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DIGITALE LØSNINGER

HENTEVARSEL PÅ TELEFON

Hentekalender
Det er slutt på å sende hentekalendere
i posten til alle innbyggere. Du finner
henteinformasjon i appen Min renovasjon
eller på nettsida vår, rir.no/hentekalender
Fra nettsida kan du skrive ut årsoversikt
over hentedager som før. Skulle du likevel
ha behov for å få tilsendt hentekalender
kan du varsle oss på epost rir@rir.no eller
telefon 71 21 34 50

Digitale løsninger hos RIR innebærer nye og forbedrede tjenester. Først og fremst
handler det om selvbetjening via forbedret hjemmeside. De fleste av oss ønsker ikke
å ringe for å finne ut av ting. Mange tjenester må derfor være digitale. Informasjon
om åpningstider, endring av dunkstørrelse, søknad om felles avfallsordning med
naboen eller informasjon om hvordan man skal sortere avfallet. Likevel, vi kommer
ikke til å stenge muligheten til fortsatt å ringe oss.
Sentrale oppgaver hos RIR er å leverer ut
avfallsdunker, tømmer disse hos abonnentene, ta imot avfall, sorterer avfallet i
Årødalen, og får sendt dette videre til u
 like
virksomheter. For å få disse tjenestene til å
fungere godt og effektivt, er det helt nødvendig med en rekke andre funksjoner.
Det kan være ruteplanlegging og annen
logistikk, veiing av avfall, registrering og
klassifisering av avfallet, ulike betalingsløsninger osv. Alt dette foregår digitalt. For å
optimalisere prosessene, så er det nødvendig at systemene snakker med hverandre.
Det er en av flere digitale prosesser.

utgitt av

Ettertrykk tillatt ved kildehenvisnin

41

20

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

MI

L JØME RKET

9

0

2

Vi opplever at avfallsbransjen er i sterk utvikling. RIR starter i disse dager en fabrikk i
Årødalen som vil sortere restavfallet i sekssyv ulike avfallstyper (fraksjoner). Hele prosessen kan styres og innstilles digitalt via
et nettbrett. Feilsøking og oppdatering
kan skje digitalt via internett fra hvor som
helst i verden. I tiden med pandemi har vi
tatt store sprang i den digitale utviklingen.

Tr y k ks a k 0 6

Mange tjenester og oppgaver har blitt ivaretatt uten at man behøvde å være fysisk til
stede på a
 rbeidsplassen. Avfallshåndtering
må utføres løpende. Digitaliseringen bidrar
til at beredskapen for å opprettholde disse
tjenestene er langt bedre nå enn tidligere.
Kundefokus er helt avgjørende i en digitaliseringsstrategi. RIR ønsker å bli bedre
på det vi allerede gjør, samt innføre nye
tjenester og rigge oss for fremtida. Når vi
åpner ny gjenvinningsstasjon i Årødalen
høsten 2022, vil nye digitale løsninger være
på plass. Vi innfører adgangskontroll med
QR-kode, lengere åpningstid for levering av
hageavfall i s ommerhalvåret og nytt betalingssystem. Alt dette vil oppleves som mer
praktisk for kundene.

Frode Erlandsen
daglig leder

Betal gjerne med VIPPS når du leverer
til en av RIRs gjenvinningsstasjoner.
Årødalen, Molde
Varhol, Fræna
Rothaugen, Aukra
Eide, Eide
Batnfjorden, Gjemnes
Midsund, Midsund
Bersåshaugen, Nesset
J.O. Moen Miljø, Rauma
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#124581
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Verdens toalettdag
Visste du at 19. november er verdens
toalettdag? Det er FN sin dag for å markere at svært mange mennesker i verden ikke har tilgang til tilfredsstillende,
trygge sanitære forhold og toaletter. For
vår egen del ønsker vi i tillegg å minne om at avfall som q-tips, bind og engangskluter ikke må kastes i do, men i
restavfallsdunken.
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Meningsløst: Hele sju tonn upantbart tomgods ble hanket inn første halvår fra lokale butikker.

Meningsløst og uforståelig!
Tidligere var det nesten forståelig med rotet som oppstod ved panteautomatene
i lokale matbutikker. Glassflasker uten pant ble satt igjen ved automatene eller
kastet sammen med plastposene. Ikke nå lengre.
Tidligere var det returcontainere satt ut for
glassflasker som ikke var en del av panteordningen. Nå har vi alle en returdunk for
glass med oransjefarget lokk. Alt som ikke
pantes av glass fylles i den, noen få meter
fra inngangsdøra.

være glass der som til tider er knust. Dette
kan gi kuttskader, forteller Nerland.

Sju tonn
Likevel opplever butikker fortsatt at
store mengder glass står igjen ved
panteautomaten eller havner i oppsamlingsbokser hvor de i verste fall kan forårsake kuttskader.

– Putt flaskene av glass i dunken hjemme,
den med oransje lokk, den har vi alle, konkluderer Nerland.

Olav Einar Nerland hos ASKO, som kjører
ut varer til butikkene, forteller at de også
må ta med tilbake glassflasker som ikke
har pant. Hele sju tonn tok de med seg tilbake fra r egionens butikker første halvår
av 2021. Dette blir igjen samlet opp i egne
containere før RIR kommer og henter dem.
Unødvendig og tungvint og til tider veldig
forulempende.
– Mange av flaskene som ikke panteautomaten tar, blir dyttet inn blant plastposene
i søppelbøtta, det gir de butikkansatte et
HMS-problem. De vet ofte ikke at det kan

De butikkansatte forventer seg en sekk
full av gamle plastposer, under bæring kan
skarpe glasskanter gjøre skade.

Ekstrajobb for butikkene
Når glassreturdunken hjemme ikke blir
brukt og glasset må innom butikken før
den havner i sikker retur, oppstår også et
matsikkerhetsproblem mange kanskje ikke
er klar over.
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– Matsikkerheten blir utfordret om glassflaskene vi må hente knuses om bord i varebilene. Da må bilskapet inn til grundig vask
og rensing med én eneste gang, siden dette
er biler som frakter matvarer, sier Nerland.
Dette medfører ekstra tid og kostnader
han ikke ønsker at ASKO skal ta og håper
de fleste ser hvor ulogisk det er å drasse
med seg returavfall man kan kaste hjemme.

Et vanlig syn: Hermetikk og glassflasker uten
pant ligger ofte igjen i rundt panteautomaten.
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SLIK ER RIRs

KRISEBEREDSKAP
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I sommer fikk nok en gang brann i et avfallsanlegg det
til å gå kaldt nedover ryggen hos tilsynsmyndighetene.
Er alt på stell hos RIR?
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Bjørn Lingen under én av RIRs mange beredskapstester for det automatiske slukkeanslegget, som også kan styres manuelt med fjernkontroll.
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Torsdag 24. juni ble avfallsanlegget til
Returkraft i Kristiansand rammet av en
eksplosjon og påfølgende brann. Trolig
var det sveisearbeid som var bakenforliggende årsak. Det var flere personskader
og et krevende slukkearbeid. Dette er ikke
en enkeltstående hendelse og Direkto
ratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker at bransjen tar enda
mer ansvar.

Ved anlegget i Årødalen har RIR gjort en
rekke tiltak for å øke brannberedskapen.

I mai måned i år, én måned før eksplo
sjonen i Kristiansand, slapp DSB sammen
med Miljødirektoratet en tilsynsrapport
som avslørte at flere norske avfallsanlegg
mangler oversikt over egen brannrisiko. RIR
er ikke en del av denne rapporten og har
heller ikke hatt tilsyn.

Ved én hall er det montert brannslukke
kanon utvendig som skal sikre mot brann
i treverk og flislager.

228 branner
Ifølge tilsynsrapporten ble det fra 1.
januar 2016 til 4. mars 2021 registrert
totalt 228 branner i avfallsanlegg rundt
om kring i Norge. I tillegg har det antageli
gvis vært flere branntilløp som ikke vises
i statistikken. Det høye tallet er bakgrunnen for at Miljødirektoratet og DSB
har igangsatt arbeidet med branner og
brannforebyggende tiltak inn mot gjen
vinningsbransjen.

De to nye hallene som er bygd i Årødalen
har varsling direkte til Molde brannvesen.
I tillegg er det montert vannkanoner
med skum som utløses av flammede
tektorer. Vannkanonene kan også fjernstyres manuelt eller fra alarmsentralen
hos brannvesenet.

– Hvert eneste bygg inne på anlegget til
RIR har brannsentraler som er seriekoblet
slik at alle bygg får alarm som viser hvor
det er brann hvis det oppstår noe i et bygg.
Dette for å varsle ansatte, kunder og brann
vesen, forteller brannvernansvarlig ved RIR,
Lars-Magnus Sundfør.
RIR har også etablert eget industrivern og investert i både utstyr og kompetanse til å kunne bekjempe brann til brannvesenet tar over.
Det er etablert nye brannvannskummer
som er strategisk plassert for å kunne bekjempe brann overalt på anlegget.

Miljøproblem
Branner ved andre avfallsanlegg har ofte
skapt miljøproblemer. Slukkingen kan
være krevende på grunn av egenarten til
forskjellige avfallstyper. Tanken på at for
urenset brannvann kan sige ut i grunnen og
forurense grunnen er hensyntatt i brannstrategien.
– Hallene våre er bygd med gulv som fungerer som et basseng med kapasitet til 180
m3 vann. Dette tilfredsstiller kravet, som er
50 liter per sekund i 60 minutter. Ved brann
alarm stenges avløpet til kommunalt nett
automatisk, slik at vi har kontroll på brannvannet, forteller Sundfør
De skumle batteriene
De vanligste årsakene til brann ved norske
avfallsanlegg er selvantenning ved kompostering, «thermal runaway» i batterier,
friksjonsvarme ved kverning og menneskelig aktivitet. Blandet avfall, batterier (særlig
feilsorterte batterier), elektrisk og elektronisk (EE) avfall, i tillegg til papir, papp og
kartong er høyrisikoavfall.
Rapporten fra DSB som kom i mai, var ryst
ende lesing. Det kan tyde på at bransjen
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Noen av
funnene i
rapporten

52

anlegg hadde vesentlige mangler i
sitt HMS/IK system

50

anlegg hadde mangler i sine
brannrisikoanalyser

45

anlegg kunne ikke redegjøre for
hvilke konsekvenser en eventuell
brann ville ha for naboer til anlegget

Denne nyinnkjøpte kverna er førsteledd i sorteringsanlegget, den har både brannslukking og
magneter for å skille ut metall

mangler kontroll på brannsikkerhet. Av
de 145 besøkte anleggene var det 70 som
hadde ett eller flere alvorlige brudd. I tillegg
ble det funnet flere ulike avvik og mang
ler. Kontroll med det brannforebyggende
arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen,
og resultatene viser at det er et stort for
bedringspotensial når det gjelder brannog miljørisikovurderinger.
– I hallen hvor RIR har sorteringsmaskiner for restavfall, er det montert to skum
kanoner som utløses med flammedeteksjon

eller fjernstyring. Et varmesøkende kamera overvåker restavfall som blir tømt inn
på gulvet for å oppdage økte temperaturer. Én av maskinene har en kvern, og det
er ofte i kvernen det oppstår brann hvis det
skulle havne f.eks batterier i avfallet. Kvernen har eget brannslukkesystem med egne
flammedetektorer. Blir det brann i kvernen
vil transportbåndene stoppe og kvernens
påmonterte sprinkleranlegg utløses. Én
skumkanon er montert slik at den også
rekker bort ved behov.

FAKTA:
I hallen som vi sorterer plast, papp og papir er det montert
aspirasjonsanlegg som varsler om det det oppstår røyk. Denne
varsler alle andre sentraler og direkte til brannvesenet. Det er
åpninger i veggene som gir røykventilasjon ved brann. Da skal
farlige gasser utluftes.
Brannslanger og pulverapparat er montert i henhold til krav.
I tillegg har vi vannkanon som kan legge skum.

38

anlegg hadde vesentlige
mangler i opplæringsplanene
innen forebygging av brann og
slokkeberedskap

åtte av ti

kontrollerte avfallsanlegg mangler
gode nok systemer for å begrense
miljøkonsekvensene av branner.

Dette bør
du gjøre:
• Ikke kast batterier i
restavfallet
• Ikke kast elektroniske produkter eller noe som inneholder elektronikk i annet
enn elektronikkavfall.
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Nitid arbeid: I prosjektet blir innsamlet restavfall tatt fra hverandre og sortert i 32 ulike kategorier for å kartlegge hvilke ressurser som kunne vært utnyttet.

SLIK BLIR VI SETT I KORTENE
For noen uker siden ble innsamlet søppel finkjemmet for å kartlegge hva vi
kaster og i hvilke avfallsdunker. Formålet er økt kunnskap.
For å vite mer om hvilke ressurser vi faktisk kaster fra oss som avfall, ble det nylig
gjennomført analyser i restavfallet RIR hentet inn i utvalgte soner én enkelt dag.
Dette er en liten del av et langt større prosjekt mellom 10 interkommunale, kommunale og private renovasjonsselskaper i
Midt-Norge.

spør arne

– Dette er et prosjekt som går på å finne ressurser i restavfallet vårt. Dette skal vi finne ut ved å gjennomføre en rekke plukk
analyser av restavfallet. Det vil si at vi tar
stikkprøver av avfallet som kommer inn til
renovasjonsselskapene og analyserer hva
som er i avfallet, sier Arne Buseth hos RIR.
Den viktige sirkulærøkonomien
Han forteller at undersøkelsene skal avdekke om det er ressurser i avfallet som kan utnyttes i et sirkulærøkonomisk perspektiv.
– Avfallet vi skal se på er både det som vi
vanlige forbrukere kaster i restavfallet og

som renovasjonsselskapene samler inn.
Vi skal se på det som kommer inn på gjen
vinningsstasjonene, det som kastes i hytte
renovasjon og vi skal se på restavfallet fra
de private næringsaktørene som deltar i
prosjektet, sier han.
Som bildene viser er det laget egne innsamlingsenheter for den minste ting og når
noe blir funnet i restavfallet, blir det lagt i
rett kategori. Siden vil det bli målt, veid og
registrert. Før året er omme vil RIR kunne
gi deg et langt mer faktabasert svar på hva
vi faktisk kaster i restavfallet enn de kan
gjøre nå i dag.

?
Spørsmål: Er plastkorkene på melkekartongen nedbrytbare? Det står at kartongen kan
resirkuleres med kork, men korken er da ikke av kartong. Jeg har pleid å ta av korkene og
kaste dem som plast. Er det feil?
Svar: At det står at kartongen kan resirkuleres med kork er nok bare en beskjed til deg
som forbruker at du ikke trenger å fjerne korken selv om den er av plast. Kork og kartong
blir atskilt på mottaksanlegget og sendt videre i hver sin materialstrøm. Så om du velger
å fjerne korken selv så er det riktig å sortere den som plast.
Lurer du på noe? Lurer du på noe som gjelder kildesortering og som du tror andre kan
ha interesse for? Spør Arne Buseth hos RIR. Send epost til: rir@rir.no

