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Brobekk 1961 T-banen i forgrunnen



Bakgrunn 1960 - årene
• Deponiene i Groruddalen Stubberud, Romsås og Volla var 

fulle 

• Infrastrukturen i Groruddalen var i sterk utvikling med 
T-bane og motorveier(Østre Aker vei)

• Nordre Hovin var et område som var jomfruelig og sentralt 
i utbygging av Oslo og Groruddalen som en del av den nye  
byen
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Avfallsmengder 1960 årene /2016
• Husholdningsavfallet var konstant rundt 100 000 tonn 
• Bedriftsavfall økte i tidsperioden og 1975 var industriavfall 

125 000 tonn 
• Plast økte sterkt som fraksjon i 70-80 årene
• Husholdningsavfallet ligger i dag på 130 000 tonn inkl. 

gjenbruksstasjonene som går til forbrenning. (Plast, mat 
og restavfall)
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fortsetter
• 1961 gjorde formannskapet et prinsippvedtak å plassere 

forbrenningsanlegg på Nordre Hovin.
• Renholdsverket og Renholdsutvalget gjorde endelig vedtak i 1964 

om bygging av et forbrenningsanlegg på Nordre Hovin
• Industri i nærområde til å motta varmeenergi
• Vedtak om et komposteringsanlegg i Sørkedalen ( Modell fra Bergen 

by )
• Vedtak om opprettelse av deponi på Grønmo
• Komposteringsanlegget ble ikke gjennomført på grunn av 

transportøkonomi ( Sikteresten kunne bli opp mot 50 %) og mindre 
avfall på Oslo Vest – vedtak i formannskapet i 1967 utsettelse på 
ubestemt tid
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Politisk vedtak om bygging 
Haraldrudanlegget

• Kontrakt med tyske Maschinenfabrikk Esslingen i 1964
• Det skulle bygges forbrenningsanlegg med 2 ovner
• Design kapasitet var 90 000 tonn husholdningsavfall i året
• Anlegget skulle utstyres med kjeler for produksjon av 

damp og gassturbin med generator for strøm nok strøm til 
øydrift.

• Investering omfang 20 mill.
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fortsetter
• Renseanlegget skulle utstyres med elektrofilter for 

utskillelse av støv og askepartikler

• Forutsetningen var å fange opp 98 prosent av slike 
partikler

• Anlegget sto ferdig til prøvedrift i 1966

• Ordinær drift startet høsten 1967
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Varme energi
• Fjernvarme skulle leveres til nærliggende industri

– Frognerseteren bruk eid av oslo kommune syd for anlegget
– Statens Biltilsyn
– Oslo kommunes sentralverksted
– Park - og idrettsvesenets gartneri nord for anlegget

• Damp til Standard telefon- og kabelfabrikk (STK)
• Fra 1982 ble all fjernvarme levert til Oslo Lysverker som senere 

ble Hafslund fjernvarme
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Trend på inntekter, fjernvarme, biogass, avfall, 
div 





Utslipp tidlig fase
• Forbrenningsanleggenes tidlig barndom slet med de synlige og 

luktbare utslippene.

• Ingen eller dårlig rensing av røykgassen fra anlegget

• Lav og ujevn forbrenningstemperatur forsterket problemene 
med røykgassen

• Ingen øvre grenser for utslipp av svoveldioksid

• Norske grenseverdier for utslipp kom inn i konsesjonen i 1986
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Befaring fra Bærum kommune 
• Gruppe med politikere fra Bærum var på Hovin anlegget i 1970

• Spørsmål fra en av deltagerne om elektrofilteret stoppet 
¨giftgasser som for eksempel nervegass¨ Vedkommende 
hevdet at nervegass ble dannet ved forbrenning av plast.

• Dette var en overdramatisering men viste hvilke utfordringer 
forbrenning hadde i vente 

• Utslippskravene ble skjerpet de neste 30 årene 

Oslo kommune

Energigjenvinningsetaten



Utvidelse på Hovin anlegget
• I 70 – årene planla man for forbrenningsanlegg for ulike 

fraksjoner av avfall:
– For slam fra VAV ( ble dumpet i Ytre Oslofjord)

– Kjemiske produkter fra industrien

– Pudrett

– Industriavfall

• Disse anleggene ble ikke bygget i 70 årene.
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Material gjenvinning
• Den 8. juni 1978 vedtok formannskapet i Oslo prinsipper 

for avfallsbehandling:

     Avfallsbehandling i Oslo skal baseres seg på prinsippet for 
resirkulering, gjenbruk og gjenvinning med størst mulig 
utnyttelse av komponenter i avfallet som råstoff i ny 
produksjon, slik at ressursene utnyttes best mulig.

• Det viser at man tidlig hadde klare mål på 
materialutnyttelse/gjenvinning
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Problem stillinger 70- årene
• Støy plager for naboer

• Støv plager på Hovin

• Klager på utslipp

• Svakt vedlikehold av anlegget

• Manglende utnyttelse av fjernvarme

• Kjente problemstillinger i nåtid
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Hendelser Hovin anlegget
• 13 mars 1970 sprenglegeme eksploderte i en av  kjele med 

betydelig skade
• Søppelbil rygget i bunkeren juli 1986
• Oslo største hasj pipe  - destruksjon av narkotika 2 trailere 

fra Vestlandet
• Destruksjon av penger fra Norges Bank
• Sjokolade/ tobakk ble destruert fra  industrien
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Giftstoff funnet i Røykgassen

• Meget giftige stoffet Dioxin funnet i morsmelk i Stockholm 
i 1985 dioxin-forbindelse er ¨TCDD¨

• Stanset nye søppel forbrenningsanlegg i Sverige 
• Dioxin forbindelser utvikles mellom 400 til 500 grader i 

ovnen.
• Tilsvarende målinger viste at Haraldrud anlegget ikke 

hadde dette problemet i 1985 
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Haraldrud ombygginger
• Startet ombygging av Linje 1 julen 1985

• Linje 2 startet ombygging i 1986 og var ferdig ombygget 
1987

• Design kapasitet var 2 x 6,5 tonn avfall i timen

• Dette er de ovnene som står der i dag
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Haraldrud ombygging røykgassrensing
• Slutten av 80 årene kom det krav på rensetiltak fra 

myndigheter.

• Haraldrud fikk ny Scrubber i 1989 for å møte kravene fra 
myndigheter

• Ny stor ombygging med utskifting av elektrofilter og 
scrubber 2002-2003. 

• Anlegget fikk posefilter med ny forbedret scrubber 
teknologi
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     Takk for 
oppmerksomheten


