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Separat indsamling af tekstiler i 2025  
– inspirationstur til Sverige 
 
Vore svenske naboer har i mange år været yderst proaktive i forhold til at fremme og forbedre 
indsamling og håndtering af brugte tekstiler og tekstilaffald. Svenskerne forsker og udvikler intenst 
for at identificere de gode løsninger for både indsamling, sortering og behandling og står samtidig 
over for mange af de samme udfordringer, som vi gør i Danmark i forhold til, hvordan det 
kommende system skal organiseres omkring både aktører, teknologier og systemer. På denne 
studietur vil vi derfor besøge både forskere og praktikere, der kan præsentere viden og erfaringer 
med, hvordan de svenske aktører hver især, såvel som i fællesskab, arbejder mod et mere 
cirkulært kredsløb for tekstiler. Samtidig vil der være mulighed for at knytte (tættere) bånd til vore 
nordiske naboer, som i forbindelse med netop dette studiebesøg har ytret ønske om at komme 
endnu tættere på de danske aktører for at fremme koordinering, samarbejde og 
erfaringsudveksling på tværs af de to lande. 
 
Kom med på tur og få masser af ny inspiration til, hvordan du kan bidrage til, at vi finder de bedste 
løsninger for Danmark frem mod det obligatoriske krav om separat indsamling af tekstil, der 
træder i kraft i 2025.  
 

 
 

Program 
 
 
Torsdag den 7. november 
 
8.30:   Afgang fra Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

 
  Transport 15 minutter 

 
Formiddag 
(9-11):  Besøg hos RISE (Research Institute of Sweden) 
 RISE udvikler mekaniske og kemiske metoder med henblik på genanvendelse til nye fibre, 

som skal anvendes til ny produktion af tekstiler eller alternativt til andre produkttyper. En 
håndfuld pilotanlæg kombineret med forskning, udvikling og analyse af tekstiler, non-
wowens, plast og kompositter gør instituttet til det førende i Sverige i forhold til at 
identificere optimale anvendelsesområder for tekstilaffald. Hør om den seneste forskning og 
udvikling inden for området og få svenskernes bud på fremtidens teknologiske løsninger. 

 v/ Lisa Schwarz Bour, Textile Recycling Area Manager   

 
Transport 1,5 time 

 

https://www.swerea.se/kompetensomraden/materialteknik-ravaror/textilier/textilatervinning
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Eftermiddag 
(13-16): Besøg hos WargoTex Development 

Et stort svensk konsortie af offentlige og private aktører arbejder i øjeblikket sammen for at 
finde effektive og stor-skalérbare løsninger for fremtidens håndtering af brugte tekstiler og 
tekstilaffald i Sverige. WargoTex Development skal udvikle systemer og sorterings-
teknologier for både genbrug og genanvendelse og målet er at få etableret et samarbejde 
mellem velgørenhedsorganisationerne samt øvrige centrale aktører inden for området, der 
kan bringe fremtidens indsamling og håndtering op i stor skala. Vi skal se 
sorteringsfaciliteterne og møde projektlederne for at høre om deres overvejelser i forhold til 
både system, teknologi, organisering og samarbejde. 
v/ Susanne Eriksson, projektleder  

 

  Transport 2,5 timer 
 
Aften: Middag og overnatning i Kristinehamn 
 
 
 
Fredag den 8. november 
 
Morgen 
(9-11):  Besøg hos RE:newcell 
 RE:newcell har udviklet en teknologi, der kan neddele bomuld og viskose til en 

bionedbrydelig pulp, af hvilken de kan lave nye fibre, der kan spindes til tråde, og som så kan 
laves til nye produkter. Anlægget kan modtage 7.000 ton om året, mens et fuld-skala anlæg, 
der kan behandle 30.000 ton, er planlagt. 

 v/ Martin Stenfors, VP Sourcing and Supply Chain 
 

   Transport 2 timer og 15 minutter 
 

 
Efter- 
middag  
(13.30- 
15.30):  Besøg hos ReTuna 
 ReTuna er den svenske by Eskilstunas svar på, hvordan man gør genbrug attraktivt. I direkte 

forlængelse af den kommunale genbrugsplads har Eskilstuna opført et helt unikt genbrugs-
storcenter, der siden åbningen i 2015 via centerets mange butikker udelukkende har solgt 
varer som enten er genbrugt direkte eller som har gennemgået en form for ”upcycling”. Ud 
over en omsætning på knap 12 mio. SEK om året har centeret skabt mere end 50 lokale jobs. 
Vi får en rundvisning på genbrugspladsen og i centeret og hører om de svenske erfaringer. 

 v/ Anna Bergström, Mall Manager (TBC) 
 
  Transport 1,5 timer 
 
18.00:  Ankomst til Stockholms centralstation, Centralplan 15, Stockholm 

https://wargoninnovation.se/projekt/wargotex-development/
https://renewcell.com/
https://www.retuna.se/sidor/in-english/
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- Pris for deltagelse i studieturen er 5.500 kr. ekskl. moms, som dækker udgifter til transport 
mellem Göteborg og Stockholm, overnatning og mad, men IKKE transport til og fra Sverige. 
Deltagerne skal selv stå for bestilling og betaling af rejsen til Göteborg og hjem fra Stockholm. 
 
- Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere. Det maksimale deltagerantal er 23. Tilmelding 
sker efter først-til-mølle-princippet. 
 
- Turen starter tidligt torsdag morgen i Göteborg. Hvis man ønsker at overnatte mellem onsdag og 
torsdag skal man selv booke og betale denne overnatning. DAKOFA vil overnatte på Hotel Scandic 
Crown i Göteborg natten mellem onsdag og torsdag. Der vil være mulighed for at spise sammen 
om aftenen onsdag den 6. november. Kontakt DAKOFA for tid og sted. 
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