
Et kraftcenter for  
cirkulær økonomi
Genbrug og genanvendelse på  
Kolding Nord Genbrugsplads 
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Mængden af  
materialer stiger
Der har aldrig været så store mængder af ting og  
materialer sendt til genbrug og genanvendelse på  
Kolding Kommunes fem genbrugspladser, som der  
er i øjeblikket. 

Mængderne er et udtryk for, at flere bygger om. Flere 
flytter til kommunen. Og så køber og smider vi ting væk 
som aldrig før. 
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Opgør med ’brug og  
smid væk’-kulturen

I 2019 fik Kolding Kommune en ny arena for genbrug, genanvendelse og 
cirkulær økonomi placeret på Bronzevej i den nordlige del af byen. 

Hjertet i arenaen består af den spritnye Kolding Nord Genbrugsplads og 
Bronzehallen. 

Den venstre hjertehalvdel er genbrugspladsen
Kolding Nord Genbrugsplads har alt, hvad en genbrugs plads skal have, 
fra papcontainere til bure med elektronik. 

Men som noget nyt har Kolding Kommune vendt op og ned på, hvornår 
noget bliver betegnet som affald på netop denne genbrugsplads. Det 
betyder blandt andet, at borgerne frit må tage brugbare ting og materialer 
med hjem de fleste steder på pladsen.  

Den højre hjertehalvdel er hallen
I Bronzehallen har alle kommunens borgere, fra børnehave til pensionist-
klub, mulighed for at få mere viden om viden om genbrug og materialernes 
vej til genanvendelse. Borgerne har også mulighed for selv at sætte lokale 
projekter i gang som genbrugs ambassadører. 
Hallen omkranser således alt fra events, formidling, et nytteprojekt for 
borgere på kanten af arbejdsmarkedet, værkstedsaktiviteter og ting og 
sager, som nogen egentlig havde kasseret, men som nu er på vej som 
genbrug hos en anden.

De følgende sider viser, hvordan synergien mellem Bronzehallen og  
Kolding Nord Genbrugsplads vil udfordre den traditionelle tanke om det 
at drive en genbrugsplads: Fra et sted, hvor privatpersoner og virksom-
heder afleverer ting og sager til genanvendelse eller forbrænding, til et 
sted, hvor materialerne bliver en ressource for hele byen. 

Ambitionen er at være et af Kolding Kommunes kraftcentre for cirkulær 
økonomi – og et sted, hvor verdensmål bliver til hverdagsmål. 
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Inden 2030 skal affaldsmængden 
væsentligt reduceres gennem 
forebyggelse, reduktion,  
genvinding og genbrug. 

Delmål 12.5

FN’s verdensmål nummer 12: 

Ansvarligt  
forbrug og  
produktion
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Få favnen  
fuld af fund

De fleste borgere møder først genbrugsarenaens 
venstre hjertehalvdel: Genbrugspladsen. 

Her kan de komme af med affaldet efter oprydning, 
ombygning eller havearbejde.

Men de kan også tage materialer med hjem igen, for 
der er frit valg på stort set alle hylder, dog ikke farligt 
affald, asbest og dele af elektronikaffaldet. 

Kolding Kommune har som forsøg frem til oktober 
2021 ændret præmissen om, at genstande allerede 
bliver til affald, når de triller ind på genbrugspladsen.  
I stedet betegnes alt som genbrugeligt, indtil genbrugs-
vejlederne trækker containerne om bag en gul streg, 
fra borgerområde til driftsområde. Den gule streg er 
markør for, at nu bliver indholdet i containerne  
klassificeret som affald.  

Tonsvis af genbrug til borgerne
I 2017 foretog konsulentvirksomheden Econet en 
analyse af affaldsmængder leveret på den tidligere 
genbrugsplads på Bronzevej. Analysen viste, at godt 
20 % af affaldet i analysen kunne blive genbrugt, som 
det var. 

I praksis betyder det, at der vil være flere hundrede 
tons materialer, der hvert år har potentiale til at blive 
taget med hjem af andre borgere.
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Viden er vejen  
til mindre affald

Den højre hjertehalvdel i genbrugsarenaen er  
Bronzehallen. Den bliver fodret med indhold ude fra 
genbrugspladsen, der kan genbruges eller repareres. 

Leg, læring og genbrug af materialer er et fælles 
omdrejningspunkt for alle de aktiviteter, der foregår 
herinde:

Børn og unge fra kommunens skoler bliver  
skraldeeksperter på rekordtid, når Re:lab  
Formidlingstjeneste folder sig ud. De voksne kan 
også få et detaljeret indblik i, hvad der sker med 
affaldet, både gennem skræddersyede forløb og til 
de åbne besøgsdage, som bliver holdt med jævne 
mellemrum. 

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en smag 
på arbejdslivet gennem Reuse Nytteprojekt, der 
hjælper med at øge mængden af ting til genanvendelse.
 
Har man mod på at reparere egne ting, fx fund fra 
genbrugspladsen, er der både sav og hammer i  
genbrugsværkstedet på Torvet. 

Hallen vil også være mødested for Genbrugs-
ambassadørerne, en gruppe af borgere, som skal 
være med til at sætte lokale projekter i gang til fordel 
for mere og bedre genbrug og genanvendelse i  
Kolding Kommune.

Desuden er alle velkomne til at besøge  
Resumé Genbrugsbibliotek og plukke gode bøger, 
som ofte kun er blevet læst en enkelt gang.
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Flere virksomheder donerer overskuds
materialer til Reform Skatkammer.  

Materialerne får nyt liv, når børnehaver, 
plejehjem og andre af kommunens  

institutioner gratis henter ting og sager til 
deres kreative projekter. Private  

institutioner kan også tegne  
medlemskab mod betaling. 

Et væld af  
kreative ideer 
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Skarpe skilte
På Kolding Nord Genbrugsplads har 
skiltene klare piktogrammer, der gør 
det let for borgeren at orientere sig, 
så hun hurtigt kan komme af med 
sine materialer.  

Piktogrammerne er udviklet i  
samarbejde mellem KL, Dansk 
Affaldsforening og Miljøstyrelsen  
og bruges også mere og mere på 
emballager for at vise, hvordan 
fødevarernes indpakning skal 
sorteres. 
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Kolding Kommunes vision for velfærd har  
Borgerens Centrum som omdrejningspunkt.  
Kort fortalt handler det om at tage udgangspunkt  
i borgerens behov. Og behovet for at kunne få nem 
adgang til genbrugspladserne er stort hos både  
borgere og virksomheder. 

Genbrugspladsernes store samfundsmæssige  
betydning stiller krav om, at det skal være en god 
oplevelse at komme på besøg. Kolding Nord  
Genbrugsplads har derfor særligt fokus på:

Fleksibilitet
Ordningen Genbrug 24-7 giver både private og 
erhverv adgang til Kolding Nord Genbrugsplads 
hele døgnet. Som et af de eneste steder i Danmark 
kan borgerne også komme af med farligt affald som 
malerbøtter og spraydåser uden for den bemandede 
åbningstid. 

Genbrug 24-7 findes også på Kolding Kommunes  
andre genbrugspladser, og i april 2020 er der  
registreret næsten 24.000 brugere af ordningen. 

Sikkerhed
Tung trafik som lastbiler og rende gravere er adskilt  
fra de besøgende. En gul streg bag containerne 
markerer borger- og driftsområde.

Service
Containere og siloer på pladsen er overdækket med 
et tag, så borgerne kan besøge genbrugspladsen i 
nogenlunde tørvejr. Samtidig er taget med til at holde 
materialerne tørre, så de har bedre mulighed for at 
blive genbrugt. 

Af med bøtten
døgnet rundt



Redux øger  
genbrug og  
mindsker affald
Kolding Kommunes renovationsafdeling hedder 
Redux – Affald og Genbrug. Afdelingen har godt 
90 medarbejdere, som blandt andet:

•  Håndterer 67.000 tons affald og omsætter  
for over 100 mio. kr. årligt.

•  Står for driften af fem genbrugspladser,  
tømmer mere end 1.400 miljøstationer og  
sørger for, at 32.000 skraldespande  
bliver tømt.
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Farvel til containere, 
goddag til siloer

På Kolding Nord Genbrugsplads er flere affalds- 
typer fordelt i siloer i stedet for i containere. 

Siloområderne inviterer borgerne til at stille deres 
ting ind under taget i stedet for at kaste dem ned i 
en container. Den manøvre øger muligheden for, at 
ting og materialer ikke går i stykker undervejs, men 
forbliver hele og tørre, klar til at blive genbrugt af 
en anden borger.

Denne måde at drive en genbrugsplads på er 
nytænkende. 

Ideen er at ændre synet på de ofte gode mate-
rialer, genbrugspladsen modtager. Pladsen skal 
udvikle sig til et kraftcenter for genbrug, hvor 
borgerne mødes og udveklser ting og materialer 
til genbrug, så en stadig mindre del bliver sendt til 
genanvendelse. 

I øjeblikket bliver der indsamlet 40 fraktioner på 
pladsen, men der er potentiale for, at viden,  
teknologi og afsætning til markedet, vil gøre det 
muligt at genanvende endnu flere typer materialer  
i fremtiden. 
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På genbrugs-
pladsen
Fra idéfase til byggeri af Kolding Nord 
Genbrugsplads er der fokuseret på at 
anlægge en plads, der kan klare  
mange års slid samtidig med, at der 
er taget hensyn til miljøet ved valg af 
materialer. De fleste konstruktioner er 
derfor lavet i træ og stål. 

Træ kan fornyes ved at plante nye  
træer, mens stål stort set altid bliver 
genanvendt til nyt stål.

Asfalt er lettere at genbruge end beton, 
og derfor er det brugt de steder, hvor 
der ikke skal køre tunge kørertøjer. 
Asfalt genbruges i produktionen af ny 
asfalt, og på genbrugspladsen udgør 
genanvendt asfalt 35 % frem for den 
normale grænse på 30 %.
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Makeover med gammelt
træ og brugte vinduer

Den hvide kontorbygning
Ved Bronzehallens hovedindgang finder man en hvid 
kontorbygning. Den består stort set kun af materialer 
fra den kontorbygning, den har erstattet. Det eneste, 
der ikke indeholder genanvendte materialer, er faktisk 
kontorbygningens beklædning:
 
• 100 % af isoleringen fra det nedrevne kontor er 

genbrugt i den nye kontorbygning.
• 85 % af træværket fra den gamle kontorbygning 

er genbrugt som spær og afstivere i  
gulvkonstruktionen på den nye kontorbygning.

• Begge vinduer og to døre fra den gamle bygning 
er anvendt i den nye bygning.

De blå pavilloner
Førhen blev de brugt som midlertidige kontorer. Nu er 
to pavilloner på tilsammen ca. 100 m² ombygget  
og istandsat til genbrugsbibliotek, værksted og 
undervisnings lokale for Re:lab Formidlingstjeneste. 
 
Pavillonerne er beklædt med OSB-plader, der består 
af sammenpresset resttræ fra træindustrien.

Belysning
91 ud af Bronzehallens 97 lysarmaturer er ombygget 
til LED-lamper. Blot seks armaturer i vaskehallen er 
udskiftet til nye, og det blev de kun fordi, miljøet i  
vaskehallen er for fugtigt til de gamle lysarmaturer. 

Vinduer som vægge
Undervejs i byggeriet blev Redux – Affald og Genbrug 
tilbudt 65 vinduer, der var tilovers fra et renoverings-
projekt på den lokale Marielundskolen. 60 af vinduerne 
blev brugt som væg i stedet for træplader hele vejen 
rundt om Reform Skatkammer. De sidste fem vinduer 
blev brugt i Reuse Nytteprojekts kontorbygning.

På vejen mod mindre affald i Kolding Kommune er det interessant at se på byggebranchens rolle.  
Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 30 % af alt affald i Danmark.
 
Derfor kan hele processen fra nedrivning til opbygning med fordel tænkes om, så der ikke automatisk bliver 
indkøbt nye materialer, når gamle materialer kan blive genbrugt.
 
Da den 30 år gamle hal, i dag døbt Bronzehallen, fik tildelt sin rolle som højre hjertehalvdel i arenaen for genbrug, 
gik et større forandringsarbejde i gang. Planen var dels at give godt med albuerum til alle aktiviteter i hallen, dels 
at skabe attraktive og moderne kontorer. Et vigtigt element var at gøre genbrug af eksisterende materialer til en 
grundpille i ombygningen.
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Tal og fakta om hal og plads

Kolding Nord Genbrugsplads
Kolding Nord Genbrugsplads er officielt indviet  
10. oktober, men blev allerede taget i brug fra  
22. maj 2019. Første spadestik til pladsen blev  
taget i september 2018. 

Det har kostet 32 mio. kroner at bygge pladsen.  
Hele projektet inkl. ombygning af hallen har kostet  
ca. 36 mio. kroner.

Borgerarealet på genbrugspladsen er ca. 6.000 m², 
og driftsområdet er ca. 17.000 m².

Byggeriet hører under projektet Nytænkning af  
genbrugspladsen, en del af Affaldsplan 2014-2024. 

Bronzehallen
Hallen på 3.500 m² er fra 1989. Den er ombygget i 
2019 til sit nye formål som område for læring om affald 
og genbrug. Indviet 10. oktober 2019.

I Bronzehallen finder man kontorer og genbrugsbutik. 

Det er også i Bronzehallen, at Re:lab Formidlingstjeneste 
(2.500 årlige besøg), Reform Skatkammer (1.500 årlige 
besøg), Reuse Nytteprojekt, Resumé Genbrugsbibliotek 
og Redesign Genbrugsværksted holder til. 

Designbureauet Stupid Studio står for den visuelle 
udsmykning af hallen sammen med kunstner Kristine 
Mandsberg, uddannet på Designskolen Kolding.

Byggeri og designproces
Arbejdet med designet af genbrugspladsen blev  
indledt i januar 2017 i samarbejde med rådgivende 
ingeniør firma FM Larsen og designbureauet Flying 
October. 

Hans-Henrik Skov Andersen fra arkitektfirmaet  
HS Andersen i Kolding har tegnet pladsen. Han er  
den arkitekt, som har tegnet flest genbrugspladser i 
Danmark. 

COWI A/S stod for detailprojektering, og entreprenør 
Otto Chrestensen A/S har stået for anlægsarbejdet.
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I snit er der over 5.000  
besøgende på 
genbrugs pladsen hver 
uge. Godt 20 %  
kommer om lørdagen. 
 
Kolding Nord  
Genbrugsplads  
modtager 40 % af de 
besøg, som borgere og 
erhverv lægger på  
kommunens i alt fem 
genbrugspladser. 

Borgerne kan sortere 40 
typer affald (fraktioner) 
på pladsen. Dertil  
kommer farligt affald, der 
rummer 30 fraktioner. 



By- og Udviklingsforvaltningen

Redux – Affald og Genbrug

Telefon 7979 7100

redux@kolding.dk

Affald er først  
affald, når  
fantasien  
slipper op. R
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