
Miljøteknikk Terrateam AS



• Oppstart drift i 1993 

• 27 ansatte i bedriften

• En del Øijord & Aanes konsernet 

• 220 ansatte i konsernet som i tillegg består av:

• Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS

• Mo Industritransport AS

• Miljøteknikk Terrateam AS

• Anleggsservice AS

MILJØTEKNIKK Terrateam AS



• Innbindingsanlegg for behandling av forurensede masser, produksjonsavfall og 

farlig avfall

• Egen innstøpningsprosess stabiliserer forurensningene ved hjelp av sement og 

andre tilsetninger

• Fjelldeponi, nedlagte gruver i Mofjellet

Innbinding



Behandling, forurensede masser

• Kjemisk stabilisering av inntil 100.000 tonn 

tungmetallforurenset masse per år (ca 60.000 tonn i 2017)

• Biologisk behandling av inntil 40.000 tonn pr år

• Gjenvinning (ca 8.000 tonn pr år)

Fra et deponiområde i gruva.



Sugebiler, industrirenovasjon

• Industribygninger

• Rivningsbygg

• Ventilasjonskanaler

• Sandfangkummer

• Branntomter

• Spill fra trafikkuhell

• Kabelavdekking

• Blindkjellere

• m.m



• Flyveaske

• Forurenset jord fra industritomter

• TCC behandlet borekaks

• Slop/forurenset vann

• Filterstøv

• Forurensede sedimenter

• Blåsesand

• Metallhydroksidslam

• Sandfangslam

• Syrer og baser

Avfallstyper som vi behandler 
(eksempel)



Forskning og utvikling

Reseptutvikling

• Krav i driftstillatelsen

• Nye avfallstyper

• Fokus på kostnader 

Vurdering av nye behandlingsmetoder og 

virksomhetsområder



Gjenvinning

• Utnytte ressurser i industriavfall/farlig avfall

• Plikt til å undersøke mulighetene til gjenvinning

• Bruke  deponikapasitet på en fornuftig måte

• Ønsker ikke fylle fjellet med masser som inneholder metaller som kan gjenvinnes

• Sparer deponi

• Sparer malm

• Sparer energi



Fra den «røde byen» til
gjenvinningsbyen



Gjenvinning av sink fra
 rødstøv

• Filterstøvet fra Celsa Armeringsstål  blir 

pelletisert

• Støver mindre under transport

• Ca 50 % volumminsking

• Sendes til Tyskland for gjenvinning av 

sink



Andre prosjekter

Slam fra renseanlegg

Granulat som kan smeltes om

- Kan ha et metallinnhold på opp mot 40 %, som er på nivå 
med tilgjengelig malm 



AGGLOMERERING AV 
OVERSKUDDSMASSER
Jens Rønning

Per Anders Eidem



Bakgrunn

• Agglomerering er "grunnsteinen" i verdirealisering av overskuddsmasser
• Til(bake)føring av ubehandlet, finfallent materiale

• Til(bake)føring av finknust materiale etter oppredning

• Per i dag ingen lokale bedrifter som tilbyr brikettering av overskuddsmasser

• 40-50 k tonn overskuddsmasser fra prosessbedriftene lokalt

• Miljøteknikk Terrateam har som mål å bli en del av løsningen

• Minimering av deponi 

• Realisering av verdier fra overskuddsmasser
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Agglomerering av overskuddsmasser
Målsetning: 

Utvikle forbehandling, resepter og agglomereringsformat som 
gir grunnlag for resirkulering av 30 ktonn overskuddsmasser 
per år

Hvorfor: 

• Agglomerering er grunnlaget for tilføring av finkornet 
materiale (behandlet eller ubehandlet) som råmateriale i de 
fleste smelteprosesser

• Miljøteknikk Terrateam skal være en del av løsningen: økt 
ressursutnyttelse

Kilde: (Hunsbedt and Cowx 2016)



Agglomerering av overskuddsmasser
Samarbeid gir bedre løsninger: 

• Erfaringsdeling på tvers av bedriftene

• Hver for seg er massene for små for en investering

• Samlet gir de større muligheter

• Hver for seg – nytte for hver bedrift

• Optimal blanding → økt verdi på produkt

Samarbeidspartnere:



Delmål /prosjektfaser
1. Kartlegge og analysere aktuelle overskuddsmasser:

• Lokale bedrifter / Mo Industripark

• I Nord-Norge og Midt-Norge

2. Kartlegge produktkrav fra aktuelle kunder med utgangspunkt i kartlagte 

overskuddsmasser

3. Kartlegge og evaluere aktuelle teknologier for agglomerering med hensyn på 

fleksibilitet for behandling av de kartlagte overskuddsmassene

4. Optimalisere resepter med hensyn til fysiske, kjemiske, energi og miljømessige krav 

5. Utvikle forbehandlingsmetoder for fjerning av uønskede forurensinger
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Roll Press Briquetting
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(Singh 2012)



Vibreringskompaktering
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Status i prosjektet
PÅGÅR

• Vurdering av ulike type teknologier 

• Vurdering av økonomi 

NESTE STEG:

• Avtale med kunder for å oppnå et tilstrekkelig volum
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Verdi for kunde
• Deponikost
• Innhold i briketten
• Energikost ved bruk
• Risiko for uønskede 
         reaksjoner

Produksjonspris
• Investeringer
• Årlig volum
• Driftskostnader
• Logistikk
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www.terrateam.n
o

http://www.terrateam.no/
http://www.terrateam.no/

