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EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER

Fællesforbrændingen I/S, som bl.a. driver genbrugs- 
pladserne for Mariagerfjord Kommune, valgte at etablere 
en helt ny genbrugsplads i Arden.

Kommunen havde allerede på det tidspunkt en plads i 
Rostrup, men da denne lå placeret i et beskyttet natur- 
område, var det desværre ikke muligt at modernisere 
denne.

Man valgte derfor at opføre den nye genbrugsplads på 
Myhlenbergvej i Arden, og denne plads rummer alle de 
forbedringer, der blev resultatet af erfaringerne fra den 
lignende plads i Als.

Denne gang er pladsen bl.a. kombineret med høje mo- 
duler, som tjener som værksted og garage for plads-
ens køretøjer. De lave moduler i 150 cm højde passer 
således, at høje containere kan anvendes som værn. De 
lave containere flugter med platformen således, at det 
er let for  borgerne at skovle betonaffald og murbrokker 
ned i containeren.

På toppen af de høje moduler er der placeret et mand- 
skabshus, som indeholder kontor, frokoststue, kunde- 
toilet, samt faciliteter, der giver personalet mulighed 
for bad og omklædning.

Arden Genbrugsplads
En løsning der matcher behovet

custom
er case

Borgerne har været rigtig glade og tilfredse med den nye løsning. Det er blevet nemt 
at komme af med sit affald.

- Benny Eriksen, Afdelingsleder
Genbrug Fællesforbrændingen I/S, Hobro

Moduler ialt: 171
Fraktioner: 20
Længde: 72 meter
Højde: 150 cm (3,25 cm)
Bredde: 45 meter (75 meter)
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Med den nye løsning er det blevet nemt og overskueligt 
for borgerne, at komme af med deres affald. Når de står 
på platformen har de overblik - og kan overskue alle 
fraktionerne.

Medarbejderne på pladsen har ligeledes fået et godt 
overblik. Med den nye løsning er de kommet tættere på 
borgerne, og kan således afhjælpe fejlsortering inden 
affaldet ryger i containeren.

Nu om dage tænker man meget arbejdsforholdene for 
medarbejdere. Denne plads giver ikke blot medarbej-
derne ordentlige forhold - men også borgerne har fået 
forbedrede forhold, når de kommer for at sortere deres 
affald. Nu kan de kaste affaldet ned i containerne, og 
ikke som før, op i containerne.

Bedre forhold for både 
ansatte og borgere Vi er meget tilfreds med vores samarbejde med 

Modulo beton. De har været yderst fleksible, og 
har tilrettet mange af deres løsninger lige efter 
vores behov.

Der er ingen tvivl om, at vi har været “prøveklud” 
i udviklingen af deres løsninger, hvilket vi rent fak- 
tisk  er ret glade for!

For på grund af det har vi kunne følge med i pro- 
cessen, og har undervejs fået tilrettet og tilpasset 
konceptet så det præcis matcher vores behov.

- Benny Eriksen
Fællesforbrændingen i Hobro
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Indsamling, sortering og genanvendelse af de stigende 
affaldsmængder er tvingende nødvendigt. Modulo beton 
tilbyder en modulær løsning, der til stadighed kan til- 
passes kravene til de stigende affaldsmængder.

Vi har et team af fleksible og dynamiske medarbejdere, 
der kan realisere dit projekt. Med udgangspunkt i en 
grundplanstegning, og en snak om den krævede kapa- 
citet, udarbejder vores arkitekter og ingeniører gerne 
et løsningsforslag til præcis jeres projekt.


