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https://m.youtube.com/watch?v=Zuwmt6sPiQc


Velkommen til energigjenvinningsseminar

Ved Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten



Klimamålene i Oslo

For å nå klimamålene må Oslo 
oppgraderes til en bedre by med lavere 
utslipp.

Oppgraderingen har startet, og noen har 
skjønt at avfall er ressurser på avveie i 
50 år, og lever i sirkulærøkonomien 
allerede.

Gratulere til EGE med sine 50 første år!



• Biogassanlegget på Nes vant i 2012 Forskningsrådets 
innovasjonspris. 

• Når det optiske sorteringsanlegget på Haraldrud sto 
klart, var det verdens største anlegg av sitt slag. 

• Oslos kretsløpsbaserte avfallsystem vekker 
internasjonal oppmerksomhet, og er en viktig grunn til 
at Oslo ble tatt med som innovatørby i C40. 

• Alle fjerdeklasser i Oslo kommer på besøk til RENs 
skolestue, og blir begeistret av EGEs anlegg. Og 
foreldre som slurver med sorteringen har ei hard tid 
etterpå…

• Klima- og energistrategien til Oslo kommune startet i 
EGE… 

50 år med innovasjon og nytenking
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Hva har disse til felles? 

Alle er tilknyttet  
fjernvarmenettet – 
miljøvennlig 
oppvarming 
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Ikke glem denne klimajobben

Oslo kommune og Fortum Oslo Varme 
energigjenvinner ca. 400 000 tonn avfall 
per år. 

Gjennom 600 kilometer med 
fjernvarmerør sirkulerer 300 millioner liter 
vann kontinuerlig rundt i Oslo. 

Det anslås at 150 000 mennesker hver 
dag er i en bygning som er tilknyttet 
fjernvarmenettet. 
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Karbonfangst og lagring
Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er 
det suverent største enkeltutslippet i Oslo 
kommune i dag. Klemetsrudanlegget har 
årlige utslipp på cirka 400 000 tonn CO2. 

Avfallet består på Klemetsrudanlegget 
består av om lag 60 prosent biologisk 
materiale. Dersom man får til karbonfangst 
på dette anlegget vil det altså bli verdens 
første karbonnegative prosjekt. 



Biogass fra matavfall – sirkulær økonomi
Biogass fra anlegget i Nes 
på Romerike brukes som 
drivstoff på en av de 150 
biogassbussene til Ruter. 

Dessverre er det bare 44 
prosent av matavfallet vårt 
som havner i de grønne 
posene, og etter hvert på 
tanken til de røde bussene.

Hvor langt kan en buss 
kjøre på en grønn pose? 



Takk for klimajobben avfallsbransjen gjør og 
nyt dagen med faglig påfyll


