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Rammer for ny genbrugsstation på plads
Tunge køretøjer i ét niveau og personbiler i et andet og dermed bedre forhold for
kunderne – det er fremtiden, når Hillerød Forsyning i begyndelsen af 2015 laver
første spadestik til Hillerøds nye genbrugsstation på Solrødgård.
Når du i fremtiden skal af med dit affald på genbrugsstationen i Hillerød, kommer det til at ske
på en ny genbrugsstation i Hillerød Syd, hvor trafiksikkerheden er i top, og det grønne element
er tænkt ind i området.
Udformningen af den nye genbrugsstation, der er lavet af rådgivningsfirmaet Rambøll, er nu
på plads.
”Vi har tænkt meget på trafiksikkerheden, og målet har været at lave en 100 % adskillelse
mellem den tunge og lette trafik. Der bliver én vej rundt til lastbiler, mens personbiler og små
varevogne, der kommer med affald, kører på et areal i midten, hvor de store biler ikke har
adgang,” fortæller projektleder hos Hillerød Forsyning, Preben Dissing.
Når fyldte containere, grønt affald og farligt affald skal hentes, bliver det via en ’køregrav’,
hvor kun lastbiler og servicevogne må færdes. Der bliver en niveauforskel på ca. 1,5 m mellem
niveauet for kunder og niveauet for køregrav. På den måde kommer kunderne på pladsen ikke
til at være i konflikt ned tunge køretøjer i det område, hvor de afleverer deres affald.
”Når kunderne fremover skal aflevere deres affald, kommer de til at smide det ned i en
container i stedet for op over en høj kant. Det bidrager til et bedre arbejdsmiljø på pladsen,”
uddyber Preben Dissing.
Grønne elementer
Den nye genbrugsstation kommer dog ikke kun til at bestå af containere. Midt på pladsen
bliver der et grønt område med en lille sø, som også kommer til at fungere som et
regnvandsbassin. Området kan bruges af medarbejdere og kunder og kan anvendes i
forbindelse med undervisning blandt andet med information om genbrug, og hvordan affaldet
håndteres.
På pladsen bliver der tre bygninger. Den ene bliver til aflevering af farligt affald (kemikalier og
elektronik) og bliver placeret på kanten af køregraven, så aflevering og afhentning er adskilt i
kundeområdet og køregrav for tung trafik. De to andre bygninger skal huse mandskab og
garage.
FAKTA:


Første spadestik til den nye genbrugsstation bliver i begyndelsen af 2015



Genbrugsstationen skal stå færdig i 2016



Prisen for genbrugsstationen bliver ca. 40 mio. kr.



Man forventer ca. 300.000 besøgende om året
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Bilag
Tegning over den nye genbrugsstation
Yderlige oplysninger:
Projektleder, Preben Dissing, tlf.: 48 23 10 97, pd@hfors.dk
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