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Lokalisering 
av 
sorterings-anl
egget i 
"Miljøparken" 
på Forus

➢ Under oppføring.
I drift fra 2019.

➢ Investering på 
650 mill. kroner.
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Hovedtrekk:

• Tre anlegg under samme tak: 2 sorteringsanlegg for hhv. restavfall 
og papiravfall, samt vaske-/pelleteringsanlegg for plast.

• 11.000 m2 total grunnflate.

• Planlagt for å ta imot ca. 66.000 tonn restavfall (ett skift).

• Automatisk sortering på restavfall av 
- metaller (magnetiske og ikke magnetiske)
- papir/papp/kartong/drikkekartong
- 5 definerte plasttyper (LDPE, HDPE, PP, PET, PS) pluss «mixed plastic»

• 25% utsortering, 5% vanntap, 70% sorteringsrest som går til forbrenning.
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Illustrasjonsbilder fra 
ROAF-anlegget

Mange ulike maskiner 
for restavfallssortering:
• 1 kvern

• 2 poseåpnere

• 2 trommelsikter, hhv. 12 og 14 m lange, d= 3,6m 

• 2 stjernesikter 

• 1 vibrasjonssikt

• 3 ballistiske separatorer

• 23 NIR-maskiner (Tomra)

• 2 magneter

• 2 eddy current – for ikke-magnetisk metall

• 2 ballepresser

• Lengde på samlebånd i sorteringshallen: 
2,1 km + 0,3 km til forbrenningsanlegget
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Plastvaskeanlegget

• Skal rense og raffinere plast fra 
sorterings-anlegget.

• Tre utsorterte plasttyper håndteres: 
LDPE (folieplast), HDPE (polyetylen-hardplast), 
PP (polypropylen-hardplast).

• Ca. 6500 tonn plast vaskes og bearbeides.

• To parallele vaskelinjer. Mulighet for varmvask 
(70-80◦ C).

• Ekstruder for å lage pellets av den rene plasten.

• Pelletsene blir til en ren industrivare (plast- 
råstoff) for produksjon av nye plastprodukter.



Papirsorteringsanlegget
Sorterer i ...

▪ Bølgepapp
▪ Kartong
▪ Drikkekartong
▪ Lesestoff

... ved hjelp av diverse 
sikter og NIR-maskiner.

Papirfraksjonene selges 
som industrivare.

Kapasitet: 23.000 tonn/år

(Bilder fra et anlegg i Bergen.)
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Hva skjer i sorteringsanlegget for 
restavfall?

• Se flytskjema i egen PDF-fil 
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Hva skjer i plastvaske- og 
pelleteringsanlegget?

• Se flytskjema (egen PDF)
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Oppsummert

• Restavfallssorteringsanlegget  .  .  .

- sorterer ikke plast på under 60 mm.
- skiller ut papp/papir/kartong > 150 mm.
- sorterer ut fire plasttyper (PP, HDPE, PS, PET) fra 3D-fraksjonen.
- sorterer kun én plasttype på 2D-fraksjonen: LDPE.
- sorterer bort laminater og andre blandingsprodukter

• Plastvaskeanlegget  .  .  .

- knuser alt plast ned til < 15 mm.
- både renser plasten og utsorterer feil plast.
- smelter og finfiltrerer plasten.
- lager en industriell råvare (LDPE-, HDPE- og PP-pellets) av høy kvalitet 
  og som kan tilsettes farge mm. dersom ønskelig.
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Hvor mye plast kan vi forvente å få sortert ut?

Merknad: Hvis vi regner med 30 kg plast pr. innb.&år (emballasje pluss 
ikke-emball.), utgjør 18 kg = 60 %.  -  Ikke nok iht. nye nasjonale krav!
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«Tap» av (Grønt Punkt Norge-)plast

➢ Det som aldri havner i renovasjonssystemet.

➢ Det som havner i finfraksjonen (< 60 mm).

➢ Det som ikke blir skutt ut som polymerplast-fraksjon.

➢ Hardplast som havner i 2-D-fraksjonen og mykplast som havner i 
3-D-fraksjonen.

➢ NIR-»bomskudd» når enkelte plasttyper skal skytes ut.

➢ Og ikke minst: Blandingsplast og multi-layer som er GPN-plast, 
men som blir bevisst frasortert i cleaneren.

❑ Mixed plastic-fraksjonen bør anses som utsortert plast!



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


