
 

 

STUDIETUR TIL KØBENHAVN 
20.-22.september 2022 

 
 

Avreise fra Kjevik tirsdag 20/9 kl 15.50 
Tilbake på Kjevik torsdag 22/9 kl 22.30 

 
 

Dette blir 2,5 dager med faglig input, opplevelser og sosialt med kollegaer fra avfallsbransjen! 
 

 
 

 
Deltageravgift: 12 500,- per person 
Prisen inkluderer alt, med unntak av middag siste dagen samt drikke: 
 Flyreise 
 2 netter på hotell  
 Tog/buss i Københavns-området 
 2 middager og 2 lunsj 
 Enkle foredrag, bedriftsbesøk og sosialt opplegg 
 
Antall plasser: 25 
Påmelding til gunn@avfallsor.no  
 
For å sikre oss flybillettene er påmeldingsfrist satt til 29/6.  
Påmeldingen er bindende, i henhold til Vedtatt retningslinje.  
Ved avbestilling før 30/7 belastes kun kr 1000,-, deretter belastes full deltageravgift.  
Det er mulig å endre navn på deltager fram til 22/8.  

mailto:gunn@avfallsor.no
https://avfallsforum.org/media/2457/retningslinje-for-deltakelse-pa-arrangementer.pdf


 

PROGRAM  
 
Tirsdag 

Avreise Kjevik (15.50), ankomst Kastrup (17.05)   

Tog til sentrum, innsjekk på Comfort Hotel Vesterbro  

Felles middag (19.00)   

 
Onsdag  

Tog/buss til Affald Plus, Næstved  (08.00)  
• Kort intro om hva som skjer på avfallssiden i Danmark, med fokus på kommunenes  og de 

private virksomheters rolle og muligheter i fremtiden v/Henrik Wejdling  Affald Plus  
• Omvisning på anlegget, der de blant annet håndtere treavfall og tekstiler, samt besøke 

selskapets informasjons- og skoletjeneste, og genbrugsbutikken 
Lunsj  
 
Buss til Reilings glass-sorteringsanlegg   

• Informasjon om omvisning v/Kim Lykke Reiling  
 

Besøk på Ardagh og Holmegård glasværk   
• Produksjon av ny glassemballasje fra utsortert glass  
• Kunst og bruksglass  

 
Tog/buss tilbake til København (17.00) 
 
Sosialt opplegg + middag 
 

Torsdag 
 

Tog til Roskilde (09.00). For å komme oss rundt i Roskilde planlegges det å leie sykler. Avstandene 
er korte, så tilsammen blir det ca 15 km. Alternativt kan man ta taxi.  
 
Vandring i Musicon  

• Info og omvisning i Musicon, som er et nytt bynært boligområde med mange sirkulære 
satsinger; bruker materialer fra gammelt industribygg på området, gjenbruksbutikker, 
fikserom osv 

Lunsj 

Besøk på Solum  

• Info og omvisning på anlegget, med gjenvinning av tre og annet byggeavfall  

v/Morten Strandlod, Solum  

Tog tilbake til København 

Tog til Kastrup (19.30) 

Avreise Kastrup (21.10), ankomst Kjevik (22.30)  
 
Endringer på programmet kan komme.  


