Træsortering
- Det er i dag svært at agere på en
genbrugsplads, hvor skiltene er svære at forstå,
hvilket skaber misvisende kommunikation.
- Dette gør at flere vælger ikke at gå op i
sortering og ender måske med blot at smide sit
affald i ”småt brændbart”.

- Problemet er også at flere genbrugspladser, gør
brug af hvidt forskellige systemer.

Bred målgruppe på pladsen
- Vi har undersøgt, hvordan man kan gøre et
skilt simpelt, men stadig indeholde en
tilstrækkelig mængde information.
- Derudover har vi undersøgt hvordan man når
ud til den brede målgruppe fra de unge til
ældre mennesker på en effektiv måde.
- Til sidst har vi undersøgt hvordan man vil
kunne skabe et overordnet system, som kan
bruges flere steder, så man ikke skal lære
flere genbrugspladser at kende.

App til især yngre generation
- Vi har valgt at skabe noget internationalt, for at gøre det mere
brugervenligt og trygt lige meget hvor man befinder sig.
- Derfor har vi skabt en app, hvor man vil kunne gå ind på den
pågældende genbrugsplads og se deres system oppefra.
- Her vil man kunne se hvor man befinder sig på pladsen, samt hvor
de forskellige kategorier er.

- Man vil kunne finde en tydelig piktogram-beskrivelse over alle
kategorier, hvis man er i tvivl.
- Til sidst vil der være en ”Genbrug” effekt, hvor man kan lægge
billeder ind af nogle møbler el.lign., som man vil kunne hente på
pladsen eller privat, for at ikke at sende dem direkte på pladsen,
men i stedet direkte genbruge.
- For er gøre appen mere personlig og troværdig, vil der være en
profil, hvor oplysninger og gemte varer vil kunne stå – samt vil der
kunne findes et nummer til den pågældende genbrugsplads.

Skiltning til nemmere navigation
- For at skabe en nem navigation på selve pladsen, for både de
ældre men også yngre, som måske ikke har appen, ved at
lave skilte som passe til de internationale piktogrammer.
- Der vil være et skilt over hver kategori i de bestemte farver,
med nummer, en lille beskrivelse og QR-kode, som vil kunne
ramme de unge, da det vil videreføre en til piktogrammernes
betydning.
- Med disse skilte vil ældre også selv kunne finde den fysiske
information man har brug for.

Skiltning til nemmere navigation
- Man vil som en ekstra hjælp, kunne placere et
vejviserskilt, ved indgangen, samt to andre steder
på pladsen i hver ende.
- Hermed vil man både få illustreret farve og
nummer på de forskellige kategorier af
piktogrammer.

Vejmarkering til nemmere navigation
- Der vil kunne skabes nemmere gennemkørsel
på pladserne, ved at lave markeringer på
vejforløbet i farven som de bestemte
piktogrammer har.
- Dermed vil man nemt blive ført rundt på
pladsen, hen mod sin kategori, som også fil stå
på indgangen på vejviserskiltet.
- Dermed er det nemt at finde rundt, hvis ikke
man har app el.lign., men har det bedre med
blot at finde vej fysisk.

Vejviserskilte

