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BYGNING TIL OMLASTNING AF 
MADAFFALD TAGET I BRUG
I 2019 besluttede en enig bestyrelse at igangsætte 
projektet om en permanent løsning til omlastning 
af madaffald, også kaldet KOD. Den 29. marts blev 
projektet realiseret, og nu omlastes der op til 500 ton 
om ugen i ny bygning på sydsiden af Roskilde Kraft-
varmeværk.  
 
Den 29. marts læssede den første renovationsbil 
madaffald af i den nye omlastningsbygning, i daglig 
tale ’KOD-bygningen’,  på Håndværkervej i Roskilde. 
Det gik efter planen, og siden har flere renovations-
biler sendt deres madaffald i samme retning. Mad-
affaldet omlastes i Roskilde og køres efterfølgende 
til Gemidan i Ølstykke, hvor det bliver forbehandlet, 
det vil sige, at emballager, skraldeposer og andet 
uegnet affald frasorteres, samtidig med at det tilfø-
res vand - også kaldet ’pulpes’. Herefter bliver pulpen 
kørt til Solrød Biogas, hvor det bliver forgasset og 
omdannet til biogas og gødning til landbruget. 
 
Øget kildesortering krævede permanent løsning
Som konsekvens af den øgede kildesortering, er der 
blevet behov for omlastningsfaciliteter til madaffald 
fra borgernes husholdninger. Fra 2019 er der blevet 
omlastet madaffald på gulvet i kraftvarmeværkets 
aflæsserhal. Denne løsning har haft mange uhensigt- Fotos: Overstående billeder er fra byggeriet af KOD-bygningen



mæssigheder, og derfor har ARGO arbejdet på en 
bedre, og mere permanent løsning.  
 
- Omlastningen på gulvet i aflæsserhallen har uhen-
sigtmæssig af flere årsager. Det har været svært at 
holde aflæsserhallen helt ren, og trafikreguleringen 
har været kompliceret - dette er der kommet styr på 
med den nye KOD-bygning, hvor cirka 20-25.000 ton 
madaffald årligt skal omlastes til videre forarbejd-
ning, fortæller Berit Nielsen, som er projektleder på 
opgaven i ARGO.  
 
Projektering i samarbejde med Rambøll 
Rambøll har stået for projekteringen af det nye 
KOD-bygning. Der var række krav, som gjorde pro-
jektet avanceret. Der skulle blandt andet etableres 
en siloløsning, hvor læsning af lastbiler kunne foregå 
med automatisk kran. Derudover skulle den nye silo 
placeres i tilknytning til aflæsserhallen, således at 
eventuelle lugtgener fra siloen kunne blive suget til 
ovnene, hvor det bruges som forbrændingsluft - og 
dermed begrænses eventuel dårlig luft. Derudover 
skulle den nye løsning sikre, at de trafikale forhold 
blev væsentlig bedre.  
 
KOD-bygningens rammer og kapacitet  
Den nye bygning kan omlastes op til 500 ton om 

ugen. Siloen har en dybde på seks meter og er ni 
meter bred. Siloen er inddelt i en aflæssersilo og en 
stakkesilo (en slags lagerfunktion).  
Alt under jorden på bygningen, samt siloerne er lavet 
i beton, mens anlægget over jorden er lavet i stål.  
I både ind - og udgang af bygningen er der indstalle-
ret hurtiglukkende porte for at begrænse eventuelle 
lugtgener til omgivelserne.  
Der er desuden vandforsyning til spuling af dæk og 
gulv med afledning til siloen ved aflæsse-pladsen. 
 
- Med den nye KOD-bygning har vi markant forbed-
ret omlastningen. Den nye løsning kan, trods ud-
fordringer under byggeriet, levere alle de fordele vi 
håbede på, fortæller en tilfreds vicedirektør i ARGO 
Klaus W. Hansen.  
 
Egenkontrol, indkørsler og mængder 
Alle indkørsler og mængder registeres i ARGOs 
vejesystem og indberettes til Mijøstyrelsens Affald-
DataSystem. Det forventede årlige udbytte af cirka 
25.000 ton madaffald er 1.5 mio. m3 oparbejdet 
biogas, som sendes ud i naturgasnettet. 

Fotos: Overstående billeder er fra byggeriet af KOD-bygningen



NY ARBEJDSMILJØKAMPAGNE SKAL FAVNE DE EKS-
TERNE PÅ ARGOs LOKATIONER
”Vær ARGO-agtsom – også overfor eksterne der 
arbejder hos os” - I forlængelse af ARGOs arbejds-
miljømål for 2020-2022, samt et emne som de ek-
terne auditører nævnte ved seneste audit, fokuserer 
ARGO på de eksterne og deres arbejdsmiljø. ARGOs 
arbejdsmiljøorganisation har netop sparket en ny 
ARGO-agtsom kampagne i gang med dette fokus.  

Kampagnens budskab til ARGOs ansatte er, at hvis 

man ser en af de eksterne samarbejdspartnere, fx en 
håndværker eller lignende, som enten udsætter sig 
selv eller andre for fare på ARGOs lokaliteter, så skal 
man reagere. Det bør desuden overvejes om ARGO 
kan hjælpe med til at gøre arbejdet mere forsvarligt. 

- Med dette mener vi, at den ansatte skal gå i dialog 
med den eksterne, for at gøre opmærksom på hvad 
der er observeret. Det skal sikre, at den eksterne 



overvejer om arbejdet kan udføres på en mere 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, fortæller Maria 
Christensen, som er daglig arbejdsmiljøleder i ARGO. 

Ansvar for sig selv og hinanden 
Hvis en ansat ser en ekstern, der er i OVERHÆN-
GENDE fare, så er budskabet, at gribe ind med det 
samme. 
 
- Det handler i alt sin enkelthed om, at passe på sig 
selv og hinanden, og det omfatter også eksterne som  

arbejder på ARGOs lokationer, fortæller Maria, som 
allerede fornemmer en god opbakning til kampag-
nen. For at gøre opmærksom på kampagnen, så er 
der udarbejdet skilte og plakater med de kendte og 
humoristiske ’ARGO-naut figurer’, som hænges op 
strategiske steder i ARGO.  
 
Har du spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til 
at kontakte arbejdsmiljøleder Maria Christensen på 
mail mc@argo.dk



Kompostdagen, der altid er lørdag før påske (og 
søndag for enkelte genbrugspladser), er for mange 
besøgende en begivenhed, som ligger fast i kalen-
deren. I år var ingen undtagelse, der var masser af 
besøgende - både gamle kendinge, men også nye 
kompostaftagere på genbrugspladserne både i øst og 
vest. 
 
På de to største af ARGOs genbrugspladser, Køge og 
Roskilde, var allerede godt 
besøgt fra morgenstunden 
af. Køge Genbrugsplads 
havde 125 ton kompost til 
fri afbenyttelse, og Roskilde 
havde 150 ton.  
 
For ny hus - og haveejer er 
komposten et stor plus 
Kira på 32 år, er netop blevet 
hus- og haveejer i Køge, og 
er for første gang til kompostdag på Køge Genbrugs-
plads.   
 
- Jeg så opslaget om gratis kompost på Køge Gen-
brugsplads på Facebook, og satte straks kryds i 
kalenderen. Komposten vil jeg blande op med den 
sandjord, som allerede er i min have. Den blandede 
sandjord skal blandt andet bruges til at plante hæk, 
fortæller Kira.  
 

En anden borger, der er i gang med at skovle kom-
post op i sin tailer oplyser, at han er på det andet og 
sidste læs kompost. 
 
- De her kompostdage er rigtig god service. Jeg har 
lige plantet hæk, og manglede noget godt kompost 
til at dække af med, fortæller Finn på 68 år fra Her-
følge, der har været til kompostdag to gange før. 
 

Påskeinspiration i Gensalg 
Som lidt ekstra krydderi på 
kompostdagen fik Gensalg i 
Køge besøg af Christel, der 
har Christels Blomster Værk-
sted i Ringsted.  
 
- Jeg har ikke solgt så mange 
påskedekorationer endnu, 
men dagen er jo også lang, 
for klokken er kun elleve. 

Mine påskedekorationer på bordet kan måske inspi-
rerer andre til at lave deres egne påske dekorationer, 
siger Christel, som er i gang med at uddanne sig til 
’Flourist’.  
 
Kompost til haverne i Roskilde 
Der var også rigelig kompost at tage af i Roskilde, 
hvor flere borgere havde været til kompostdag i flere 
år. Ved 15-tiden var der ingen kø, og fortsat kompost 
at tage af.   

DER VAR KAMP OM KOMPOSTEN 
PÅ GENBRUGSPLADSERNE



Det har på genbrugspladserne altid været muligt for 
børnehavebørn at få en rundvisning, og blive klogere 
på affaldet. Kraftvarmeværket på Håndværkervej i 
Roskilde har derimod haft et alderskrav på 10 år på 
rundvisninger. Et forsøg med en førsteklasse har nu 
åbnet op for, at tilbyde alle klassetrin i folkeskolen en 
rundvisning på kraftvarmeværket.  
 
Stor eftersprøgsel på rundvisninger i ARGO  
Ovenpå to år med corona og skærmundervisning 
for landets folkeskoleelever er der kommet et stor 
behov for at komme ud og opleve, og lære noget 
sammen - og det har givet god eftersprøgsel på 
rundvisninger, både på genbrugspladserne og på 
kraftvarmeværket.   
 
Rundvisningerne på Energitårnet har mange folke-
skolekasser på rundvisning i øjeblikket, og  
indtil fornylig var aldersbegrænsningen for at 
deltage 10 år. Denne aldersgrænse er nu revideret 
således, at elever helt ned fra 0. klasse kan komme 
på rundvisning på Energitårnet.  
 
- Som et forsøg havde vi besøg af en 1. klasse lige 
før påske, og det var en rigtig god oplevelse, både 
for børn, lærere og rundvisere. Børnene var enormt 

interesserede og videnbegærlige. Med baggrund i  
dette har vi besluttet at udvide tilbuddet til også at 
omfatte de yngste folkeskoleelever, fortæller Trine 
Thingsgaard, der er læringskonsulent i ARGO.  
 
Rundvisninger tilrettelagt 0-3. klasse 
I tæt samarbejde med et par indskolingslærere, vil 
ARGOs læringskonsulent og ARGOs tre rundvisere, 
udvikle en rundvisningsform målrettet indskolingele-
ver. I løbet af maj/juni testes undervisningsforløbet  
for de små klasser.  
ARGOs rundviserteam glæder sig til at tage imod de 
yngste skoleelever. 
 

ARGO ÅBNER FOR YNGRE GÆSTER PÅ 
RUNDVISNINGER PÅ KRAFTVARMEVÆRKET

Foto: Skoleklasse kigger ned i affaldsiloen fra Energitårnets kontrolrum



ARGO’s nyhedsbrev udgives på månedsbasis 
og leverer interne nyheder til medarbejdere, 
bestyrelse og udvalgte samarbejdspartnere.  
 
Har du en god historie, så skriv til rid@argo.dk 

KALENDER APRIL 2022

Mandag den 2. maj:    Møde med Holbæk kommune  
 
     Rundvisning Roskilde Tekniske skole og Klostermarkskolen

Tirsdag den 3. maj:    Rundvisning STU + Fælles Taskforce Energimøde

Onsdag den 4. maj:    Rundvisning Roskilde tekniske skole 

Mandag den 9. maj:    Møde med Roskilde kommune

Tirsdag den 10. maj:    Møde med Odsherred kommune

Torsdag den 12. maj:    Ejerudvalgsmøde

Tirsdag den 17. maj:    Rundvisning pensionistklub  

     Møde med Stevns kommune

Onsdag den 18. maj:    Rundvisning Roskilde Privatskole
                                    
Torsdag den 19. maj:    Møde i Dafonet + statusmøde i producentforum

Mandag den 23. maj:    Møde med Solrød kommune

Tirsdag den 24. maj:   Bestyrelsesmøde + repræsentantskabsmøde i DRH

Onsdag den 25. maj:    Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 31. maj:   Rundvisning Roskilde Privatskole  
 
     Fælles taskforce energimøde 

     Netværksmøde i EC0121


