
 
 

   
 

Rett opp stolryggen, slå opp bordet og fest setebeltet! 

Bli med Avfallsforum Midt-Norge til Østlandet!  

 

Studietur 25 – 26 oktober 2021, Hamar 

I år holder vi oss innenfor landegrensen! 

Avfallsforum Midt-Norge har gleden av å invitere 

til studietur som i år går til Hamar og Brumunddal.   

✓ Hvordan kan gode løsninger for gjenvinning og 

ombruk hjelpe oss med å nå overordnede mål om en sirkulær økonomi? 

 

Foreløpig program:  

mandag 25.10.2021 

Tid Begivenhet Tilleggsinformasjon 

08:20 Avreise Værnes  

09:15 Ankomst Gardermoen  

09:59 Avreise Gardermoen  Tog fra Vy 

10:50 Ankomst Hamar   

11:30 Lunsj Sirkula IKS, Sirkula IKS 

12:30 Kretsløpsparken  Besøk i Kretsløpsparken  
- ny gjenvinningsstasjon 
- adgangskontroll 
-  jordproduksjon 
-  biogass-fyllestasjonen til renovasjonsbiler 

 Resirkula Ombrukskonsept i kretsløpsparken med mottaket for ombruksvarer på 
gjenvinningsstasjon. Fem butikker med hver sine nisjer som setter i 
stand, og noen også reparerer og redesigner ombruksvarer. 

15:10 Ragn Sells - Vrakbilmottak  

16:00 Heggvin Deponi og 
Gjenvinningsstasjon 

Sirkula har i samarbeid med NGm3 etablert deponi for Alunskifer.   
I tillegg blir det befaring og informasjon om tildekkingsprosjekt på 
nedlagt deponi 

16:50 Buss til hotellet Wood Hotel, Brumunddal  https://frich.no/frich-s-wood-hotel 

17:10 Egentid       
20:00 Felles middag Wood Hotel 

 

  

 

 

 

tirsdag 26.10.2021 

https://frich.no/frich-s-wood-hotel


 
 

   
 

Tid Begivenhet Tilleggsinformasjon 

08:15     Utsjekk Hotellet.   

08:30 Wood  Omvisning på hotellet 

09:30 Buss - Avreise  

09:50 Eidsivas Fjernvarmeanlegg 
 

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og 
leverer hvert år godt over 400GWh via egen infrastruktur til privat- 
og bedriftsmarkedet på Innlandet. Dette gir et betydelig bidrag i det 
grønne skiftet i regionen gjennom økt fornybar energiproduksjon og 
frigjøring av elektrisk energi til andre formål 

11:15 Avreise – Lunsj på buss  

12:30 Ankomst Mjøsanlegget 
  

Mjøsanlegget Biogass AS er et anlegg hvor matavfall gjøres om til 
våtgjødsel, kompost og biogass. Matavfallet kommer fra 246 000 
innbyggere i de 18 kommunene som eier anlegget via 
interkommunale avfallsselskap. I tillegg mottas matavfall og 
biprodukter fra næringslivet som storhusholdninger, 
dagligvareforretninger, restauranter og hoteller 

14:30 Buss - Avreise  

17:01 Ankomst Gardermoen  

18:10 Avreise Gardermoen  

19:05 Ankomst Værnes  

 

Øvrig informasjon: 

Pris: 5 990,- inkl. mva - medlem  

Pris: 7 990,- inkl. mva - ikke medlem   

Påmeldingsfrist: fredag 8 oktober 2021 (prisen øker med 1000,-  kr ved påmelding etter fristen) 

Prisen inkluderer: fly t/r Trondheim, 1 overnatting, 2 lunsjer og 1 middag, transport og faglig program. 

Kontaktinfo: Preben Godø, +47 97160335  prgo@ir.nt.no 

Dersom det er ønskelig med avreise fra annen flyplass, skriv dette i kommentarfeltet. Kostander kan tilkomme. Vi 

har maks 20 plasser til rådighet, og medlemmer vil bli prioritert. Påmeldingen er bindende. 
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