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FORORD

Nærværende notat er udarbejdet af Møller & Grønborg, 
Arkitekter og planlæggere AS, for og i samarbejde med 
Reno Djurs I/S.

Notatets formål har til hensigt at undersøge forskellige un-
dergrundscontainere, herunder redegøre for deres egnet-
hed i relation til indpasning i forskellige miljøer særligt ud 
fra produktets funktion, æstetik & design, brugervenlighed 
mv. 

Notatet bygger videre på et teknisk notat udarbejdet af 
Reno Djurs.  Nærværende notat fokuserer på æstetik og 
brugervenlighed.

Notatet beskriver indledningsvist 7 typer affaldscontainere, 
hvorefter der skitseres på forskellige forbedringer af fundne 
problemstillinger.

Ud fra en samlet vurdering, gives der en anbefaling af 
valg af type(r) til brug ved Reno Djurs, herunder principielle 
opstillinger.

Notatet afsluttes med en visualisering af en opstilling ved 
rundkørslen i Femmøller, der er den lokalitet, hvor Reno 
Djurs først påtænker at etablere undergrundscontainere.
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TYPER 
 Molok-type

GENERELT
Molok-typen er en halvt nedgravet container, hvor en 
stor del af kapaciteten er synlig over terræn.

Molok-typen er en velkendt løsning, som ofte benyttes i 
relation til baggårdsmiljøer.

FORM & UDTRYK
Molok-typen er rund, men kan fremstå forskelligt grundet 
dets forskellige kapaciteter, hvilket er direkte aflæseligt 
på indkastdelen over jorden. Molok-typen spænder fra 
Ø 0.6 m til Ø 1.7 m. Dette notat behandler Ø 1.7 m, 
da denne har den mest rentable kapacitet.

Molok-typen er en sammensat konstruktion. En cylinder 
med en beklædning. På toppen er monteret et låg i 
plast, ofte med to metalbånd som afslutning på beklæd-
ningen. 

Låget på molok-typen er en konveks form uden retning, 
hvilket bringer associationer til en paddehat.

BRUGER FUNKTIONALITET
Betjening
På molok-typens låg åbnes en kapsel, således at man 
har kig direkte ned i containeren og indholdet heraf. 
Dette kan blandt andet fremkalde lugtgener ved brug.

Der kan anvendes tromleindkast i låget, hvilket afhjælper 
visuelle- og lugtgener ved brugen af Molok-typen til rest-
affald. Denne løsning er ikke særlig æstetisk integreret.

Handicappede har OK muligheder for at benytte Molok-
typen med en indkasthøjde tilsvarende skulderhøjden på 
en gennemsnits kørestolsbruger. Det kan være besværligt 
for en kørestolsbruger at vippe låget helt åbent og efter-
følgende at lukke den igen.

Oplevelse.
Molok-typens indkast er den samme, ligegyldig hvilken 
type af affald der henkastes. Afkodning af brug er 
således svær og kræver en god skiltning. Der findes 
løsninger, hvor kapselens farve signalerer, hvilken type 
affald der skal henkastes. Dette anses hverken for en 
læsbar eller æstetisk løsning.

Molok-typen fremstår umiddelbart ikke som en nedgravet 
løsning. Molok-typen kan let forveksles med en rund 
container placeret på terræn, hvilket er uheldigt. Det 
anses som en kvalitet, at affaldsløsninger nedgraves, set 
ud fra en by- og landskabsarkitektonisk indpasning.

Det anses desuden som en designkvalitet, at designet 
afspejler funktionen - at designet fortæller om dets brug.

KONTEKST
Molok-typen fremstår ubearbejdet i sit design og vil 
som sådan have svært ved at indpasse sig naturligt i 
de fleste omgivelser. Molok-typen bør kun anvendes i 
en kontekst, hvor detaljeniveauet er lavt, og der ikke 
forekommer landskab eller arkitektur af særlig værdifuld 
karakter.   

Dimensioner: 
Indkast: 1.05 m
Højde 1.20 m
Plan: Ø 1.7 m

Eksempel: på molok-type med tromleindkast 



Eksempel: Beklædning af corten stål med overhøjde, så låget skjules.

Eksempel: Bagsiden af medaljen ved brug af en overhøjde

Eksempel: Niche i terræn til indpasning af Molok-typer. Eksempel: på molok-type med tromleindkast 
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TYPER 
 DOMINO

GENERELT
Domino er principielt den samme løsning som molok-
typen beskrevet tidligere. Denne kan dog opstilles og 
kombineres på forskellige måder ved placering i forlæn-
gelse af hinanden.

Dominoen er i dette notat behandlet som en fritstående 
enhed på 5 m³, eftersom det ikke anses som en æstetisk 
god løsning at sætte dominoer sammen til større kon-
struktioner, som meget hurtigt får associationer til store 
containere.

FORM & UDTRYK
For dominoen gælder det samme som for molok-typen, 
dog betyder den firkantede form, at Dominoen i visse 
miljøer kan fremstå mere anonymt.

Som molok-typen kan også dominoen beklædes forskel-
ligt for bl.a. at skjule konstruktionen.

BRUGER FUNKTIONALITET:
Betjening
Se Molok-typen

Oplevelse
Se Molok-typen.

Den firkantede form møder modstand i forhold til et arke-
typisk design af affaldsløsninger. Dominoens udseende 
kan være svær at afkode som en affaldsløsning, efter-
som den arketypiske ”spand” ofte benytter runde former.  

KONTEKST
Dominoen er på grund af den relative store størrelse, 
særlig velegnet til placering i relation til større tekniske 
anlæg - eksempelvis større parkeringsanlæg.

Dominoen er en løsning, der kan anvendes, hvor molok-
typens runde form ikke kan indpasses. Der er her tale 
om en arkitektonisk vægtning af den ydre form i relation 
til den pågældende kontekst og placering. 

Dimensioner
Indkast: 1.05 m 
Højde: 1.30 m
Plan: 1.65 x 1.65 m 



Eksempel: Beklædning med profillister i Douglasgran. Dominoen benyttes her som enkeltstående elementer

Eksempel: Dominoen placeret i forlængelse af hinanden.
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TYPER 
 CITY WASTE

GENERELT
City Waste er et plaststøbt indkast, hvor hele kapacite-
ten ligger under jorden.

Den fås med tre typer indkasthuller: 
Papir - sprække 0.30 x 0.07 m
Flasker - Hul
Restaffald - firkant med låg 0.3 x 0.3 m

FORM & ÆSTETIK
City Waste er et indkast med runde sider og plane 
facader. Indkastet er relativt højt, dvs. at det på mange 
måder giver associationer til lodret orienteret byinventar, 
som postkasser og brandhaner, og falder således let ind 
i et bymæssigt sammenhæng. 

Indkastet er simpelt og fremstår enkelt og elegant. Der er 
ved selve indkastet placeret en stålplade, der frem-
hæver, hvor og hvilken type affald der skal henkastes. 
Denne plade benyttes også til information med print på 
pladen, samt letter rengøringen ved indkastets mest ud-
satte område. Pladen har samme størrelse ved samtlige 
indkasthuller, mens hullerne differentierer udseendet.

City Waste er bearbejdet med to typer lodrette recesser 
i plasten. En smal reces, der bruges rundt på de runde 
sider, således at der opnås så jævn en runding som 
muligt, mens fladen stadig brydes, og evt. skrammer og 
patina sløres. På de lige sider er der væsentlig længere 
mellem recesserne. De to typer recesser differentierer 
udtrykket, mens det forbliver simpelt og giver indkastet 
styrke. Recesserne forstærker det vertikale udtryk og 
besværliggør graffiti. 

Dørkpladen er bearbejdet eller malet sort, så denne er 
i tråd med den mat-sorte plast, som beholderen er lavet 
af, hvilket giver en simpel god sammenhæng mellem 
gulv og indkast.

Krogsystemet er ikke integreret i designet, men den 
forekommer visuelt ikke tydeligt.

BRUGER FUNKTIONALITET
Betjening
Den meget klare form på indkasthullet er en subtil og 
rationel måde at signalere og styre affaldstypen, der 
henkastes, hvilket letter afkodningen for brugeren.

Indkasthullet til restaffald er relativ lille, hvilket kan med-
føre uhensigtsmæssig henstilling af affald ved siden af 
beholderen.

Indkastet er lokaliseret i 1.2 m højde, hvilket er det 
maksimale for en kørestolsbruger. 

Oplevelse
At ”restaffald” ikke har en lukkemekanisme, kan bevirke, 
at man blot tænker, at det er en almindelig skralde-
spand, da den også er ganske høj. Dette signalerer 
ikke genbrug, men i stedet skraldespand. 

Forståelsen af, at dette indkast ikke blot er offentlige 
skraldespande, er vigtig, for at brugerne tager sorte-
ringen alvorlig. Endvidere betyder underjordisk affalds-
håndtering (og sortering) noget for miljøet og ligger 
derfor brugerne på sinde. 

KONTEKST
Indkastet er stort set velegnet i enhver situation, da ind-
kastet er simpelt i sin udformning, og ornamenteringen 
er minimal. Således kan indkastet både indgå i bymæs-
sig kontekst såvel som tekniske anlæg og åben land 
situationer.

Robustheden og enkeltheden i designet kan i visse 
gågadesituationer forekomme for simpel, alt efter hvor 
detaljeret den pågældende by har indrettet gågaderne. 

Dimensioner
Indkast: 1.20 m 
Højde: 1.63 m
Plan: 1.0 x 0.86 m



Opstilling af City Waste
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TYPER 
 JOCA CITY WASTE

GENERELT
City Waste er et plaststøbt indkast, hvor hele kapacite-
ten ligger under jorden.

De gængse udskæringer er:
Restaffald: 0.33 x 0.33 m
Papir og pap: 0.35 x 0.10 m
Ø: 0.17 m

FORM & UDTRYK
Joca City Waste er i plan udformet som et æg - en halv 
cirkel og en halv ellipse, der tilsammen danner form. 

Ellipsehalvdelen er skråt afskåret på toppen, og her er et 
låg monteret.

Indkastet har en metalbeklædning. Beklædningen fås 
både i en udgave med metal på 2 sider, og en med 
metal, der er ført hele vejen rundt.

Beklædningen fungerer som ornamentering af indkastet 
og har ingen praktisk funktion. Indkastet har mange ikke-
ortogonale linier, hvilket får de firkantede perforeringer i 
metallet til at virke fremmede i det store billede, især da 
disse er placeret i et regulært grid.

De horisontale flader af dørkpladen og låget fungerer 
godt sammen. Der er i plastformen indarbejdet en fals 
til låget, således at denne bliver plan med resten af 
indkastets top. Lågets håndtag er ikke indarbejdet på 
samme måde som låget, hvilket får håndtaget til at 
træde uhensigtsmæssigt frem. Håndtaget er relativt lille 
og ornamenteret med et mønster, der kan virke småt i en 
byinventar skala.

Beklædningen på siderne er skruet på/nittet på, hvilket 
betyder, at der opstår nogle spændinger i metallet, der 
således begynder at bue mellem skruerne/nitterne.

Lågets hængsler er placeret uden for indkastet og er 
derfor ret tydelige.

Krogen, der bruges under tømning, er ikke indarbejdet i 
det samlede design og fremstår markant tydelig.

BRUGER FUNKTIONALITET
Betjening
Som designet er i dag, kan låget ikke forblive oppe 
uden vedvarende berøring, hvilket besværliggør henkast-
ningen af affald.

Falsen omkring låget kan være problematisk, da der 
kan lægge sig vand heri.

At der ikke er en synlig forskel på indkast til flasker, 
papir og restaffald stiller større krav til skiltning.

For kørestolsbrugere kan låget bevirke, at det er ganske 
svært at betjene indkastet - da låget skal løftes over 
generel skulderhøjde, når affaldet skal henkastes.

Størrelsen på udskæringen til restaffald virker en anelse 
for lille, hvilket kan bevirke uhensigtsmæssig henstilling 
af affald.

Oplevelse
IJoca City Waste fremstår ’let aflæseligt’ i sit design.

Det er dog ikke indlysende, at dette indkast også kan 
anvendes til flasker og papir, da designet mest er arkety-
pisk for den klassiske skraldespand.

KONTEKST
Indkastet er mest velegnet til midtby-situationer pga. det 
høje ornamenteringsniveau. 

Dimensioner
Indkast: 0.94 m 
Højde: 1.32 m
Plan: 0.72 x 0.95 m



Opstilling af Joca City Waste
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TYPER 
 SKANDERBORG MOL

GENERELT
Skanderborg Mol er et metal indkast, hvor hele kapaci-
teten ligger under jorden.

Den fås med tre typer indkasthuller: 
Papir - sprække 0.30 x 0.07 m
Flasker - 2 x huller
Restaffald - tromle 60 L / 80 L

FORM & UDTRYK
Skanderborg Mol har i plan en kantet front, med en 
buet bagside. Formen er kendetegnet af rette linier.

Skanderborg Mol har et meget robust og kompakt 
udtryk. Det kompakte udtrykkes især  på indkastet med 
tromlen, hvor de to flanger udgør samme bredde, som 
hele tromlen. 

Indkastet er relativt lavt, hvilket giver nogle positive 
visuelle virkninger for det omkringliggende miljø. Dette 
betyder dog, at indkastet kan forekomme tung (igen 
mest synligt på trommelindkastet).

Designet fremstår kantet og virker ikke imødekommende. 
Designets detaljer ligger i de skrå linier. De skrå linjer af 
toppen og den lette skråstilling af indkastet, samt bagsi-
den af indkastet, der ikke er en kontinuerlig bue, men er 
i stedet knækvalsede linier, der danner en bue.

Den buede plade, der udgør krog, falder uden for det 
generelle formsprog.

BRUGER FUNKTIONALITET
Betjening
Indkastets huller er forskellige, alt efter den type affald, 
der skal henkastes. Dette optimerer brugen og lemper 
krav til skiltning. 

Indkastet med tromle - har et lille håndtag og en plade 
imellem, således at man ikke kan få et regulært greb 
rundt om dette.

Tromlens udvendige bredde er meget smal, hvilket gør, 
at det kan være svært at få restaffald ind.

Den relativt lave indkasthøjde gør det let for kørestolsbru-
gere at benytte indkastet.

Oplevelse
Tromleindkastet er en raffineret måde at lave en me-
kanisme, der yder en mængdekontrol (der kan max 
henkastes 80 L ad gangen), samt bevirker, at der ikke er 
lugtgener eller visuel kontakt mellem bruger og tidligere 

henkastet affald. Denne mekanisme understreger også 
det underjordiske perspektiv, eftersom tromlen fylder 
50% af indkastet - ergo er det tydeligt, at affaldet ikke 
deponeres i selve indkastet.
 
KONTEKST
Skanderborg Mol er farvemæssig neutral i sit sorte 
metaludtryk og kan som sådan indgå i flere sammen-
hænge. Det robuste udtryk og de kantede, rette linier 
betyder, at indkastet er særligt velegnet til tekniske 
anlæg, som parkeringspladser, rastepladser mm.

Dimensioner
Indkast: 0.84 m 
Højde: 1.20 m
Plan: 0.70 x 0.80 m

Skanderborg Mol, Tromleindkast



Opstilling af Skanderborg Mol
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TYPER 
 METRO-AARHUS

GENERELT
Metro-Aarhus systemet er et metal indkast, hvor hele 
kapaciteten på 4 m³ ligger under jorden.

Den fås med tre typer indkasthuller: 
Papir - sprække 0.30 x 0.07 m
Flasker - 2 x hul:
Restaffald - tromle 80 L

FORM & UDTRYK
Metro-Aarhus systemet har gennemgående kurvede 
linier og et design-famlieskab, der omfatter håndtag af 
tromle-indkastet til løftekrogen.

Metro-Aarhus er et robust udseende og afbalanceret 
design, der tydeligt signalerer - by og midt-by. 

Det er især den vertikale kurvede linie på fronten, der 
giver Metro-Aarhus identitet og et genkendeligt og 
raffineret design. De kurvede linier gør indkastet mere 
imødekommende i sin formgivning på trods af sit lidt 
’tunge’ sorte/mørke metalfarve.

Tromleindkastet har meget smalle flanger, hvilket gør 
hele tromlen synlig. 

Ornamentering består udelukkende af skiltningen, der 
er trykt vertikalt på indkastets flanger. Ud over dette er 
ornamentering integreret i designet af de kurvede linier.

Den ubehandlede dørkplade forstærker spillet mellem 
de lyse og mørke overflader. 

BRUGER FUNKTIONALITET
Betjening
Man har gjort meget ud af at signalere brugen af 
indkastene. Typen af affald, der skal henkastes, aflæses 
tydeligt på god afstand.

Håndtaget på tromle-indkastet giver mulighed for at få 
et rigtigt godt greb, således at ingen fingre klemmes.

Højden og betjeningen af indkastet er afbalanceret 
både i forhold til handicappede og andre.

Oplevelse
Tromleindkastet er en raffineret måde at lave en me-
kanisme, der yder en mængdekontrol (der kan max 
henkastes 80 L ad gangen), samt bevirker, at der ikke er 

lugtgener eller visuel kontakt mellem bruger og tidligere 
henkastet affald. Denne mekanisme understreger også 
det underjordiske perspektiv, eftersom tromlen fylder 
50% af indkastet - ergo er det tydeligt, at affaldet ikke 
deponeres i indkastet.

KONTEKST
Metro-Aarhus har med dens kurvede design et meget 
høj detaljeniveau - hvilket gør den egnet til bymiljøer 
især midtbymiljøer. Indkastet har svært ved at begå sig i 
tekniske miljøer og åben land situationer.

Dimensioner
Indkast: 0.72 m 
Højde: 1.30 m
Plan: 0.70 x 0.76 m



Metro-Aarhus system opstillinger
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TYPER 
 PWS

GENERELT
”Evolution” & ”Europe” systemet er et metal indkast, hvor 
hele kapaciteten på 3, 4 og 5 m³ ligger under jorden. 
Indkastet er hollandsk design, der forhandles i adskillige 
lande. ”Europe” og ”Evolution” har udelukkende form-
mæssige forskelle.

FORM & UDTRYK
Både ”Europe” og ”Evolution” forekommer meget kom-
pakte, da de ikke er ret høje sammenlignet med andre 
indkast. Det betyder, at deres visuelle påvirkning i det 
fysiske miljø er relativt mindre.

Europe-modellen forekommer fastgjort til en søjle på 
bagsiden, der giver et billede af et ophængt indkast, 
mens denne synligvis også er monteret til terræn pladen.

Evolution-modellen synes smallere, og indkastets form-
sprog er mere tilpasset tromlen.

Krogen/krogene er ikke særlig integreret i designet.

PWS modellen er et låst design, men med fleksible løs-
ninger, hvad angår overfladebehandlinger og behand-
ling af gulvpladen.

Designet af gulvpladen, som indkastet er monteret på, 
- er ganske elegant lavet. Der er lavet en opkant på 
pladen, hvilket betyder, at man kan indfylde pladen 
med egen belægning - max 50 mm. Belægninger uden 
for pladen vil altså kunne trækkes med ind - helt ind til 
indkastet.

BRUGER FUNKTIONALITET:
Betjening
Det lave indkast betyder, at det kan forekomme meget 
småt, og man skal bøje sig ned for at henkaste affald. 
Den lave højde tilgodeser dog eksempelvis kørestolsbru-
gere, hvorfor man har valgt dette lave design.

For begge modeller gælder det, at indkastene ikke er 
placeret centralt, da løftekrogene er placeret bagerst 
på indkastet. Dette bevirker, at indkastene er trukket 
længere frem mod deres orientering. Der kan altså fore-
komme pladsproblemer i transitområder, hvor passagen 
er smal - eksempelvis fortove. Ligeledes kan der opstå 
spildplads, hvor indkastet er placeret op ad elementer, 
eksempelvis mure.

Udformningen af indkasthullet til papir er ikke så enty-

dig, hvilket kræver en klar skiltning.

Oplevelse
De relative små indkast bevirker, at man har en god 
forståelse for, at  affaldshåndtering er under jorden.
Afkastet fremstår meget robust.
 
KONTEKST
Indkastet kan stå i mange typer miljøer pga. den fleksi-
bilitet, der ligger i både overflader, farver og belægnin-
ger. Endvidere kan man med indkastets 2 typer variere 
typen kontra placering. 

”Europe” har med det robuste udseende potentiale for 
opstilling i tekniske miljøer, mens Evolution tager sig 
bedre ud i tætte bymiljøer og parker.

EUROPE

EVOLUTION

Dimensioner
Indkast: 0.54 m 
Højde: ca. 1.10 m
Plan: -



EUROPE

EVOLUTION

EVOLUTION

OVERFLADE BEHANDLINGER

BELÆGNINGER

Papir

Restaffald

Flasker

Dørkplade Gummigranulat Gummifliser Fliser Valgfri belægning 

EUROPE

RAL-farverMetallicStrukturHammerlak
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TYPER 

GENERELLE OVERVEJELSER

Helt nedgravede containere.
Den helt nedgravede løsning er mindre synlig, og derfor  
den mest elegante løsning. Når man finder den rigtige 
nedgravede løsning, har man én løsning, man kan be-
nytte i alle sammenhænge. Herefter kan man begynde at 
finde måder at optimere anlægsomkostningerne.

Halvt nedgravede containere
De halvt nedgravede containere fylder visuelt meget over 
terræn. De halvt nedgravede løsninger er ikke egnede til 
bymiljøer, men kan indgå i visse situationer i det åbne 
land. Dvs. at Molok-typen og Domino kan benyttes i visse 
sammenhænge, dog kræver disse situationer en del over-
vejelse, hvad angår placering og afværge. Afværge i 
forhold til materialer og evt. terræntilpasninger. Eksempel-
vis brug af den opgravede jord til at afskærme med. Der 
bør ellers ikke lægges fliser eller andet ved opstillingen, 
eftersom dette blot tiltrækker yderligere opmærksomhed. 
molok-typen bør stå direkte i den kontekst, hvor den er 
placeret.

Plast
Plasten har en vis robusthed, der synes tiltalende. Plasten 
modtager ikke skrammer som metal indkastene.

Samtidig forekommer plastindkastene mere midlertidige 
og lidt mere som affaldbeholdere, der er opstillet.

Plastindkastene er desuden ret svære at ændre design 
på, da der skal laves en ny støbeform, hver gang en 
ændring indfinder sig. 

Metal
Metal-indkastene har en tyngde, der betyder, at de ses 
som permanente installationer. Tromleindkastet, der har 
været gennemgående i de 4 undersøgte typer af metal, 
betyder ligeledes, at der ikke hersker nogen tvivl om, at 
der er et underjordisk element.

Metal-indkastene har en fleksibilitet i, at designet kan 
ændres. Eksempelvis Joca Mol, der har forskellige ud-
seender.  

ANBEFALINGER:

 - Lav en synlig forskel på papir, flasker og restaffald,           
således kan skiltningen blive et grafisk element.
 
 - Indkastet er en praktisk foranstaltning. Jo simplere de-
sign, jo flere kontekstuelle rum kan det i indgå i.

 - Indtænk gulvpladen.
 
 - Fleksibilitet i driften er vigtig.

- Indtænk brugeroplevelsen. Føler man, at man henkaster 
affald i en skraldespand, eller føler man, at der tages 
hånd om affaldet, således at et miljømæssigt perspektiv 
er synligt.

MATRIX
På efterfølgende sider er der givet en bedømmelse af de 
7 typer på en skala fra 1 - 5. Karakteren er en opsum-
mering af gennemgangen af afsnittet ”Typer”. Parametre, 
der bedømmes, er:

form & udtryk
 - en vurdering af formsprog og udtryk

bruger funktionalitet
 - en vurdering af, hvorledes man bruger og opfatter bru-
gen.

kontekst
 - En vurdering af indkastets muligheder for at håndtere 
flere fysiske miljøer. 

 OPSUMMERING



Joca Mol Joca Mol Skanderborg

EKSEMPEL PÅ FORANDERLIGHEDEN I METALINDKAST

S. 18



Efter research og analyse af TYPER har M&G vurderet, 
at det er plausibelt at ændre på to af de eksisterende 
designs, således at disse kunne blive Reno Djurs´ model-
ler.

I følgende afsnit behandles City Waste og Molok-typen 
som værende de to typer, M&G ser muligheder for at 
forbedre.

Endvidere skitseres et nyt design for en fuldt nedgravet 
løsning, Reno Djurs Modellen RD1 og RD2.

SKITSERING & KOMMENTERING



CITY WASTE
City Waste er en af de mest vellykkede design i analy-
sen. City Waste har dog de ulemper:

- at indkastet ikke har en mængde reguleringsmekanis-
me, hvilket kan bevirke uhensigtsmæssig brug.

- papirindkastet i 1.28 m er kritisk i forhold til kørestols-
brugere. Denne udskæring kunne centreres på pladen,

- Udskæringen til restaffald bør være større end de 0.3 
m x 0.3 m. Dog bør det foregå inden for metalpladen, 
der måler 0.4 m x 0.4 m. 

Forslag til udvidelse af indkasthul til restaffaldSkitse på system til at styre mængden, der 
henkastes

Papirindkast centreret

S. 20



SKITSERING & KOMMENTERING

MOLOK-TYPEN
Molok-typen er æstetisk set den dårligste løsning.

Følgende skitsering omhandler at få disse to til at frem-
stå mere tilpasset i det fysiske miljø.

For at opkvalificere formen og brugervenligheden har 
M&G gjort følgende tanker:

Reflektion: Molok-typen er i dag udstyret 
med et retningsløst låg, der ikke virker 
integreret i designet.

Aktion: Låget ændres til at indgå i den 
cylindriske form, således at molok-typen 
og låg begynder at blive enhed.

Dette gøres ved skråt at afskære låget 
fra indkasthøjden på 1.05 til den eksi-
sterende højde på 1.20

Molok Låget ændres

Beklædning tilpasses Snit

Beklædning tilpasses Snit

Låget Justeres / Designes

Lukket Åben



MOLOK-TYPEN

RENO DJURS MODEL
RD1
Reflektion: Eksemplet fra Aalborg (s.4) viser, at det kan 
være effektivt med en skærm, således at sammensæt-
ning mellem låg og beholder forsvinder helt.

Visualisering af den nye molok-type - RD1 med fiberbeton beklædning

Aktion: Med ændringen af lågets form kan en beklæd-
ning, valsning eller støbning føres helt op til overkant 
låg, uden at der forkommer nicher eller andre upraktiske 
arealer mellem beholder og låg. Afslutning bliver såle-
des en snitflade i beklædning, der er tilpasset låget.

Molok-typen som et ”rør i jorden” blive tydeligere - og 
designet af Reno Djurs-modellen (RD1) fremstår. 

Det betyder også, at der ikke som udgangspunkt, skal 
anlægges særlige fliser eller anden belægning omkring 
RD1.

Molok Låget ændres

Beklædning tilpasses Snit

Beklædning tilpasses Snit

Låget Justeres / Designes

Lukket Åben
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Molok Låget ændres

Beklædning tilpasses Snit

Beklædning tilpasses Snit

Låget Justeres / Designes

Lukket Åben

Molok Låget ændres

Beklædning tilpasses Snit

Beklædning tilpasses Snit

Låget Justeres / Designes

Lukket Åben

Reflektion: Molok-typens låg er i dag en plast ”hætte”, der klap-
pes op ved brug. Dette indkast hul kan forekomme ubehagelig 
med visuelle- og lugtmæssige gener. 

Praktisk betyder det også, at der kan henkastes meget store ting, 
der ikke er hensigtsmæssige.

For at styrke opfattelsen af, at molok-typen er et nedgravet system, 
kan man dyrke lågets design og lukkemekanisme.

Aktion: Låget designes således, at molok-typens nye udtryk ”af et 
rør i jorden” - RD1 - forstærkes ved at etablere et låg, der bygger 
på princippet af en sluse, samt forstærkes i designet. 

Låget er en finesse, der skal betragtes som ekstra i forhold til re-design af 
molok-typen. Der kan alternativt etableres et mere enkelt design (jf. forslag 
til City Waste) i første omgang.

SKITSERING & KOMMENTERING



Låg i lukket tilstand

Åbner: bund etableres
Lukker: Affald skubbes ud.

Bund etableret + Lukket rum - ingen 
forekomst af gener
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SNIT AF RD1

SKITSERING & KOMMENTERING



OPSTALTER AF RD1SNIT AF RD1
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SKITSERING & KOMMENTERING



EVT. NY TROMLE

LÅG

LØFTEBØJLE

BEKLÆDNING

AFVANDINGSRENDE + SKILTNING

RECES

BEHOLDER
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RENO DJURS MODEL
RD2
Molok-typens forandring (RD1) betyder, at den er blevet 
væsentlig mere fleksibel i forhold til den kontekst, den 
opstilles. Der vil dog være situationer, hvor RD1 visuelt 
fylder for meget over terræn - med særligt henblik på  
midtby situationer.

Der er derfor her skitseret en løsning på et design af en 
ny fuldt nedgravet type. Indkastet differentierer tydeligt 
indkast-hullets form - til flasker eksempelvis også hul til 
dåser (mere en visuel forståelses-attribut - eftersom de 
ikke sorteres) samt til batterier.
RD2 er designet med henblik på at være i visuel fami-
lieskab med RD1. Toppen af RD1 bør måske hælde en 

smule, så et endnu tydeligere familieskab fremkommer. 
Dette undersøges i en evt. senere proces.

Formen er en ren cylinder, der er arketypisk i sit udtryk 
for en affaldsløsning. Indkastet er placeret i 0.94 (cen-
ter), og søjlen en samlet højde på 1.30 inklusiv krog. 
Krogen er tiltænkt sæk og er sænket ned i indkastets 
top. Der etableres en lille afvandingsforanstaltning inde i 
indkastet til den smule regnvand, der må falde i reces-
sen til krogen.

Indkastmekanismen er her tænkt som klapper, der skub-
bes ind 
Restaffald (Ø45 cm) klappes ind, hvorpå en bund etab-
leres. Ideelt ville klappen til restaffald åbnes med fodpe-
dal, men dette undersøges i en evt. senere detailfase.  

SKITSERING & KOMMENTERING



NYT INDKAST (PAPIR)

LØFTEBØJLE

TIL KROG

FODPLADE
UBEHANDLET/ELL SORT

BEHOLDER
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Fordele:
- 

Ulemper:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- midt-by

Fordele:
- 

Ulemper:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- midt-by

Fordele:
- midtby

Ulemper:
- åben land
- tekniske anlæg

Fordele:
- midt-by

Ulemper:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land

Fordele:
- midtby/by
- (bolig områder)

Ulemper:
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land

Fordele:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land
- (midt-by)

Ulemper:
- (midt-by)

MOLOK-TYPEN

FORM & UDTRYKTYPER FUNKTIONALITET KONTEKST

DOMINO

CITY WASTE

JOCA CITY WASTE

SKANDERBORG MOL

AARHUS-METRO

OVERSIGT

Fordele:
 - 

Ulemper:
- størrelse
- Låg
- Matrialesammensætning

Fordele:
 - 

Ulemper:
- lukkemekansime

Fordele:
 - 

Ulemper:
- størrelse
- låg
- Materialesammensætning

Fordele:
 - 
Ulemper:
- lukkemekanisme
- form følger ikke funktion

Fordele:
- entydigt design
- materialer og detaljering 

Ulemper:
- højde

Fordele:
- diffrentiering af indkastets huller 

Ulemper:
- Mangel på lukke mekanisme ex tromle
- Højden er uvenlig for handicappede
- Indkast til restaffald er småt

Fordele:
- størrelse

Ulemper:
- ornementering
- håndtag
- krog

Fordele:
- form følger funktion

Ulemper:
- låg
- Mangel på differentiering i indkast
- fals 

Fordele:
- entydigt design

Ulemper:
- tromle
- krog

Fordele:
- differentiering af indkastets huller

Ulemper:
- indkast hullernes størrelse

Fordele:
- entydigt design

Ulemper:
- forfinet

Fordele:
- differentiering af indkastets huller

Ulemper:
- 



Fordele:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land

Ulemper:
- midt-by

Fordele:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land

Ulemper:
- midt-by

Fordele:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land
- (midt-by)

Ulemper:
- 

Fordele:
- bolig områder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- midt-by
- (åben land)

Ulemper:
- 

FORM & UDTRYK FUNKTIONALITET KONTEKST

PWS

Fordele:
- fleksibilitet i materialer
- design

Ulemper:
- krog

Fordele:
- entydig design
- enkelthed

Ulemper:
- størrelse

Fordele:
- entydig design
- enkelthed

Ulemper:
- størrelse

Fordele:
- entydig design
- enkelthed

Ulemper:
- 

Fordele:
- fleksibilitet i materialer

Ulemper:
- tromle håndtag
- højde
- indkasthullet til papir

Fordele:
- form følger funktion

Ulemper:
- 

Fordele:
- form følger funktion

Ulemper:
- 

Fordele:
- højde
- differentiering af indkastets huller
- form følger funktion 

Ulemper:
- 
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ANBEFALING

Møller & Grønborgs anbefalinger set ud fra et arkitekto-
nisk synspunkt er her opsat i 2 anbefalinger.

Anbefaling 
M&G ser et udviklingspotentiale i Molok-typen. Udnyttes 
dette potentiale, og hvor Molok-typens top re-designes, 
ser vi et stort potentiale for en æstetisk, funktionel og 
økonomisk løsning. 

Molok-typen optager i dag mindre fysisk plads end de 
nedgravede løsninger. Visuelt fylder den mere over ter-
ræn, hvorfor dets visuelle fremtræden er altafgørende.

M&G anbefaler, at der udarbejdes et nyt design til 
molok-typen, som det fremgår af RD1, hvorefter denne 
kan opstilles forsvarligt i en lang række miljøer. 

Angåernde de fuldt nedgravede løsninger ser M&G 
helst, at der udarbejdes et nyt design, her eksemplifice-
ret ved skitsedesign af RD2. Alternativt kan City Waste 
benyttes, hvis der indarbejdes de påpegede svagheder. 

For at overskueliggøre de kombinationer, som M&G kan 
anbefale, er disse opsat i 3 mulige scenarier. Scenari-
erne er vægtet.

SCENARIE #1
RD1 & RD2 bliver Reno Djurs standarder. 

RD1 opstilles ved: 
- boligområder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land 

RD2 Opstilles ved midtby, eksempelvis offentlige pladser 

og blandet bolig, og detail-handel

SCENARIE #2
RD1 & CITYWASTE bliver Reno Djurs standarder. 

RD1 opstilles ved: 
- boligområder
- erhvervsområder
- tekniske anlæg
- åben land 

CITY WASTE Opstilles ved midtby, eksempelvis offent-
lige pladser og blandet bolig, og detail-handel

SCENARIE #3
CITYWASTE eller RD2 bliver Reno Djurs standarder. 

Én fuldt nedgravet løsning bliver standard for Reno Djurs 
og anvendes således overalt.

 RENO DJURS MODELLEN
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Møller & Grønborgs anbefalinger set ud fra et arkitek-
tonisk synspunkt, hvor opstillingen af containere har 
følgende vejledende mål og principper:

RD1 OPSTILLING:
RD1 bør opstilles langs adgangsforløbet (som oftest for-
tov, sti eller lign.) med indkast mod forløbet (Se neden-
stående visualisering).

Alternativt kan typen opstilles ”ryg mod ryg”, således 
at de betjenes fra to sider. (se begge principper på 
modstående side)

Der bør være en intern afstand mellem RD1, her vurde-
ret og visualiseret, til en halv diameter; 85.5 CM

Belægning
RD1 bør stå i den omkringliggende kontekst. Dvs. at 
den runde form bør placeres i den belægning, der er 
på det pågældende sted. Når Molok-typen opstilles på 
fast belægning såsom fliser, bør mønstrene ikke brydes, 
men i stedet skæres fliser, således at disse ikke begyn-
der at indordne sig cirklen.
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ANBEFALING



Lineær-opstilling

Opstilling ”ryg mod ryg”
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RD2 OPSTILLING
Den fuldt nedgravede løsning er tiltænkt samme opstil-
ling som Molok-typen. Da indkastet er mindre, kan man 
reducere afstanden mellem fodpladerne. Der foreslås en 
afstand på 60 CM mellem fodpladerne, således at de 
fleste serieproducerede fliser kan lægges mellem fod-
pladerne. Dette skal dog anses som vejledende. Intern 
afstand mellem indkast bør være mellem 10 CM og 60 
CM, alt efter hvilken plads der er til rådighed.

På modstående side ses et principielt design af et ind-
kast, placeret som foreskrevet.

Belægning
Der benyttes samme underlag, der er i lokalmiljøet. 
Ved placering ved Tekniske anlæg og i det åbne land 
benyttes en mørk fodplade.
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ANBEFALING



RD2 på lineær-opstilling

RD2 i ”ryg mod ryg” opstilling
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CITY WASTE 
OPSTILLING
City Waste har samme opstilling som RD2.

Belægning
Der benyttes samme underlag, der er i lokalmiljøet. 
Ved placering ved tekniske anlæg og i det åbne land 
benyttes en mørk fodplade.

ANBEFALING



CITY WASTE på lineær-opstilling

CITY WASTE i ”ryg mod ryg” opstilling
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VISUALISERING FEMMØLLER

DIAGRAM 1
Stedets rum & kanter  
Femmøller ligger ud til Ebeltoft 
Vig. Ved Femmøller Kro/Mols-
kroen i overgangen mellem byens 
kant og strandengen tænkes nye 
affaldscontainere placeret. På 
dette sted åbner byen sig op 
og har kontakt til vandet. Stedet 
tegner et trekantet rum med 2 
lukkede sider og åbent ud mod 
vigen. Rundkørslen er det trafi-
kale omdrejningspunkt og visuelt 
dominerende i skala, skiltning, 
belysningsmaster, m.m.  

DIAGRAM 2
Bygninger & Udsigt
Nogle få fritliggende ejendomme 
ved Hovedgaden og med Mols 
Kroen/Femmøller Kro som det 
markerede kultursamlingspunkt på 
dette sted vidner om en tid med 
høj bygningskvalitet . Fra Kroen 
er der udsyn over P-pladsen, rund-
kørsel, mod vandet og til Ebeltoft. 
De tekniske anlæg som rundkør-
sel, asfaltveje,parkeringer, skilte, 
belysning, affaldscontainere, 
osv er væsentlige elementer, der 
overskygger og forringer stedets 
kvaliteter.

DIAGRAM 3
Placering
Det foreslås, at affaldscontainere 
placeres, således at de over-
ordnede visuelle sigtelinier ikke 
afbrydes. Containere opstilles 
på række og afskærmes af en 
præcist formet hækbeplantning, 
med klippehøjde på ca.1,6 m 
efter nogle år. En hækbeplantning 
som nøjagtig kopi foreslås etab-
leret som spejlbillede på pladsen 
modsat, som visuel afskærmning 
og markere/opstramme rummets 
harmoni og geometri. 

Strandeng

Byens kant

Byens kant

Sigtelinier Sigtelinier

Sigtelinier

Strandeng

Strandeng

01

02
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02. Visualisering, fra Hovedgaden set mod sydøst

01. Visualisering, fra Kystvejen set mod vest

03. Visualisering, fra Fuglsøvej set mod nordøst
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