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På besøg på forbehandlingsanlægget Gemidan

I MADAFFALDETS FODSPOR

Alle fik mulighed for at besigtige bygningen indefra,
og se kranen fordele madaffaldet fra den ene silo
over i den ’store silo’. Aflæsserbygningen kan omlaste op til 500 ton madaffald om ugen.
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
installeret hurtiglukkende porte for at begrænse
eventuelle lugtgener til omgivelserne, samt for at beDagen startede med kaffe og en kort gennemgang af grænse risikoen for indtrængen af skadedyr.
Der er desuden vandforsyning til spuling af dæk og
byggeriet af den nye aflæsserbygning til madaffald
(KOD) på ARGOs matrikel. Berit Nielsen, Projektleder gulv med afledning til siloen ved aflæsserpladsen.
i ARGO, gennemgik funktionen af aflæsserbygningen,
der har to aflæsningsporte og et spor til at læsse
store lastbiler med madaffald til videreforarbejdning
hos virksomheden Gemidan.
31 fagmedarbejdere fra kommuner og forsyninger,
samt en håndfuld ARGO-medarbejdere, tog i fodsporene på madaffaldet på en solrig dag i juni måned.
For at blive klogere på madaffaldet, udbyttet og
med sigte på en større vidensdeling inviterede ARGO
på tur til ARGOs nye aflæsserbygning til madaffald,
forbehandlingsanlægget Gemidan og Solrød biogasanlæg.

Et læs madaffald på vej til sortering og pulp

Kranen arbejder i den nye aflæsserbygning

Sortering af madaffaldet
Næste stop i dagens program var forbehandlingsanlægget Gemidan i Ølstykke. På anlægget tog Tobias

Breinholt Hoffmann og Flemming Løvbo, henholdsvis
salgschef og driftleder i Gemidan A/S, imod gruppen.
Tobias og Flemming gav en grundig gennemgang af
processen på anlægget. Madaffaldet køres gennem
en poseåbner (en snegl som vrider poserne i stykker), inden det kører videre ind i en ”pulper” (en stor
blender), hvor madaffaldet tilføres vand, som omdanner det indsamlede madaffald til en grød, som
kaldes pulp. Pulpen bliver presset igennem en sigte,
der frasorterer andet materiale, som ikke er blevet
opløst i pulpen. Det er fx plastposer, som madaffaldet er afleveret i, kødben hvor kødresterne er vasket
fra, ispinde samt de stive stængler fra roser i blomsterbuketter. Den sigtede pulp bliver derefter fragtet
til Solrød biogasanlæg.
I forsorteringen af det indsamlede madaffald
bliver mere end 95% af de organiske materiale
sorteret ud, og ender i den pulp, der sendes til
bioforgasning.
En meget lille del af det organiske materiale som
hele citroner, stængler fra buketter med roser,
fedtstof og ligende, som klæber sig til de plastposer, der sorteres fra, ender som sorteringsrest
(rejekt). Denne rest er cirka 16 % af den totale
masse.
For hver ton madaffald der indsamles, bliver der
produceret cirka 100 m3 metan, som energimæssigt svarer til cirka 100 l dieselolie. Gassen renses
og bliver sendt ud på naturgasnettet.
Biogasanlægget lever med et metantab på under
1% fuldt ud op til ARGO krav om lavt metantab.
Den afgassede pulp bruges som fosfor- og kvælstofholdig gødning i landbruget, og lever op til
ARGOs krav om at kunne bruges i økologisk jordbrug.
Solrød Biogasanlæg omdanner pulp til gas
Efter en kort frokostpause i rabatten ved Risø gik
turen videre til Solrød Biogasanlæg, som ligger op til
Køge Bugt motorvejen i Solrød.
Her bød Jacob Wagner Jensen, Biomassechef, gruppen velkommen med en kort introduktion af Solrød
Biogas. Jacob omtalte også efterspørgslen på naturgas jævnfør den igangværende energikrise.
Efter den korte intro, gav Jacob en grundig rundvisning, hvor han blandt andet fortalte, at pulpen fra
Gemidan pumpes ind i store gæringstanke, hvor det
behandles sammen med gylle og andet organisk
affald, fx rester fra fødevareproduktion.

I gæringstankene nedbrydes og omdannes det organiske materiale ved hjælp af bakterier, der udvikler
biogas. Processen efterlader en afgasset rest som
Jacob Wagner Jensen, Biomassechef, fortæller om Biogas
anlægget og processen for pulpen

består af vand, svært nedbrydeligt organisk materiale og plantenæringsstoffer, blandt andet fosfor. Det
bliver i store tankbiler kørt direkte fra biogasanlægget ud til landmænd, der bruger det som gødning på
markerne.
I 2021 sendte ARGO cirka 28.000 ton madaffald (KOD)
til forarbejdning på Gemidan. Efter frasorteringen af
plast, og lignende og med den efterfølgende tilføjede
vand, sendes knap 32.000 ton pulp videre til forgasning
hos Solrød Biogas.

Fra madaffald til biogas
Biogas der er renset til naturgaskvalitet, kan sendes
ud i naturgasnettet, hvor det som andet naturgas
kan bruges i industriprocesser, til opvarmning eller
komprimeres og fyldes på tanke som brændstof til
tung transport. Biogas består hovedsageligt af den
brændbare gas metan, samt CO2 og vand. For at biogassen kan sendes ud i naturgasnettet skal CO2
og vand trækkes ud.
Ifølge ARGOs udbudskrav skal al biogas fra ARGOs
madaffald opgraderes, og sendes ud på naturgasnettet.
Farvel og tak for i dag
Efter rundvisningen kørte bussen med gruppen retur
til ARGO i Roskilde, hvor der blev sagt pænt farvel og
tak for i dag.

Se animationsvideoen om madfaldets vej ved at klikke her.

Fra venstre: Henrik Jacobsen, Ane Harder, Elisabet Schandorff Michélsen, Berit Nielsen og Carina Prip

ARGO TAGER FØRSTEPLADSEN I VCTA (VI CYKLER TIL ARBEJDE)
I ROSKILDE KOMMUNE
Der er blevet trådt ekstra godt i cykelpedalerne i maj
måned for en del af ARGOs medarbejdere. Faktisk
har de trådt så meget, at de har erobret førstepladsen i disciplinen ’cykeldage pr. deltager’ blandt 77
hold fra Roskilde i den landsdækkende kampagne
VCTA, Vi cykler til arbejde. ARGO stillede med to
hold til årets VCTA-kampagne ’CO2 Betvingerne’ og
’Økonauterne’.

disciplinen ’cykeldage pr. deltager’, og ARGOs andet
hold ’Økonauterne’ fik en fornem 6. plads.
- Det er da en flot præstation set i lyset af, at der er
77 hold tilmeldt fra Roskilde. I ’kilometer pr. deltager
ligger ’Økonauterne’ på en fin tredjeplads i Roskilde,
mens ’CO2 betvingerne’ ligger på en 17. plads. Man
kan sige, at vi ligger godt i svinget, fortæller Henrik,
som selv cykler dagligt fra Viby Sjælland til Håndværkervej i Roskilde.

I flere år har ARGO deltaget i den landsdækkende
kampagne VCTA – vi cykler til arbejde, som Cyklistforbundet i samarbejde med biotekvirksomheden
I den landsdækkende konkurrence ser billedet såleGubra driver. Kampagnen handler i al sin enkelthed des ud:
om at få så mange kollegaer op på cyklerne som muligt, og på sigt ændre kollegaers transportvaner fra
bil og tog til den CO2 besparende stålhest. I år deltog
44.752 kollegaer på landsplan, og det gav tilsammen
515.014 cykeldage og 7.509.471,68 km.
Første pladsen i Roskilde Kommune
Når man deltager i den landsdækkende kampagne,
får man samtidig adgang til andre holds data, da
alle skal melde deres kilometer og antal cykeldage
ind til VCTA. Af ren nysgerrighed fik Henrik Jacobsen
’Holdadministrator’ og maskinmester på ARGOs
kraftvarmeværk, filtreret lidt på dataen og regnede
ud, at ARGOs hold ’CO2 Betvingerne’ havde indtaget
førstepladsen blandt 77 hold i Roskilde Kommune i

Internt pointsystem holder styr på ARGO-rytterne
For at give kampagnen en ekstra twist, så har Henrik,
der er intern ’Holdadministrator’, udviklet et internt
pointsystem, der holder styr på antal cykeldage,
cykeldage i træk og antal kilometer.
Pointsystemet er lavet, så man kan score mange
point alene ved at cykle ofte, men ikke nødvendigvis
langt, således at man ikke straffes for at bo tæt på

sin arbejdsplads. Man får point for hver cykeldag og og en holdvinder. I den individuelle konkurrence
ekstra point for at cykle flere dage i træk. Der er også vandt ARGOs lagerforvalter, og vinderen for hold
point til dem der cykler længst. Så hvis både man
blev ’CO2 Betvingerne’
cykler ofte og langt, har man rigtigt god mulighed for
at vinde i den interne konkurrence.
- Filosofien er, at dem der cykler kort, sandsynligvis
får mange point for at køre ofte og flere dage i træk,
men ikke så mange point for at køre langt. Dem der
cykler langt, har sandsynligvis brug for en hviledag
en gang imellem, og går derfor glip af ”dagspoint”
og ”dage i træk point”.
For at skabe lidt ”teamspirit” gives der også point
efter hvor mange på ens hold, der har cyklet den
pågældende dag. Minimum fire deltager fra samme
hold, skal have cyklet den pågældende dag for at der
gives point, fortæller Henrik Jacobsen.

Ændrede transportvaner ovenpå VCTA-deltagelse
Deltagerne er siden blevet spurgt, om de har ændret
deres transportvaner efter deltagelsen i VCTA. Langt
de fleste kørte allerede på cykel til og fra arbejde
inden deltagelsen, så den gode vane er der allerede.
Et par enkelte siger, at de cykler mere end inden
VCTA. En enkelt medarbejder fortæller, at hendes
børn har fået støvet cyklerne af, da hun var ’tvunget’
til at cykle med børnene til og fra skole i kampagne-perioden.

Vinderen/vinderholdet bliver den/dem der scorer
flest point i alt. Hver deltager skriver antal dage og
kilometer i et centralt excel ark, som er sat op til
at udregne antal point for den enkelte deltager og
holdet.

- Børnene har absolut fundet ud af, hvor fedt det er
at cykle. Min ene datter på seks år udbrød spontant
en dag på vej til skole ’Jeg ELSKER at cykle!!’, fortæller Trine Thingsgaard, der er læringskonsulent i
ARGO.

Vinder af den interne konkurrence
Der er i den interne konkurrence en individuel vinder
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Tour de France:

FRA ENERGITÅRN TIL EIFFELTÅRN
Tour de France-ruten går gennem fem af ARGOs ni
ejerkommuner den 2. juli, og det vil ARGO naturligvis
være med til at markere. Markeringen sker i form
af særligt lys på Energitårnet, brugte gule cykler i
byrummet i Roskilde, ARGOs medarbejdere i gule
førertrøjer, og tour-bannere på genbrugspladserne
– alt sammen under overskriften ’Fra Energitårn til
Eiffeltårn’.
- Det er stort, når en
af verdens største
sportsbegivenheder
lægger ruten igennem fem af vores ni
ejerkommuner. Det
er en begivenhed,
der går over i historien. Med baggrund
i det vil ARGO gerne
bidrage til folkefesten og fællesskabet ved at blandt andet, at levere
farverne fra tourens trøjer i lys på Energitårnet og
medarbejdere i gule førertrøjer, fortæller Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO.
Få tour-feberen på genbrugspladserne
Udover farverne fra tourens trøjer på Energitårnet

vil de besøgende på ARGOs genbrugspladser også
kunne få lidt tour-feber.
- I dagene op til og under Tour de France Grand
Départ skal de mange besøgende på genbrugs-pladserne også have lidt tour-feber med på vejen. Der vil
være genbrugspladsmedarbejdere iført gule førertrøjer og tour-bannere på pladsen. Årligt
besøger 1,5 millioner
biler ARGOs 14 genbrugs-pladser, så der
skulle være rig mulighed for, at en god
portion besøgende vil
blive ramt af den gode
stemning, fortæller
Finn Kjær, der er genbrugschef i ARGO.
Førertrøjer i lys på Energitårnet
Roskilde Festivalens orange lys på Energitårnet vil
blive overtaget af Tour de France lys den 29. juni,
hvor der bliver varmet op til touren.
- Vi har fået fortolket tourens trøjer i lys på Energitårnet, og fået det optaget på video med drone. For

dem som ikke bor i Roskilde, og ikke kan se Energitårnet fra deres bopæl, kan lyset alligevel opleves
på ARGOs hjemmeside og Facebookprofil. Vi er selv
begejstret for lysdesignet, og håber meget, at det
vil bidrage positivt til Tour de France-stemningen,
fortæller Klaus W. Hansen, vicedirektør og ansvarlig
for Roskilde Kraftvarmeværk.
Genbrug og gule cykler i byrummet
I maj og juni har Roskilde Kommune, skoler mv. malet brugte cykler gule og hængt dem forskellige steder i Roskilde midtby. Mange af cyklerne er doneret
af ARGOs genbrugsbutikker ’Gensalg’.
- Dekorationen af byrummet giver god mening for
os. Dels er det med til at skabe glæde og opmærksomhed omkring Tour de France, og dels er det med
til at signalere, at brugte cykler er en god investering

ARGO medarbejdere
i den gule førertrøje
’Fra Energitårn til
Eiffeltårn’

både miljømæssigt og økonomisk – og specielt for
os der ikke cykler på Tour de France niveau, men har
cykelglæden til og fra arbejde og måske på indkøb i
dagligdagen, fortæller Ditte Titskov, der er leder af
ARGOs Gensalgsbutikkerne ’Gensalg’.
Følg ARGO på de sociale medier og blive ’tunet’ til
Tour de France
Med sloganet ’Fra Energitårn til Eiffeltårn’ vil ARGO
på sine sociale medier bidrage til stemningen omkring eventen, samt øge bevidstheden omkring de
miljømæssige gevinster ved genbrug af cykler til
almindelige cykelmotionister.
Spørgsmål til ARGOs Tour de France-initiativer
Kontakt gerne Rie Døllner, Kommunikation, rid@
argo.dk eller mob.: 61 55 86 05.

ARGO Ønsker god sommer
- vi ses til august
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