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BILLUND/GRINSTED 
OMLASTESTATION& GENBRUGSPLADS

/ Projektbeskrivese 
Billund Kommune ønsker, at renovere og udbygge 
genbrugspladsen i Grindsted og Billund, således at
pladserne kan håndtere de fremtidige krav til øget 
sortering, og samtidigt tilbyde borgerne i kom-
munen en genbrugsplads, som er inspirerende og 
som øger lysten til ressourcebevaring og genan-
vendelse. Pladserne skal samtidigt fungere som 
læringsområde, for børn og voksne, i håndtering af 
affald. Den eksisterende nedkrusnings- og omlast-
estation i Grindsted skal desuden ombygges med 
ny, arbejdsvenlig og tidssvarende sorteringshal. 
Der er, i projekteringen, fokus på indarbejdelse af 
alle bæredygtighedstiltag på genbrugspladsen, 
som vil være relevante og som kan begrundes i for-
hold til investeringen. Det omfatter både selve ren-
overingsprojektets bygge- og anlægsmaterialer og 
-metoder, samt fokus på den efterfølgende drift af 
pladserne.

Rådgivningsudbuddet blev gennemført som digi-
talt udbud, med i alt 5 bydende firmaer. Vurdering-
er og pointgivning af tilbuddene fra de bydende, 
blev gennemført sammen med kommunens  

udvalg og indledende forhandlinger med det bed-
ste bud blev gennemført, inden Billund Kommune 
overtog det videre samarbejde til det vindende 
hold.

/ Ydelser 
Bygherrerådgivningen er gennemført, som et sa-
marbejde mellem Ingeniørfirmaet VIGGO MAD-
SEN A/S og Worldperfect, har omfattet en grundig 
interessent-analyse blandt såvel private, som pro-
fessionelle brugere af pladserne i hhv. Grindsted og 
Billund. 

Ligeledes er der gennemført en grundig 
gennemgang med kommunens medarbejdere, i 
såvel planlægningsafdelingen, som blandt de an-
satte på pladserne. 

En stor del af rådgivningen har bestået i, at udarbe-
jde et projektmateriale som tilgodeser så mange af 
de ønskede tiltag som muligt, men samtidigt også 
at indpasse projektet i de økonomiske bevillinger, 
som Billund Kommune stillede til rådighed for pro-
jekterne.

Beliggenhed
Grindsted og Billund

Omfang
11,6 Ha

Bygherre
Billund Kommune
Søren Andersen, affaldskonsulent
Tlf.: 25 55 78 81

Byggeperiode
2021 - 2022

Entrepriseform
Storentreprise

Arkitekter
Arkitektfirmaet Schønherr A/S

Ingeniør
Fuldendt Rådgivende Ingeniører A/S

Økonomi
Entreprisesum 25 mio. kr.
Rådgiverhonorar 2 mio. kr.
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