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EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER

Genbrugspladsen i Als, var den første modulbaserede 
løsning i Danmark, og blev leveret af Modulo beton. Gen- 
brugspladsen, der blev indviet i juli 2011, ligger i Als og 
er drevet af I/S Fælles Forbrænding i Hobro.

Pladsen består af 153 moduler (inkl. ramperne) og har 
en længde på 63 meter og en bredde på 32 meter. Der 
er i alt 25 fraktioner, hvor de 20 fraktioner er placeret 
rundt om Modulo beton løsningen.

Både mandskabshus og bygninger, der er beregnet til 
opbevaring af farligt affald, er placeret på modulerne, 
hvorfra personalet har et godt overblik over hele pladsen.

Modulerne er placeret på en plan asfalteret belægning 
med en hældning på ca. 2%. Udover de 153 moduler, 
har Modulo beton leveret hegn, fendere, container styre- 
skinner og døre til modulerne, som en del af en komplet 
løsning. 

Hele monteringen tog samlet 5 arbejdsdage. Der blev 
anvendt en mobilkran de 3 af dagene til opsætning af 
modulerne.

Når borgerne ankommer til genbrugspladsen, har de 
mulighed for enten at køre direkte til haveaffaldsområ- 
det, der ligger gadeplan eller at køre op på modulløs- 
ningen, hvorfra de kan aflevere sorteret affald. 

Modulløsningen har to ramper: en rampe til opkørsel 
og en anden til nedkørsel fra modulerne. For at sikre 
hurtigst mulig gennemstrømning af biler, er trafikken 
på modulløsningen ensrettet med mulighed for parke-
ring ved de enkelte containere.

Als genbrugsplads
En genbrugsplads på højt niveau

custom
er case

Modulo beton har hjulpet os med at etablere en moderne genbrugsplads ‘på højt ni-
veau’. Borgerne kan nu kaste affaldet ned i containerne, i stedet for at løfte det op!

- Heine Munk, Direktør
I/S Fælles Forbrænding

Moduler: 153, inkl. ramper
Højde: 1,5 meter
Fraktioner: 19
Længde: 63 meter
Bredde: 32 meter (57 meter)
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I/S Fælles Forbrænding er stiftet i 1972, og servicerer i 
dag 46.400 indbyggere. De indsamler og modtager gen- 
brugsmaterialer og affald fra de tre ejerkommuner: 
Mariagerfjord, Randers og Rebild. Affaldet omdannes 
på miljøvenlig vis, og videresælges som fjernvarme, 
kompost, genbrugsbeton, -pap, -glas, -metal osv.

I/S Fælles Forbrænding driver Affaldsvarmeværket i 
Hobro, Erhvervsgenbrugspladsen i Hobro, Affalds- og 
Genbrugscentret i Gunderup samt genbrugspladserne 
i Hobro, Mariager, Hadsund, Rostrup, Mejlby og Als.

I/S Fælles Forbrænding er medlem af RenoSam, en 
dansk sammenslutning af affaldsselskaber - og gennem 
de forskellige serviceydelser, vi året rundt leverer til 
borgere og erhvervsliv i de tre kommuner, sikrer vi, at 
den til enhver tid gældende lovgivning overholdes.

Det er blevet lettere at 
slippe af med sit affald I samarbejde med Modulo beton har det været 

muligt at få indrettet vores genbrugsplads på en 
meget brugervenlig måde. Ikke nok med at det 
er brugervenligt, det er simpelthen blevet lettere 
at slippe af med sit affald!

Før skulle man kaste affaldet op over container-
kanten. Nu kan man køre sin bil op af en rampe 
og kaste sit affald direkte ned i de forskellige con- 
tainere. Modulo beton har med denne løsning 
vist, at det er muligt at etablere en stor genbrugs- 
plads inden for en kort tidshorisont og tilmed til 
en konkurrencedygtig pris.

Jeg er sikker på at vores moderne genbrugsplads 
kommer til at danne forbillede for kommende 
pladser i Norden.

- Heine Munk, Direktør
I/S Fælles Forbrænding, Hobro

Indsamling, sortering og genanvendelse af de 
stigende affaldsmængder er tvingende nødven-
digt. Modulo beton tilbyder en modulær løsning, 
der til stadighed kan tilpasses kravene til de sti- 
gende affaldsmængder.

Vi har et team af fleksible og dynamiske medar- 
bejdere, der kan realisere dit projekt. Med ud-
gangspunkt i en grundplanstegning, og en snak 
om den krævede kapacitet - udarbejder vores 
arkitekter og ingeniører gerne et løsningsforslag 
til præcis jeres projekt.


