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EN NY GENERATION AF GENBRUGSPLADSER

Guderup genbrugsplads er et godt eksempel at det 
er muligt med forholdsvis lav investering at få en 
opgraderet genbrugspladsen til en mere moderne 
plads. Derudover taler vi også om en meget kort 
monteringstid og dermed ganske få dagens lukning 
af pladsen. Undergrunden på pladsen er et gammelt 
opfyldningsområde med ca. 18 meter ned til fast 
grund. Den nuværende belægning i SF sten har sat 
sig gennem flere år og med Modulo beton løsningen 
kunne Sønderborg Forsyning spare mange penge 
ved at sætte modulerne direkte på den eksisterende 
belægning. Modulerne er sammenspændt til én 

samlet løsning og kan arbejde med fremtidige 
sætninger på området. 

Modulo pladsen er bygget på den nuværende plads 
med SF sten og totalt monterede på 3 dage. Pladsen 
består af 37 moduler med sikkerhedsramper på 
ramperne, fender, styreskinner, døre og en trappe. 
På denne løsning har Modulo beton leveret de nye 
trekantede moduler til container båsene. Det giver 
plads til flere container båse på denne mindre areal 
i modsætning til den ”traditionelle Modulo beton 
opbygning”.

Guderup
Opstillet på eksisterende underlag

Moduler: 37
Fraktioner: 9
Længde: 33meter
Højde: 1.2 meter
Bredde: 14 meter

“Valget faldt på en løsning fra Modulo beton, 
da det en alt for dyr investering og grave og 
lave en nedsænket løsning  - specielt set 
i lyset af at genbrugspladsen ligger på en 
gammel fyldplads.” 



Om Sønderborg forsyning
Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der 
varetager den daglige drift og håndtering af Sønder-
borg Kommunes affald og genbrug, spildevand og 
drikkevand, samt en mindre del af forsyningen af 
varme til kommunens indbyggere.
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“Guderup genbrugsstation har mere end 
25.000 besøgende om året, og den gamle 
plads var simpelthen blevet for lille og 
trang. Løsningen var at købe et stykke af 
nabogrunden og bygge en morderne løsning 
i højden, hvor borgerne sortere affaldet 
direkte i containere i armshøjde. Valget 
faldt på en løsning fra Modulo beton, da det 
en alt for dyr investering og grave og lave 
en nedsænket løsning  - specielt set i lyset 
af at genbrugspladsen ligger på en gammel 
fyldplads. Vores mål med moderniseringen 
har været at levere bedre kundeservice 
og gøre det lettere for Guderups borger at 
komme af med deres affald. Vi har kun fået 
positive tilkendegivelser fra borgerne som 
synes at det er meget nemmere at komme at 
med affaldet nu. ”

 — Arne Mørk-Jensen
Driftsleder Sønderborg forsyning


