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Det er vigtigt at se på
genbrugsstationens logistik,
både internt på pladsen
såvel som i forhold til det
omkringliggende lokalsamfund.
Hvilke krav og målsætninger skal
genbrugsstationen leve op til?
Nedsænkede containere giver
borgeren let adgang til at komme
af med sit affald, og det skaber
et overblik på pladsen. Samtidig
er niveauadskillelse af tung og
let trafik med til at underbygge
sikkerheden og effektiviteten for
både brugere og medarbejderne.

DET GRØNNE ELEMENT

Med en tværfaglig tilgang kommer vi
hele vejen rundt om udfordringerne

Vi mener, at der skal fokuseres på det
grønne element på hver enkelt station,
da det er med til at gøre besøget mere
attraktivt.
Det omgivende landskab eller de
integrerede grønne elementer er med
til at skabe bløde overgange. I Rambøll
mener vi det styrker det bæredygtige
projekt, når pladsen har grønne aftryk
de steder, hvor det er muligt.

Arkitekter, landskabsarkitekter,
proceskonsulenter, ingeniører og andre
specialister arbejder sammen om at finde
de bedste løsninger
GENTOFTE GENBRUGSSTATION

I Rambøll mener vi, at man skaber en god og fremtidssikret
genbrugsstation ved at arbejde helhedsorienteret. En tidlig analyse
er vigtig for at få inddraget alle interessenter og få kortlagt de
behov, mål og værdier, genbrugsstationen skal bygge på. Det er
uanset, om der er tale om en nyetableret genbrugsstation, eller om
det er en eksisterende, der skal renoveres.
I Rambøll arbejder arkitekter og ingeniører sammen for at bidrage
til den bedste helhedsorienterede løsning. Vi har ressourcerne til
at håndtere alle projektets faser. Vi har kompetente arkitekter og
landskabsarkitekter med en bred erfaring inden for det tidlige
procesforløb (brugerinddragelse, analyse, formidling, skitsering,
mv.). Vore ingeniører har bred erfaring inden for projektering
af genbrugsstationer, og det er vores erfaring, at der er god
økonomi og sund fornuft i at kombinere en optimeret drift og med
engagementet fra borgerne.
Kommunens ressourcestrategier og værdier bør afspejle
sig i genbrugsstationen, og det er derfor værd at kigge på
logistikken i kommunens infrastruktur, når man fremtidssikrer en
genbrugsstation.
For en kommune er der muligt at kommunikere lokale strategier og
prioriteringer via sine genbrugsstationer. Her kan kommunen vise,
hvem man er i ressource- og miljømæssig sammenhæng, ligesom
kommunens status som land- eller bykommune har indvirkning på
genbrugsstationens placering, størrelse og nærhed.

FORMIDLING

Genbrugsstationen er den næst mest
besøgte offentlige funktion i kommunerne - efter biblioteket. Der ligger
derfor et godt grundlag til formidling
af budskaber om kommunens ressourcestrategier, bæredygtighedsprincipper og grønne tiltag mv.

VIDENSDELING & UNDERVISNING
På genbrugsstationen kan der med
fordel etableres tilbud til skoler og institutioner i kommunen for at fremme
forståelsen for- og oplevelsen af fremtidens ressourcer.

GENTOFTE GENBRUGSSTATION

ADSKILLELSE AF
FRAKTIONER

DESIGNPRIORITETER

På Gentofte genbrugsstation
har vi arbejdet med at adskille
dagsrenovation i mindre enheder
for at opnå større effektivitet og
bedre sorteringsmuligheder for
den enkelte borger.
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