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1. Sammendrag 

Bakgrunn 

Gjennom historien har det vært benyttet bygningsmaterialer som man har hatt lang erfaring med, 
eksempelvis sten, treverk og leire. Man har utviklet bygningstradisjoner som har vært tilpasset både 
valg av materialer og lokale værforhold. I dag er det utviklet en mengde nye materialtyper tilpasset 
nye formål, men hvor vi har begrenset erfaring med bruken over tid. Anlegg for biologisk behandling av 
organisk avfall er eksempler på dette. Dette har ført til en rekke problemer og store kostnader og 
danner bakgrunnen for dette prosjektet som har som mål: 

Mål: 

Å skaffe en oversikt over ulike typer materialproblemer i norske avfallsanlegg, og baseret på 
innsamlet erfaringsmateriale kunne gi råd for framtidige materialvalg slik at disse problemene blir 
mindre og mere forutsigbare. 

Metode 

I dette prosjektet er det innsamlet erfaring fra 6 forskjellige norske anlegg for behandling av 
kildesortert matavfall, 4 store komposteringsanlegg hvor komposteringen foregår i lukkede haller, et 
komposteringsanlegg med storranker og et biogassanlegg. 

Viktige biologiske prosesser 

Biologisk behandling av organisk avfall må skje ved temperaturer og fuktighetsforhold som er egnet for 
biologiske prosesser, det vil si høy fuktighet og relativt høye temperaturer, vanligvis i området 10 til 
60ºC. Under disse forholdene vil nettopp mikroorganismene være med å bestemme det kjemiske 
miljøet.  Når nedbrytningen av organisk materiale skjer med mangelfull eller helt manglende tilførsel 
av oksygen, vil forskjellige gjæringsprosesser overta for vanlig aerob respirasjon. Gjæringsprosessene 
forårsakes av en rekke forskjellige mikroorganismer, for eksempel melkesyrebakterier, forskjellige 
bacillustyper, clostridier, sopp og gjær. Produksjonen av de organiske syrene medføreren at pH i 
mottatt avfall ligger i området 5 til 5,5, av og til helt ned mot pH 4,0. De organiske syrene buffrer 
rundt sine pKa-verdier som f.eks. eddiksyre (pKa = 4,76), maursyre (pKa = 3,75), propionsyre (pKa = 
4,86), melkesyre (pKa = 3,08) for å nevne noen vanlige. 

Transport og oppkonsentrering av organiske syrer 

Flyktigheten til de organiske syrene er av stor betydning. Ved nøytral og høy pH vil organiske syrer 
være i ioneform og negativt ladet med relativt lav flyktighet. Ved lav pH vil de imidlertid protoniseres 
og flyktigheten øker. De vil da kunne transporteres med varm fuktig luft og være med å kondensere ut 
på kjølige overflater. Ved varierende temperatur vil vannet skiftesvis fordampe og kondenseres ut på 
nytt. Dette vil kunne føre til en stadig oppkonsentrering av de organiske syrene på slike flater. 
Problemstillingen har mye til felles med hvordan tenner skades på grunn av organiske syrer som dannes 
på tennenes overflate når bakterier bryter ned organisk materiale, for eksempel sukker. 

Sulfatreduserende og svoveloksiderende bakterier 

Sulfatreduserende bakterier benytter sulfat i stedet for oksygen i sin respirasjon, og danner H2S i 
stedet for H2O som restprodukt når sulfat reduseres. H2S er kjent for å forårsake store 
korrosjonsskader, for eksempel i offshore-sektoren. Disse bakteriene tåler imidlertid ikke lav pH, og vil 
nok kunne skape størst problemer i biogass- og deponigassanlegg hvor man har mer nøytral pH, og liten 
eller ingen tilgang på oksygen. 

Svoveloksiderende bakterier oksiderer redusert svovel, for eksempel H2S til svovelsyre. Dette kan 
medføre en pH-reduksjon helt ned mot pH 1 til 2. Dette kan meføre en intens betongkorrosjon og er 
noe man må være spesielt oppmerksom på i miljøer hvor H2S blandes med luft i et fuktig miljø, for 
eksempel i betongrør i deponier. 
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Erfaringer fra anleggene – vanlige problemstillinger 

Undersøkelsene viser at problemene er størst for komposteringsanleggene, og i særdeleshet for anlegg 
hvor komposteringen foregår i lukkede haller. Det konkluderes med at de vanligste observerte 
problemene knyttet til materialer og korrosjon er: 

• Tak og vegger i komposteringshaller og til dels i etterlagringshaller for kompost hvor det 
avsettes kondens av vann og organiske syrer på avkjølte overflater. Eksempelvis har forsinkete 
plater vist seg å bli tæret opp. 

• Mottaksbinger og komposteringsbinger av ikke spesialtilpasset betong. Denne spisses opp av 
syreangrep fra surt kildesortert matavfall. 

• Transportbånd med gummikomponenter. 

• Pakninger av gummi og fugeskjøter mellom ellers bestandige betongelementer. 

• Elektrisk utstyr som er plassert i rom med høy luftfuktighet og høyt innhold av organiske syrer i 
luften, for eksempel i komposteringshaller, eller elektrisk utstyr plassert på steder hvor 
kondensvann drypper ned. 

• Asfalterte flater hvor det foregår kompostering, myknes og skades av hjullastere og 
rankevendere. 

I tillegg til de mere generelle vanlige problemstillingene omhandler rapporten relativt detaljert 
informasjon fra enkelte anlegg. Denne informasjonen er samlet i vedlggene og vil kunne være nyttig 
for enkelte med spesielt behov for informasjon om materialvalg knyttet til enkeltprosesser. 

 

Forslag til materialvalg og konstruksjonsmessige løsninger  

I rapporten konkluderes det med at det finnes løsninger på de fleste av de observerte problemene. 
Dette er gjerne knyttet til bruk av mere kostbare materialer eller mere plasskrevende anlegg: 

• Ved planlegging og bygging av nye anlegg eller ved ombygging av eldre anlegg er det viktig i 
størst mulig grad å unngå bygningskonstruksjoner med høy luftfuktighet, høyt innhold av 
organiske syrer og kalde overflater. Mere åpne komposteringsanlegg eller anlegg hvor 
”kompostluft” suges av rett over kompostbingene er mindre utsatt for korrosjonsangrep. Å øke 
pH i kompostmassen ved bruk av lut eller kalk vil også kunne redusere korrosjonsproblemene. 

• Syrefast stål har vist seg å tåle dette miljøet godt, men er kostbart. Gipsplater i vegger tåler 
selvsagt kondens dårlig.  

• Konstruer anleggene slik at utsatte materialer kan skiftes lettvint, og uten for store 
konsekvenser for driften. 

• Mottaksbinger for kildesortert matavfall bør bygges i ”syrefast” betong. 

• Det er best erfaring med interntransport av avfall med akselløse skruer i renner av syrefast stål 
med slitasjebelegg. 

• Vurder plasseringen av elektriske installasjoner. Viktig utstyr bør plasseres i rom med lav 
luftfuktighet og lite kondens. Plasser ikke utstyr under ”drypp-punkter” for kondens. Elektrisk 
utstyr som må plasseres i utsatt miljø må være spesialtilpasset. Mulig at erfaringer kan hentes 
fra treforedlings-, skips- og offshoreindustrien. 

• Det er gode erfaringer med luftekanaler av polystyren/glassfiber eller syrefast stål, men unngå 
pakninger mellom elementene. Gode erfaringer med helsveisete rør. Skråstill rør for 
oppsamling/avrenning av kondens. Ha inspeksjonshull (mannehull) på sentrale punkter for 
inspeksjon og rengjøring. 

• Gode erfaringer med komposteringsbinger i ”syrefast” betong. BKS-anleggene hadde gode 
erfainger med bruk av treverk, men det må ikke være limte skjøter. 

• Materialvalg i ulike biofiltere viste seg å stå godt. Her er heller ikke pH så lav. 
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• Ved alle anlegg var de ansatte oppmerksomme på at bruk av hjullaster på asfalterte flater må 
gjøres med forsiktighet. Ett anlegg har benyttet ”sydenasfalt” som tåler høyere temperaturer 
bedre enn den asfalten som vanligvis benyttes i Norge. 

 

Ved å bygge på tidligere erfaringer ved planlegging og bygging av nye anlegg bør det være mulig å 
redusere kraftig de problemene som er knyttet til korrosjon og skader knyttet til  feil konstruksjon og 
materialvalg i norske behandlingsanlegg for kildesortert matavfall. Under planleggingen bør man sette 
opp en reell forventet levealder på de valgte materialer, gjøre kost/nytte analyser og legge 
forholdene til rette for utskiftning av materialer og komponenter med en forventet kort levealder. 

 

 

 



 

2. Innledning 

2.1 Bakgrunn 
Gjennom historien har det vært benyttet bygningsmaterialer som man har hatt lang erfaring med, 
eksempelvis sten, treverk og leire. Man har utviklet bygningstradisjoner som har vært tilpasset både 
valg av materialer og lokale værforhold. Håndverkere lærte seg å benytte de helt riktige materialer til 
helt spesielle formål. Eksempelvis ble malmfuru, som står spesielt godt mot fuktighet, benyttet til 
vindussprosser.  

Harde treslag som eik ble benyttet til ”eikene” i 
vognhjul. Vannavstøtende never ble benyttet som 
dekke under torvtak. Tjære ble benyttet til å sette 
inn treverk som skulle stå i lang tid, noe som har 
ført til at nær 1000 år gamle stavkirker fremdeles 
står godt. Bilde til høyre viser stavkirken i Lom som 
har stått godt i 850 år. 

I dag har vi fått behov for bygningskonstruksjoner 
med andre og nye formål, og hvor vi har liten 
erfaring. I tillegg er det utviklet en mengde nye 
materialtyper som skal være tilpasset nye formål, 
men hvor vi har begrenset erfaring over tid. Anlegg 
for biologisk behandling av organisk avfall er 
eksempler på dette. Dette har ført til en rekke 
problemer og store kostnader.  

Figur 1. Lom stavkirke  

        

 

2.2 Mål 
Målet med dette prosjektet er å  skaffe en oversikt over ulike typer materialproblemer i norske 
avfallsanlegg, og baseret på innsamlet erfaringsmateriale kunne gi råd for framtidige materialvalg slik 
at disse problemene blir mindre og mere forutsigbare. 

 

Det kan innledningsvis være hensiktsmessig å sette opp noen viktige punkter: 

 

• Kunnskap om det fysiske miljøet 

• Kunnskap om det biologiske og kjemiske miljøet 

• Hensiktsmessig konstruksjon ned til minste detalj 

• Inngående kunnskap og erfaring med materialer som blir benyttet 

• Riktig behandling av materialene 

• Vedlikehold 

 

Dette er punkter som danner utgangspunkt for dette arbeidet hvor det er samlet erfaring fra 6 
forskjellige anlegg for behandling av kildesortert matavfall. 
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2.3 Hvordan mikroorganismer påvirker miljøet i et      
  avfallsbehandlingsanlegg 
Biologisk behandling av organisk avfall må skje ved temperaturer og fuktighetsforhold som er egnet for 
biologiske prosesser, det vil si høy fuktighet og relativt høye temperaturer, vanligvis i området 10 til 
60ºC. Under disse forholdene vil nettopp mikroorganismene være med å bestemme det kjemiske 
miljøet. De viktigste mikroorganismene er kort beskrevet innledningsvis: 

 

2.3.1 Aerobe mikroorganismer 
Ved tilstedeværelse av tilstrekkelige mengder med luft/oksygen vil aerobe mikroorganismer kunne 
nedbryte organisk materiale til vann og karbondioksid. Dette gir mikroorganismene et høyt 
energiutbytte og er således å foretrekke i konkurranse med annen form for nedbrytning. Svært mange 
forskjellige mikroorganismer har denne muligheten og de kan bryte ned svært mange forskjellige 
organiske forbindelser. Dannet CO2 er en svak syre, men ved god lufting vil denne fjernes og 
surhetsgraden i miljøet ikke påvirkes i særlig grad. Imidlertid vil disse organismene kunne bryte ned 
organiske syrer og fjerne dem fra miljøet. Dette vil medføre en nøytralisering av et miljø som er 
surgjort på grunn av organiske syrer. Ved nedbrytning av nitrogenholdige forbindelser, for eksempel 
proteiner og nukleinsyrer, vil ammoniakk kunne frigjøres og føre til en økning av pH.  

Man skal være oppmerksom på at aerobe mikroorganismer kan bryte ned og svekke organisk materiale 
direkte. Dette gjelder for eksempel treverk og gummiprodukter. Mange plastmaterialer har myknere 
som er nødvendige for at ikke plasten skal bli sprø og sprekke opp. Mange myknere er biologisk 
nedbrytbare og svekkes over tid i et fuktig og varmt miljø med mye biologisk aktivitet. 

 

2.3.2 Gjæring av organisk materiale – mangel på oksygen 
Dersom ikke oksygen er tilstede vil organisk materiale kunne gjæres, det vil si at det spaltes i en 
oksidert og en redusert kjemisk mere stabil form. Eksempler kan være reduserte forbindelser som 
hydrogen, alkoholer og organiske syrer og en oksidert form (karbondioksid). Dette frigjør kjemisk 
energi som mikroorganismene kan benytte.  

Det er kjent at matavfall som blir liggende fort ”går surt”, og at dette i stor grad skyldes 
melkesyrebakterienes aktivitet. Norgaard, E. og Sørheim, R. (2004) viste at kildesortert matavfall ved 
mottak på komposteringsanlegg inneholdt melkesyre i området 0,5 – 5,5% i tillegg til andre organiske 
syrer. Denne konsentrasjonen endret seg ikke raskt over tid og mye tyder på at denne dannelsen skjer 
relativt raskt og deretter stabilisererer seg.  

Produksjonen av de organiske syrene medføreren at pH i mottatt avfall ligger i området 5 til 5,5 
(Norgaard, E. og Sørheim, R., 2004) av og til helt ned mot pH 4,0. De organiske syrene buffrer rundt 
sine pKa-verdier som f.eks. eddiksyre (pKa = 4,76), maursyre (pKa = 3,75), propionsyre (pKa = 4,86), 
melkesyre (pKa = 3,08) for å nevne noen vanlige. 

Det finnes svært mange forskjellige former for gjæring, og her vil vi kun nevne de som er mest aktuelle 
i behandlingsanlegg for kildesortert matavfall. 

 

2.3.3 Melkesyrebakterier 
Melkesyrebakterier er tilstede som kim i nesten alle matvarer. Svært høye konsentrasjoner finner vi 
naturlig nok i melkeprodukter som surmelk og andre sure melkeprodukter, men de er også tilstede i 
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andre matvarer, f.eks. på frukt og grønnsaker. Melkesyrebakteriene tåler luft/oksygen, men benytter 
ikke oksygen i sin energimetabolisme. Vi skiller gjerne mellom de homofermentative 
melkesyrebakteriene som spalter glukose til ren melkesyre (eks. Lactobacillus lactis og Streptococcus 
lactis) og de heterofermentative som spalter glukose til melkesyre, etanol og karbondioksid (eks. 
Lactobacillus brevis). Man kan også få dannet en blanding av melkesyre og acetat (eddiksyre) som hos 
Bifidobacterium bifidum. Med utgangspunkt i andre stoffer enn glukose kan det dannes andre organiske 
syrer.  

 

2.3.4 Andre syredannende gjæringsprosesser 
I tillegg til melkesyrebakteriene finnes en rekke forskjellige typer mikroorganismer som gjærer 
organisk materiale og danner forskjellige organiske syrer, for eksempel smørsyregjæring, etanol- 
butanol- og acetongjæring. Andre gjæringsprosesser kan i tillegg eksempelvis danne maursyre og 
propionsyre. Disse sluttproduktene, særlig smørsyre, har en sterk og ubehagelig lukt. Denne typen 
gjæring kan forekomme hos mikroorganismer som kan leve både med og uten oksygen (fakultativt 
aerobe mikroorganismer) og hos strengt anaerobe mikroorganismer som ikke tåler oksygen. Mange 
anaerobe mikroorganismer kan imidlertid overleve i form av sporer som tåler både oksygen og høy 
temperatur godt. Eksempler på slike organismer er Clostridium butyricum og Clostridium 
acetobutylicum. Også sopp og gjær, som vi ofte finner i matavfall, danner organiske syrer i sin 
metabolisme. 

 

2.3.5 Transport og oppkonsentrering av organiske syrer 
Flyktigheten til de organiske syrene er av stor betydning. Ved nøytral og høy pH vil organiske syrer 
være i ioneform og negativt ladet med relativt lav flyktighet. Ved lav pH vil de imidlertid protoniseres 
og flyktigheten øker. De vil da kunne transporteres med varm fuktig luft og være med å kondensere ut 
på kjølige overflater. Ved varierende temperatur vil vannet skiftesvis fordampe og kondenseres ut på 
nytt. Dette vil kunne føre til en stadig oppkonsentrering av de organiske syrene på slike flater. 
Problemstillingen har mye til felles med hvordan tenner skades på grunn av organiske syrer som dannes 
på tennenes overflate når bakterier bryter ned organisk materiale, for eksempel sukker. 

 

2.3.6 Sulfatreduserende mikroorganismer 
Sulfatreduserende bakterier er strengt anaerobe, det vil si at de i ikke tåler oksygen. De utgjør en 
svært heterogen gruppe, både morfologisk og fysiologisk, men de har til felles at de kan benytte sulfat 
i stedet for oksygen som oksidasjonsmiddel og de danner hydrogensulfid (H2S) i stedet for vann (H2O) 
som redusert sluttprodukt. Sulfatreduserende bakterier lever stort sett på gjæringsproduktene fra 
anaerob gjæring som for eksempel hydrogen (H2), maursyre, eddiksyre, propionat, melkesyre, høyere 
rette og forgrenede fettsyrer, enkle alkoholer og andre mindre organiske forbindelser.  

Den største mengden sulfatreduserende bakterier, og de fleste arter, finner vi i permanent anaerobe 
(oksygenfrie) sulfatrike sedimenter ved lave eller moderate temperaturer, som i den reduserte sonen i 
estuarier og i sjøsedimenter. De er imidlertid utbredt over hele kloden, og vi finner dem også i 
sedimenter i ferskvann, i jord og myrområder, om enn i mindere mengder.  



 

 
Sulfatreduserende bakterier foretrekker en pH 
mellom pH 6 og pH 9. Man har imidlertid 
isolert sulfatreduserende bakterier fra 
habitater med langt lavere pH, men disse 
isolatene kan ikke selv vokse ved lav pH, og 
deres tilstedeværelse skyldes at de vokser i 
mikronisjer med en mere nøytral pH enn 
omgivelsene. Slike mikronisjer kan også 
beskytte bakteriene mot oksygen, noe som 
innebærer at vi finner sulfatreduserende 
bakterier også i aerobe miljøer (Widdel, F., 
1986).  

 

Figur 2.  Sulfatreduserende bakterier som 
vokser på en overflate. 

 

 

Sulfatreduserende bakterier kan medføre en intens korrosjon på stålflater i fravær av oksygen. Sort 
jernsulfid dannes som korrosjonsprodukt. Slik korrosjon kjennetegnes gjerne ved at den skjer punktvis 
og kan føre til dannelse av hull i rør (Briseid, T., 1986). Denne formen for korrosjon medfører store 
problemer for shipping og offshore oljeindustrien. Dette skyldes at de sulfatreduserende bakterienes 
oksidasjonsmiddel (sulfat) er til stede i store mengder i sjøvann.  

Selv om de organiske syrene som de sulfatreduserende bakteriene benytter som substrat finnes i store 
mengder i kildesortert matavfall, vil både lav pH og liten tilgang på sulfat sannsynligvis medføre at 
disse vil være lite til stede i behandlingsanlegg for matavfall. Man skal imidlertid være oppmerksom på 
at gips i stor grad består av kalsiumsulfat. Dersom gips blandes inn sammen med organisk avfall, vil 
dette kunne medføre gode vekstbetingelser for sulfatreduserende bakterier. I miljøer med nøytral pH 
og lite oksygen vil således disse bakteriene kunne danne store mengder giftig sterkt luktende 
hydrogensulfid og gi muligheter for sulfidkorrosjon på fuktige stålflater.  

Man bør være spesielt oppmerksom på sulfatreduserende bakterier i biogassanlegg hvor man tilstreber 
en nøytral pH og anaerobe betingelser, i gamle deponier og ved utvinning av deponigass. 

2.3.7 Svovelsyreproduserende mikroorganismer 
Svoveloksiderende bakterier, f.eks. Thiobacillus, får sin energi ved at de oksiderer reduserte 
svovelforbindelser som hydrogensulfid til sulfat (som svovelsyre) og de benytter oksygen som 
oksidasjonsmiddel. Dannelsen av svovelsyre medfører en sterk surgjøring av miljøet, og enkelte typer 
tåler å leve i miljøer med pH ned til under 1,5 (Briseid, T. et al., 2002). De er ikke avhengig av 
organisk materiale i sin vekst, men er i stand til å fiksere karbondioksid på samme måte som grønne 
planter. Disse organismene lever ofte i fuktige aerobe miljøer hvor hydrogensulfid dannet av 
sulfatreduserende bakterier blandes med oksygen. De er kjent for å kunne forårsake sterk 
betongkorrosjon og fikk tidlig mye oppmerksomhet ved at de medførte korrosjon i kloakkrør av betong. 
Siden offshoreindustrien har mye problemer med hydrogensulfid, er det også mye oppmerksomhet 
rettet mot svoveloksiderende mikroorganismer. Eksempelvis er betongtyper som benyttes i Nordsjøen 
gjerne testet mot betongkorrosjon forårsaket av svoveloksiderende mikroorganismer.  

I forbindelse med behandlingsanlegg for kildesortert matavfall må man være oppmerksom på denne 
form for korrosjon i de miljøene hvor hydrogensulfid forekommer i blanding med luft og fuktighet. 
Vanligvis vil imidlertid de organiske syrene være dominerende. 
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3. Resultater fra befaringer på anlegg 

I dette prosjektet er det gjennomført befaringer på 6 biologiske behandlingsanlegg for kildesortert 
matavfall: Hogstad komposteringsanlegg på Jæren (IVAR), Trollmyra avfallsanlegg på Ringerike (HRA), 
Mjøsanlegget på Lillehammer (GLØR), komposteringsanlegget til Lindum ved Drammen, anlegget til IRIS 
ved Bodø og Støleheia komposteringsanlegg ved Kristiansand (RKR). De viktigste resultatene er samlet 
her, mens en mere detaljert beskrivelse av problemer knyttet til materialer og materialvalg ved de 
enkelte anleggene er vedlagt. 

 

3.1.1 Byggkonstruksjoner 
Kompostering foregår ved høy temperatur og høy luftfuktighet. Tidligere foregikk gjerne kompostering 
i ranker ute i friluft, og det gjøres enda på mindre anlegg.  

 

Det er imidlertid etablert flere større 
anlegg hvor komposteringen foregår i 
lukkede haller, f.eks. både på Hogstad, på 
Støleheia, på Trollmyra og på Lindum. 
Dette er store haller med lite eller ingen 
isolasjon, noe som medfører at vi får 
kalde overflater i fuktige varme rom. Som 
det fremgår av innledningen så vil 
organiske syrer følge med kondensvannet 
og medføre ekstra fare for korrosjon.  
 
Figur 3.  Hogstad komposteringsanlegg på 
Jæren (Bilde er hentet fra IVAR sin 
hjemmeside).  
 

 
 

Figur 4. Bildet til venstre viser komposteringshallen på Hogstad (Bilde er hentet fra IVAR sin 
hjemmeside). Bildet til høyre viser sterkt korroderte malte takplater i galvanisert stål fra samme 
komposteringshall. De skiftes nå ut med plater i syrefast stål. 
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På Støleheia var taket blitt såpass skadet at deler av det brøt sammen under et større snøfall vinteren 
2007/2008.  Bildene og teksten under er fra en pressemelding sendt ut fra RKR 7. januar 2008.  

 

 

Figur 5. Bilder og figurtekst i pressemeldingen som RKR sendte ut 7. januar 2008 (Foto Lars Pedersen).
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På Lindum erfarte man at man fikk fuktskader i yttertaket i perioden før man kalket matavfallet og at 
skadene spesielt oppsto om vinteren da det var store temperaturforskjeller. Disse observasjonene tyder 
på at nettopp kombinasjonen av organiske syrer og kondens er mest skadelig. Problemene blir større i 
land med et kaldt klima, noe man bør være oppmerksom på når man henter inn løsninger fra land med 
mildere vintere.  

 

 

 
Figur 6. Bildet viser masser til etterkompostering.       

 
Figur 7. Bildet til høyre viser rustent tak i 
etterkomposteringshallen.  

 

 
 

Det er ikke bare i selve komposteringshallene man må være oppmerksom på mulig kondensdannelse i 
taket. Figur 6 viser bilder fra etterkomposteringshallen på Trollmyra, hvor taket var sterkt tæret av 
korrosjon. 

Ved bygging av biologiske behandlingsanlegg er det viktig på forhånd å vurdere hvilke temperaturer 
man kan forvente i forskjellige rom siden den høye luftfuktigheten lett vil kunne føre til 
kondensdannelse på vegger dersom de ikke er tilstrekkelig godt isolert.  

Anbefalinger - byggkonstruksjoner: 

• Ved planlegging og bygging av nye anlegg, eller ved ombygging av eldre anlegg, er det viktig i 
størst mulig grad å unngå store bygningskonstruksjoner med høy luftfuktighet, høyt innhold av 
organiske syrer og kalde overflater. Mere åpne komposteringsanlegg eller anlegg hvor 
”kompostluft” suges av rett over kompostbingene er mindre utsatt for korrosjonsangrep.  

• Bærende konstruksjoner kan om mulig plasseres på bygningens ytterside. 

• Å øke pH i kompostmassen ved bruk av lut eller kalk vil også kunne redusere 
korrosjonsproblemene. 

• Syrefast stål har vist seg å tåle dette miljøet godt, men er kostbart. Galvanisert stål ”spises 
opp”. Gipsplater i vegger tåler kondens dårlig. Vegger i betong er ikke påvist å medføre store 
problemer, men er ikke spesielt undersøkt i dette prosjektet.  

• Vurder forventet levelengde og kostnader ved utskiftning før materialvalg gjøres.  

• Konstruer anleggene slik at utsatte materialer kan skiftes lettvint, og uten for store 
konsekvenser for driften. 
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Ved byggingen av anlegget på Hogstad ble det ikke tatt 
tilstrekkelig hensyn til de store temperaturforskjellene 
det er mellom de ulike delene av anlegget, kombinert 
med den høye luftfuktigheten. Dette har medført at 
lagerrom, rom for elektriske installasjoner og andre rom 
har vegger hvor det stadig dannes kondens. Enkelte vegger 
har plater av gips, noe som har vist seg svært lite 
bestandig i det fuktige miljøet. Mange steder var det 
kraftig vekst av sopp, også hengende som ”tråder” fra 
tak, på vegger og i andre konstruksjoner. 

Dører som skiller mellom rom som skal stå under 
forskjellig trykk, må ”slå riktig vei” ellers vil de ”blåse 
opp” og vi får luftlekkasjer mellom rommene. 
 

Figur 8. Bildet viser et eksempel på en dør plassert i en 
vegg basert på lecablokker. Bildet viser at både dør, vegg 
og gulv utsettes for stadig kondensfuktighet. 

 

 

 

Kondensdannelse på kjølige rør i fuktige varme rom 

Vannrør som leder kjøligere vann eller luft enn 
romtemperatur, bør man være ekstra oppmerksomme på 
og bør i størst mulig grad unngås. Dersom dette er 
nødvendig, må det sikres at de isolasjonsmaterialer som 
benyttes og som omkranser vannrørene tåler det meget 
vanskelige miljøet.  
 

Figur 9. Bildet av vannrør for tilførsel av prosessvann. 
Isolasjonsmaterialet av typen AMAFLEX tåler i dette 
tilfelle ikke det fuktige og biologisk aktive miljøet og 
løsner fra rørene. 

 

 

Elektriske installasjoner  

Man bør i størst mulig grad unngå å ha elektriske installasjoner på steder som utsettes for kondens og 
organiske syrer, og alt elektrisk utstyr må være spesielt tilrettelagt for et slikt miljø. For at 
belastningen skal bli minst mulig kan man benytte løsninger hvor det elektriske utstyret får minst mulig 
fukt, for eksempel ved å ha avstand mellom brytere og vegg (figur 11), samt at man unngår å plassere 
elektrisk utstyr på steder hvor det kan være spesielt stor fare for drypp av kondens (figur 10) -  ”Ta en 
kikk opp før man plasserer elektrisk utstyr”. 
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Figur 10. Bildet til venstre viser 
elektrisk utstyr som er blitt 
plassert under en luftekanal, og 
hvor kondens drypper ned.  

 

Figur 11. Bildet til høyre viser en 
elektrisk bryter plassert på en 
vegg hvor det er fare for kondens. 
Bryteren har en avstand til 
veggen for å unngå kondensskade. 

 

Som det er nevnt innledningsvis, så vil mikroorganismer kunne bryte ned gummi- og plastmaterialer. 
Dette er materialer som ofte benyttes som isolasjonsmaterialer i elektriske installasjoner, noe man må 
være spesielt oppmerksom på ved valg av utstyr. Tilsvarende vil elektronikk stå overfor de samme 
utfordringene. I tillegg til direkte nedbrytning, vil fuktig luft som eksempelvis inneholder H2S, 
ammoniakk og organiske forurensninger kunne ødelegge elektronisk utstyr direkte. Hvis man benytter 
tette systemer for å beskytte elektronikken mot det ytre miljøet, er det en forutsetning at 
dekkmaterialet ikke er permeabelt for korrosive komponenter i luften.  Det er mulig at det går an å 
hente relevant erfaring fra treforedlings- og skipsindustrien. 

 

Luftekanaler  

Behandlingsanlegg for våtorganisk avfall har 
gjerne behov for luftekanaler, både til innluft 
og utluft. Det var gode erfaringer med 
luftekanaler både i polystyren/glassfiber og i 
syrefast stål ved flere anlegg. Skjøter mellom 
rør i syrefast stål bør sveises sammen og  
sveiseflatene syrevaskes etterpå. Det er dårlig 
erfaring med bruk av gummipakninger da slike 
pakninger ”spises opp”. Ved montering av 
luftekanaler bør man ”tenke kondensvann” 
både på rørenes innside og utside. Ved å 
plassere rørene med en kontrollert helning 
(ikke i vater) og ”smart” plasserte 
dreneringspunkter kan man unngå mye 
unødvendige problemer. Man bør ellers huske å 
plassere ”mannehull” for inspeksjon og 
rengjøring  på utvalgte steder. Figur 12. Luftekanaler i polysyren/glassfiber på 

Trollmyra komposteringsanlegg.  
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Fugeskjøter og gjennomføringer 

På samme måte som pakninger kan utgjøre et svakt ledd 
mellom ellers bestandige materialer, utgjør gjerne 
skjøter med fugemasse et svakt punkt. Veggene til 
biofilteret på Hogstad var bygget opp av betong, men 
skjøtene mellom elementene var tettet med en 
fugemasse som har vist seg i dette tilfelle å ikke være 
bestandig.  

 

 

Figur 13. Bildet til høyre viser skjøten mellom to 
betongelementer på utsiden av biofilteret på Hogstad. 
Fugemassen sprekker opp og det dannes lekkasjepunkter 
i filteret. Denne fugemassen er av typen Sikaflex 15 LM.  

 

 

 

Sammenkoblinger mellom forskjellige metaller/legeringer 

Man bør unngå at forskjellige typer metaller føres i 
kontakt med hverandre, da det vil føre til korrosjon i et 
vått og varmt miljø. Det er mulig at korrosjonen kunne 
hindres dersom de var malt med korrosjonshindrende 
maling som benyttes på skip, men er det mulig bør slike 
kombinasjoner unngås. 

 

Figur 14. Bildet til høyere viser korrosjon på vannrør av 
forskjellig legering i et fuktig og varm miljø.  

 

 

 

Vekter for biler 

Biler som ankommer anleggene, veies før og etter 
tømming. Vektene som ble levert på Hogstad manglet 
varme og frøs til vinterstid. Dette er rettet opp i 
ettertid, men medførte unødvendige kostnader. Pass på 
at slike vekter har varme fra starten av. Vektene har 
forøvrig fungert bra. Slike vekter bør imidlertid 
rengjøres rutinemessig. 
 

Figur 15. Bildet til høyre viser vekten for innveing.  
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Mottaksbinger og komposteringsbinger  

I innledningen er det oppgitt hvordan svovelsyre kan ”spise opp” betong. Også organiske syrer vil kunne 
danne et surt miljø som kan korrodere betong. Dette er imidlertid et problem som er kjent fra mange 
forskjellige miljøer. Det er derfor utviklet betongtyper som står bra i et surt miljø. Ved bygging av nye 
anlegg er det derfor viktig at man er oppmerksomme på dette og benytter riktige betongkvaliteter. 
Mottaksbinger for kildesortert matavfall og komposteringsbinger er spesielt utsatt, men man bør også 
være oppmerksom på den lave pH man vil kunne få på overflater hvor det dannes kondens. 

  

På Trollmyra behandlingsanlegg ble betongen ”spist opp” 
etter bare 1 ½ år i bunnen av mottaksbingen for 
matavfallet. Det ble derfor lagt inn ca 1 cm tykke svartstål 
plater i bunnen og om lag 0,5 meter opp på sideveggene i år 
2000. Dette har siden fungert bra. Det foregår også en viss 
oppspising av betongen i mottaket for strukturmateriale, 
men det har ikke her vært nødvendig å legge inn stålbunn. 

 

Figur 16. Bildet viser den ene sideveggen i mottaksbingen 
for matavfall på Trollmyra behandlingsanlegg, med 
forsterkningen av svartstål lagt inn i den nederste delen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Veggene til kompostbingene på Trollmyra (Figur 17 og 18) og på Lindum er av tre plassert mellom 
loddrette H-jern i galvanisert stål. På Trollmyra er også biofilteret bygget opp av tre. Begge anleggene 
hadde positive erfaringer med bruk av treverk. På Lindum ble det imidlertid presisert at det var viktig 
at det ble benyttet hele treelementer, det vil si at hver planke ikke var limt.   

 

              
Figur 17. Bildet viser kompostbingene i den mørke 
komposteringshallen på Trollmyra. 

  Figur 18. Bildet viser utvendige 
 trevegger til kompostbingene med 
 galvanisert H-bjelke i forkant. 
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Biofiltere 

Biofilter i tre og betong 

Biofilteret på Trollmyra er bygget som en støpt binge på 10 x 12 meter, og med en høyde på 0,5 meter 
(figur 19). Oppå dette er det lagt et åpent ”ribbegulv” i tre, med en duk oppå. Over duken er 
biofiltermassen (”Biofilter mix fra Lindum”) lagt. Biofilterets vegger (oppå betongbunnen) er basert på 
treverk mellom galvanisert H-bjelker, som i kompostbingene. Både gulv og vegger i biofilteret har stått 
bra. Veggene kan skiftes relativt enkelt etter behov.  

 
 

 
 

 

 

Figur 19. Biofilteret på Trollmyra 

 

Biofilter i stålcontainer 

Biofilteret på Lindum er plassert i en egen stålcontainer. En rist i bunnen (varmforsinket stål), ca 0,5 
meter over containerbunnen, er dekket med en permeabel membran / duk (klasse 4). Luften pumpes 
inn i fordelingslaget under risten og passerer opp. Det er mulig å samle luften i pipe før den ledes ut, 
men man har ofte dekselet fjernet slik at luften slippes rett fra biofilterets overflate.  

 
Biofilter i betongelementer 
Biofilterene (2 parallelle) på Hogstad er levert av BBK i Danmark. De er basert på at luftstrømmen 
passerer ovenfra og ned gjennom filtermassen. Denne består av leca-kuler. Disse ligger oppå en netting 
av syrefast stål (står bra) som ligger oppå ribber av trykkimpregnert trevirke (står bra, er alltid vått). 
Som tidligere nevnt så er det imidlertid problemer med fugemassen mellom betongelementene i 
filteret på Hogstad. 

Gjengroing av biofiltere 

Biofilteret på Hogstad har en tendens til å tettes igjen på toppen av den samme slimete soppen som 
dannes i scrubberene. Om lag hver 3.dje måned ”freses” biofilteret opp av folk fra leverandøren for å 
hindre gjentetting. Etter ca. 1 måneds drift etter fresing tilsettes samme biocid som til scrubberene for 
å hindre gjengroing av filtrene. Dette innebærer at drensvann fra biofiltrene føres til kloakken i stedet 
for å gjenbrukes i prosessen. 

 

Interntransport av avfall og kompost 

De fleste anleggene benyttet akselfrie skruer i bunner av syrefast stål med slitasjebelegg (10 – 12 mm 
tykt) av nylon til intern transport. Anleggene hadde gode erfaringer med dette, men slitasjebelegget 
må skiftes fra tid til annen, f.eks. ca. 1 gang i året. Det er ellers viktig at motoren sitter på 
”dyttesiden”. 
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Erfaringene med transportbånd på valser var imidlertid dårlige på Hogstad. Transportbåndet og 
sidekantene var av gummi. Dette ble slitt og det falt smårusk ned til valsene. Dette førte tidvis til 
driftsproblemer og behov for rengjøring. 

 
Utendørsarealer – asfaltdekke 

Man har erfaring med at asfalten som benyttes på plasser hvor kompost legges, blir svak og skades lett 
mekanisk.  

 

På anlegg som komposterer ute, foregår gjerne 
både kompostering og ettermodning på asfalt. 
Anlegg med lukket kompostering har gjerne 
ettermodningen på asfalt. På grunn av den høye 
temperaturen ved kompostering og 
ettermodning, samt en biologisk aktivitet som 
kan bryte ned oljekomponenter har asfalt vist 
seg å være er en god del utsatt for slitasje. 
Førerene av hjullasterene må derfor være 
forsiktige. Dette er de oppmerksomme på ved 
alle de besøkte anleggene. På IRIS er det forøvrig 
benyttet en spesiell asfalt som inneholder en 
mindre flytende olje, og derfor er mere 
bestandig mot varme – en såkalt ”sydenasfalt” – 
som også benyttes på enkelte flyplasser. 

Figur 20. Bildet viser komposteringsranker ute på 
asfaltdekke på SIM. Foto Tor-Jørgen Aandahl. 

 

 

Kan asfalt brytes ned? 

Oljeholdig avfall og avfall som inneholder tjærestoffer som ligner de vi finner i asfalt, behandles ofte 
ved å komposteres sammen med bark. Dette medfører en relativt rask nedgang i innholdet av disse 
tjæreforbindelsene. Det er diskutert i hvilken grad dette skyldes en reell mineralisering av 
tjærestoffene, eller om det snarere etableres en binding mellom tjære og humussyrene i barken. Disse 
bindingene er i så fall så sterke at tjærestoffene ikke blir tilgjengelige under vanlig ekstraksjon for 
kjemisk analyse. Resultater fra nedbrytningsforsøk tyder på at dette skjer i større grad under såkalte 
termofile temperaturbetingelser, dvs. 55 – 70 ºC. Dette forklares blant annet med at tjærestoffene blir 
mer løselige og derved mer biotilgjengelige ved disse temperaturene. Når kompost blir liggende oppå 
en asfaltflate, får vi mye av de samme betingelsene. Dette innebærer at tjærestoffene til en viss grad 
kan gå i løsning, og ”forsvinne inn i komposten”. Så vidt oss bekjent, så er dette lite undersøkt, men en 
litteraturstudie ville kunne avklare dette nærmere. 

 

Aluminium 

Aluminium beskyttes mot korrosjon ved at det naturlig etableres et oksidlag på overflaten. Når 
mikroorganismer lever i biofilmer på overflatene, vil oksygen brukes opp og aluminiumets naturlige 
beskyttelse kunne svekkes. Ofte vil mikroorganismer, som lever i fravær av oksygen, danne organiske 
syrer som restprodukter. Disse vil kunne tære på aluminium, som allerede er svekket gjennom en mulig 
svekkelse av oksidlaget. Vi har imidleretid ikke fått hentet inn erfaringer med bruk av aluminium i 
dette prosjektet. 
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4. Konklusjoner 

Gjennomgangen av 6 forskjellige biologiske behandlingsanlegg for våtorganisk avfall bekrefter at alle 
anleggene i større eller mindre grad har hatt problemer med holdbarheten av ulike materialer og 
komponenter i anleggene. Problemene har til dels vært alvorlige og har medført store kostrnader og 
driftsproblemer, ut over hva som var forventet ved anleggenes oppstart. Problemene er størst for 
komposteringsanleggene, og i særdeleshet anlegg hvor komposteringen foregår i lukkede haller.  

De vanligste observerte problemene knyttet til materialer og korrosjon: 

• Tak og vegger i komposteringshaller og til dels i etterlagringshaller for kompost hvor det 
avsettes kondens av vann og organiske syrer på avkjølte overflater. Eksempelvis har forsinkete 
plater vist seg å bli tæret opp. 

• Mottaksbinger og komposteringsbinger av ikke spesialtilpasset betong. Denne spisses opp av 
syreangrep fra surt kildesortert matavfall. 

• Transportbånd med gummikomponenter. 

• Pakninger av gummi og fugeskjøter mellom ellers bestandige betongelementer. 

• Elektrisk utstyr som er plassert i rom med høy luftfuktighet og høyt innhold av organiske syrer i 
luften, for eksempel i komposteringshaller, eller elektrisk utstyr plassert på steder hvor 
kondensvann drypper ned. 

• Asfalterte flater hvor det foregår kompostering, myknes og skades av hjullastere og 
rankevendere. 

 

Gjennomgangen av de ulike anleggene viser imidlertid at det finnes løsninger på de fleste av disse 
problemene. Dette er gjerne knyttet til bruk av mere kostbare materialer eller mere plasskrevende 
anlegg: 

• Ved planlegging og bygging av nye anlegg eller ved ombygging av eldre anlegg, er det viktig i 
størst mulig grad å unngå store bygningskonstruksjoner med høy luftfuktighet, høyt innhold av 
organiske syrer og kalde overflater. Mere åpne komposteringsanlegg eller anlegg hvor 
”kompostluft” suges av rett over kompostbingene er mindre utsatt for korrosjonsangrep. 

• Syrefast stål har vist seg å tåle dette miljøet godt, men er kostbart. Gipsplater i vegger tåler 
kondens dårlig.  

• Konstruer anleggene slik at utsatte materialer kan skiftes lettvint, og uten for store 
konsekvenser for driften. 

• Mottaksbinger for kildesortert matavfall bør bygges i ”syrefast” betong. 

• Det er best erfaring med interntransport av avfall med akselløse skruer i renner av syrefast stål 
med slitasjebelegg. 

• Vurder plasseringen av elektriske innstallasjoner. Viktig utstyr bør plasseres i rom med lav 
luftfuktighet og lite kondens. Plasser ikke utstyr under ”drypp-punkter” for kondens. Elektrisk 
utstyr som må plasseres i utsatt miljø må være spesialtilpasset. Mulig at erfaringer kan hentes 
fra treforedlings-, skips- og offshoreindustrien. 

• Det er gode erfaringer med luftekanaler av polystyren/glassfiber eller syrefast stål, men unngå 
pakninger mellom elementene. Gode erfaringer med helsveisete rør. Skråstill rør for 
oppsamling/avrenning av kondens. Ha inspeksjonshull (mannehull) på sentrale punkter for 
inspeksjon og rengjøring. 

• Gode erfaringer med komposteringsbinger i ”syrefast” betong. BKS-anleggene hadde gode 
erfainger med bruk av treverk, men det må ikke være limte skjøter. 
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• Materialvalg i ulike biofiltere viste seg å stå godt. Her er heller ikke pH så lav. 

• Alle anlegg var oppmerksomme på at bruk av hjullaster på asfalterte flater må gjøres med 
forsiktighet. Ett anlegg har benyttet ”sydenasfalt” som tåler høyere temperaturer bedre enn 
den asfalten som vanligvis benyttes i Norge. 

 

Ved å bygge på tidligere erfaringer ved planlegging og bygging av nye anlegg bør det være mulig å 
redusere kraftig de problemene som er knyttet til korrosjon og skader knyttet til  feil konstruksjon og 
materialvalg i norske behandlingsanlegg for kildesortert matavfall. Under planleggingen bør man sette 
opp en reell forventet levealder på de valgte materialer, gjøre kost/nytte analyser og legge 
forholdene til rette for utskiftning av materialer og komponenter med en forventet kort levealder. 
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6. Vedlegg 

Oversikt over vedlegg 
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6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Hogstad komposteringsanlegg 

HRA komposteringsanlegg 

Mjøsanlegget GLØR biogassanlegg 

Lindum Ressurs og gjenvinning 

IRIS komposteringsanlegg 

RKR - Støleheia komposteringsanlegg 
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6.1 Hogstad komposteringsanlegg  
 

Informasjonen fra Hogstad er basert på befaring sammen med Kim Berthelsen 3. mai 2007. 

Hogstad komposteringsanlegg sto ferdig høsten år 2000 og behandler mat- og hageavfall fra ca. 270 000 
innbyggere i Jærregionen. Det er et reaktor/bingekomposteringsanlegg med en kapasitet på ca. 28 000 
tonn og har en kompostproduksjon på ca. 12 000 tonn per år.  

I komposteringshallen er det 8 parallelle betongbinger med en høyde på 3 meter, en bredde på 5 
meter og en lengde på 50 meter. Matavfall blandes med oppmalte kvister og trevirke, om lag 50/50% 
på volumbasis og tilføres bingene i den ene enden. En vendemaskin ”vandrer” langs bingene og 
vender komposten samtidig som den fører komposten framover i bingen. Etter om lag 6 – 8 uker og 9 
vendinger er komposten ført fram og den produserte råkomposten transporteres til ettermodning i 
store hauger på ca 4 meters høyde i lagerhallen. Denne har en kapasitet på om lag 5000 m3 kompost. 

Behandlingstiden vil imidlertid bestemmes av mengden tilført avfall, og på grunn av økte 
avfallsmengder er oppholdstiden i reaktorhallen tidvis redusert ned til om lag 4 uker (9 hvendinger 
hver 3. dag). Dette medfører redusert stabilitet i den produserte råkomposten. 

Massen i betongbingene luftes ved at luften suges ned gjennom spalter i gulvet med et undertrykk på 
ca 1500 Pa. Luftingen styres på temperaturbasis (65 gr C i utluften).  Viftenes kapasietet er på 80 – 
120 000 m3 luft per time, typisk 90 000 m3 per time. Luften som suges fra komposten, inneholder 
vanligvis ca. 30 ppm ammoniakk, 2 ppm metan og 1 ppm hydrogensulfid. Oksygenkonsentrasjonen er 
vanligvis i området 14%. Luften vaskes i 2 parallelle scrubbere (type BBK) før den passerer gjennom 2 
parallelle biofiltere av typen BBK. Luften passerer gjennom en varmeveksler før den slippes ut gjennom 
en 50 meter høy skorsteinen. I tillegg til å suge ut luft gjennom kompostmassen suges det også luft fra 
hallen for forbehandling, fra komposteringshallen og fra etterbehandlingshallen. Inngående luft 
forvarmes gjennom varmeveksleren vinterstid. 

Sammen med luften som suges ut gjennom kompostmassen i bingene suges det ut vann og kondens som 
samles i en kum for ”skittent vann”. Dette vannet mellomlagres i en stor glassfiberarmert tank på 40 
m3. Dette vannet benyttes til å fukte kompostmassen i den inngående fasen av prosessen. Siste del av 
prosessen fuktes med rent vann for å unngå kontaminering i hygieniseringsfasen (siste del av 
komposteringsfasen). Vann fra scrubberene og fra biofilterene gjenbrukes ikke pga at både scrubbere 
og biofilter tilføres biocid (Multitox) for å unngå hurtig tilgroing. Dette vannet føres i stedet til 
kloakken. 

 

Vekter for biler 

Biler som ankommer anlegget, veies før og etter tømming. Vektene som ble levert, manglet varme og 
frøs til vinterstid. Dette er rettet opp i ettertid, men medførte unødvendige kostnader. Pass på at slike 
vekter har varme fra starten av. Vektene har forøvrig fungert bra. 

Lagerhallene for strukturmateriale 

Lagerhallene for strukturmateriale har bærende konstruksjoner av limtre i taket og tak i stålplater. 
Materialene har fungert bra, men de er her heller ikke utsatt for kondens eller høye temperaturer. 

Mottak av kildesortert matavfall - poser 

Hogstad mottar kildesortert matavfall i bioposer fra Polargruppen (basert på stivelse). Erfaringene er 
at posene er ganske seige etter om lag 4 døgn, men etter 20 døgns kompostering er de helt borte. 

Miksekvern 

Mottatt avfall behandles i en miksekvern (Bison fra Doppstadt) hvor posene rives i stykker og blandes 
med strukturmateriale. Noe grov sikterest som er siktet ut etter behandlingen, gjenbrukes. 
Miksekvernen fungerer bra. Denne kvernen har ikke en innledende skrue som presser posene sammen i 
harde baller. Den opprinnelige miksekvernen var av typen Sutco, men måtte skiftes ut. 
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Kalkinnblanding 

Det er gjort forsøk med å installere en innblanding for 5 – 10%  kalk, men kalkinnblanderen har ikke 
fungert og gitt mye støv i lokalet. Kalkinnblanding ville ha gitt en innledende økning i pH og en raskere 
komposteringsprosess. Det er mulig at en lang skrueblander, slik de har ved anlegget i Helsingborg, 
ville ha virket. 

Transportbånd 

Opprevet avfall og strukturmateriale transporteres på bånd. Det har vært et problem at båndenes sider 
som er laget av gummi og som skal holde materiale som transporteres på plass, har ”morknet”. Dette 
har skjedd på den delen som er inni hallen  (høy temperatur og fuktighet) og resultert i at avfall har 
falt ned mellom valsene under transportbåndet og skadet disse. 

Komposteringsbinger 

Kompostbingene (3 meter dype, 5 meter brede og 50 meter lange) er i betong C65. C65 er etter ny 
standard stort sett erstattet med B55 som har noe høyere karakteristisk fasthet.  Betongen utsettes for 
stor slitasje, men etter som betongens finstoff er slitt bort, er fyllmaterialet (steinene i betongen) 
motstandsdyktig og ”sitter fast”. Deler av bingene ble dekket med epoxy da betongen var ny. Denne 
har også vært bestandig, men er nå stedvis slitt bort. 

Luftspalter i bunnen 

Luften suges ut gjennom spalter i bunnen av bingene. De er konisk utformet og har sin smaleste åpning 
på ca 1 cm opp mot massen. De gjentettes etter hvert og 1 gang per år tømmes bingen for manuell 
rengjøring av spalteåpningene. 

Vendemaskin 

Vendemaskinen utsettes for sterke fysiske krefter. Maskinen er på 110 kW og det har forekommet 
akselbrudd. Tennene på trommelen slites ned og må skiftes med jevne mellomrom. De er laget av 
slitestål. Når tennene slites, tar ikke vendemaskinen dypt nok i massene og det materialet som ligger 
på bunnen i bingene eller langs sidene, blir liggende urørt. Dette vil i så fall etter hvert bli anaerobt 
”og gå surt”. I utgangspunktet skulle avstanden til bunnen av bingen bare være 3,2 cm, men ved 
slitasje økes avstanden helt opp mot 15 cm. Det er gjort en tilpasning som gjør det mulig å heve og 
senke vendemaskinen for å justere avstanden underveis. 

Sikteverk 

Den ferdige råkomposten siktes ved bruk av en sylindrisk sikt (SM 618 Doppstadt)  med en diameter på 
1,8 meter, en lengde på 7,0 meter og med firkantete hull på 20 x 20 mm. Kvernen har en kapasitet på 
35 tonn per time. Siktens avskraper fungerer dårlig og det bygger seg opp plast i siktehullene. Sikten 
tar ut ca 5 – 10% som går til forbrenning. 

Konstruksjonsmaterialer i hallen 

Komposteringshallen er varm (ca 40 – 60 gr C) og er mettet med fuktighet. Hallen er bygget med vegger 
av betongelementer med fugemasse. Betongen har stått bra, men fugemassen løsner. Taket er 
konstant fuktig på grunn av den høye innetemperaturen og den høye luftfuktigheten. Dette resulterte i 
at det korroderte i stykker. Det ødelagte taket var av galvanisert stål belagt med maling. Det er nå 
skiftet ut med elementer av syrefast stål. 

Ved byggingen av anlegget er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til de store temperaturforskjellene det 
er mellom de ulike delene av anlegget, kombinert med den høye luftfuktigheten. Dette har medført at 
lagerrom, rom for elektriske installasjoner og andre rom har vegger hvor det stadig dannes kondens. 
Enkelte vegger har plater av gips, noe som har vist seg svært lite bestandig i det fuktige miljøet. Mange 
steder var det kraftig vekst av sopp, også hengende som ”tråder” fra tak, på vegger og i andre 
konstruksjoner. 

Dører som skiller mellom rom som skal stå under forskjellig trykk, må ”slå riktig vei” ellers vil de 
”blåse opp” og vi får luftlekkasjer mellom rommene. Rent generelt kan det sies at problemer med 
kondens og fuktighet er større om vinteren enn om sommeren siden temperaturforskjellene da blir 

http://no.wikipedia.org/wiki/Betong
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større. Dette kan det være verdt å merke seg siden mange anlegg er utviklet i land med mildere 
vintere.  

Generelle bygningsmessige betraktninger 

Det kan være en utfordring å bygge et anlegg med så store temperaturvariasjoner og en så høy 
luftfuktighet så kompakt. Flere bygninger ”med rom i mellom” vil kanskje være lettere å holde 
”tørre”.  Siden den generelle fuktigheten utgjør et problem, er det mulig at mange av de løsninger 
man finner på skip kan være egnet. Dette gjelder både tekniske løsninger, belegg  og 
konstruksjonsmaterialer. Rom med viktige kontrollfunksjoner kan med fordel ligge noe adskilt fra 
anlegget. Oppholdsrom, kantine, kontorer etc. bør ligge med god avstand til anlegget. 

Elektriske installasjoner 

Den høye luftfuktigheten i tilnærmet alle rom medfører en ekstra risiko for de elektriske 
installasjonene. Elektriske installasjoner må ikke plasseres under rør og ventillasjonskanaler som kan gi 
drypp av kondens eller lekkasje. Elektriske brytere bør plassers med avstand til vegg for å unngå 
korrosjon og overledning. 

Ventillasjonssystemet 

Luften fra prosessen suges ut gjennom rustfrie stålrør. Disse er montert som elementer med 
gummipakninger i mellom. Det dannes mye kondens i disse når temperaturen senkes i den vannmettede 
luften fra komposten. Denne luften innholder i tillegg mye organiske komponenter og luktstoffer. 
Gummipakningene mellom elementene brytes ned og det oppstår lekkasje mellom elementene. Fra 
friskluftkanalene vil det dryppe kondens som dannes på ventillasjonskanalenes overflate på grunn av 
den høye luftfuktigheten i rommene. Syrefast stål har vist seg å tåle det korrosive miljøet, men det er 
viktig at sveiseflater syrevaskes da det ellers vil oppstå korrosjon her. 

Vifter og målesystemer 

Luften drives av 2 parallelle vifter av typen Sutco. Disse har fungert bra. De styres av trykkmålere av 
typen Tend og temperaturfølere av typen PT 100 i luftstrømmen. Disse tåler dårlig den høye 
temperaturen, den høye luftfuktigheten og det korrosive miljøet og må skiftes relativt ofte ( 1 gang 
per år). 

Scrubbere 

Forurenset luft vaskes i 2 parallelle scrubbere av typen BBK. Disse er i rustfritt syrefast stål og har 
fungert bra, men det utvikles mye ”slim” og vannet tilføres et biocid av typen Multitox for å unngå 
dette problemet. Vannet skiftes hver 14. dag og på grunn av tilsetningen av biocid resirkuleres ikke 
dette vannet, men føres bort gjennom kloakken. 

Biofilter  

Biofilterene (2 parallelle) er levert av BBK i Danmark. De er basert på at luftstrømmen passerer ovenfra 
og ned gjennom filtermassen. Denne består av leca-kuler. Disse ligger oppå en netting av syrefast stål 
(står bra) som ligger oppå ribber av trykkimpregnert trevirke (står bra, er alltid vått). 

Biofilteret har en tendens til å tettes igjen på toppen av den samme slimete soppen som dannes i 
scrubberene. Hver 3.dje måned ”freses” biofilteret opp av folk fra leverandøren for å hindre 
gjentetting av filtrene. Etter ca 1 måneds drift etter fresing tilsettes samme biocid som til scrubberene 
(10 liter pr. filter) for å hindre gjengroing av filtrene. Dette innebærer at drensvann fra biofiltrene 
føres til kloakken i stedet for å gjenbrukes i prosessen. 

Biofilterene er bygget av betongelementer med fugemasse mellom (Sikaflex 15 LM). Fugemassen 
smuldrer imidlertid opp, så dette er en dårlig løsning. 

Varmevekslere 

Varmeveksleren består av om lag 2 meter lange glassrør (120 mm i diameter). Frisk luft utenfra suges 
gjennom rørenes innside, mens forurenset varm luft passerer på rørenes overflate. Varmeveksleren har 
fungert bra, men mulightene for vask ”var uteglemt”. 
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Skorsteinen 

Det må benyttes 2 ekstra vifter som suger luften fra biofiltrene og presser luften opp gjennom den 50 
meter høye skorsteinen. Skorsteinen består av stål og har fungert bra. Det dannes imidlertid mye 
kondens i skorsteinen som slippes ut i grunnen.  

Prosessvann 

Som nevnt så går vann fra biofiltere og scrubbere til avløp på grunn av tilsatt biocid. Overskuddsvann 
fra komposteringsprosessen resirkuleres til  prosessens døgn 1 – 16. Dette vannet kan inneholde smitte 
og skal derfor ikke tilføres til hygiensisert fase. Opprinnelige vannpumper korroderte og ble erstattet 
med noen tyske pumper som har vist seg å være bestandige. 

Vannet ledes gjennom PPE-rør som er sveiset sammen (av fagfolk).  Dette er en stiv plast som fungerer 
meget bra – ingen lekkasjer eller skader. Denne typen rørsystemer kunne sannsynligvis også vært 
benyttet til ventillasjonssystemet. 

Prosessvannet lagres i store glassfiberarmerte tanker på 40 m3. Disse har det ikke vært problemer med. 

Vannrør 

Man bør unngå at forskjellige typer metaller føres mot hverandre, da det vil føre til korrosjon i et vått 
og varmt miljø. Det er mulig at korrosjonen kunne hindres dersom de var malt med 
korrosjonshindrende maling som benyttes på skip. Vannrør som leder kjøligere vann enn 
romtemperatur bør ikke ledes over elektriske installasjoner. Isolasjonsmaterialer som omkranser 
vannrørene brytes ned i et fuktig og varmt miljø og løsner.  
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6.2 HRA komposteringsanlegg  
 

Informasjonen fra HRA er basert på befaring sammen med Jan Reistad 11. mai 2007. 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, 
Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke. HRA har totalt ca 26.000 
abonnenter og betjener ca 60.000 mennesker. HRA drifter Trollmyra avfallsanlegg og 
gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hver husstand sorterer avfallet i fire typer. Det er våtorganisk 
avfall (matavfall), papir/drikkekartong, husholdningsplastemballasje og restavfall. Våtorganisk avfall 
behandles i et komposteringsanlegg eller i et biogassanlegg med etterfølgende kompostering. 
Restavfall deponeres på deponiet på Trollmyra.  

 
Komposteringsanlegget ble bygget av firmaet BKS (Bio Komposterings System, svensk firma) i 1998. Det 
er bygget etter et sveitsisk prinsipp, og er basert på bingekompostering i lukket hall. Komposten har en 
oppholdstid i bingene på ca. 5 uker hvor de vendes om lag en gang per døgn ved bruk av saktevendende 
plater. Komposten luftes ved at luft blåses inn i bunnen av bingen, mens utgående luft suges i fra rett 
over bingene. Etter intensivfasen i bingene transporteres råkomposten til etterfølgende innendørs 
etterkompostering i ettermodningshallen i 4 uker. Deretter ettermodnes komposten i ranker ute. 
Utgående luft renses ved bruk av biofilter. 

 

Mottaksbinger 

Kildesortert avfall, samlet i papir- eller bioposer, tømmes i en betong mottaksbinge på ca 5 x 10 meter 
og en høyde på ca 3 meter. Strukturmateriale (hage/park - avfall) tas i mot i en tilsvarende binge. 
Betongen ble etter bare 1 ½ år ”spist opp” i bunnen av mottaksbingen for matavfallet. Det ble derfor 
lagt inn ca 0,5 cm svartstål plater i bunnen og om lag 0,5 meter opp på sideveggene i år 2000. Dette 
har siden fungert bra. Det foregår også en viss oppspising av betongen i mottaket for strukturmateriale, 
men det har ikke her vært nødvendig å legge inn stålbunn. 

 

Intern transport 

All intern transport på anlegget foregår ved bruk av akselløse skruer i svartstål i skruebunner av 
syrefast stål. Dette fungerer greit. Skruene slites mekanisk, men korroderer ikke. Dersom ting blir 
stående stille over lengre tid, oppstår det imidlertid korrosjon. Det er viktig at alle akselløse skruer har 
motoren plasert på ”fra siden”, slik at ikke poser etc. trekkes mot motorens aksel. Det kan medføre 
motorhavari. 

 

Kompostbingene. 

Bingene som har en bredde på 5 meter, en lengde på 13 meter og en høyde på 2,5 meter ble anlagt 
med betongbunn og trevegger montert mellom galavaniserte loddrette H-jern. Betongen i gulvet ble 
raskt ”spist opp” og ble etter 1 ½ år forsterket med 1 cm svartstål (som i mottaksbingene). Dette har 
stått ok siden år 2000. Massen transporteres på et skyvegulv i svartstål. Dette har stått bra. Treveggene 
(ikke trykkimpregnerte) har også stått bra. 

Luft som suges fra rommet, presses inn gjennom 4 rør i bunnen av komposteringsbingene. Drensvannet 
(mest i begynnelsen av prosessen) tappes manuelt (ca. 1 gang per dag) ut i en kanal i betongulvet og 
videre til avløpet. Det er noe korrosjon i bunnen av betongrennen, men dette har ikke vært noe 
problem. 
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Komposteringshallen 

Komposteringshallen luftes med ca 25 000 m3 frisk luft per time om sommeren, 12 000 m3 om vinteren. 
Dette er nok til å holde temperaturen moderat, og luftfuktigheten relativt lav i hallen. Tak og vegger i 
komposteringshallen er av Paroc-elementer. Disse har stått bra. 

 

Etterkomposteringshallen 

Etter om lag 5 ukers intensivkompostering transporteres råkomposten ved bruk av transportskruer til 
etterkompostering. Etterkomposteringshallen står under svakt undertrykk, men med liten lufting. Dette 
har medflørt at det her er fuktig luft. Paroc veggene her har likevel stått bra, men taket av typen 
Haironville (stålplater med antikondens-belegg) er svært rustent, og bør skiftes. Dette taket hadde et 
porøst belegg som skulle absorbere fuktighet fra luften og hindre kondensdrypping i hallen. Også 
hengslene i døren til etterkomposteringshallen korroderte pga den høye luftfuktigheten og elektrisk 
apparatur måtte plasseres på utsiden av hallen. 

 

Ettermodning ute 

Ettermodningen foregår på en asfaltert flate. Denne er ”for flat”, og det samler seg dammer på flaten. 
En liten skråning hadde sikret en viss avrenning. Asfalten blir myk pga den høye temperaturen, og bruk 
av hjullaster skraper ned i dekke. Støpt plate hadde sannsynligvis vært bedre, men dyrere. 

 

Lufting 

Luften tilføres bygget gjennom en enkel varmeveksler i glassfiber. Også rørene har vært av glassfiber. 
Materialmessig har dette fungert bra. Luften ut fra bygningen passerer gjennom en scrubber, som ikke 
lenger er i aktiv bruk. Resirkuleringen av væsken i scrubberen ble utført av en pumpe (FLYGT 
SENTRIFUGAL) som stadig ble spist opp. Montering av et etterfølgende biofilter har gjort scrubberen 
overflødig. 

 

Biofilteret  

Biofilteret er bygget som en støpt binge på 10 x 12 meter og med en høyde på 0,5 meter. Oppå dette 
er det lagt et åpent ”ribbegulv” i tre, med en plastduk oppå. Over duken er biofiltermassen (”Biofilter 
mix fra Lindum”) lagt. Biofilterets vegger (oppå betongbunnen) er basert på treverk mellom galvanisert 
H-bjelker, som i kompostbingene. Både gulv og vegger i biofilteret har stått bra. Massen har bare 
måttet skiftes etter flere år. 

 

 



 

 

6.3 Mjøsanlegget ”GLØR” biogassanlegg  
 
Informasjonen fra GLØR er basert på befaring sammen med Per Øversveen 16. mai 2007. 

Mjøsanlegget As er et biogassanlegg for behandling av våtorganisk avfall fra ca. 75 000 husholdninger 
tilsvarende om lag 200 000 personer i Mjøsregionen.  Anlegget har vært i drift siden 2001 og eies av de 
interkommunale avfallsselskapene HIAS på Hamar, GLT-Avfall på Gjøvik og GLØR (GLØR eies av 
kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer) på Lillehammer. Anlegget er dimensjonert for en kapasitet 
på 14.000 tonn pr. år. 
 
 

Det innsamlede kildesorterte matavfallet siktes 
og kvernes før det trykk-kokes ved en 
temperatur på 138 °C. Dette anlegget er det 
første Cambianlegget basert på våtorganisk 
avfall. Massen pumpes deretter inn i en biogass 
reaktortank på 2000m3.  Den produserte 
biogassen ledes, sammen med biogass fra 
avfallsdeponiet, til en energisentral der det 
produseres damp til trykk-koking av avfallet og 
elektrisk strøm for internt bruk og salg på 
offentlig nett. Den flytende massen fra 
biotanken (bioresten) avvannes i sentrifuge før 
den tørre delen går til rankekompostering 
sammen med hageavfall og kvist. Den ferdige 
komposten blandes med torv og sand eller bark 
til forskjellige typer jordprodukter.  Produktene 
selges nå gjennom selskapet Miljøvekst AS. 

 
Mjøsanlegget på Roverrudmyra (Foto GLØR) 

 
 
Kildesortering / poser 

Anlegget mottar kildesortert matavfall innsamlet i papirposer (forskjellige typer, 12 kommuner). 
Innslag av bioposer og plastposer samt tekstiler skaper problemer ved forbehandlingen. Avfallet har et 
tørrstoffinnhold på ca. 35%. 

 

Mottaksbinge 

Avfallet tømmes ved ankomst i en mottaksbinge. Etter å ha fått informasjon om syreangrep på betong 
fra innsamlet matavfall (informasjon fra HRA – Hadeland og Ringerike avfallsselskap) ble 
betongleverandøren NordBetong på Fåberg/Lillehammer bedt om å benytte en betongtype som skulle 
tåle dette sure miljøet.  På bakgrunn av erfaringer fra Nordsjøen ble det benyttet betong til både 
mottaksbinge, mellomlager, utjamningstank og biogass reaktortank (glassfiber og epoxy innvendig) som 
har stått godt siden.  

 

Sikting/solling av mottatt avfall 

Det kildesorterte avfallet solles ved bruk av en trommelsikt (Dopstad 618, 80 mm sirkulær sikteåpning, 
kun ”poseåpnere” inni trommelen). Det er gunstig om sorteringen ikke ”kapper” avfallet (”en sko bør 
ikke kappes opp i småbiter som følger matavfallet, men sikts ut ved sollingen”). Det presiseres at det 
er spesielt viktig at hastigheten på sikten er slik at avfallet følger med opp mot toppen, før det faller 
ned mot bunnen av trommelen. Dette fallet medfører at avfallet til en viss grad knuses opp i mindre 
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biter (”skiller tennisballer og råtne appelsiner”). Hastigheten vil være avhengig av fyllingsgrad og 
konsistens på avfallet. Metall fjernes ved bruk av magnet.  

 

Interntransport 

Avfallet lastes inn i mottaket ved bruk av hjullaster. Avfallet transporteres ellers  ved bruk av akselfrie 
skruer i syrefaste rør med et kunststoff i bunnen og skruer i fjærstål. Drivverket er plassert på 
”dyttesiden”. Dette har fungert bra, men det har vært noe problemer rundt gjennomføringen av 
stangmateren gjennom betongen. 

 

Mellomlager 

Mellomlageret er på ca. 80 m3. Det fylles med avfall hver driftsmorgen (1 gang per døgn) og tilføres 
vann til ca. 14% tørrstoff og røres/blandes. Deretter står dette om lag 1 time før flyteslammet (ca 30 
cm på overflaten) går til binge bak mellomlager. Flyteslammet består for det meste av plast, noe 
tekstilfiber og lignende. Etter at mellomlageret er tømt ned til ”litt over bunn”, fjernes synkeresten 
med en skrape (rustfrie, men ikke syrefaste kjeder). Det å gjøre dette ”batchvis” har vist seg svært 
gunstig med hensyn på å unngå at uønsket materiale føres videre i prosessen. 

 

Forbehandlingstank 

Mellomlageret er en betongtank med et røreverk av typen Landia. Både betong og røreverk har stått 
bra. Røreverket kan heises opp og ned og ettersees rutinemessig 1 gang per år. 

 

Finkverning 

Massen finkvernes før den går videre til trykk-koking. Kvernen er laget av tysk seigherdingsstål 
(Macerator fra Allweiler). Stålet skiftes om lag 1 gang per måned. Silskruene i væskestrømmen tar ut 
fremmedlegemer som sand og grus. Dette fungerer bra. Silgodset transporteres ut til binge. 

 

Matepumper 

Matepumpene for innmating til reaktortanken tåler ikke mye, men står bra. De mater inngående 
substrat med en TS på ca. 8%. 

 

Biogass reaktortanken  

Biogass reaktortanken er på 2000 m3. Den er laget i betong og dekket innvendig med glassfiber med 
epoxy. I forbindelse med driftsstans i 2005 ble tanken åpnet, og det viste seg at glassfiberarmeringen 
hadde løsnet noe fra betongen, spesielt i bunnen. Dette ble skiftet i bunnen og reparert stedvis på 
veggene inni tanken. Det er mulig at denne løsningen skyldtes at glassfiberarmeringen ble lagt på før 
betongen var ferdig herdet. Det så imidlertid ikke ut til at dette hadde skapt problemer for betongen. I 
forbindelse med dette havariet ble det innstallert en ”dør/port” i veggen til reaktortanken som gjør 
det enklere å foreta ispeksjoner og reparasjoner i tanken. 

Driftsstansen som skyldtes at taket i biogass reaktortanken var blitt trukket inn, skyldtes et kraftig 
undertrykk i tanken, og ikke en materialfeil. Undertrykket oppsto pga feil i alarmsystemet og en defekt 
sikkerhetsventil. Når gassmotorene ikke ble stoppet skapte de et undertrykk, som medførte skadene.  

 

Sentrifuger for biorest 

Etter biogassbehandlingen pumpes bioresten ut og avvannes ved bruk av sentrifuger. Disse har fungert 
bra. 
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Kompostering av biorest 

Bioresten blandes med struktur fra park og hageavfall og legges i ranker på en skrå asfaltflate. Rankene 
vendes ved bruk av rankevender (Topturn x 53). Denne har fungert bra. Asfalten på plassen blir 
imidlertid myk pga den høye temperaturen og hjullasteren/skuffen må benyttes med forsiktighet. 
Spisse hjørner på rankevenderen er fjernet med vinkelsliper for å unngå unødvendig slitasje. 

 

Luftesystemet 

Rommene i anlegget står under et svakt undertrykk og luften suges ut og gjennom et barkfilter. 
Luftrørene er av syrefast stål med sveisede overganger. Sveisene er syrevasket etter arbeid. Dette har 
fungert bra. Viftene har fungert bra. 

 

Barkfilteret 

Barkfilteret er bygget med vegger i betong og impregnerte treplanker i bunnen og med et spredningslag 
av grov pukk (16 – 20 mm) hvor avsuget er plassert. Oppå pukklaget er lagt bark (i en tykkelse på 1,5 
m), først av furu, men gran har vist seg å fungere utmerket det også. Filteret fuktes manuelt etter 
behov. Biofilteret har fungert bra. 

 

Rommene 

Rommene i anlegget er godt luftet, og det er lite kondens og moderate temperaturforskjeller.  
Malingen flasser noe på betongveggene, men dette har ikke vært noe stort problem. Malingen på 
betonggulvene har vært noe utsatt for mekanisk slitasje. 

 

Lukt. 

Det oppstår tidvis lukt i hallen når overtrykk fra utgjevningstanken slippes ut. Luften fra det kokte 
substratet lukter meget sterkt før det går inn i biogass reaktortanken. 
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6.4 Lindum Ressurs og gjenvinning 
 
Informasjonen fra Lindum er basert på befaring sammen med Jan Petter Hammer 22. mai 2007. 

Behandling av våtorganisk avfall, dvs. matavfall fra hver enkelt husholdning samt avfall fra næring og 
storhusholdning utføres for tiden ved bruk av et mindre BKS komposteringsanlegg fra 1998. På grunnlag 
av innledende problemer med dette anlegget har Lindum utviklet en egen kalkbasert metode for 
kompostering av våtorganisk avfall som Lindum betegner som både effektiv, tidsbesparende og som gir 
lite luktemisjoner, samtidig som avfallet hygieniseres på en kostnadseffektiv måte. Prosessen er tatt i 
bruk av flere andre anlegg. 

 

Biologisk behandling – Bioceller: 
En biocelle er et ledd i et prosessanlegg  med henblikk på å ta ut energi av avfall samtidig  som det 
dannes et sluttprodukt som kan tilbakeføres til kretsløpet som jord. Lindum er foreløpig det eneste 
anlegget i Norge som benytter denne metoden og det arbeides nå med å dokumentere bruken av 
bioceller som en akseptert behandlingsteknologi i Norge. Avvanningskummene til gassuttaket i 
biocellene ser ut til å bli tæret, muligens av syrer. 
 

Energiproduksjon – deponiet: 
Deponiet på Lindum ble etablert i 1963. Deponigass anses som et problem hva angår utslipp av 
klimagass. Lindum har derfor etablert et anlegg for uttak av deponigass. Deponigasskraftverket leverer 
i dag 13 GWh/år i tillegg til termisk energi. Dette kan økes til 15-16 GWh. Lindum har et FOU-prosjekt  
for å optimalisere uttaket av deponigass. 

 

 

Vekten 

Bilvekten fungerer bra, men det er viktig med rutinemessig renhold. Før disse rutinene var innarbeidet 
var det problemer med at ”rusk og rask” satte seg fast, og førte til frostproblemer vinterstid. 

 

Mottaksbinger for våtorganisk avfall 

Mottaksbinger av betong fungerer bra. Lindum fungerer delevis som mellomlager for matavfall som 
transporteres videre til Hera Vekst sitt anlegg på Elverum. 

 

Kildesortering – poser 

Matavfall er samlet i vanlige plastposer. Da BKS anegget var nytt ble det benyttet papirposer, men det 
var problemer med at de ble bløte og begynte å lekke hos forbrukerne. Lindum mottar avfall ved bruk 
av ”delte biler” med rom for både restavfall og for kildesortert våtorganisk avfall. Dette medfører 
besparinger i kjøring for henting av avfall. Lindum har gode praktiske erfaringer med denne ordningen. 
Matavfallet i plastposene er surt og pH er målt helt ned til 3,9 om sommeren. Da var det henting hver 
14. dag. 

 

Forbehandling / blanding 

Lindum behandler om lag 4000 – 5000 tonn kildesortert matavfall per år. Avfallet homogeniseres ved 
bruk av en alluskuffe utstyrt med 4 tromler. Kvernene slites en del og kverner best når de er nye. 
Vedlikehold og skifting av kverner er imidlertid greit. Det blandes inn om lag 70 kg lesket kalk per tonn 
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matavfall. Dette får ligge en ½ times tid før det blandes med granbark i forholdet 1:1 på volumbasis 
ved bruk av hjullaster. Tilsetning av kalk økte anleggets kapasitet med om lag 400%. 

 

I perioden 1998 – 2000 benyttet man en hurtiggående hammerkvern (type TIM ) for forbehandling av 
avfallet, i stedet for alluskuffe. Det var mye problemer med denne kvernen før den ble erstattet, men 
matavfallet ble bedre kvernet enn ved bruk av alluskuffe. 

 

Sikting 

Etter forbehandling og innblanding av lesket kalk og struktur transporteres blandingen inn i BKS-
anlegget ved bruk av en sikteskrue med hulldimensjon 50 – 70 mm. Denne fungerer bra. Ved riktig 
hastighet på skruen og riktig TS blir det 5 – 7% sikterest. 

 

BKS anlegget 

BKS anlegget er plassert inni en egen lukket hall inni en ytterhall. Det ble fuktskader i yttertaket i 
perioden før man kalket matavfallet. Fuktigheten og skadene oppsto spesielt om vinteren da kondens 
la seg på innsiden av yttertaket. BKS-anlegget består av komposteringsbinger med betonggulv med stål 
over. Dette fungerer bra og dette henger også sammen med at pH allerede fra begynnelsen er høy. 
Veggene til bingene er av tre. Disse står bra, men da anlegget ble levert var en del av sidebjelkene 
limt. Dette limet gikk opp, og det ble skiftet ut slik at ingen bjelker lenger hadde skjøter. Taket til 
selve anlegget står bra. 

Det er en del slitasje på veggene i anlegget, og en del kompostmasse hadde tidligere en tendens til å 
sette seg helt fast. Mekaniske tilpasninger og utbedringer har redusert dette problemet. 

Det sitter 1 vifte ved hver binge. Disse var i utgangspunktet plassert på gulvet og ble ”slått ut” av 
eluat. De er nå plassert høyt og holder 2 – 3 år. 

 

Kompostering 

Før man innførte kalking av matavfallet fikk man et surt utgangspunkt, og det var vanskelig å få 
komposteringsprosessen i gang. Dette medførte lukt og korrosjonsproblemer, samt dårlig fungerende 
biofilter (surt eluat fra biofilteret med pH under 4). 

Etter at man innførte kalking av avfallet, går prosessen bra og etter 10 dager er råkomposten relativt 
stabil. Etterkomposteringen foregår over 2 – 3 uker i småranker på skrå asfalt. Asfalten blir bløt og 
skades noe av hjullaster som må benyttes med forsiktighet. Asfalten ”lappes på” ca 1 gang per år. 
Rankene vendes med rankevender (Topturn x 67). Dette fungerer bra. 

Etter harping  går komposten til lager, til produksjon av jordprodukter eller den selges direkte. 
Matavfallskomposten har fått godkjennelse for bruk som tilsatsfaktor til økologisk landbruk (Debio-
godkjennelse). 

 

Pakkeanlegg 

Enkelte jordprodukter selges i mindre sekker/poser. En pakkemaskin fungerer bra. 

 

Intern transport 

Intern transport gjøres med akselfrie skruer i bunner av syrefast stål med slitasjebelegg (10 – 12 mm 
tykt) av nylon. Dette står bra. Belegget skiftes ca. 1 gang i året. Skrue skiftet 1 gang pga brudd. 
Motoren på dytteenden. Har måttet skifte gearboks på motor 1 gang.  
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Reservedeler 

Det er ikke lenger vanlig at deler er lagervare. Dette innebærer at det kan ta lang tid å få nye deler. 
Man bør derfor ha reservedeler for kritiske komponenter. Ved i størst mulig grad å benytte samme type 
motor og gearboks på forskjellige steder i anlegget, kan man klare seg med færre deler på lager. 

 

Luftanlegget 

Det suges av ca 5.500m3 luft per time. Luften renses først ved bruk av vannscrubber. Det dannes noe 
slim i scrubberen, og den rengjøres 1 gang per uke. Før det ble benyttet kalk i prosessen var vannet 
surt og det oppsto etseskader i dysene i scrubberen. Nå er vannet svakt basisk og den står bra. 

 

Biofilter 

Biofilteret er plassert i en egen stålcontainer. En rist i bunnen (varmforsinket stål), ca 0,5 meter over 
containerbunnen, er dekket med en permeabel membran duk. Luften pumpes inn i fordelingslaget 
under risten og passerer opp. Det er mulig å samle luften i pipe før den ledes ut, men man har ofte 
dekselet fjernet slik at luften slippes rett fra biofilterets overflate. Filteret ble i sin tid levert med 
kokosfiber som biofiltermasse, men det oppsto lett kanaldannelse. Lindum lager nå sin egen 
biofiltermasse, som også selges til andre anlegg. Filteret har en høy belastning, ca 140 m3 per m2 per 
time, mot en mer vanlig belastning på 60 – 70m3. Mottrykket er på 200 – 300 Pa (måles manuelt med 
vannbarometer). Biofilteret fungerer bra og massen står i flere år før den må skiftes.  

 

Intern lufttransport 

Rør er av polystyren/glassfiber, av plast eller av syrefast stål med syrevaskede sjøter. Alle typer står 
bra. Systemet er helsveiset/limt og det mangler ”mannehull” for innvendig rengjøring og inspeksjon. 

 

Gassanlegget 

Dreneringsrørene for gass i deponi og i biocellene består av ”landbruksdrensrør” (85/116mm). 
Samlerørene i deponiet er av 63 mm plast. Det er nå om lag 210 gassbrønner på Lindum, både vertikale 
og horisontale brønner. Rørene fungerer bra. Samlerørene går i felles rør. Kondensert vann i gassen 
fjernes ved hjelp av avvanningsbrønner, og hydrogensulfid renses ved bruk av Sulfatreat (Fe2O3) 
plassert i 2 gjennomstrømningstårn. Tårnene er seriekoblet, og nyeste rensemasse benyttes til en hver 
tid for utgående gass. 

 

Gassgeneratoren er av typen Gaz(Deutz). Denne står bra. Det er imidlertid viktig å kjenne til gassens 
kvalitet ved kjøp av generator. De har gjerne spesifikasjoner med hensyn til toleranse for H2S og 
silisiumforbindelser som gir henholdsvis korrosjon og slitasjeskade. Generatoren krever relativt hyppige 
oljeskift (4-8 ganger per år - hver 1000 driftstime) og driftskostnadene for en generator kan være 
betydelige. Gassens kvalitet vil således være viktig. 

 

Vanntransport 

Vannledningsnettet består av betong (eldre deler) og PVC-rør (nyere deler). Rørene gror noe til av slim, 
og det er en viss bekymring for at betongrørene skal korrodere i stykker. Det er observert tæring i noen 
kummer, og et belegg av svovel i en kum. Det ser ut som om ”gjengroing” av rør og kummer blir 
mindre når det er sug i sigevannsystemet. Dette gir også en god del metan. 
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6.5 IRIS komposteringsanlegg 
 
Informasjonen fra IRIS er basert på befaring sammen med Tor Jørgen Aandahl 8. juni 2007. 

Komposteringsanlegget har en kapasitet på 14 000 tonn matavfall per år.  
 
Vekten 
Vekten fungerer bra, men det er viktig med rutinemessig renhold.  
 
Mottak for våtorganisk avfall 
Mottak av våtorganisk avfall foregår i åpen hall med tak (opprinnelig bygget for smårankekompostering 
under tak). Veggene er av tre. De har stått bra, men har fått noe mekaniske skader. Taket er av blikk 
og det er noe korrosjon – planlegges og skiftes. 
 
Kildesortering – poser 
Matavfall er samlet i bioposer (Bodø) og optisk sortert plast/biobags (Mosjøen og Mo i Rana).  
 
Forbehandling / blanding 
Fra mottaket i hallen hentes matavfallet med en hjullaster og forbehandles ved bruk av kvern. Samme 
type som på IVAR. Fungert et ½ år. Står bra. Tidligere ble benyttet alluskuffe.  
 
Sikting 
Etter kverning siktes avfallet ved bruk av trommelsikt (80 mm runde hull). En del ”klabbing, og 
børstene tåler ikke mye. Sikteresten består av mye plast og bioposer, samt grov struktur. Sikten 
fungerer best når massen er tørrest. Ferskt matavfall gir tørrest masse. 
 
Kompostering  
Siktet fraksjon transporteres med hjullaster til storrankekompostering. Rankene legges ute på paller 
med tilførselsrør for luft mellom. Luftrørene er av PVC plast. Fungerer bra. Det er 2 vifter for hver 
ranke, for å fordele lufttilførselen. Viftene står nå eksponert for vær og vind. Det har vært noe 
problemer med manglende strømkapasitet for drift av viftene. Rankene er ca 2,5 – 4 meter høye. 
Viftene må ha en nettingbeskyttelse for å unngå at lufttilførselen tettes av plast. Viftene blåser ca. 3 
min med 12 min pauser. Oksygenkonsentrasjonen bør ikke være under 8 %. Etter om lag 8 uker tørker 
rankene noe ut. Om vinteren dekkes rankene med ”biohud” (flis og sikterest fra ferdig kompost) for å 
sikre tilstrekkelig temperatur på overflaten. Burde kanskje også ha vært benyttet om sommeren. Etter 
12 – 14 uker transporteres komposten til ettermodning i store hauger hvor de ligger minst 14 døgn (for 
ekstra hygienisering). 
 
Asfaltdekke og hjullastere 
Både kompostering og ettermodning foregår på asfalt. Denne er en god del utsatt for fysisk slitasje og 
førerene av hjullasterene må være forsiktige. Siste år har man benyttet helårsdekk på nye hjullastere i 
stede for å benytte kjetting vinterstid. Kjettingene koster om lag kr 40.000 og må skiftes om lag 1 gang 
per år. Det ser ut til at helårsdekk fungerer bra. Hjullasterene går ca. 1 500 timer per år. Hvor mange  
kjøretimer bør man forvente at en hjullaster skal holde (8000, 10.000 eller for eksempel 15.000)? På 
IRIS er det forøvrig benyttet en spesiell asfalt som inneholder en mindre flytende olje, og derfor er 
mere bestandig mot varme – en såkalt ”sydenasfalt”. 
 
 
Sikting av ferdig kompost 
Etter ettermodning siktes komposten ved trommelsikt på 10mm firkanthull. Det er en forutsetning at 
dette foregår i tørt vær, slik at det ikke blir kladdete. Dette fører til at dette kan bli en flaskehals for 
behandlingskapasiteten. Ferdig siktet kompost lagres for kontroll av tungmetaller og hygiene. 
 
 
Vanntransport 
Rørene i dreneringssystemet gror noe til av slim, og det er en viss bekymring for at dette skal medføre 
alvorlige driftsproblemer. 
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6.6 RKR – Støleheia komposteringsanlegg 
Informasjonen fra RKR er basert på befaring sammen med Åsmund Homme 11. juni 2007. 

Behandling av våtorganisk avfall, dvs. matavfall fra hver enkelt husholdning, gjøres i et binge 
komposteringsanlegg fra 1995. Anlegget er bygget for en kapasitet på 25 000 tonn matavfall, men 
kapasiteten ble utvidet til 30 000 tonn i 1996. 
 
Deponiet på Støleheia ble etablert i 1996. Deponigass anses som et problem hva angår utslipp av 
klimagass. RKR har derfor etablert et anlegg for uttak av deponigass. Deponigasskraftverket leverer i 
dag ca. 2,1 GWh/år i tillegg til termisk energi. Uttaket av deponigass styres med hensyn til 
metaninnholdet i deponigassen som ligger på ca 50%, ikke kapasiteten til generatoren. Dersom 
metanproduksjonen/konsentrasjonen øker, brennes overskuddet ved bruk av fakkel. Dette har hjulpet 
på luktutslippene fra Støleheia. 
 
 
Vekten 
Vekten fungerer bra, men det er viktig med rutinemessig renhold (vår og høst), mer omfattende hvert 
2. år, og bruk av varme vinterstid. I ettertid ville man valgt å ha vekten oppå bakken (ikke nedgravd) 
eller lagt slik at renholdet var enklere. 
 
Mottaksbinger for våtorganisk avfall 
Mottaks- ”binger” av betong for både slam, matavfall og struktur (type C45 MA) med ekstra 
overdekning av armeringen. Denne betongkvaliteten er benyttet over alt og dette fungerer bra. De 
forskjellige fraksjonene er adskilt for å unngå at det kommer slam i matavfallet. Mottaket foregår 
under tak, men ellers åpent. Dette sikrer et bra arbeidsmiljø, men det er noe problemer med måker, 
og det er satt opp netting for å minke dette problemet. Dette er noe sesongbetont. Nettet medfører 
imidlertid noen praktiske problemer når det gjelder maskinkjøring i området. 
 
Kildesortering  
Støleheia komposteringsanlegg kan ta i mot matavfall fra forskjellige kommuner og  det kan være 
samlet i beholdere (næringsavfall), i vanlige plastposer samt papirposer eller i bioposer (type 
”maisposer”) fra Kristiansand.  
 
Forbehandling / blanding 
Avfallet homogeniseres ved bruk av en alluskuffe utstyrt med 4 tromler med 50 mm knivavstand. 
Knivene slites en del, og skiftes ca. 1 gang per år. 
 
Sikting 
Etter homogenisering blandes det med struktur (høvelspon, rent trevirke og hage/park) i forholdet 1 til 
1 og siktes ved bruk av 65mm trommelsikt  (Forwick Mustang). Det benyttes fast hastighet. Børstene 
går motstrøms ved egen motor. Her fjernes mye plast. Trommelsikten fungerer ok. Totalt taes det ut 
om lag 80 – 90% av plasten før kompostering. Det er varme i gulvet (eksosvarme fra generatoren) hvor 
ferdig masse forlagres for å unngå isdannelse om vinteren. 
 
Komposteringshallen 
Komposteringsanlegget er plassert inni en egen lukket hall med betongvegger og stålplater i taket. Det 
er noe korrosjonsskader i taket, spesielt over innputsiden. Deler av takkonstruksjonen falt sammen i 
forbindelse med et stort snøfall vinteren 2007/2008. Takplatene skiftes nå ut med syrefaste stålplater.  
 
Kompostbingene 
Anlegget har 4 binger for behandling av slam og 5 for behandling av matavfall. Hvor mange av bingene 
som benyttes til matavfall og slam kan variere noe ut fra mengdene som til en hver tid komposteres. 
Bingene er 2,20 meter brede, 1,90 meter høye og 63 meter lange. De har betonggulv og et om lag 60 
cm tykt lag med grus i  bunnen. Betongen har stått bra. I grusen ligger fordelingsrørene av PVC-plast. 
Grus har vist seg å inneholde for mye stenstøv som ”pakker seg”. Dette erstattes etter hvert med 
vasket elvegrus (15 – 50mm).  
 
Ved å ”overfylle” bingene noe ved starten har man økt kapasiteten noe. De synker raskt noe sammen, 
noe som tidligere medførte at mye kapasiet ikke ble utnyttet mot enden av bingen. 
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Kompost  vendemaskiner 
Komposten vendes og føres framover ved bruk av 2 vendemaskiner, en for slam og en for matavfall. De 
opprinnelige vendemaskinene (LMC) hadde litt for liten styrke, noe som førte til dårlig fremdrift, det 
tok lang tid å vende en binge og videre redusert kapasitet. I tillegg var det en del korrosjon, anslagsvis 
1,2 mm per år. Dette har ført til at man nå har fått bygget en ny maskin med større styrke, og i 
syrefast stål hos Agder Maskin (motorkraft 85 kW). Denne er nå under innkjøring.  
 
Matavfallskomposten har fått godkjennelse for bruk som tilsatsfaktor til økologisk landbruk (Debio-
godkjennelse). 
 
Intern transport 
Intern transport gjøres med hjullaster 
 
Luftanlegget 
Det suges av ca 125 000 m3 luft per time i fra taket av hallen, mens det tilføres ca 95 000 langs 
ytterveggene. Ventillasjonsluften styres opp mot undertrykk i forhold til teknisk rom. Dersom portene i 
hallen åpnes, senkes tilluften slik at en har samme undertrykk. Differansen skyldes at man passer på å 
alltid ha et undertrykk i hallen. Ved innmating åpnes ”garasjeporter” i endeveggene, noe som gir 
lekkasje av ”falsk luft” inn i hallen. Luften i hallen skiftes ca. 5 – 6 ganger per time. 
 
Luften til komposten i bingene hentes fra hallen og tilføres gjennom kanaler av PVC-plast (200 mm) 
som ligger i bunnen av bingene (hull på undersiden).  
 
Luftingen styres i hver enkelt sone (A – E) ved temperatur. I første sone startes luftingen når temp har 
nådd 48 grader, i sone B 59 grader og i hygieniseringsdelen (C – E) ved 64 grader, mens den stopper ved 
1 grad lavere temperatur. Dersom temperaturen stiger til 70 grader stoppes vanntilførselen, ved 
eventuell videre temperaturøkning til 75 grader stoppes viftene mens vann tilføres for å kjøle massen. 
Ved temperaturer over 95 grader går alarm for brannfare, mest aktuelt for behandling av slam. Når 
viftene går, tilføres langt mer luft ved celle A, noe mer i celle B og mindre i de resterende cellene, 
mens vanning foregår i de siste cellene (C – E). 
 
Luftanlegget (avsuget i taket) er laget i syrefast stål. Tidligere galvaniserte rør ”ble spist opp”. 
 
Biofilter 
Luften renses ved bruk av et BBK biofilter (850 m2) og luften trekkes ovenfra og ned gjemnnom massen 
(leca). Massen skiftes sjelden (i 1998 og i 2002). Luften trekkes ved bruk av 2 vifter, hver med en 
kapasiet på 60 – 70 000 m3 per time. Biofilterbygget er i betong og filteret har trykkimpregnert trevirke 
i bunnen. Dette har stått bra. 
 
Sigevann fra komposteringsprosessen 
Det produseres lite sigevann i prosessen. Det lille som produseres samles i syrefast stål og ledes til eget 
renseanlegg på Støleheia. 
 
Ettermodning 
Ettermodning foregår i en innebygget hall med binger av betong. Etter ettermodningen kjøres massen 
ut i ranker på et karanteneområde med asfalt. Asfalten står godt.  
 
Gassanlegget 
Dreneringsrørene for gass i deponiet er av kvalitet DV 97/110mm og transportrørene er av kvalitet PE 
63mm PN10. Vannet blir drenert med pukk og sprengstein i bunnen av gassgrøften. Vanndamp i gassen 
blir tatt ut i vannlås på transportledningen. Det er også installert en tørke på gassanlegget som fjerner 
eventuelle rester av damp. Rørsystemet fungerer bra. Konsentrasjonen av hydrogensulfid ligger i 
området 1200 til 1400 ppm og renses ikke. Dette medfører noe slitasje på gassgeneratoren og det må 
skiftes olje relativt ofte.  
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