeplads og legeplads i 
genbrugsmaterialer.
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Læring



28 RESSOURCECENTRUM HADERSLEV

Kommunikation

Vi har arbejdet med kommunikation på 2 områder:  
 
1) Navigation på pladsen 
Det er afgørende, at skiltningen på pladsen virker, så 
kunderne oplever, at det er nemt at orientere sig og kom-
me af med deres affald. Skiltning er både oversigtskort 
ved indgangen og på pladsen suppleret med destinati-
onsskilte samt skilte ved containerne.

Skiltene skal udarbejdes efter Provas’ designmanual og 
så vidt muligt laves af bæredygtige materialer og have 
indbygget belysning. Optimalt set er alle containerskilte 
digitale, så det er let at “omprogrammere” containerens 
indhold. Derudover kan vi kombinere en digital skilteløs-
ning med et samtaleanlæg, hvor kunden nemt kan kom-
me i kontakt med en medarbejder, hvis der er spørgsmål 
til sortering. Med en digital skærm kan vi også fortælle 
kunden, hvilket kredsløb affaldet i containeren herefter 
indgår i - og sige tak for indsatsen. 

Vi ønsker også, at der bliver udviklet en app, som kun-
derne kan bruge derhjemme til at tjekke ventetider, 
containerplacering og få tips til sortering. App’en er et 
supplement til kampagner på sociale medier og provas.
dk, hvor der skal være en brugervenlig sorteringsværk-
tøjskasse, der er tilpasset forskellige boligformer og 
inspirerer til fælles ressourcebod, skrald osv.  
 
 

2) Motivation på pladsen 
Det er afgørende, at vi sammen med vores vigtigste sam-
arbejdspartnere får skabt en effektiv kommunikation om 
behovet for bedre kildesortering. Ellers når vi ikke målene 
i kommunens affaldsplan. Det sker ikke via massekommu-
nikation, men via nudging og motivation - i uddannelses-
systemet og når vi har fat i kunderne på pladsen. Vi skal 
vise kunderne, at der er mening med sorteringen, og at de 
bidrager positivt.    
 
Vi ønsker derfor at arbejde med en incitamentsstruktur på 
pladsen, hvor kunderne belønnes for at genbruge. Af-
faldshåndtering skal således ”gamificeres”. Man kan f.eks. 
optjene point pr. afleveret kilo affald og bruge pointene i 
butikken eller værkstederne, så gevinsten bliver i kredslø-
bet. Via app’en kan man holde øje med sin pointoptjening. 
 



Hvor mange point har du? 
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Kommunikation
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Butikken

På Haderslevs nye genbrugsplads er butikken et vigtigt 
omdrejningspunkt, der tiltrækker og inspirerer forskelli-
ge kundesegmenter. 

Stedet vil kunne inspirere gennem sin indretning, der 
udelukkende består af upcyclede genbrugselementer 
-  udført af designere og indretningsarkitekter. 

Det er en butik, der er bæredygtig på alle planer: Den 
sparede miljøbelastning synliggøres, og kasserede ting 
går i kredsløb. 

Der er et værksted i tilknytning til butikken – et sted 
man kan kigge ind, så upcyclingsprocessen er synlig.

I tilknytning til butikken er der plads til, at produktions-
virksomheder kan aflevere overskuds/fejlpro-
ducerede materialer.  

Disse kan gratis afhentes af skoler, designskoler m.v. 
Materialerne kan bruges til afholdelse af temadage med 
undervisere fra f.eks. design- eller kunsthøjskoler.

Butikken er et råt lokale, der kan indrettes fleksibelt. En 
idé kan være, at rummet opbygges som et hus, hvor køk-
kenting er samlet i et køkken, hvor alt til soveværelset 
er bygget op med soveværelsesatmosfære osv. 

Netauktion kan være en del af butikskonceptet - f.eks. 
med onlineauktion og betaling i butikken. 
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Butikken



“Skatkammeret”
(Inspiration fra Kolding) 
Husk krav/regler/lovgivning vedr. virksom-
hedens overskud

Klargøringsrum/Lager
Klargøring af ting til genbrug, inden de 
sættes ind i butikken

Butik
- man skal kunne besøge butikken 
uden at komme ind på pladsen

Hyggekrog med mulighed for selvbe-
tjening af kaffe/the/vand
- evt. i hjørne af læringsrum

Personalerum
- overblik over pladsen er vigtig

Afleveringssted af ting til genbrug.
Indgang fra pladsen

I nærhed af lager/
klargøringssted

Sammenhængende bygning

Aflevering + afhentning

Kundeparkering
uden for pladsen

Personaleparkering
uden for pladsen

Pladsen

Indgang

“Læringsrum”
(laboratorie)

Værksteder
- rep. af ting, arbejdende værksteder 
med frivillige + kunder.
Fokus på sikkerhed, oprydning og 
forsikring - (eksempel Stanford)

Værksted
Vejledere og personale
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ButikkenPrincipdiagram
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Butikken
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Provas
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Proceskonsulenter
MOVE arkitektur
Nørregade 65
6700 Esbjerg

RESSOURCECENTRUM HADERSLEV
Ny genbrugsplads i Haderslev 


