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� Innledning 

1.1� Bakgrunn 
Det er etablert to ettersorteringsanlegg i Norge i dag, ROAF og IVAR. I tillegg planlegges det to nye 
anlegg, SESAM i Trondheim og ØAS i Fredrikstad.   

 

Et ettersorteringsanlegg består av følgende enheter: 

 

 

Figur 1 Hovedenheter i et ettersorteringsanlegg (tall er fra tester ved IVAR anlegget) 

 

Dagens to ettersorteringsanlegg, ROAF og IVAR driftes litt forskjellig. IVAR har i en årrekke hatt 
kildesortering i egen beholder av organisk avfall (mat- og hageavfall). Organisk avfall ble tidligere 
kompostert, men nå behandles dette i et biogassanlegg. ROAF benytter en løsning med matavfall i 
grønne poser som tilføres ettersorteringsanlegget sammen med restavfallet. IVAR har kun ca. 17% 
organisk avfall i restavfallet som tilføres ettersorteringsanlegget, mens tilsvarende for ROAF er 
34%. Siden det meste av det organiske avfallet er i finfraksjonen 0-60mm er det forventet at det 
kan gjenvinnes mer organisk avfall fra ROAF i forhold til IVAR. Dette blir nærmere vurdert i testene 
som er gjennomført.  

 

Det er også betydelige mengder som kan gjenvinnes fra restfraksjonen 60-320mm. Det som er 
beregnet som rest er fraksjoner som ikke kan selges idag. Dette det ikke er marked for fraksjonen. 
Fraksjonens sammensetning gjør at den ikke er gjenvinnbar, f.eks. chipsposer med 
aluminiumsbelegg innvendig, restpapir/papp og drikkekartonger. I tillegg består fraksjonen av ikke-
gjenvinnbare fraksjoner. Det vil således alltid være noe igjen som går til forbrenning. 

 

I dette prosjektet er det finstoff-fraksjonen som skal vurderes nærmere; om det er mulig å sortere 
ut organsik fraksjon for behandling i biogassanlegg og om det er tilstrekkelige mengder og kvalitet 
av utsortert glass som kan gjenvinnes. 

�  
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1.2� Finstoffandeler og massebalanser ved dagens anlegg 
Tabell 1 viser at andelen finstoff <60mm utgjør 35-40% vekt av tilført avfall.  

 
Tabell 1 Andel materialgjenvinning og restmengder fra ettersorteringsanlegg 

 

Fig. 2 Input materiale i test 1-mars 20 

Fig. 3 Input materiale test 2 juli 20 

 

Tabell 2 Andel og sammensetning av finstoff 0-60mm fra ettersorteringsanlegg 
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1.3� Prosjektgjennomføring 
Det er tatt utgangspunkt i de analyser/plukkprøver som er gjennomført ved IVAR og ROAF 
anleggene.  

 

For å skaffe mer realistisk/praktisk informasjon er det avtalt at IVAR sender et prøveparti på ca. 3 
tonn/test med 0-60mm fraksjonen til TOMRAs testanlegg i Tyskland for en sorteringsanlyse med 
alternative sorteringsmaskiner. Det ble gjennomført innledende tester i mars 2020.  

 

Det var ikke klare nok svar fra denne testen, spesielt mht. renheten av de utsorterte fraksjoner, så 
det ble avtalt en ny test.  

 

Den nye testen ble gjennomført hos Tomra og Remondis i Erfstadt for inert fraksjonen i juli 2020.  I 
løpet av august ble det gjennomførte tester for å fastsette gass potensiale hos AGROLAB und 
Umwelt GmbH i Sarstedt i Tyskland. Samme lab gjennomførte alle andre tester inkl. analyse av 
tungmetaller. 

 

IVAR har stått for å etablere eksporttillatelse og transport til Tyskland for begge tester for egen 
regning.  

 

Likeså har Tomra gjennomført begge tester for egen regning og har administrert prøveopplegg hos 
AGROLAB for tungmetallanalyser og utråtningstester. Prosjektet har betalt for disse analysene hos 
Agrolab. 

 

Prøve av utsortert glass er sendt til Sirkel glass for uttalelse om mulig bruk av denne kvaliteten. 

 

På grunn av Covid-19 situasjonen har ikke noen fra Norge deltatt i disse forsøkene. Vi har derfor 
mottatt bilder av fraksjonene for nærmere vurdering (se vedlagte Tomra rapporter). 

 

Når det gjelder finstoff fra næringsavfall er ikke dette testet nærmere i denne studien. 

�  
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� Rammebetingelser og design grunnlag 

2.1� Dagens regelverk 
Gjødsel og jordforbedringsmidler bør doseres slik at de er tilpasset plantenes behov for 
næringsstoffer. For slam, kompost og andre avfallsbaserte gjødselvarer er det i tillegg 
begrensninger på bruk. Disse begrensningene er satt for å begrense tungmetallbelastning på jorda. 
Regelverket setter strengere bruksbegrensninger på arealer hvor man dyrker mat og hvor 
mennesker oppholder seg (for eksempel private hager og parker) enn på andre arealtyper.  

 

Dette er regulert i Gjødselvareforskriften FOR-2003-07-04-951 Forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. 

 

Ut fra innhold av sju ulike tungmetaller i produktene blir produktene kategorisert i en kvalitetsklasse 
(klasse 0, I, II og III). Produkter som har høyere tungmetallinnhold enn grenseverdiene for klasse 
III kan ikke brukes som gjødselvare. Klasse 0 har de strengeste kravene til tungmetallinnhold. 

 

 

Tabell 3 Maks. tungmetallinnhold i kompost for klasse 0 til III 

 

Mengdebegrensninger på jordbruksarealer, private hager og parker: 

 

Produkt i kvalitetsklasse II: inntil 2 tonn tørrstoff per dekar per 10 år 

Produkt i kvalitetsklasse I: inntil 4 tonn tørrstoff per dekar per 10 år 

Produkt i kvalitetsklasse 0: ingen konkrete mengdebegrensninger, men mengden skal tilpasses 
plantenes behov for gjødsel. 

 

For kvalitetsklasse I og II er det totalmengden for 10 år som er regulert. Det er opp til den som 
bruker produktet om han vil spre hele mengden på en gang eller fordele det på flere spredninger. 
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Mengdebegrensninger på andre grøntarealer (f.eks. veiskråninger, områder som skal revegeteres 
etter masseuttak, industriområder osv.): 

 

Produkter i klasse I, II og III kan tilføres i mengder som tilsvarer et lag på opp til 5 cm. Produktet 
skal blandes inn i jorda på bruksstedet. 

 

Mengdebegrensning ved bruk som toppdekke på avfallsdeponier: som et lag med maksimalt 15 cm 
tykkelse. 

 

Gjødselvareforskriften har vært under revisjon i mange år, men det er fortsatt uklart når ny forskrift 
vil bli vedtatt og hvilke endringer som vil bli tatt inn. 

 

2.2� Ny gjødselforordning 
EU har fra 2019 vedtatt ny gjødselforordning som fastsetter bestemmelse for å gjøre gjødselvarer 
produsert innen EU/EØS – området tilgjengelig på markedet.1  Forslaget spesifiserer bl.a. hvilke 
materialer som kan inngå i CE-merkede gjødselvarer produsert fra kompost og biorest.  Kildesortert 
bio-avfall fra husholdninger kan inngå i produksjonen av gjødselvarer, men ikke organisk fraksjon 
fra blandet husholdningsavfall og avløpsslam.  

 

Forordningen tar derfor opp i seg anbefalingene fra arbeide med «End-of-waste» som var basert på 
et relativt stort datasett over innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter i ulike kompost- og 
biorestprodukter.2  Denne utredningen legger til grunn at organisk fraksjon fra mekanisk biologisk 
behandling ikke skal benyttes inn i CE – merket gjødsel.  Det understrekes at tungmetallverdien 
som ble lagt til grunn for denne beslutningen var vesentlig høyere enn det som er funnet i tester 
gjennomført i dette prosjektet. 

 

Forordningen omfatter ikke bruk av gjødsel, og bestemmelser om dette kan gis av det enkelte 
medlemslandet gjennom nasjonalt regelverk.  Virksomheter kan som før velge om de ønsker å 
omsette gjødsel etter det nasjonale regelverket om mineralgjødsel, eller etter EUs 
gjødselforordning.  Den norske gjødselvareforskriften har vært under revidering i 10 år og ennå er 
det ikke klart når revidert forskrift vil foreligge.  Forslaget som foreligger pr i dag inneholder ingen 
bestemmelser som utelukker bruk av biorest produsert fra organisk fraksjon av blandet 
husholdningsavfall, forutsatt at forskriftens øvrige krav overholdes3.  Det gjelder bl.a. kravene til 
maksimalt innhold av tungmetaller.  

 

 
1 REGULATION (EU) 2019/1009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 
2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products. 
2 End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (JRC 2014) 
3 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-
miljo/gjodsling/regelverk/forslag-til-nye-forskrifter-levert-gjodsel-storre-ressurs-mindre-
ulempe 
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2.3� Avfallsrammedirektivet 
Avfallsrammedirektivet som ble vedtatt i 2018 skiller mellom bioavfall som er kildesortert og 
bioavfall som er sortert ut fra en blandet fraksjon husholdningsavfall4.  Fra 1.1 2027 er det bare 
kildesortert bioavfall til biologisk behandling (kompostering og biogass) som kan regnes som 
materialgjenvinning. Direktivet setter med andre ord ikke noe forbud mot bruk av organisk fraksjon 
utsortert fra blandet avfall, men landene kan fra og med 2027 ikke regne dette matavfallet som 
materialgjenvunnet. Levert til biogassanlegg kan det trolig regnes som energigjenvunnet.  
Direktivet er foreløpig ikke gjennomført i norsk regelverk, og dette forholdet er heller ikke omtalt i 
regjeringens posisjonsnotat5.   

 

Matavfallet som sorteres ut mekanisk fra finfraksjonen fra ettersorteringsanleggene vil ikke kunne 
betraktes som kildesortert, men mekanisk behandlet (MT) før det leveres til kompostering eller 
biogassproduksjon.  Det vil pr i dag ikke være noen begrensinger for bruk av denne 
matavfallsfraksjonen til produksjon av biogass, gjødsel eller jordforbedringsprodukter.  

 

Det er for tidlig å si hvordan norske myndigheter vil forholde seg til endringen fra 1.1. 2027, som 
ligger inne i avfallsrammedirektivet.  

 

�  

 
4 DIRECTIVE (EU) 2018/851 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 
2018 amending Directive 2008/98/EC on waste 
5 www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/des/endring-av-
rammedirektivet-for-avfall-del-av-pakke-sirkular-okonomi/id2502169/ 
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� Alternative testkonsepter for fraksjon 0-60mm 
Det er utprøvd flere konsepter i de to hovedtester gjennomført ved testsenteret hos Tomra, test #2 
i juli 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Alternative konsepter for sortering av finfraksjon 0-60mm  

3.1� Utsortering av finstoff 
Før man starter sorteringen av gjenvinnbare fraksjoner må man sortere ut finstoff, normalt mindre 
enn 10-12mm. NIR maskiner vil ikke ha en akseptabel utsorteringseffekt under denne størrelsen. 

Normalt inneholder fraksjonen 0-12mm mer uorganisk, sand, glass og annet inert materiale og 
høyere innhold av tungmetaller enn fraksjoen 12-60mm. Denne fraksjonen egner seg derfor mindre 
for biogassproduksjon og kan blandes sammen med forbrenningsfraksjonen som det alltid vil være 
en fraksjon fra i ettersorteringsanleggene. 

  

Fig 4 Finstoff 0-12mm i test #1 -mars 20  Fig. 5 Finstoff 0-12mm test #2 -juli 2 
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For andre analyser av denne fraksjonen henvises til tabell 7 og 
8 med analyse #1. 

 

 

Tabell 4 Andel utsortert 0-12mm fraksjon (% av totalt tilført) 

3.2� Utsortering av plast 
Det første som sorteres ut etter at finstoff er fjernet er å skille ut tilgjengelig plast fra 12-60mm 
fraksjonen. 

Fig. 6 Utsortert plast test #1 -mars 20    Fig. 7 Utsortert plast test #2 -juli 20 

 

Som det fremgår av disse bildene er fraksjonen så tilgrisert at det er lite sannsynlig at denne kan 
blandes inn i de renere fraksjonene som er i fraksjonen 60-320mm. 

Om man i fremtiden kan lage et agglomerat av blandet 2D og 3D plast kan denne fraksjonen 
kanskje blandes inn.  

 

Tabell 5 Andel plast utsortert (% av totalt tilført) 

�  

Andel utsortert

Fraksjon
Test #1 
mars 2020

Test #2     
juli 2020

Plast 1) 31,0 % 18,1 %
I test #1 er også drikkekartong inkludert

Andel utsortert

Fraksjon
Test #1 
mars 2020

Test #2     
juli 2020

0-12mm 24,6 % 20,5 %
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3.3� Organisk fraksjon til biogass 
Figur 3 viser to konsepter for utsortering av organisk fraksjon som kan tilføres et biogassanlegg: 

 

Alternativ 1: Kun organisk fraksjon skilles ut med NIR maskin etter at finstoff (sikt) og plast NIR) 
  er frasortert 

Alternativ 2: Etter at finstoff (sikt), plast (NIR) og inerte materialer er frasortert i en røntgen 
  maskin vil droppfraksjonen fra røntgenmaskinen være en organisk fraksjon  
  som må renses i en ny NIR maskin  

 

I alternativ 1 benyttes en flip flopp sikt for fjerning av finstoff 0-12mm. Etter denne benyttes en 
NIR sorteringsmaskin for fjerning av plast. Etter at plast er fjernet ved såkalt positiv sortering (dvs. 
plast identifiseres og skytes ut ved hjelp av trykkluftdyser). Organisk materiale og rest sorteres da 
ut negativt, dvs. at dette materialet går gjennom maskinen og fraktes så videre til neste NIR 
maskin som skal sortere ut organisk materiale positivt. Rest detter så gjennom maskinen og føres 
til restlager.  

 

I alternativ 2 benyttes en røntgen maskin for utsortering av inert materiale etter at plast er 
fjernet. 

Den organiske fraksjonen må renses for andre materialer i en NIR maskin etter røntgenmaskinen. 

I denne løsningen kan også glass sorteres ut. 

3.3.1� Mengder og kvaliteter utsorterte organiske fraksjoner 
De utsorterte fraksjoner som er analysert videre er i hht. figur 3, Tomra test #2: 

 

Alternativ 2: 

x� Analyse 2 er dropp fra røntgen maskin hvor inert materiale er fjernet fra den organiske 
fraksjonen 

x� Analyse 3 er organisk fraksjon (negativt sortert) etter NIR maskin for rensing av den 
organiske fraksjonen 

Alternativ 1:  

x� Analyse 4 etter positiv sortering i NIR av organisk fraksjon.  
x�  

For Tomra test # 1 er det kun alternativ 2 konseptet som ble sortert ut, men ikke vurdert nærmere 
da prøvene ikke anses som representative.  
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Represetative prøver er tatt ut av personell ved Tomras testsenter og sendt til Agrolab som har 
behandlet og analysert tilsendte prøver ihht. gjeldende ISO/DIN standarder.  

 

 

 

 

 

Tabell 6 Andel utsortert og sammensetning 
av organisk fraksjon 

 

Fig 8 Organisk fraksjon i test #1 -mars 2020-alternativ 2 løsning 

 

Fig 9 Organisk fraksjon test #2 -alternativ 1     Fig. 10 Organisk fralsjon test #2 -alternativ 2 

Andel utsortert og sammensetning

Fraksjon
Test #1 
mars 2020

Test #2     
juli 2020

Test #2     
juli 2020

Alternativ 2 Alternativ 2 Alternativ 1

Organisk fraksjon 9,5 % 9,4 % 9,7 %
Sammensetning:
Organisk fraksjon - 81,3 % 89,9 %
Stein, kjeramikk - 8,3 % 2,4 %
Plast - 4,6 % 2,3 %
Glass - 5,7 % 5,4 %
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Fig 11 Organisk fraksjon test #2 -alternativ 1     Fig. 12 Organisk fralsjon test #2 -alternativ 2 

 

Det er ikke lett å se forskjellene på basis av disse bildene. Tabell 6 viser imidlertid at alternativ 2 er 
renere enn alternativ 1. 

3.3.2� Utråtningstester og gassutbytte 
Plassering av prøveuttak for analyser er vist i fig. 3.  

 

 

Tabell 7 Utråtningstester av 4 fraksjoner -kun alalyse 3 og 4 er organisk fraksjon til biogass 

(Før betyr sammensetning før test og etter sammensetningen etter utråtningstesten) 

Det er en forskjell på resultatet i analysene fra laboratoriet i analyse 4 og Tomras plukkanalyse i 
alternativ 2 (tabell 6) når det gjelder glass.  

 

Hva gjelder finstoffet viser testene at gassutbyttet er lavere, men metangassinnholdet er høyt. 
Organisk innhold er også lavere pga. høyere innhold av forurensninger som sand, glass mm. 

 

Gassutbyttet er forholdvsis høyt, mens metangassinnholdet er noe lavere enn i kildesortert 
matavfall. 

 

Utråtningstester

Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter

Vanninnhold % 36,7 21,2 20,6 20,2

Tørrstoff (TS) % 63,3 78,8 79,4 79,8

Organisk innhold (VS) % av ts 50,8 70,9 74,9 68,4

Glass % av ts 18,8 8,9 10,3 17,5

Hard plast % av ts 0 5,8 4,6 2,1

Metaninnhold (CH4) % 61 57 54 58

Gassutbytte (21 dager) Nm3/tonn våt 163 185 225 195

Gassutbytte (21 dager) Nm3/tonn VS 163 297 307 244

Gassutbytte (21 dager) Nm3/tonn TS 257 377 387 306

Mengde til biogass % av 40 tonn/h 8,2 10,0 9,4 9,4

Mengde til biogass tonn/h 3,30 4,00 3,75 3,78

Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4

Finstoff Drop røntgen XRT Finsortering NIR etter XRT Positiv sortering NIR
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3.3.3� Tungmetallinnhold før og etter utråtningstester 
 

 

Tabell 8 Tungmetallinnholdet før og etter utråtningstester  

 

Finstoff fraksjonen 0-12mm inneholder mer tungmetaller enn de andre analyserte fraksjoner.  

 

Sammenlignes analysene 3 og 4 etter utråtning ser man at disse to er svært like, selv om det er 
mer inert materiale i analyse 4. 

�  

Tungmetallanalyser

Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter

Bly (Pb) mg/kg t.s. 23,0 6,8 13,7 5,7 14,6 6,5 10,3 6,1

Kadmium (Cd) mg/kg t.s. 0,632 0,467 0,398 0,482 0,355 0,481 0,231 0,427

Krom (Cr) mg/kg t.s. 22,4 10,6 18,7 11,5 8,9 10,8 16,7 10,9

Kobber (Cu) mg/kg t.s. 171 55,6 98,3 67,2 138,0 79,9 51,3 53,2

Nikkel (Ni) mg/kg t.s. 17,0 9,4 23,5 10,7 11,3 9,7 9,8 9,2

Kvikksølv (Hg) mg/kg t.s. 0,39 0,10 0,14 0,07 0,06 0,06 0,20 0,10

Sink (Zn) mg/kg t.s. 424 230 251 208 282 232 227 211

Bly, krom, kobber,nikkel, kvikksølv og sink har lik eller lavere tungmetall i det organiske materialet etter utråtning  enn før tilførsel til råtnetanken

Kadmium har derimot en mer naturlig utvikling ved økt innhold etter utråtning, da organisk materiale er lavere etter utråtning da ts reduseres ved at noe overgår til gass

Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4

Finstoff Drop røntgen XRT Finsortering NIR etter XRT Positiv sortering NIR
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3.3.4� Sammenligning av tungmetallinnhold og grenseverdier  
 

 

Tabell 9 Sammenligning av tungmetallinnholdet i de to alternativer for organisk andel til biogass 
(analyse 3 og4) 

 

Sammenlignes de målte verdier mot grenseverdiene ser man at det en god kvalitet 1 klasse på 
utråtningsresten, ikke så langt over klasse 0 kvalitet. 

 

Om man tar med finstoffet vil man fortsatt ha en klasse II utråtningsrest, men det vil være mer 
uorganisk materiale med sand etc. 

 

3.3.5� Behandling av organisk fraksjon i biogassanlegg 
Konklusjonen her er at organisk fraksjon utsortert fra finstoffraksjonen har en kvalitet som gjør det 
mulig å behandle avfallet ved dagens biogassanlegg.  

Imidlertid vil det foreslås å benytte en ekstra sikt for fjerning av finstoffet i den organiske 
fraksjonen. Dette ble ikke gjort i Tomra testen. Dette vil føre til mindre inert materiale og sand inn i 
bioreaktorene. 

 

Tungmetall innhold sammenlignet med 
grenseverdiene Min Gjennonsnitt Max Kvalitet 0 kvalitet 1 kvalitet II kvalitet III

Bly (Pb) mg/kg t.s. 5,7 6,3 6,8 40 60 80 200

Kadmium (Cd) mg/kg t.s. 0,43 0,46 0,48 0,40 0,80 2 5

Krom (Cr) mg/kg t.s. 10,6 11,0 11,5 50 60 100 150

Kobber (Cu) mg/kg t.s. 53,2 64,0 79,9 50 150 650 100

Nikkel (Ni) mg/kg t.s. 9,2 9,7 10,7 20 30 50 80

Kvikksølv (Hg) mg/kg t.s. 0,06 0,08 0,10 0,2 0,6 3 5

Sink (Zn) mg/kg t.s. 208 220 232 150 400 800 1 500

GrenseverdierAlle etter utråtning
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3.4� Sortering av inert fraksjon og utsortering av glass 
Det er gjennomført tre forskjellige konsepter for å skille ut glass i de to Tomra tester. 

Disse tre er benevnt som option 1, 2 og 3 i figur  

 

Figur 13 Tre alternative løsninger for utsortering av glass 
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I Norge er det nå mange kommuner som har innført hentesystemer for en blanding av glass og 
metall. Dette medfører at det blir mindre glass i restavfallet og det vil da være liten 
materialgjenvinningsgevinst ved utsortering i ettersorteringsanlegget. Investeringene i røntgen, 
laser og Color maskiner er også betydelige i forhold til enklere NIR maskiner. 

 

Etter at testmaterialet fra IVAR var sortert i fraksjonen 12-60mm og plast var fraskilt i NIR 
maskinen som tidligere beskrevet, ble en del av prøvematerialet sortert i en røntgenmaskin. Den 
inerte fraksjonen som ble skilt ut i røntgenmaskinen (X-TRACT Eject) ble testet i Tomra sitt anlegg i 
test #1, mens inertfraksjonen i Tomra test #2 ble sendt til Remondis sorteringsanlegg i Erfstadt. I 
dette anlegget ble materialet siktet på 8 og 60 mm. Etter å ha fjernet en lettfraksjon bestående av 
plast, papir o.l i en vindsikt, ble tungfraksjonen sendt til en rullende sikt for å fjerne rullende 
enheter. Deretter ble den tunge inerte fraksjonen tilført en AUTOSORT Laser for å skille ut glass.  

 

Glassproduktet ble rengjort av AUTOSORT Color. Ettersom det ikke er mulig å samle materialet i 
anlegget mellom AS Laser og AS Color, er det bare en massebalanse for sluttproduktet og 
sluttrester etter AS Laser og AS Color. 

 

 

Fig. 14 Glass sortering test #1 -67% renhet  Fig. 15 Glassortering test #2 -97% renhet 

Fig 16 Glassortering test #1 -separert   Fig 17 Glassortering test 2 -separert  

 

Det er stor forskjell på kvaliteten på glasset. Det er således interessant at man kan oppnå en god 
kvalitet, men om dette kan selges må undersøkes nærmere. 

�  
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� Tilgjengelige teknologier -erfaringer 

4.1� Sikt for finstoff 
Den type sikt som kan benyttes for fuktig finstoff er en vibrasjonssikt som kalles flip flop. 

Bevegelsene på sikten gjør at denne holder seg 
“ren”. 

Retura TRV benytter en slik for sitt finstoff. 
Siktestørrelse er 10mm.  

Se https://www.youtube.com/watch?v=ldnLZ4NH7hI 
for å se virkemåten. 

 

 

Fig 18 Sikt type flip flop 

4.2� Luftseparator for inert materiale _ plast 
For å rense organisk materiale og lette materialer (plast, papir) kan luftseparering være en effektiv 

løsning for å skille 
disse to fraksjonene. 
Likeså kan luftsikt 
rense inert fraksjonen 
fra plast og papir. 

For finstoff benyttes 
ofte en såkalt zig zag 
sikt, se fig. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19 Luftseparator type zif zag. 

 

Her mates det blandede materialet inn i toppen av separatoren. Lett materiale suges opp på toppen 
og tungt materiale skilles ut i bunnen. 

 

Det finnes også andre tilsvarende maskiner som benytter luft for utskilling. 
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4.3� Optiske sensorer 
Følgende optiske sensorer kan benyttes: 

 

Tabell 10 Typer optiske sensorer (Tomra) 

 

I den gjennomførte testen hos Tomra er det benyttet følgende 4 typer sensormaskiner: 

 

x� NIR (for plast og organisk) https://www.tomra.com/en/sorting/recycling/tomra-
solutions/autosort 

x� https://www.tomra.com/en/sorting/recycling/tomra-solutions/autosort-fines 
x� XRT (for utsortering av intert og glass) https://www.tomra.com/en/sorting/recycling/tomra-

solutions/x-tract 
x� Laser (for utsortering av glass) https://video.tomra.com/tomra-glass-sorting-recyling 
x� Color (som cleaner for glass) 

 

Hvordan disse maskiner er benyttet i testen hos Tomra er vist i fig. 3. 

 

Det skal bemerkes at NIR maskiner er mest effektive på størrelser over ca. 10-12mm. Derfor 
sorteres finstoff under 10/12 mm ut før tilførsel til sensormaskinene. 

�  
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� Evaluering av teknologi-forslag til løsninger for norske anlegg 

5.1� Kapasitet og beregnet massebalanse IVAR, ROAF og SESAM 
 

 

Tabell 9 Massebalanse for tre anlegg 

 

Basert på testresultatene fra Tomra er det gjort beregninger for mulig utsortering av organisk 
materiale fra finstoffet. For beregningene for IVAR anlegget er testresultatene benyttet direkte. 

 

Det må bemerkes at IVAR har hatt kildesortering av mat i ca. 15 år og har et godt resultat for 
utsortering av matavfall, med kun 17% matavfall i restavfallet.  

 

For Sesam er det benyttet 20% matavfall i restavfallet som man har fra plukkanalyser i tidligere 
Nord Trøndelag. Dette er et ambisiøst mål og er nok ikke oppnåelig de første driftsårene så 
potensialet er nok inntil 5% høyere gjenvinning. Det vil derfor være mer realistisk med å kunne 
gjenvinne 12-13% organisk matriale. 

 

For ROAF er det benyttet data fra 2019 plukkanalysen med innkommende matavfall i restavfallet. I 
tillegg er det også noe matavfall under 50mm fra brekkasje av grønne poser i restavfallet. 

 

�  
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5.2� Beskrivelse av et foreslått anlegg 
Det enkleste anlegget består av to sikter, 2 stk. NIR maskiner samt oppsamling av organisk 
materiale i container e.l. 

 

Figur 20 Foreslått anlegg for utsortering av organisk materiale. 

 

For Sesam og ØAS er det lett å inkorporere disse maskiner i anlegget da endelig løsning ikke er 
tegnet enda. Plassbehov er størst for lagring i containere.  

 

For ROAF er det plass i sorteringshallen under magnet og EC maskinene, der fraksjonen 0-50mm 
faller ned på et langt transportbånd for utmating på et nytt bånd gjennom veggen.  

 

I IVAR-anlegget faller finstoffet ned gjennom en trakt direkte på et nytt bånd hvor også >60mm 
fraksjonen fraktes på vei til forbrenningsanlegget. Her er ombyggingen for de tre maskiner noe mer 
komplisert, men det finnes tilgjengelig plass i front av filteranlegget.  

 

Det er mulig å fylle containere på begge anleggene (IVAR og ROAF). 

 

Alle tre maskiner må tilknyttes eksisterende punktavsugssystem. Hvis det ikke finnes kapasitet nok 
må det etableres et eget lite filteranlegg på 12-15.000 m3/h. Dagens anlegg har kapasitet på 
160.000 m3/time for begge anleggene IVAR og ROAF. 

�  
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� Økonomi-investeringer og driftskostnader-ROAF alternativ 

6.1� Investering 
For ROAF-anlegget er det beregnet at innkjøpene (2x sikt og 2xNIR 2m samt transportbånd) utgjør 
ca. 625.000€. I tillegg kommer transport, elektrisk og mekanisk montering, stålstrukturer transport 
og engineering på ca. 300.000€, til sammen 925.000€ tilsvarende ca. 10 mill. kr. ved eurokurs 
11,00 NOK/€. I tillegg kommer adm. kostnader, testing etc. på ca. 1 mill kr. (10%). 

6.2� Driftskostnader 
Det er beregnet en total driftskostnad på ca. 1,75 mill. kr. hvor kapitalkostnadene utgjør ca. 1 mill 
kr.. Resten er el kostnader, andel bemanning og vedlikeholdskostnader.  

 

Ekstra kostnader i kr/tonn innmatet avfall blir da 1.750.000 kr/62.700 tonn/år=28 kr/tonn  

� Risiko 
Det er selvfølgelig en økonomisk risiko i prosjektet. Denne kan reduseres ved å innhente bindende 
tilbud på investeringen (fra f.eks. Stadler og Sutco) og samtidig få garantier fra Tomra på 
sorteringsresultatet. 

 

Nedstrøm er det fortsatt en risiko for at mottatt avfall inneholder mer tungmetaller enn i denne 
testen.  

 

Dette kan nok bare utprøves i større skala enn hva som er gjort hittil.  

�  
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� Videre testing 
Det er vurdert om det kan gjennomføres en større test ved anleggene i Norge. ROAF merker seg ut 
for dette ved at finstoff mates ut i en egen fraksjon i lagerhallen. Forslag til hvordan denne testen 
kan gjennomføres er som vist på fig. 21: 

 

 

Fig 21 Forslag til testopplegg i full skala ROAF 

 

Det foreslås å låne en flip flop sikt på 12 mm eller en tilsvarende sikt som plasseres under dagens 
utmatingsskrue. Finfraksjonen 0-12mm tilføres restmateriale +60mm som idag. Fraksjonen 12-
50mm fylles i en container som fraktes opp i mottakshallen hvor denne tømmes på gulvet. 

 

Tester kan kjøres i løpet av en helg uten at det går ut over annen drift på anlegget.  

 

Materialet tilføres innmatingssystemet ved hjelp av en hjullaster. I vibrasjonssikten må fin-
fraksjonssikten tettes med en plate slik at 12-60mm fraksjonen går gjennom sikten til NIR 1 
maskinen som skyter ut organisk fraksjon positivt. Rest går videre til NIR 2 hvor rest organisk 
materiale skytes ut positivt, mens rest transporteres gjennom den ene poseåpner og videre til 
innmatingstransportør 206 som kan reverseres og mate resten på gulvet i lagerhallen slik at dette 
blandes med 0-12mm. 

Tomra vil lage program for de tre NIR maskiner som kan benyttes i testen. Disse er ikke siste 
versjon mht. NIR maskin, men vil gi tilstrekkelig informasjon vedr. kvalitet. 

Løsningen er diskutert med Tomra og ROAF og ansees som en mulig løsning. 


