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Forord 
Denne rapporten har blitt til som følge av økt fokus på større utbytte av kildesortert avfall 
transportert gjennom avfallssug. Arbeidet er initiert av Avfall Norges “nettverk for 
nedgravde løsninger”, og er gjennomført i samarbeid med nettverket og selskaper/ 
kommuner som har bygget avfallssug som en del av sin innsamlingsløsning for avfall. 

 

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Remiks, Trondheim kommune 
eierskapsseksjonen, Oslo kommune Renovasjonsetaten,  BIR Nett AS, ROAF, Envac og 
Avfall Norge. 

 

Prosjektet er finansiert av Avfall Norges FoU midler med 50% og resten prosjektbidrag fra 
BIR Nett AS, Trondheim kommune, Remiks, Roaf og Envac, samt med egeninnsats i 
forbindelse med gjennomføring av de praktiske testene. Remiks og BIR Nett AS har i tillegg 
lagt til rette for gjennomføringen av de praktiske testene. Avfall Norge ønsker å rette en 
takk til alle som har bidratt til prosjektet. 

 

Hensikten med dette prosjektet har vært å kartlegge hvilke egenskaper poser som skal 
frakte avfall gjennom avfallssug må ha for å sikre at avfallet er i en tilstand egnet til ønsket 
etterbehandling. Ambisjonen er at disse egenskapene skal kunne brukes direkte i en 
kravspesifikasjon for innkjøp av poser til avfallssug. 

 

Prosjektets leveranse er kunnskap om hvordan tilgjengelige poser på markedet, for å frakte 
avfall gjennom avfallssug, presterer i to ulike avfallssug systemer, og fysiske 
spesifikasjoner på de posene som kom best ut av de praktiske testene. I prosjektet er det 
også utviklet en veileder for praktisk test av poser i avfallssug,  og som sikrer at nye tester i 
fremtiden kan bygge videre ut kunnskapsgrunnlaget med sammenlignbare tester. 

 

Denne rapporten må sees på som et grunnlag for videre testing og dokumentasjon av 
posers kvalitet og prestasjon, med formål å endelig komme frem til kravspesifikasjoner til 
poser tilpasset det enkelte avfallssug system. 
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SAMMENDRAG 

Som et resultat av økt fokus på sirkulær økonomi, samtidig som avfallssug har blitt en vanligere innsamlingsløsning i Norge, 
har det oppstått et behov for undersøke tilstanden til posene som benyttes ved kildesortering i avfallssug, etter at de har 
blitt transportert gjennom avfallssuget. Det er ønskelig å redusere mengden svinn av kildesortert avfall, slik at mest mulig 
av det sorterte avfallet når frem til ønsket behandling, og blir materialgjenvunnet. 

Hensikten med dette prosjektet har vært å kartlegge hvilke mekaniske egenskaper poser som skal frakte avfall gjennom 
avfallssug må ha for å sikre at avfallet er i en tilstand egnet til ønsket etterbehandling. 

Gjennom litteraturstudier og tre ulike praktiske tester er det undersøkt hvor godt utvalgte avfallsposer klarer seg i 
avfallssug. Alle de tre testene er gjennomført i stasjonære avfallssug i henholdsvis Tromsø, Bergen og Bærum. Posenes 
tilstand har blitt undersøkt etter at de har blitt transportert gjennom avfallssuget, og har ikke inkludert transport etterpå til 
f.eks. omlastningshall eller behandlingsanlegg. 

Resultatene fra posetestene varierer i stor grad; alt fra poser uten noe avfall igjen i posen, til poser med så godt som alt 
avfall intakt. Det er vanskelig å trekke noen klare konklusjoner på hvilke kvalitetsparametere som påvirker posens 
prestasjon. Resultatene indikerer imidlertid at avfallssammensetningen både i og utenfor posen, påvirker posens 
prestasjon. Som eksempel har poser som inneholder kildesortert matavfall klart seg bedre enn posene med plastemballasje. 
På samme måte ser posene ut til å påvirkes av avfallet fra de andre posene de kastes sammen med, dvs. poser som kastes 
sammen med andre poser som inneholder skarpe gjenstander, f.eks. papp- og papiremballasje, påvirkes negativt av disse. 

En annen faktor som påvirker hvor godt noen av avfallsposene presterer er lengden på transportstrekningen gjennom 
avfallssuget. I stort sett ser posene ut til å klare seg bedre jo kortere strekningen er. Hvorvidt dette skyldes lengden, eller 
antallet retningsendringer i røret, er vanskelig å si. 

Videre klarte noen poser seg i utgangspunktet bra, men hadde «designfeil» (feil på skjøt/sveis, dårlig lukkemekanisme etc.) 
som gjorde at avfallet ikke ble igjen i posen. Dette gjelder f.eks. papirposene som ble testet med matavfall i Bergen, som 
hadde lite skader men alt for dårlig lukkemekanisme. 

Fem av de posetypene som kom best ut i testen i Bergen, ble testet i laboratorium for å se deres mekaniske egenskaper. 
Labtesten viser at det ikke er en tydelig korrelasjon mellom posenes mekaniske egenskaper og hvor godt de klarer seg i 
avfallssuget. Det er ikke usannsynlig at de mekaniske egenskapene har ulik betydning for poser med ulikt innhold eller i 
avfallssug med ulike egenskaper. En pose med plastemballasje eller papp/papir vil kanskje prestere bedre med høyere 
punkteringsstyrke, mens slagstyrken er mer relevant i forhold til rørlengden som posen skal transporteres igjennom i 
avfallssuget. Testene som er utført i forbindelse med denne rapporten gir ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å kunne trekke 
klare konklusjoner. 

Resultatene viser at det trengs et større datagrunnlag for å kunne beskrive hvilke egenskaper som er viktig å vektlegge ved 
anskaffelse av poser til avfallssug. En slik informasjonsinnsamling skulle kunne gjøres ved at (inter)kommunale 
avfallsselskaper med avfallssug foretar stikkontroller av sine poser og rapporterer resultatene til Avfall Norge, sammen med 
informasjon om posens mekaniske egenskaper (slagstyrke, rivestyrke, punkteringsstyrke etc.) og hvilken belastning posene 
utsettes for i avfallssuget (hastighet, rørlengde, hvorvidt avfallssuget er stasjonært eller mobilt, kildesorterte avfallstyper 
etc.). I teorien vil dette etter hvert kunne gi et tilstrekkelig godt underlag for å kunne dra sluttsatser om hvilke av de 
mekaniske egenskaper til posen som er viktig i forhold til belastningen i avfallssuget som den utsettes for. 
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1 Innledning  

Det blir stadig flere avfallssug i Norge og i resten av Skandinavia, enten de er mobile eller stasjonære. En 
stor fordel med avfallssug er at avfallet kan hentes opp et annet sted enn det kastes, og dermed gjør det 
mulig å redusere mengden tungtrafikk i boligområder. Dette er en fordel både med tanke på 
arealplanlegging og støy.   
 
Felles for mange av anleggene er imidlertid at de har utfordringer med å nyttiggjøre seg alt avfallet som 
brukerne kildesorterer til materialgjenvinning, fordi posene blir ødelagte på veien gjennom anlegget. Dette 
resulterer i at mer avfall enn nødvendig går til forbrenning (energiutnyttelse). I takt med et høyere fokus på 
sirkulær økonomi, er det en utfordring. EUs nye avfallsdirektiv stiller krav til at 65 % av alt 
husholdningsavfall og husholdningslignende avfall skal gå til ombruk eller materialgjenvinnes i 2035. Høye 
mål til materialgjenvinningsgrad på emballasjeavfallet har også blitt stilt via emballasjeavfallsdirektivet. Det 
innebærer at det finnes et sterkt ønske, særlig blant de (inter)kommunale avfallsselskapene, om å kartlegge 
hvilke poser som tåler transport av kildesortert avfall i avfallssug. Frem til nå har det ikke vært fokus på 
posekvaliteten i avfallssug, noe som innebærer at det finnes forholdsvis lite informasjon om posenes 
prestasjoner.  
 

1.1 Formål  

Hensikten med dette prosjektet har vært å kartlegge hvilke egenskaper poser som skal frakte avfall 
gjennom avfallssug må ha for å sikre at avfallet er i en tilstand egnet til ønsket etterbehandling. Ambisjonen 
er at disse egenskapene skal kunne brukes direkte i en kravspesifikasjon for innkjøp av poser til avfallssug. 
 

1.2 Organisering  

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag for Avfall Norge. Multiconsult har fungert som 
sekretær og rådgiver til prosjektgruppen nedsatt av Avfall Norge, bestående av  
- Remiks  
- Trondheim kommune 
- Renovasjonsetaten i Oslo kommune 
- BIR 
- ROAF 
- Envac 
 
Roy Ulvang har vært Avfall Norge sin prosjektansvarlige. 
  

1.3 Avgrensninger  

Dette oppdraget har fokusert på å finne sammenheng mellom de mekaniske egenskapene til posen opp 

mot hvor godt posen egner seg til bruk i avfallssug. Aspekter knyttet til posens brukervennlighet er ikke en 

del av denne rapporten. Hva som skjer med posen etter at den har blitt kjørt gjennom avfallssuget har 

heller ikke blitt utrett nærmere i denne rapporten, dvs. fokus har vært på posens kvalitet rett etter at den 

har blitt kjørt gjennom avfallssuget.  

Opprinnelig var ambisjonen med prosjektet å utarbeide en kravspesifikasjon for poser til avfallssug, til bruk 

i anskaffelser. En nærmere utdyping av anskaffelsesteorier har ikke blitt foretatt i denne rapporten. Dette 

skyldes at prosjektets formål hele veien har vært avgrenset til å prøve å finne korrelasjoner mellom de 

mekaniske egenskapene til en pose og hvor godt den fungerer i et avfallssug. Dermed diskuterer ikke denne 

rapporten hvorvidt en teknisk kravspesifikasjon kontra en funksjonell er den beste måten å gjennomføre 

anskaffelser av poser på. Denne problemstilling tangeres imidlertid i konklusjonen.  
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1.4 Definisjoner av ord og begreper  

 
Komprimator: Det er vanlig å presse sammen avfallet ved transport til omlastningshall/behandlingsanlegg 
for å effektivisere transporten. Dette gjøres f.eks. i noen renovasjonsbiler, og i containeren i som mottar 
avfallet i stasjonære avfallssug.  

Mobilt avfallssug: Anlegg der avfallet samles opp i lagertanker under bakken og hentes med kjøretøy, der 
avfallet ved hjelp av vakuumsug suges inn i renovasjonskjøretøyet.  

Nedgravde løsninger: Avfallsløsning med oppsamling under bakken. Dette kan enten være 
oppsamlingsenheter hvor avfallet hentes med avfallssug (mobilt eller stasjonært) eller at avfallet samles 
opp i en container som tømmes opp i f.eks. en kranbil.  

Punkteringsstyrke: Posens evne til å motså en kraft som er påført med en probe. Her kan man blant annet 

måle både den totale energien som trengs for å oppnå en punktering, og dybden som proben har forlenget 

plastfilmen med. (Svensk: Punkteringsstyrka. Engelsk: Puncture resistance.) 

Posekvalitet: I denne rapporten menes med posekvalitet de mekaniske egenskapene til posen, dvs. 

slagstyrke, rivestyrke, punkteringsstyrke og strekkfasthet. Disse egenskapene vil påvirke hvor godt posen 

presterer i avfallssuget, dvs. i hvilken tilstand posen befinner seg i etter at det har blitt sugd gjennom 

anlegget. 

Rivestyrke: Måler hvor mye kraft som må til for å rive plasten i to. Rivestyrken kan måles både i 

maskinretning og tverretning. (Svensk: Rivhållfasthet. Engelsk: Tear Resistance.) 

Skruetank: Type oppsamlingstank ved mobile avfallssug som bruker en skrue med lav rotasjon som skyver 
avfallet inn i røret for så å bli sugd ut. 

Slagstyrke: Posens kapasitet til å motstå en raskt pålagd belastning. Den er ikke nødvendigvis like stor i alle 
deler av posen. Slagstyrken påvirkes av mange faktorer, som blant annet temperatur, 
spenningskonsentrasjon, kjemikalier etc. (Svensk: Slaghållfasthet. Engelsk: Impact strength)  

Stasjonært avfallssug: Anlegg der avfallet transporteres ved hjelp av vakuumsug i rør under bakken til en 
felles terminal eller containerstasjon. Avfallet kan så hentes av en standard krokbil.  

Strekkfasthet og bruddforlengelse: Strekkfastheten måler hvor mye motstandskraft posen har for å motstå 

brudd når den blir strukket, dividert med posens tverrsnitt. Bruddforlengelsen er et mål på hvor mye lenger 

posen blir når den har blitt strukket til brudd. (Svensk: Draghållfasthet og brottöjning. Engelsk: Tensile 

strength and elongation at break.) 

Syklontank: Type oppsamlingstank ved mobile avfallssug anlegg som bruker luftgjennomstrømning 
lignende syklon for å skape rørelse i avfallet i tanken for så å bli sugd ut røret. 

Terminal: Avfallet i stasjonære avfallssug vakuumsugs gjennom rørene til en container som står i en 
terminal.  
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2 Kort om avfallssug 

Avfallssug betyr at avfallet hentes ved å suge det gjennom rørledninger til et annet sted enn det kastes. 
Dette brukes som et alternativ til avfallsbeholdere eller nedgravde containerløsninger. Fordelen med 
avfallssug er at man kan hente avfallet et annet sted enn det kastes, og dermed redusere mengden 
tungtrafikk og støy i bostadområder.  
 
Man skiller mellom mobile avfallssug og stasjonære avfallssug. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan et 
mobilt avfallssug fungerer.  

 
Figur 1: Illustrasjon av mobilt avfallssug (Kilde: Trondheim Renholdsverk) 

 
Avfallet i stasjonære avfallssug suges ikke inn i en bil, men til en stasjonær terminal, slik som illustrert i figur 
2 nedenfor. Abonnentene kaster først avfallet i nedkast (innvendig eller utvendig) og blir derifra sugd 
gjennom rørledningen. Sugningen skjer enten ved behov, eller vedbestemte tidspunkter.  
 

 
Figur 2: Illustrasjon av stasjonært avfallssug (Kilde: Trondheim Renholdsverk) 
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3 Teori 

Det er flere ulike parametere som vil påvirke posens prestasjon, dvs. hvorvidt posen vil klare å transportere 

kildesortert avfall trygt gjennom et avfallssug.  

Allerede før posen kastes i nedkastet til avfallssuget vil det være faktorer som påvirker prestasjon (kvalitet 

etter avfallssug) 

- Avfall i posen: Hvilken type avfall som har blitt kastet i posen. For eksempel kan matavfall antas 

å utgjøre en mindre belastning på posen sammenlignet med plastemballasje eller papp/papir, 

fordi det inneholder mindre skarpe gjenstander.  

- Avfall utenfor posen: Posen vil i et avfallssug påvirkes av de andre posene som kastes sammen 

med den. Poser med restavfall kastes vanligvis i handleposer fra matbutikker, som ofte har en 

tendens å revne i avfallssug. Dette skyldes ikke minst feilsorteringer som glass og hageavfall 

med skarpe kvister etc. Det kan antas at dette påvirker posen med kildesortert avfall negativt.  

- Fyllingsgraden på posen: Hvorvidt posen fylles fullt ut eller om det er mye plass/luft igjen kan 

også antas å ha en innvirkning på hvorvidt posen vil få skader, f.eks. at fulle poser vil ha en 

større risiko for å ødelegges.   

- Temperaturen i nedkastene: I Norge vil en pose være nødt til å fungere både i mange 

minusgrader men også når det er varmt. Dette vil f.eks. kunne påvirke valg av plasttype, hvis 

ulike plasttyper er ulike sensitive for lave/høye temperaturer. 

Når posen så blir transportert i suget, enten til en terminal (stasjonært avfallssug) eller til en bil (mobilt 

avfallssug) trer andre krefter inn som belaster posen, i tillegg til dem nevnt ovenfor: 

- Hastigheten: Avfallet kan transporteres med ulik hastighet gjennom avfallsanlegget. Jo høyere 

hastighet, jo større belastning.  

- Diameteren på røret: Rørene i avfallssugene i Norge ligger ofte rundt 400-500 mm. Størrelsen 

vil kunne antas å ha en innvirkning på kollisjonsgraden til posen.  

- Antall retningsendringer/påstikk i røret: Røret vil ikke være helt rett, men ha 

retningsendringer og påstikk på flere steder. Dermed øker risikoen for at posen krasjer inn i 

veggen på røret. Dette mistenkes å kunne være en viktig parameter som påvirker posens 

prestasjon. Bøyenes diameter er også en faktor; større diameter gir lavere g-krefter på posen 

og dermed mindre belastning.  

- Rørlengde: En annen parameter som kan påvirke er lengden på røret, dvs. hvor langt avfallet 

må transporteres gjennom røret. I Norge ligger lengden på rørene for avfallssug til 

husholdningsavfall stort sett rundt 150-2500 meter for stasjonære avfallssug. Jo lenger 

rørstrekk, jo større påvirkning på posene. 

- Stasjonært/mobilt avfallssug: Hvorvidt det er et stasjonært eller mobilt avfallssug vil påvirke 

prestasjonen siden det er ulike metoder for å vakuumsuge avfallet.  

 

Når avfallet så har blitt sugd til enten en container eller bil, vil det komprimeres. Hvor mye komprimeringen 

påvirker avfallet avhenger av hvor mye det blir komprimert, samt avfallssammensetningen/tilstanden på 

posene til resten av avfallet i komprimatoren. Eventuell omlastning før avfallet blir kjørt til 

behandlingsanlegget vil også belaste posene og dermed påvirke deres prestasjon. 
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Posens mekaniske egenskaper sier noe om hvor god posen er på å håndtere ulike typer påvirkninger. 

Hvorvidt plasten er biobasert eller fossilbasert har ikke noen betydning for de mekaniske egenskapene. 

Polyeten, som ofte brukes til plastposer, kan være biobasert eller fossilbasert. En resirkulert pose av 

polyeten vil på den andre siden kunne vise andre mekaniske egenskaper enn en som er produsert av 

jomfruelig plast. Bionedbrytbare plastposer er basert på en annen type plast, noe som også kan påvirke 

kvaliteten.  

 

Vanlige egenskaper (kvalitetsparametere) å måle på posene er følgende:  

- Tykkelse: Hvor tykk posen er. Man beregner ofte et gjennomsnitt siden en pose ofte ikke har en 

helt jevn tykkelse.   

- Slagstyrke: Posens kapasitet til å motstå en raskt pålagd belastning. Den er ikke nødvendigvis like 

stor i alle deler av posen. Slagstyrken påvirkes av mange faktorer, som blant annet temperatur, 

spenningskonsentrasjon, kjemikalier etc.  

- Rivestyrke: Måler hvor mye kraft som må til for å rive plasten i to. Rivestyrken kan måles både i 

maskinretning og tverretning.  

- Punkteringsstyrke: Posens evne til å motså en kraft som er påført med en probe. Her kan man 

blant annet måle både den totale energien som trengs for å oppnå en punktering, og dybden som 

proben har forlenget plastfilmen med. 

- Strekkfasthet og bruddforlengelse: Strekkfastheten måler hvor mye motstandskraft posen har for 

å motstå brudd når den blir strukket, dividert med posens tverrsnitt. Bruddforlengelsen er et mål 

på hvor mye lenger posen blir når den har blitt strukket til brudd.   

Det gjøres laboratorietester med etablerte standarder for å beregne dette. Disse er beskrevet 

metodekapitlet (kapittel 4).  

Oppsummert antas det å være kombinasjonen av posenes mekaniske egenskaper og hvilken påkjenning de 

møter gjennom avfallssuget som bestemmer hvor stor andel av posene som får en godkjent prestasjon.  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑑𝑘𝑗𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 = 𝑃𝑜𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟 𝑥 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑢𝑔𝑒𝑡 

Optimalt sett hadde en studie av disse parameterne kunnet resultere i en enkel ligning hvor en kan legge 

inn avfallets sammensetning, hastighet, transportstekning etc. og krav til prestasjon for å få fram de 

mekaniske egenskapene som kreves for posen. Dette forutsetter omfangsrike studier med mye data, og at 

en slik korrelasjon i det hele tatt finnes.  

Figur 3 nedenfor oppsummerer teorien beskrevet ovenfor; den illustrerer det antatte forholdet mellom 

posens mekaniske egenskaper (posekvaliteten) og belastningen i avfallssuget og hvordan disse faktorer 

påvirker posenes prestasjon i avfallssuget.  
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Figur 3: Antatt korrelasjon mellom posens mekaniske egenskaper og belastningen i avfallssuget i forhold til posens prestasjon. 

 

Tester som tok seg av alle disse parameterne hadde blitt svært omfangsrike. Denne studien tar seg noen 

utvalgte faktorer, som er presentert i metodekapitlet.  
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4 Metode  

Dette prosjektet har utforsket hvor godt poser fungerer i avfallssug, og prøvd å finne hvilke mekaniske 
egenskaper som er viktigst for å oppnå god posekvalitet. Dette har blitt undersøkt på følgende måter:  

- Litteratursøk 
- Test av poser i avfallssug 
- Test av poser i laboratorium 

 
 

4.1 Litteratursøk  

Det har blitt foretatt et enkel litteratursøk for å finne andre lignende tester. I tillegg til søk i søkemotorer 

har hjemmesiden til Avfall Sverige1, Dansk Affaldsforening, LARAC2 og Municipal Waste Europe3 blitt 

undersøkt. Ingen av disse hadde noen rapporter eller informasjon om posekvalitet i avfallssug. Googlesøk 
resulterte imidlertid i to studier fra Stockholm, som er presentert i kapittel 5.  
 
 

4.2 Posetest i avfallsug  

I tillegg har det blitt gjennomført noen tester av poser i avfallssug: 
 «Generalprøve» Envac på Fornebu  

Envac gjennomførte en posetest i november 2017 på det stasjonære avfallssuget på Fornebu, som 
de driver. Testen presenteres i kapittel 5 (litteratur og tidligere studier) siden det ikke var en test 
gjennomført i regi av Avfall Norge. Samme metodikk har imidlertid blitt brukt. 

 «Tromsø-testen» 
Avfall Norges prosjektgruppe gjennomførte sin første test i Tromsø, i et stasjonært avfallssug hos 
Remiks. Testen gjennomførtes i april 2017. Fra Multiconsult deltok rådgiver Kristin Hovland. Testen 
presenteres i kapittel 6. 

 «Bergens-testen» 
Avfall Norges prosjektgruppe gjennomførte andre testen i Bergen i februar/mars i 2018 i bossnettet 
(stasjonært avfallssug) hos BIR. Denne testen var mye mer omfattende enn testen i Tromsø. Fra 
Multiconsult deltok Sabina Syed. Testen presenteres i kapittel 7.  

 «Bærums-testen» 
Bærum kommune gjennomførte i juni en posetest på sitt stasjonære avfallssug på Fornebu. Dette 
er samme anlegg som Envac gjennomførte sin posetest i. Avfall Norge var ikke involvert i testen, 
men Sabina Syed fra Multiconsult hadde ansvar for gjennomføringen. Samme metodikk ble 
benyttet som i Bergen. Tre av de fire posetypene som ble testet ble også testet i Bergenstesten. 
Testen presenteres i kapittel 8. Bærum kommune har akseptert at resultatene brukes i dette 
studiet. 

 
Posetestene har blitt gjennomført i henhold til en prosedyre som ble utarbeidet av Multiconsult ved Kristin 
Hovland. Prosedyren presenteres i sin helhet i Vedlegg I. 
 

                                                           
1 Avfall Sverige, ved Jon Nilsson-Djerf, ble også spurt på epost i mai 2018 om de visste om noen tester på poser i avfallssug. Det gjorde han ikke, men nevnte at dette var 

et tema som diskuteres mer og mer i Sverige.  
2 The Local Authority Recycling Advisory Committee: Medlemsorganisasjon som representerer sine medlemmer innenfor spørsmål relatert til avfall og gjenvinning. Alle 

kommuner i Storbritannia kan søke om medlemskap. https://larac.org.uk/  
3 Paraplyorganisasjonen i Europa for Avfall Norge, Avfall Sverige m.fl. 17 land er medlemmer i Municipal Waste Europe. https://www.municipalwasteeurope.eu/  

https://larac.org.uk/
https://www.municipalwasteeurope.eu/
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Ifølge prosedyren skal posene kategoriseres etter fire kategorier 
etter at har blitt kjørt gjennom avfallssuget:  

 Kategori 1: Hel og intakt pose med alt innhold 

 Kategori 2: Mindre skader på posen, men med alt innhold 

 Kategori 3: Større skader på posen, og noe avfall har mest 
sannsynlig falt ut 

 Kategori 4: Store skader på posen, og alt (nesten alt) avfall 
har falt ut 

 
Poser av kategori 1 og 2 har blitt betraktet som poser med godkjent prestasjon i denne rapporten. 
 
Bilder på poser i de ulike kategoriene er vist nedenfor. Bildene er tatt fra Bergenstesten.  
 
Kategori 1 - Hele og intakte poser 
Dette er hele og intakte poser som ikke har noen synlige skader.  

 
 

 
Kategori 2 - Skadet pose, men med alt innhold 
Dette er poser som har fått skader, men hvor alt avfall fortsatt var igjen i posen. Dette betyr at større 
skader på poser med f.eks. plastemballasje aksepteres sammenlignet med skader på poser med f.eks. 
matavfall, siden plastemballasje krever større skader for å falle ut fra posen.  
 
Bildene på neste side viser poser som har blitt kategorisert som kategori 2.  

Poser som er sortert som kategori 1.

Poser av kategori 1 og 2 
har blitt betraktet som 

poser med godkjent 
prestasjon.  
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Kategori 3 - Skadet pose med avfall på avveie 
I denne kategorien har en del avfall falt ut av posen. Dette er en kategori hvor kvaliteten på posene spriker 
som mest. Her er for eksempel poser med «matavfall» som hatt små hull i bunn slik at barken rant ut, men 
også poser med store hull eller hvor sveisen i stor grad har revnet men hvor det meste av innholdet 
fremdeles er igjen i posen. Igjen har vi akseptert betydelig større skader på posene med plastemballasje 
sammenlignet med de for matavfall.  

 
 
  

Pose 02 Stenqvist Pose 07 Scanlux

Pose 16 Papyrus Pose 17 Jonsac AB 

Pose 02 Stenqvist - Mat Pose 02 Stenqvist - Plast

Pose 10 Hallmaker Plast Pose 19 Total Packaging
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Kategori 4 - Totalt skadet pose og alt/mye avfall på avveie 
Hit ble poser kategorisert som enten var tomme eller hadde mindre enn halvparten av innholdet igjen i 
posen.  

 
 
 
Kategori 2, 3 og 4 ble så sortert etter hvilken type skade posen hadde:  

- Feil med knuten 

- Feil med skjøt/sveis 

- Hull- / stikkskader 

- Feil med knute og skjøt/sveis 

- Feil med knute og hull-/stikkskader 

- Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader 

For kategori 4 ble det ikke skilt mellom poser med plastemballasje og poser med matavfall siden mange av 
posene var helt tomme og dermed umulige å kategorisere på type avfall de opprinnelig inneholdt.  
 

4.3 Laboratorietest av Norner 

Fem av posetypene fra testen i Bergen ble testet i laboratorium av Norner. Testene gjennomførtes i april 
2018. Resultatet fra testene er presentert i kapittel 9. Tabell 1 på neste side viser hva for testen som ble 
gjort på posene.  
 

Pose 20 Total Packaging Pose 14 EnviroPac

Pose 16 Papyrus Pose 18 NPA Plast
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Tabell 1: Metoder for testing av plastposers mekaniske egenskaper 

Egenskap Metode/Standard Testbetingelser 

Tykkelsesprofil Tykkelsesmåling – 
Norners interne 
metode –M 730118 

Måling ved romtemperatur. Gjennomsnitt av 
tykkelsesprofil målt i μm.  

Slagstyrke Dart drop – I 
henhold til ISO 
7765-1 

Bestemmelse av slagenergien ved et fritt fallende lodd 
etter trappetrinnsmetode. En definert høyde på 0,66 m og 
diameter på slaghode på 38 mm. Ble testet i posenes brett. 

Rivestyrke Tear Resistance 
(Elmendorf) – I 
henhold til ISO 
6383/2 

Måler rivestyrke både i maskin- og tverretning, (MD og TD). 
6 paralleller er testet. Kraften er gitt i Newton (N).  

Punkteringsstyrke Puncture 
resistance – I 
henhold til ASTM 
D5748 

Testhastighet 250 mm/min. Sirkulær filmprøver, D=102 mm 
tatt ut fra avfallsposene. Måler maksimal kraft, total energi 
ved brudd og forlengelse som proben har forlenget filmen 
med.  
 

Strekkfasthet og 
bruddforlengelse 

Tensile Testing – I 
henhold til ISO 527-
3 

Temperatur 23°C, testhastighet: 500 mm/min. prøve: 
25*100 mm, avstand mellom prøvegripere, (L0); 50 mm. 5 
paralleller er testet. 
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5 Litteratur og tidligere studier 

Det har ikke blitt gjort noen omfattende studier på posenes tilstand i avfallssug, og det finnes heller ikke 
mye litteratur. 
 
I Sverige har det blitt gjennomført to studier som er av interesse for denne rapporten, og som er 
oppsummert i de neste delkapitlene.  
 

5.1 Stockholm: grønn plastpose for matavfall i avfallssug  

I 2013 gjennomførte Stockholms stad en test av grønne plastposer for matavfall som behandles i optiske 
sorteringsanlegg. Testen inkluderte matavfallsposer fra tre ulike innsamlingssystem; nedgravde løsninger, 
mobilt avfallssug og stasjonært avfallssug. Målgruppen for testen var cirka 2 800 husholdninger, som alle 
fikk tildelt «startpakker» med grønne plastposer, beholder for posen og informasjon om prosjektet. 
Husholdningene kildesorterte matavfall i de grønne plastposene, som ble kastet sammen med restavfallet. 
Studien viser at det er store forskjeller i avfallets kvalitet mellom de tre innsamlingssystemene. Kvaliteten 
på de grønne posene var mye bedre i de nedgravde løsningene sammenlignet med avfallssugene. En 
kompletterende undersøkelse viste imidlertid at mobile avfallssug med skruetank, i motsetning til anlegg 
med syklontank, ga omtrent samme resultater som posene i de nedgravde løsningene. Det skal bemerkes 
at det også ble delt ut hvite poser til restavfallet til abonnentene. Disse posene er noe tykkere 
sammenlignet med vanlige handleposer. Hensikten med dette var å redusere mengden poser som var 
skadet. 
 

Tabell 2: Spesifikasjon grønne posen, i Stockholm 

Påse   Tykkelse (μm)  Størrelse (cm) Antall poser per 
rull  

Grønn pose, nedgravd løsning   35  28 x 48 x 17  40  

Grønn pose, avfallssug  70  28 x 48 x 17  30  

Hvit pose, avfallssug   70  28 x 53 x 17  30  

 
I testperioden ble i 164 tonn fra mobilt avfallssug og 340 tonn fra stasjonært avfallssug levert til 
sorteringsanlegget. Cirka 12-16% av dette var matavfall som hadde blitt sortert ut i grønn pose. 
Funnene fra studien inkluderer:  

- Stasjonært avfallssug: 

o Avfallet var av dårlig kvalitet med mye løst avfall og poser som var skadet. Komprimeringen 

gjorde det vanskeligere å separere avfallet i sorteringsanlegget, noe som resulterte i at 

grønne poser ikke ble utsortert, samt at en del restavfall ble utsortert med de grønne 

posene. Et lavere komprimatortrykk, og dermed høyere hentefrekvens, forbedret 

kvaliteten noe, men det var ingen store forskjeller mellom tømming 2 dager i uken, 3 dager 

i uken eller 6 dager i uken. Utsorteringsgraden av de grønne posene i sorteringsanlegget 

var 70%. 

- Mobilt avfallssug 

o Kvaliteten på posene var bedre sammenlignet med stasjonært avfallssug ved at flere av 

posene var intakte. Samtidig var avfallet mer skadet/løst sammenlignet med avfallet fra de 

nedgravde løsningene. Det var lignende utfordringer i sorteringsanlegget som for avfallet 

fra stasjonært avfallssug. Avfallet fra de mobile avfallssugene med skruetank var av 

betydelig bedre kvalitet enn avfall fra mobile avfallssug med syklontank. 

Utsorteringsgraden av de grønne posene i sorteringsanlegget var 73%. 

Tilstanden på posene ble vurdert visuelt og rapporten gir derfor ingen kvantitativ vurdering av tilstanden. 
Hvor nøyaktig utsorteringen var i sorteringsanlegget ble ikke målt. 
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5.2 Stockholm - Brun papirpose for matavfall i mobilt avfallssug 

Hensikten med studien var å undersøke posens funksjon (den mekaniske holdbarheten og 
lukkemekanismen), hvor brukervennlig den var for innbyggerne samt hvordan den fungerte i det optiske 
sorteringsanlegget. Testen ble gjennomført i Stockholm med to typer papirposer fra Smedlund Miljøsystem. 
I rapporten refereres det også til tidligere tester av posen i avfallssugen i Eriksberg (Göteborg) samt Borås. 
 
Følgende poser ble testet:  

 Pose 1: 90 gram papir ”EcoComp extension” med en grafisk linje for brettingen 

 Pose 7: 70 gram papir ”EcoComp” uten grafisk linje for brettingen 

 

Tilstanden på posene i prøver fra det innsamlede avfallet ble vurdert. Kategoriene for vurdering er 
presentert i tabellen nedenfor. I parentes er fordelingen av posene i de ulike kvalitetskategoriene. De to 
posetypene er vurdert samlet. 
 

Tabell 3: Kategorier ved vurdering av kvalitet på brun papirpose, i parentes er fordelingen av posene i de ulike kvalitetskategoriene. 

Lukkemekanisme, 
hvordan posen 
oppbevarer matavfallet 

1 Bra (41%) 2 Ok/dårlig (14%) 3 Åpen (45%) 

Hull (i papiret) 1 Ingen/veldig små hull 
(75%) 

2 Middels store hull (ikke 
lekkasje) (10%) 

3 Store hull (15%) 

Fukt: 1 Tørr (16%) 2 Ganske fuktig (49%) 3 Gjennombløtt (35%) 

Lim på siden: 1 Intakt (74%) 2-3 Sluppet litt/mye (26%) 

Lim på bunn: 1 Intakt (69%) 2-3 Sluppet litt/mye (31%) 

 
Totalt 769 husholdninger ble invitert til å delta i studien. Av disse var 372 husholdninger med mobilt 
avfallssug (skruetank). Ingen av disse hadde kildesortering av matavfall tidligere. Husholdningene fikk 
informasjon i forkant samt en "startpakke" med 50 papirposer, en ventilerende beholder for posen etc. 
Cirka 96% av husholdningene tok imot sine startpakker og valgte dermed å delta i studien.  
 
I det optiske sorteringsanlegget sorteres 54% av de brune posene fra det mobile avfallssuget ut, og 
nøyaktigheten (dvs. andelen korrekt sortert) er 46%). Dette kan sammenlignes med de brune posene fra de 
nedgravde løsningene i testen, hvor 90% ble utsortert, og nøyaktigheten var 76%. Det var ingen større 

Brun papirpose.
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forskjeller i kvalitet mellom de ulike posetypene. Imidlertid viste de tykkere posene (90 gram) noe mindre 
tendens til hull i det mobile avfallssuget.  
 

5.3 Envac – «Generalprøve» på Fornebu 

I slutten av november 2017 gjennomførte Envac en test på det stasjonære avfallssuget på Fornebu. Testen 
ble utført som en ”generalprøve” for kommende test i regi av Avfall Norge. Posene som ble benyttet er 
tidligere anskaffet for test i samarbeid med Stockholm Stad. De er levert fra Papyrus AB, men produsent er 
Rullpack AB. Dette er samme pose som pose nr. 9 i posetesten i Bergen (se avsnitt 7.3). Posene ble fylt med 
kompostert bark som spesifisert i testprosedyre for Avfall Norge prosjektet, men istedenfor å tilsette vann, 
ble mengde økt til en gjennomsnittsvekt på ca. 1,5 kg (noe tyngre enn spesifisert i opplegget for Avfall 
Norge prosedyren). 
 
Posene ble testet på det stasjonære avfallssuget i Fornebu i to nedkast som ligger 1130 og 1290 meter fra 
terminalen. Dynamisk trykk lå stort sett i området 1250 - 1400 kPa, hvilket tilsvarer lufthastigheter mellom 
22 og 24 m/s. Ved siste tømming (DV 27:3) ble det brukt 4 vifter og lufthastighet på ca. 27 m/s. 
 

 
Figur 4: Kart over terminalen og nedkastene brukt i posetesten til Envac 
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Totalt 70 poser inngikk i testen. Posene ble kastet 10 om gangen i nedkast som lå 1130 meter fra 
terminalen. Her ble det gjort 5 tømminger. Til slutt ble 20 poser kastet i nedkastet som lå 1290 meter fra 
terminalen. Det var ikke noe annet avfall i nedkastene.  
 
Viftehastigheten ble innstilt på 80% (frekvensregulatorer) og det ble kjørt 3 vifter samtidig ved de 5 første 
tømmingene. Ved siste tømming ble det brukt 4 vifter. Sugetiden var 2-3 min for hver tømming. Når posene 
hadde ankommet terminalen ble de hentet ut fra syklonen over komprimatoren (som var satt ut av drift).  
 
Det ble også målt hastighet på avfallet (tid fra åpning til avfall i terminal): 

 Nedkast DV 9:6 (Avstand 1130 m) ≈ 10,9 m/s 

 Nedkast DV 27:3 (Avstand 1290 m) ≈ 17,2 m/s 
 
Testvilkårene ble justert noe ut fra resultatet av de enkelte tømmingene. I hovedsak gjaldt dette justeringer 
av lufthastighet og tømmetider i begynnelsen av testen.  
 
Testen ble gjennomført med noe høyere lufthastighet enn det man tilstreber ved vanlig drift. Dette skyldes 
at det er litt vanskeligere å suge relativt tunge og små poser som ikke er blandet med vanlige 
restavfallsposer. 
 
I flere av tømmingene fulgte det med løst bestikk som må ha ligget i rørene. Det er grunn til å tro at 
bestikket har forårsaket noen av skadene på posene. 
 
Posene ble vurdert samme kategorisering som er beskrevet i metodekapitlet (se også prosedyren for 
posetest i Vedlegg I).  
 

Tabell 4: Resultat av posetesten på Fornebu av Envac 

Kategori Andel 

Kategori 1 – Hele og intakte poser 66% 

Kategori 2 – Skadet med alt innhold igjen i posen 29% 

Kategori 3 – Skadet – noe avfall borte 4% 

Kategori 4 – Total skade – alt/mye avfall borte 0% 

SUM 100% 

 
Dette betyr at 94% av posene hadde akseptabel kvalitet (kategori 1 og 2). Dette er et ganske annerledes 
resultat sammenlignet med hvordan samme pose presterte i posetesten i Bergen. Der var kun 22% av 
posene med matavfall av akseptabel kvalitet (se mer om posetesten i Bergen i kapittel 7). En bidragende 
årsak til at posen presterer så ulike i de to testene kan være at ulike personer gjennomførte testen, og at 
posene derfor blitt kategorisert noe forskjellig (se mer om feilkilder i kapittel 7.5).  
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6 Posetesten i Tromsø  

Dette kapitlet oppsummerer resultatene fra posetesten i Tromsø i april 2017. Informasjonen er hentet fra 
et notat fra Hjellnes Consult ved Kristin Hovland, datert 07.07.2017, som oppsummerer resultatene av 
Tromsøtesten. Rådata fra testen presenteres i vedlegg III. 
 

6.1 Avfallssuget i Tromsø  

Innstillingene på anlegget var som ved normal kjøring. Dette er likevel med noe høyere undertrykk enn hva 
anlegget er dimensjonert for. Avfallet ble som tidligere nevnt kastet i et nedkast cirka 2,6 km fra 
mottakshallen. Sammenlignet med andre lignende avfallssug innebærer dette at sugeavstandet er langt). 
Rørsystemet i avfallssuget er konstruert av ulike rørdimensjoner (rør med diameter på enten 400 mm, 450 
mm eller 500 mm), noe som medfører relativt høye sugehastigheter i deler av anlegget. Dette innebærer 
også at hastigheten vil variere i ulike deler av rørlengden. 
 

 
Figur 5: Tromsø-testen: Kart av strekningen som posene ble kjørt gjennom bossnettet (ca. 2 600 meter). 

 

6.2 Testposene i Tromsø 

Tre typer av plastposer ble testet i Tromsø: 

 Pose A – Jansoc (rosa) - Tykkelse 110 μ (samme som pose nr. 17 i Bergenstesten) 

 Pose B – Petroplast (hvit) – tykkelse uskjent 

 Pose C – BIR (oransje) – Størrelse 26/13 x 59 cm, tykkelse:60 μ (samme som pose nr. 6 i 
Bergenstesten) 

 
Posene ble knytt godt igjen med dobbelknute. Pose A var av så tykk plast at det gjorde den vanskelig å 
knyte posen ordentlig sammen. For å unngå at alle disse posene gikk opp i knuten, ble disse forseglet ved 
bruk av strips. 



Rapport multiconsult.no 

Kravspesifikasjon for poser til avfallssug 6 Posetesten i Tromsø 

 

20170092-00-RIM-RAP-001  27. september 2018 / 02  Side 22 av 56 

6.3 Metode og gjennomføring 

Posene ble pakket med ordinært papiravfall fra abonnenter og kjørt gjennom anlegget fra et nedkast ca. 
2.6 km fra mottakshallen. For hver av de tre posetypene ble 50 poser pakket med tørt ordinært papiravfall 
og 50 poser med ordinært papiravfall som ble blandet med 1 liter vann og latt stå over natt før testing for å 
simulere matavfall. 
 
Ved gjennomføring av testen var det ikke noe annet avfall i systemet. Posene ble derfor kun utsatt for de 
andre testposene og utformingen i anlegget.  
 
Posene ble kategorisert i henhold til prosedyren for posetesting som fremgår av vedlegg I.  
 

6.4 Resultater 

Ved gjennomgang av de tre posetypene som ble testet i anlegget, ble det registrert veldig få poser som var 
kommet gjennom anlegget med alt innhold intakt i posen (figur 6).   
For pose C var alle posene totalt skadet og alt avfallet var kommet ut av posen. For pose A og B var det 
henholdsvis 29 og 13 prosent som enten var helt intakte eller kun hadde små skader som ikke førte til at 
avfall kom ut av posen. 
  

 
Figur 6: Tromsø-testen: Vurdering av posenes tilstand etter test i avfallssug på 2,6 km med papiravfall. 

 
Forskjellene mellom posene med «matavfall» og posene med papir var ikke entydige; av pose A var nesten 
70% av de «godkjente» posene (kategori 1 og 2) poser som inneholdt papiravfall, og 30% «matavfall». Av 
pose B var det noe større andel av de godkjente posene som inneholdt «matavfall», nærmere 60%. 
 
 
Kategoriene som ble vurdert var følgende:  

 Ødelagt knute 

 Revning i skjøt eller sveis på posen 

 Hull, stikk eller rifter i selve posekroppen 

 En kombinasjon av de ovenfor 
 
For alle de tre posetypene var det primært hull, stikk og rifter i selve posekroppen som var årsaken til at 
avfallet kom ut av posen. For pose B og C var det også noen knuter som hadde løsnet, henholdsvis 2 og 12 
prosent, og for pose C hadde skjøten/sveisen revnet på 2 prosent av posene. Pose A hadde som tidligere 
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nevnt ikke knute men strips4. Andelen poser med ulike skader er beregnet ut i fra antallet poser som hadde 

en form for skade. Hele og intakte poser er ikke tatt med. 
 

 
Figur 7: Tromsø-testen: Type skade på posene etter test i avfallssug med papiravfall og «matavfall». 

  

                                                           
4 Ettersom alle posene av Pose A krevde strips hadde man også kunnet definert alle som «ødelagt knute». I Bergenstesten, som presenteres i kapittel 7, har slike feil blitt 

kategorisert slik.  
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7 Posetesten i Bergen 

Rådata fra testen finnes i vedlegg VI. 

7.1  Avfallssuget i Bergen 

I testen ble det benyttet fem nedkast med klaffventil som stod samme sted. Nedkastene ble fylt opp 
tilsvarende «høyt nivå» og tømt fortløpende. Innstillingene på anlegget var som ved normal drift, dvs. 4 
vifter og lufthastighet på 16 m/s. 

 
 

 
Figur 8: Bergens-testen: Kart av strekningen som posene ble kjørt gjennom bossnettet (ca. 1 370 meter). 

 

7.2 Testposene i Bergen 

Etter forespørsel til produsenter og leverandører av poser ble det til slutt samlet inn 20 ulike posetyper som 
ble testet i Bergen, se tabellen nedenfor. To av posene var i papir, resten i plast.  
 

Tabell 5: Spesifikasjon av de 20 posene som ble testet i Bergen 

Nr. Leverandør Material Størrelse Farge Kommentar 

1 Stenqvist LDPE, 
jomfruelig 

26/15 x 59 cm 
 
60 μ 

Grønn I testen ble disse sprayet med 
blå spray for å kunne skille dem 
fra andre grønne poser. 

2 Stenqvist LDPE, 
jomfruelig 

26/15 x 59 cm 
 
40 μ 

Grønn I testen ble disse sprayet med 
blå spray for å kunne skille dem 
fra andre grønne poser. 

3 Stenqvist LDPE, 
resirkulert 50-
60%  

26/15 x 59 cm 
 
60 μ 

Mørkegrønn  

4 Stenqvist LDPE, 
resirkulert 50-
60% 

26/15 x 59 cm 
 
40 μ 

Grønn I testen ble disse sprayet med 
rød spray for å kunne skille dem 
fra andre grønne poser. 

5 Stenqvist LDPE, 
resirkulert 50-
60% 

42 x 40 cm 
 
63 μ 

Grønn med 
hvit «string» 
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Nr. Leverandør Material Størrelse Farge Kommentar 

6 Scanlux 50% jomfruelig 
50% resirkulert 

26/13 x 59 cm 
 
60 μ 

Oransje Står BIR på posene. 

7 Scanlux 100% 
resirkulert 

26/13 x 59 cm 
 
40 μ 

Oransje I testen ble disse sprayet med 
blå spray for å kunne skille dem 
fra andre oransje poser. 

8 Scanlux 100% 
resirkulert 

26/13 x 59 cm 
 
30 μ 

Oransje I testen ble disse sprayet med 
hvit spray for å kunne skille dem 
fra andre oransje poser. 

9 Envac 
Optibag 

[Info ikke 
mottatt] 

70 μ Grønn Det står bl.a. Envac Optibag på 
posene pluss matavfall på 
arabiske.  

10 Hallmaker 
Plast 

LDPE, 
jomfruelig 

40 x 70 cm  
 
65 μ 

Transparent Det ble brukt strips for å lukke 
posene.  

11 Rullpack AB LDPE, 
jomfruelig 

26/17x59 cm 
 
70 μ 

Rød 
(semi-
transparent) 

 

12 Total 
Packaging 

LDPE  
(50 % 
resirkulert, 
1,5% 
fargematerialer) 
 

26/17x59 cm 
 
60 μ 

Oransje 
(semi-
transparent) 

 

13 EnviroPac LLDPE, 
jomfruelig 
Ca. 5% 
farge/tilsatser 

26/17x59 cm 
 
70 μ 

Grønn 
(semi-
transparent) 

 

14 EnviroPac LDPE/LLDPE, 
50% resirkulert 
Inkl. 2% 
fargematerialer 

26/17x59 cm 
 
70 μ 

Gul 
(semi-
transparent) 

 

15 Total 
Packaging 

LDPE, 
jomfruelig 

26/17x59 cm 
 
70 μ 

Hvit  

16 Papyrus LLDPE, 
jomfruelig 

26/17x59 cm 
 
70 μ 

Sort  

17 Jonsac AB LDPE,  
100% jomfruelig 

110 μ Rosa Det ble brukt strips for å lukke 
posene. 

18 NPA Plast LDPE, hvorav 
63% er 
resirkulert og 
7% er 
fargematerialer 

32 μ Grønn Det står «Matavfall» på posene. 

19 Total 
Packaging 

Papir 20x15x36 cm 
 
90g/m2 

Brun med 
grønn prikker 

 

20 Total 
Packaging 

Papir 20x15x36 cm 
 
90g/m2 

Brun  
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7.3 Metode og gjennomføring 

Metoden for posetesten i Bergen er basert på prosedyre for posetest til avfallssug (ref. Vedlegg I). 
 
I posetesten i Bergen ble 20 posetyper (18 av plast og 2 av papir) testet ved å kjøre dem gjennom et 
stasjonært avfallssug. Selve posene til testen ble samlet inn av prosjektgruppen, som henvendte seg til flere 
produsenter for å få poser til testing.  
 
Posene ble testet med to typer innhold; plastemballasje og «matavfall». Hver pose med «matavfall» 
inneholdt 1 kg bark blandet med 0,3 liter vann i henhold til prosedyren for posetest. Det ble imidlertid 
benyttet en annen type bark, av typen kompoststrø som er mye finere (0-15 mm) sammenlignet med den 
typen bark som er spesifisert i prosedyren (dekkbark). Papirposene ble kun testet med «matavfall».  
 
Omtrent 100 poser av hver posetype ble fylt med henholdsvis plastemballasje og matavfall (altså ca. 50 av 
hver) og kjørt i puljer gjennom anlegget fra utvalgte ventiler. Før testposene ble kjørt gjennom avfallssuget 
ble anlegget tømt for det avfall som allerede var der fra før, slik at testposene ble kjørt gjennom et tomt 
anlegg.  
 
Posene ble så samlet opp i containere som ble tømt i hallen hvor sorteringen foregikk.  
 

 
 
Posene ble sortert i kvalitetskategoriene nevnt i metodekapitlet. 

 

  

Testposer som blitt kjørt gjennom avfallsanlegget som 
skal sorteres og kategoriseres.
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7.4 Resultater 

Posene som hadde blitt kjørt gjennom avfallssuget hadde klart seg i varierende grad. Figuren 
nedenfor viser andelen poser per kategori. 

 
Figur 9: Bergens-testen - Samlet resultat av posekvaliteten i Bergenstesten 
 
 
Figuren på neste side viser kvaliteten på posene etter at de blitt kjørt gjennom avfallssuget, fordelt 
mellom posetyper. Som det fremgår av tabellen har pose nr. 11 Rullpack AB klart seg best, hvor 
92% av posene har klart seg bra, hvis man ser på kategori 1 og 2. Nest best er pose nr. 17 Jonsac 
AB hvor 78% av posene er i kategori 1 eller 2, fulgt av nr. 15 Total Packaging med 69%.  
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Figur 10: Bergens-testen - Kvalitet på posene etter at de blitt kjørt gjennom avfallssuget, fordelt på type plastpose og kvalitetskategori. 
 
I figuren ovenfor er resultatene for posene med «matavfall» og plastemballasje slått sammen for 
de respektive posetype. Hvis man kun ser på posene med matavfall var de tre beste posetypene 
følgende. Prosenttallet viser hvor stor andel av posene som var i kategori 1 og 2:  

1) Nr. 15 Total Packaging (hvit) - 96%  

2) Nr. 11 Rullpack AB (rød) - 94%  

3) Nr. 13 Enviropac (grønn) - 73% 

For posene med plastemballasje var de tre beste posetypene:  
1) Nr. 17 Jonsac (rosa) - 100%  

2) Nr. 11 Rullpack AB (rød) - 90%  

3) Nr. 5 Stenqvist (mørkegrønn med hvit «string») - 63%   
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Mesteparten av skadene på posene skyldes hull, som figuren nedenfor viser. Figuren viser 
fordelingen mellom typer av skader innen én kategoritype, for kategori 2, 3 og 4.  
 

 
Figur 11: Bergens-testen - Fordelingen av type skader for kategori 2, kategori 3 respektive kategori 4. 
 
For to av posetypene ble det brukt strips for å kunne lukke posene.  
 
Dette gjelder posetypene:  

- Pose 10 Hallmaker Plast – Posen hadde ingen hanker å knyte med.  

- Pose 17 Jonsac AB – Posen var for vanskelig å knyte fordi den var så kraftig.  

Alle skader som har blitt registrert på disse posene har derfor konsekvent også blitt kategorisert 
som «Feil på knute».  
 
Skadene på de to papirposene (nr 19 og 20) skyldes i stor grad at lukkemekanismen ikke fungerte 
godt nok. Dette gjorde at posene åpnet seg og innholdet rant ut. Denne feilen har blitt registrert 
som «feil på knute». Papirposene hadde i stort sett ingen hull eller andre skader.  
 
Mange av posene i kategoriene som har med «Feil på knute» å gjøre er derfor poser med strips 
eller dårlig lukkemekanisme. Dette fremgår av figuren nedenfor, hvor resultatene for respektive 
poser er presentert noe annerledes. Alle typer skader som har å gjøre med designen på posen, 
dvs. feil på skjøt/sveis eller knute, har blitt slått sammen i kategorien «Designfeil».   
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Figur 12: Bergens-testen: Kvalitet på posene, fordelt på poser av godkjent kvalitet (kategori 1 og 2), poser med designfeil samt poser med skader. 
 

Prestasjonen til posene ble påvirket av om de inneholdt «matavfall» eller plastemballasje. Dette vises i figur 

13 på neste side, hvor andelen godkjente poser per posetype og innehold er presentert. Hvis andelen 

godkjente poser var 0 % er det ingen markering i figuren5.  Generelt klarte poser som innehold matavfall 

seg bedre enn poser som inneholdt plast. Merk at «matavfall» i dette forsøket var bark og vann og ikke 

reelt matavfall. 

                                                           
5 Dette gjelder pose nr. 7 og 8 for plastemballasje, nr. 10 for matavfall og nr. 18 for både matavfall og plastemballasje. Pose nr. 19 og 20 ble kun testet på matavfall.  
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Figur 13: Bergens-testen: Andelen godkjente poser (kategori 1 og 2) fordelt på "matavfall" (kompoststrø med vann) og plastemballasje. 

 

De to punktdiagrammene nedenfor viser forholdet mellom tykkelsen på plastposene og andelen godkjente 

poser. Av de 18 posetypene hadde 11 en tykkelse på 60-70 µ.  

Begge diagrammene viser at det finnes en svak korrelasjon av at høyere tykkelse gir høyere andel 

godkjente poser. Det er imidlertid en stor usikkerhet i tallene.  

Figur 14 nedenfor viser andelen godkjente plastposer med matavfall og tykkelsen på posene. Resultatet 

viser en korrelasjon, men ligningen (y=0,0083x – 0,0222) forklarer kun 25% av resultatene (R2 = 0,2464). 

 

Figur 14: Bergens-testen: Forhold mellom tykkelsen på plastposene og andelen godkjente poser med matavfall 

 
Forklaringsgraden for andelen godkjente plastposer med plastemballasje (figur 15) er høyere, ca. 50%. 
Dette innebær fremdeles at korrelasjonen er usikker.  
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Figur 15: Bergens-testen: Forhold mellom tykkelsen på plastposene og andelen godkjente poser med plastemballasje 

 

7.5 Mulige feilkilder 

 

«Matavfallets» konsistens 
Den typen av bark som ble brukt for å simulere matavfall var veldig lite grov og også ganske tørr, hvilket 
gjorde at innholdet i mange poser lignet mer på tørr jord. Dette betyr at det på mange poser var 
tilstrekkelig med små hull (20 mm) for at innholdet skulle renne ut. Som en konsekvens av dette har 
sannsynligvis flere poser som inneholdt matavfall blitt kategorisert som kategori 3 og ikke kategori 2, noe 
de kanskje hadde blitt hvis innholdet hadde vært vanlig matavfall. Samtidig er vanlig matavfall mindre 
homogen enn barken, og inneholder eksempelvis bein og lignende som vil kunne bidratt til flere skader på 
posene.  
 
Feil ved kategorisering  
Hvilken kategori den enkelte posen skulle sorteres i var ikke alltid tydelig og det ble derfor brukt en del 
skjønn ved kategorisering av poser. Under den første grovsorteringen i de fire kategoriene var det flere som 
deltok i sorteringen. Dette gjorde at poser med tilsvarende skader kunne havne i forskjellige kategorier. Det 
ble derfor gjort en kvalitetssikring av sorteringen, hvor det var færre som hadde ansvar for selve 
kategoriseringen, for å sørge for at posene ble kategorisert på samme måte.   
 
Noen poser hadde svært store hull, men hadde allikevel beholdt store deler av innholdet. Dette gjaldt 
spesielt noen posetyper hvor posene hadde revnet ved bretten, som eksemplet på bildet på neste side.  
 
Dette problemet gjaldt i varierende grad for poser med «matavfall» av blant annet følgende posetyper: 

- Pose 02 Stenqvist, mørkegrønn med hvit spray 

- Pose 09 Envac Optipag, grønn 

- Pose 13 Enviropac, grønn 

- Pose 14 Enviropac, gul 

- Pose 17 Jonsac AB, rosa 
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Utvidede skader under sortering 
Det er mulig at noen få av posene fikk utvidede skader i forbindelse med sorteringen f.eks. hvis posen ble 
kastet fra en haug til en annen. Dette antas imidlertid ikke å ha hatt noen signifikant påvirkning på 
resultatet, ettersom en eventuell utvidelse mest sannsynlig ikke vært i et omfang som innebærer at posen 
ble kategorisert i feil kategori. Dette er også en betydelig mindre påvirkning enn det posen vil utsettes for i 
komprimering og transport etter avfallssuget. 
 
 
Vanskelig å skille mellom posetyper 
Siden flere av de 20 posetypene som ble testet hadde samme farge, har det blitt noen feilsorteringer som 
går på posetype. Dette synes f.eks. på de tre oransje posetypene fra Scanlux. På pose nr. 8 er det registrert 
syv poser for mye, samtidig som det manglet flere poser av pose nr. 6 og 7, som utseendemessig så veldig 
like ut. Dette gjør sammenligningen av resultatene mellom pose nr. 6, 7 og 8 mer usikker.  
  

Pose 17 Jonsac AB - Poser med store hull men med det 
meste av innholdet er til tross for det igjen i posen.
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8 Posetesten i Bærum 

8.1 Bakgrunn  

Bærum kommune ønsker å innføre kildesortering av matavfall for de abonnenter som har avfallssug. Dette 
skal skje i eksisterende avfallsanlegg uten endringer i infrastrukturen, dvs. det skal være samme antall 
nedkast som det er i dag.  
 
De fleste steder har i dag tre nedkast hvor avfallet kastes på følgende måte:  

 Nedkast 1) Restavfall. Matavfall kastes i dag i restavfallet. Avfallet kastes i handleposer. 

 Nedkast 2) Plastemballasje. Avfallet kastes i handleposer. 

 Nedkast 3) Papp, papir og kartong. Avfallet kastes løst. 

 

Innføring av kildesortering av matavfall i dette systemet vil kunne gjøres på forskjellige måter. Ett av de mer 

aktuelle alternativene er at matavfallsposene kastets i samme nedkast som restavfallet. Denne løsningen 

blir i så fall avhengig av at matavfallet sorteres ut i et optisk sorteringsanlegg, og at posene er av 

tilstrekkelig god kvalitet til at det optiske sorteringsanlegget skal kunne sortere dem på riktig måte.  

Hvis man innfører optisk sortering av matavfall på denne måten, vil det kunne være interessant for Bærum 

kommune å også flytte plastemballasjen til nedkastet for restavfallet. Både matavfall og plast kan deretter 

sorteres ut i det optiske sorteringsanlegget, slik det gjøres blant annet i Oslo i dag. Dette er interessant 

fordi løsningen hadde frigjort to nedkast og muliggjort for en bedre utnyttelse av volumkapasiteten i 

nedkastene.  

Hensikten med testen var å se hvor god tilstand posene med kildesortert avfall (matavfall og 
plastemballasje) hadde etter at de har blitt transportert gjennom avfallssuget sammen med restavfall. 
Ambisjonen har derfor vært å så langt det lar seg gjøre etterligne måten abonnenten kaster 
husholdningsavfallet på. 
 

8.2 Avfallssuget i Bærum  

Avfallssuget på Fornebu er et stasjonært avfallssug som driftes av Envac på oppdrag av Bærum kommune.  
I posetesten ble to nedkast-grupper valgt ut for testing. Nedkast 1 hadde en avstand fra terminalen på ca. 
250 meter. Nedkast 2 lå ca. 1300 meter fra terminalen. Posene ble sugd gjennom røret med et dynamisk 
trykk på 1100 kPa. Med en rørdiameter på 400 mm tilsvarer dette en hastighet på ca. 18m/s. 
 

 
Figur 16: Bærums-testen - Kart av strekningene som posene ble kjørt gjennom.  
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Tre nedkast på samme sted ble fylt helt, og så tømt når de var fulle. Dette ble gjort noen ganger til alt avfall 
var igjennom.  
 

8.3 Testposene i Bærum 

Det ble totalt testet fire ulike poser av plast i testen. Posene ble valgt ut basert på resultatene fra 
posetesten i Bergen. Poser som ble til overs i Bergens-testen ble sendt over av BIR til Bærum kommune. 
Rullpack og Total Packaging ble i tillegg spurt om de kunne sende over flere poser til testing. Total 
Packaging sendte over flere av samme type som nr. 15 i Bergen-testen, men i andre farger. Disse ble brukt i 
testen i Bærum. Rullpack ble spurt om de kunne sende flere poser av nr. 11 som ble testet i Bergen. Posene 
de leverte var imidlertid annerledes og har derfor blitt testet som en egen posetype.  Tre av fire posetyper 
har derfor blitt testet i Bergen tidligere. 
 

Tabell 6: Spesifikasjon av de 4 posetypene som ble testet i Bærum 

ID Leverand
ør 

Material Størrelse Farge Avfallstype i test Kommentar 

A Rullpack LDPE, 
jomfruelig  

26/17x59 cm 
70 μ 
 

Rød, 
semitransparent 

Matavfall Samme som pose nr. 
11 i posetesten i 
Bergen. 

B Total 
Packagin
g 

LDPE, 
jomfruelig 

26+14x57 mm 
70 μ 

Oransje Matavfall Samme som pose nr. 
15 i posetesten i 
Bergen. (Posen var hvit 
i Bergen) 

C Stenqvist LDPE, 
resirkulert 
50-60% 

42 x 40 cm 
63 μ 
 

Grønn med 
«hvit string» 

Plastemballasje Samme som pose nr. 5 
i posetesten i Bergen. 

D Rullpack LDPE, 
jomfruelig 

26/14x57cm 
70 μ 

Blå Matavfall, 
plastemballasje 

Ikke testet tidligere 

 

8.4 Metode og gjennomføring  

8.4.1 Avfall til testen 

Avfall fra dypoppsamlere fra noen utvalgte steder i Bærum ble brukt i testen. Restavfallsposene ble brukt 
som de var, mens matavfallet og plastemballasjen manuelt ble overført til testposene. For matavfallet 
prøvde man å overføre avfallet fra en pose over til en annen, for å speile fyllingsgraden i posen. Testposene 
var imidlertid noe større så de ble fylt med i snitt litt over én matavfallspose. De fleste posene veide til slutt 
anslagsvis 1,5-2,5 kilo.  
 
Posene med plastemballasje ble fylt helt siden det antas at abonnentene i større grad fyller posene hele før 
de kaster dem.  
 
Det ble etterstrebet å holde proporsjonene mellom restavfall, matavfall og plastemballasje så naturlige som 
mulig. I prøvene med plastemballasje har andelen vært cirka 4 vektprosent, mens matavfallet har vært 
rundt 30 vektprosent. Totalt ble det testet cirka 30 kg plastemballasje, 400 kg matavfall og cirka 900 kg 
restavfall.  
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8.4.2 Antall poser 

Totalt ble 360 poser av fire ulike posetyper av plast testen.  
 

Tabell 7: Bærums-testen: Antall poser testet i Bærum, fordelt på posetyper 

Pose Matavfall Plastemballasje SUM 

Pose A – Rullpack 80 0 80 

Pose B – Total packaging 120 0 120 

Pose C – Stenqvist  0 40 40 

Pose C - Rullpack 80 40 120 

SUM 280 80 360 

 

8.4.3 Gjennomføring 

Testen i Bærum besto av fire prøver, slik som vist i tabell 8 og 9 nedenfor. Prøvene var fordelt på denne 
måten for å kunne se om det var forskjell hvilket nedkast posene ble kastet i, samt om det var noen 
forskjeller i kvaliteten i prøvene med plastemballasje sammenlignet med de uten.  
 

Tabell 8: Bærums-testen: Test av poser med henholdsvis matavfall og plastemballasje 

Antall poser Nedkast 1 Nedkast 2 

  Mat Plast Mat Plast 

Pose A - Rullpack 20 - 20 - 

Pose B - Total packaging 30 - 30 - 

Pose C - Stenqvist - 20 - 20 

Pose D - Rullpack 20 20 20 20 

SUM 70 40 70 40 

Prøve: Prøve 1.1 Prøve 1.2 

 

Tabell 9: Bærums-testen: Test av poser med matavfall 

Antall poser Nedkast 1 Nedkast 2 

  Mat Plast Mat Plast 

Pose A - Rullpack 20 - 20 - 

Pose B -Total packaging 30 - 30 - 

Pose D – Rullpack 20 - 20 - 

SUM 70 - 70 - 

Prøve: Prøve 2.1 Prøve 2.2 

 
 
Avfallet ble jevnt fordelt mellom posetyper og avfallstype og kastet i nedkastene. Anlegget måtte kjøres 
flere ganger for å få kastet hele prøven. Når en prøve hadde blitt kjørt igjennom avfallssuget ble testposene 
sortert ut fra prøven i containeren. Testposene ble lagt til siden og analysert dagen etterpå. Restavfallet fra 
prøven ble skyvet lengst bak i containeren slik at det ikke skulle blandes sammen med neste prøve.  
Denne prosedyren ble gjort for alle fire prøver. Prøvene ble kastet i følgende rekkefølge:  

1) Prøve 1.1 
2) Prøve 2.1 
3) Prøve 1.2 
4) Prøve 2.2 

 
Analysen av testposene ble gjort på samme måte som for testen i Tromsø og Bergen (se kategorier i 
vedlegg I).  
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8.5 Resultater 

Etter at alle fire prøver et kjørt igjennom anlegget hadde 345 poser blitt utsortert. Totalt 15 poser manglet. 
Noen av prøvene manglet poser, og andre hadde for mange, som tabellen under viser. Dette tyder på at 
sugningstiden ikke var tilstrekkelig, slik at suget ikke var helt tomt før neste prøve ble kastet. Størst svinn 
var det i prøve 1.2 der det manglet det 18 poser. Noen av disse dykket opp i prøve 2.2, men hvilke av 
posene dette var er umulig å si. Cirka 10% av posene i prøve 2.2 er altså poser fra prøve 1.2. Begge disse 
prøvene ble kastet i nedkast 2 (1300 meter fra terminalen).  
 

Tabell 10: Bærums-testen: Forskjell i antall poser i prøven og antall poser som ble registrert i prøven etter avfallssug. 

  Prøve 1.1 Prøve 2.1 Prøve 1.2 Prøve 2.2 Sum 

Pose A -3 +1 -6 +4 -4 

Pose B -1 0 -4 -1 -6 

Pose C 0 N/A -1 N/A -1 

Pose D - mat 0 -1 -7 +4 -4 

Pose D - plast 0 N/A 0 N/A 0 

SUM -4 0 -18 +7 -15 

 
 
Figur 17 nedenfor viser resultatet for testposene med plastemballasje.  
 

 
Figur 17: Bærums-testen: Andelen poser av godkjent kvalitet (kategori 1 og 2) av testposene med plastemballasje.  

 
 
Begge poser holder bedre i nedkast 1, som er kun 250 meter fra terminalen, sammenlignet med nedkast 2 
som er 1300 meter fra terminalen. Mens pose D – Rullpack er best i nedkast 1, er det motsatt forhold i 
nedkast 2. Resultet antyder at pose C har mindre problemer med rørlengden sammenlignet med Rullpack 
D.  
 
I neste 18 på neste side presenteres resultatet for testposene med matavfall. Over 90% av posene av pose 
A og B har godkjent kvalitet i begge nedkast. Pose D påvirkes også her rørlengden i avfallssuget.  
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Figur 18: Bærums-testen: Andelen poser av godkjent kvalitet (kategori 1 og 2) av testposene med matavfall 

 
 
Resultatene viser ikke noen konsekvent forskjell i kvalitet mellom matavfallsposer som ble kastet alene 
(prøve 2.1 og 2.2) eller sammen med poser for plastemballasje (prøve 1.1 og 1.2).   
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9 Laboratorietest av Norner 

Prosjektgruppen sendte fem av posene som ble testet i Bergen til laboratorium for videre testing.  
 
Disse var 

 Nr. 5 Stenqvist (grønn med hvit «string») 

 Nr. 11 Rullpack (rød, semitransparent) 

 Nr. 12 Total Packaging (oransje, semitransparent) 

 Nr. 15 Total Packaging (hvit) 

 Nr. 16 Papurys (sort) 
 
Posene ble testet på:  

 Slagstyrke i brett 

 Rivestyrke 

 Punkteringsstyrke 

 Strekkfasthet og bruddforlengelse 
 
I tillegg ble posenes tykkelse målt. Tykkelsen som laboratoriet målte overensstemte med informasjonen 
poseleverandørene hadde gitt om posenes tykkelse (se tabell i avsnitt 7.2 Testposene i Bergen). 
 

9.1 Slagstyrke i brett 

Figuren nedenfor viser testresultatene på posenes slagstyrke i brett. Søylene viser posenes målte slagstyrke 
i laboratorietesten. Prikkene viser andelen poser av godkjent kvalitet (kategori 1 og 2) med enten 
«matavfall» eller plastemballasje som innehold. Den sorte linjen viser det gjennomsnittlige resultatet for 
posetypene i Bergenstesten. Pose nr. 11 tåler mest, mens pose nr. 12 tåler minst. Basert på figuren ser det 
ut som det er en korrelasjon mellom posetypens slagstyrke og hvor godt den presterte i Bergenstesten. 

 

 
Figur 19: Laboratorietest av Norner: Slagstyrke i brett (gram) og andel godkjente poser i Bergenstesten (%). 
 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Pose nr. 5 Pose nr. 11 Pose nr. 12 Pose nr. 15 Pose nr. 16

A
n

d
el p

o
ser av go

d
kjen

t kvalitet (B
ergen

)

Sl
ag

st
yr

ke
 i 

b
re

tt

Slagstyrke i brett (gram) Plastemballasje (%) "Matavfall" (%) Snitt i Bergen (%)



Rapport multiconsult.no 

Kravspesifikasjon for poser til avfallssug 9 Laboratorietest av Norner 

 

20170092-00-RIM-RAP-001  27. september 2018 / 02  Side 40 av 56 

9.2 Rivestyrke 

Figuren nedenfor viser posenes rivestyrke, både i maskinretning (MR) og tverretning (TR). Rivestyrken i 
tverretning krever mer kraft sammenlignet med rivestyrken for maskinretning for alle posene. Pose nr. 16 
har best rivestyrke både i maskinretning og tverretning. Pose nr. 5 har nest best rivestyrke, men forskjellen 
mellom maskinretning og tverretning er mye større sammenlignet med pose nr. 16. Pose nr. 11 har minst 
forskjell mellom rivestyrken i maskinretning og tverretning. Det kan ikke observeres noen tydelig 
sammenheng mellom rivestyrken og posenes prestasjon. 
 

 
Figur 20: Laboratorietest av Norner: Rivestyrke i maskinretning og tverretning (Newton) og andel godkjente poser i Bergenstesten (%). 

 

9.3 Punkteringsstyrke 

Figur 21 viser punkteringsstyrken (maksimal kraft) for de ulike posene. Pose nr. 11 har best 

punkteringsstyrke mens pose nr. 5 har dårligst. Det er ingen åpenbar korrelasjon mellom 

punkteringsstyrken og hvor godt posene presterte i Bergenstesten.  

 

Figur 21: Laboratorietest av Norner: Punkteringsstyrke (Newton) og andel godkjente poser i Bergenstesten (%). 
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9.4 Strekkfasthet og bruddforlengelse 

Figur 22 viser resultatene for posenes strekkfasthet. Pose nr. 11 har best strekkfasthet både i maskinretning 
og tverretning, fulgt av pose nr. 16. Pose nr. 5 har dårligst strekkfasthet. Ingen av posene har noen større 
forskjeller i strekkfastheten i tverretning sammenlignet med maskinretning. Det er ingen åpenbar 
korrelasjon mellom strekkfastheten og hvor godt posene presterte i Bergenstesten. 

 

 
Figur 22: Laboratorietest av Norner: Strekkfasthet i maskinretning og tverretning (MPa) og andel godkjente poser i Bergenstesten (%). 
 
Bruddforlengelsen forteller om hvor mye lenger posen blir når den har blitt strukket til brudd. 
Laboratorietestene viser at posene blir prosentvis sett lenger i tverretning sammenlignet med 
maskinretning. Det er ingen større forskjeller mellom posene i prosentvis bruddforlengelse, og ingen tydelig 
korrelasjon enten med resultatene fra posetesten i Bergen, eller strekkfastheten til posen. 
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10 Diskusjon og konklusjon 

Dette kapitlet diskuterer resultatene som presentert i foregående kapitler og prøver å trekke noen 

konklusjoner.   

10.1 Avfallssammensetningen i nedkastet 

Det er gjennomført få tester på poser i avfallssug. Tidligere studier gjort i Stockholm har kun testet noen få 

posetyper av gangen, og fokus har vært å se på hvordan posen klarer seg fra det at abonnenten skal bruke 

den, til den skal behandles i behandlingsanlegg. Testene som har blitt gjort i forbindelse med denne 

rapporten har variert i omfang og utforming, noe som ser ut til påvirke resultatene hvis man sammenligner 

resultatene fra de posene som har vært med i minst to tester. 

Det ser ut som posene påvirkes svært mye av hvordan avfall de kastes sammen med. Dette har vi noen 

eksempler på:  

- Pose nr. 5 fra Bergenstesten var én av posene som ble testet i Bærum. I Bærum ble den testet med 

plastemballasje. Av de posene som ble kastet i nedkastet som lå 1300 meter fra terminalen, klarte 

seg 89% bra. I Bergen var tilsvarende tall 63%. En mulig forklaring kan være at andelen 

plastemballasje i Bergenstesten var svært høy, siden omtrent halvparten av posene var fylt med 

plastemballasje. I Bærumstesten ble posene med plastemballasje kastet med restavfallsposer og 

poser med kildesortert matavfall. Plastemballasje har ofte skarpe kanter, noe som kan ha bidratt i 

større grad i Bergen til å punktere posene. Laboratorietesten av Norner viser også at pose nr. 5 

hadde dårligst punkteringsstyrke sammenlignet med de andre fire posene som ble testet.  

- Pose nr. 9 fra Bergenstesten ble også testet av Envac på Fornebu i november 2017. Posene ble fylt 

med matavfall og kastet uten noe annet avfall i avfallssuget. Av 70 poser var hele 94% av godkjent 

kvalitet etter å ha blitt sugd gjennom anlegget. Rørlengden var 1130-1290 meter, hvilket er noe 

mindre enn rørlengden i Bergen, som var cirka 1370 meter. Resultatene i Bergen var betydelig 

dårligere. Kun 22% av posene som innholdet kompoststrø («matavfall») hadde godkjent kvalitet i 

Bergen, og 41% av posene med plastemballasje. Det er vanskelig å si sikkert hva disse svært 

forskjellige resultater av samme pose skyldes. En mulig forklaring kan imidlertid være at posene i 

Bergen ble kastet sammen med andre type poser. Selv om rørlengden i Bergen var noe lenger enn i 

Bærum fremstår det som lite sannsynlig at forskjellen i rørlengden, som tross alt var ganske liten, 

har hatt en større påvirkning på resultatet.  

10.2 Avfallet i posen 

Av 18 poser som ble testet med både plastemballasje om «matavfall» (bark blandet med vann) er det kun 

to av posetypene (nr. 9 og nr. 17) som presterte bedre med plastemballasje sammenlignet med matavfall. 

Forskjellen i hvordan posene presterer med «matavfall» sammenlignet med plastemballasje varierer 

imidlertid kraftig; noen poser presterer omtrent likt uavhengig av innhold, for andre er det store forskjeller. 

Totalt sett ser det ut som plastemballasje krever bedre poser enn matavfall. På hvilken måte posen trenger 

å være bedre på (slagstyrke, punkteringsstyrke etc.) er vanskelig å si. Det kan også diskuteres om den høye 

andelen poser som inneholdt plastemballasje har vært en medvirkende faktor til at posene presterte så 

dårlig. I en normal situasjon vil det ikke være så stor andel poser med plastemballasje, og dermed 

gjenstander som lett kan punktere posene. Det går derfor mulig at posene hadde prestert annerledes i en 

situasjon med en mer normal fordeling av matavfall og plastemballasje (og restavfall!).  

Det er vanskelig å si hvordan de ulike typene «matavfall» som har blitt brukt i testene har påvirket 

resultatene. Bruk av faktisk matavfall er å foretrekke siden det eliminerer tvil om hvorvidt substituttet for 

matavfall har hatt en innvirkning på testresultatet.  
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10.3 Rørlengde og/eller antallet svinger  

Lengden på røret har blitt antatt å være relevant for posenes prestasjon Testene som har blitt utført gir 

imidlertid ikke et entydig svar på dette. Et eksempel som skulle kunne tilsi at rørlengden påvirker 

posekvaliteten er pose nr. 17. Den ble testet både i Tromsø og i Bergen. For posene som ble testet med 

«matavfall» (papiravfall blandet med vann i Tromsø, og komposteringsstrø blandet med vann i Bergen) var 

andelen godkjente poser 18% i Tromsø og 55% i Bergen. En mulig forklaring skulle kunne være at posene 

ble transportert en mye lenger i Tromsø; 2600 meter sammenlignet med 1370 meter i Bergen. Det kan 

imidlertid også tenkes at papir-/pappemballasje har utgjort en større belastning med tanke på punktering 

på posene, og at det er medvirkende årsak til at pose nr. 17 prestert mye dårligere i Tromsø enn i Bergen. I 

posetesten i Bærum ble posene testet i to ulike nedkast på henholdsvis 250 meter og 1300 meter, for å 

kunne se ev. forskjeller. For posene med plastemballasje er andelen med godkjent kvalitet lavere enn i 

nedkastet lenger fra terminalen. Rørlengden har imidlertid påvirket kvaliteten i ulik grad avhengig av 

innhold. For posene med matavfall er det ingen større forskjell på andelen godkjente poser mellom 

nedkastene. Av disse resultatene kan man altså trekke konklusjonen at rørlengden ser ut å ha betydelse for 

noen poser men ikke alle.    

10.4 «Designfeil» og materialvalg 

I Bergens-testen var det noen av posene som i utgangspunktet klarte seg bra, i den forstand at de hadde 

lite skader i form av hull eller rift (ref. figur 10 i avsnitt 7.4). Dette gjaldt særlig de to papirposene, nr. 19 og 

20 i testen. De mekaniske egenskapene til posene ble ikke testet, men resultatet fra Bergens-testen 

indikerer at posene har potensial for å klare seg godt, hvis produsenten kan forbedre lukkemekanismen slik 

at den holder i avfallssug. Med et større fokus på plastforurensing er dette et svært interessant alternativ. 

Pose nr. 17 var nest best i Bergens-testen. Den var så kraftig at den var vanskelig å knyte (tykkelse 110 µ) og 

det ble derfor brukt strips for å lukke den. Hvorvidt den faktisk vil kunne brukes av abonnenter er derimot 

uklart, siden den er så vanskelig å knyte. For å kunne gjøre posen bedre å knytte må produsenten vurdere å 

redusere tykkelsen på posen. Dette vil også være fordelaktig med tanke på kostnader og materialbruk, men 

risikerer å påvirke kvaliteten negativt. Alternativt må innkjøperen vurdere om det er aktuelt å bruke poser 

som krever strips eller lignede for å lukke posen.  

10.5 Mekaniske egenskapene til posen 

Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner basert på resultatene fra laboratorietesten. Det er ingen 

åpenbare korrelasjoner mellom forskjellene i de mekaniske egenskapene og hvor godt posene presterte i 

posetesten i Bergen. Slagstyrke i brett var den egenskap som best synes å ha en korrelasjon med 

resultatene fra posetesten. Den beste posen, nr. 11 i Bergenstesten scorer best på slagstyrke i brett, 

punkteringsstyrke og strekkfasthet. Det kan derfor tenkes at disse egenskapene er viktigere enn de andre 

når det gjelder posenes kvalitet i avfallssug. Det er imidlertid mye som er usikkert med en slik antakelse:  

- Siden det kun er fem tester så har vi liten informasjon om hva som er et vanlig resultat for en 

avfallspose. Det er ikke sikkert at forskjellen i de mekaniske egenskapene mellom de fem posene er 

av den størrelsen at de burde ha et utfall på hvor godt posen presterer i testene. Det hadde vært 

interessant med data fra flere laboratorietester, inklusive fra poser som ikke fungerer så bra i 

avfallssuget, for å lettere kunne oppdage forskjeller i de mekaniske egenskapene.  

- I kapittel 9, som presenterer laboratorieresultatene, er resultatene sammenlignet med andelen 

godkjente poser (kategori 1 og 2) fra testen i Bergen. Noen av posene presterer imidlertid svært 

annerledes i andre tester. 

- Antakelsen om at slagstyrke (og ev. punkteringsstyrke og strekkfasthet) er de viktigste mekaniske 

egenskapene med tanke på posens prestasjon er basert på én type pose i én test. Samtidig har vi 
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sett at posene presterer ulike bra avhengig av hva slags avfall som ligger i posene. Det er derfor 

ikke usannsynlig at de mekaniske egenskapene er ulike viktige. En pose med plastemballasje eller 

papp/papir vil kanskje prestere bedre med høyere punkteringsstyrke, mens slagstyrken er mer 

relevant i forhold til rørlengden som posen skal transporteres igjennom. Posene har blitt testet for 

lite for at vi skal kunne trekke noen konklusjoner om dette.  

- Vurderingene er basert på forholdsvis endimensjonale antakelser om hvilke korrelasjoner man 

burde kunne lese av resultatene. I realiteten er det mange variabler som påvirker posenes 

prestasjon, og det innbyrdes forholdet mellom de mekaniske egenskapene til posen er nok også 

relevant å analysere opp mot resultatene.  

10.6 «Godkjent» posekvalitet 

I denne rapporten har poser som blitt kategorisert i kategori 1 (Hele og intakte poser) og kategori 2 (Poser 

som er skadet men med alt innhold intakt) blitt betraktet som poser som klarer testen. Dette betyr at kun 

poser med alt innhold bevart har blitt betraktet som godkjent. Det kan imidlertid tenkes at innkjøperen av 

posene til avfallssug kan godta noe svinn. Dette må tas hensyn til ved bestilling av avfallsposer.  

10.7 Kravspesifikasjon for poser i anskaffelser 

Det opprinnelige oppdraget var å bruke resultatene fra de testene som har blitt gjort til å utarbeide en 

kravspesifikasjon som kan brukes ved anskaffelser av poser som skal brukes i avfallssug.  

Resultatene fra posetestene og tidligere studier gjør det imidlertid vanskelig å trekke noen bastante 

konklusjoner om hvilke mekaniske egenskaper en pose skal ha. Det vil kreves mer data om hvordan ulike 

poser klarer seg i avfallssug, i tillegg til data på disse posenes mekaniske egenskaper for å kunne konkludere 

med tanke på dette.  

Basert på den data som finnes i dag er det vanskelig å oppfordre til å stille minimumskrav til posens 

mekaniske egenskaper i en anskaffelse. En slik utforming av kravspesifikasjonen vil ikke nødvendigvis 

premiere de riktige posetypene. Bruk av tildelingskriterier, dvs. at man premierer posen med høyest 

mekaniske egenskaper, er et mulig alternativ. Imidlertid er det heller ikke da sikkert at de beste posene 

premieres, da det ikke kan utelukkes at de mest fordelaktige poseegenskapene utgjør en kombinasjon av 

de ulike mekaniske egenskapene.  

Fra et anskaffelsesperspektiv kan det også diskuteres hvorvidt fokus i en anskaffelse bør være de 

mekaniske egenskapene til posen. Det som ønskes anskaffet er poser som holder i avfallssug. En annen 

tilnærming er derfor å ha en mer funksjonell kravspesifikasjon, som fokuserer på at en akseptabel andel av 

posene skal komme seg igjennom avfallsanlegget med en viss kvalitet. Stikkprøver av posenes kvalitet kan 

være en del av kontraktsoppfølgingen (se vedlegg II for prosedyre for kvalitetskontroll av poser i avfallssug, 

som kan brukes for å gjøre stikkprøver). Det er uansett viktig å ha en dialog med leverandørmarkedet, slik 

at de kan komme med innspill på hvordan anskaffelsene kan utformes på best mulig måte. 
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11 Anbefalinger for videre arbeid 

 

Det kreves mer data på flere ulike poser og deres mekaniske egenskaper, samt hvor godt de presterer i 

avfallsanlegg, for å kunne gi et klarere svar om hvilke egenskaper som er viktige. Som tidligere beskrevet er 

det svært mange variabler som påvirker posens prestasjon i tillegg til de mekaniske egenskapene. 

Belastningen som posene utsettes for i avfallssuget er kompleks. Det er ikke usannsynlig at flere tester vil 

generere data som må analyseres ved hjelp av multiple regresjonsanalyser for å kunne forklare 

posekvaliteten opp mot forholdene i avfallssuget og posens mekaniske egenskaper.  

 

 

Ønsket andel poser med godkjent kvalitet 

= 

Posens mekaniske egenskaper (slagstyrke, rivestyrke …) 

x 

Belastningen i avfallssuget (rørlengde, hastighet …) 

 

 

For å skaffe til veie et tilstrekkelig stort datagrunnlag vil det være en stor fordel å samle inn data over tid fra 

ulike avfallssug. Dette vil kunne gjennomføres ved at kommuner/interkommunale selskaper med avfallssug 

for husholdningsavfall tar stikkprøver av avfallet som samles inn avfallssugene. Resultater fra dette kan 

rapporteres inn til Avfall Norge og systematiseres. På denne måten skulle man etter hvert ha fått inn 

tilstrekkelig med data for å kunne gjøre regresjonsanalyser. En slik tilnærming vil også i større grad gi reelle 

tall på den faktiske prestasjonen/tilstanden av posen. Et alternativ er også å gjøre mer isolerte tester, slik 

det ble gjort i Tromsø, Bergen og Bærum. Det er en fordel om disse gjøres på en slik måte at de i størst 

mulig grad imiterer en reell situasjon, særlig med tanke på avfallssammensetningen. 

Standardiserte tester/kontroller er en forutsetning for å kunne sammenligne analyseresultater. I vedlegg II 

presenteres et forslag på prosedyre for gjennomføring av kvalitetskontroll på poser i avfallssug. 
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Vedlegg I – Prosedyre for posetest  

Bakgrunn 

Det blir stadig flere avfallssug i Norge og i resten av Skandinavia. Felles for mange av anleggene er at de har 
utfordringer med å nyttiggjøre seg alt avfallet som brukerne kildesorterer til materialgjenvinning fordi 
posene blir ødelagte på veien gjennom anlegget. Dette resulterer i at mer avfall enn nødvendig går til 
forbrenning (energiutnyttelse). Avfallstyper det er kjent at ødelegger en del poser er matavfall og 
plastemballasje.   
 
Avfall Norge har startet et prosjekt for å se på ulike posetyper, for å komme frem til spesifikasjoner på 
poser som tåler påkjenningene som posene blir utsatt for gjennom et avfallssug. Det skal gjennomføres 
tester av ulike poser i noen ulike anlegg i Norge. Denne rapporten beskriver prosedyren som skal benyttes 
ved testing av poser. Det er viktig at samme prosedyre benyttes hver gang, slik at resultatene kan 
sammenlignes.  

Test av poser 

Avfallstyper som skal inngå i testen  

I forkant av testen er det viktig å avklare hvilke avfallstyper som skal testes. De aktuelle avfallstypene, som 
man er kjent med at ødelegger flere typer poser er følgende:  

 Matavfall 

 Plastemballasje  
 
Det kan også være at restavfallet ødelegger dagligvareposene, men dersom det kildesorterte avfallet 
holdes inne i sine poser, vil ikke restavfallet forringe kvaliteten på dette avfallet.  
 
Det er en fordel om avfallstypene som skal testes, testes i alle de aktuelle posene.  
 
Matavfall: 
Ved testing av matavfall benyttes en substitusjon for ordinært matavfall. Dette for å unngå utfordringer 
med hygiene og smitteforhold. Som erstatning for ordinært matavfall benyttes dekkbark av bartrær fra 
plantasjen (https://www.plantasjen.no/plantasjen-dekkbark-50-l-200022036-no ). Det er viktig at det er 
denne typen som benyttes hver gang, slik at forutsetningene er de samme ved hver test, uavhengig av når 
og hvor testen kjøres.  
 
Dekkbarken har noe lavere egenvekt enn ordinært matavfall, og barken tilsettes derfor vann og står over 
natten før testen gjennomføres. Det er gjennomført beregninger og tester med ulike blandingsforhold, og 
følgende forhold skal benyttes i hver pose for matavfall:  
 

 Mengde dekkbark: 900 - 1 000 g 

 Mengde vann: 3,0 – 3,5 dl 
 
Plastemballasje: 
Ved test av plastemballasje benyttes ordinær plastemballasje fra forbrukerne. Innsamlet plastemballasje 
flyttes over fra de ordinære posene til testposene. Det er viktig at plastemballasjen fra de opprinnelige 
posene ikke blandes før de legges over i testposene, men at plastemballasjen flyttes direkte over i 
testposen.   

Forberedelser av poser 

Basert på erfaringer fra ulike renovasjonsløsninger, skal testposene ha kapasitet på ca. 10 L. Eksempel på 
renovasjonspose er vist i vedlegg A. 
 
Antall: 

https://www.plantasjen.no/plantasjen-dekkbark-50-l-200022036-no
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For hver avfallstype som skal testes, skal det testes 100 poser av hver posetype. Antall poser som må 
bestilles er derfor avhengig av hvor mange avfallstyper som skal testes.  
 
For å ha tilstrekkelig med poser med tanke på uforutsette hendelser og ytterlige tester i etterkant skal det 
bestilles 200 poser av hver posetype for hver avfallstype som skal testes. Det anbefales at både 
plastemballasje og matavfall testes hver gang det skal gjennomføres en test.  
 
Det skal i tillegg til testposene lages 20-30 poser som fylles opp med «matavfall» og som forsegles med 3 
lag poser. Disse skal fungere som «oppryddere» og kjøres gjennom anlegget til slutt.   
 
Fyllingsgrad: 
Samme dag eller dagen før gjennomføring skal de aktuelle posene fylles med aktuelt avfall. Ved test av 
plastemballasje fylles posene med reelt avfall (som angitt i avsnitt 2.1.1). Ved test av matavfall må posene 
fylles en dag i forkant av testen, da barken skal trekke til seg vannet (se avsnitt 2.1.1).  
 
Merking: 
Dersom det er to eller flere posetyper som er veldig like utseendemessig (f.eks. farge), må det vurderes om 
det er behov for å merke posene for å skille de fra hverandre. Dersom det er behov for merking, er det 
viktig at merking ikke blir ødelagt gjennom anlegget, og at det ikke er med på å forsterke posen i seg selv. 
 
Ved testing av flere avfallstyper antas det at det vil være tilstrekkelig å kjenne på posene for å avgjøre 
hvilken type avfall de inneholder. Dersom det er usikkerhet vedrørende å skille på avfallstype i de aktuelle 
posene, må posene merkes med avfallstype. Det er viktig at merket ikke blir ødelagt gjennom anlegget, 
samtidig som merket ikke må forsterke posen i seg selv. Det har ikke vært behov for merking til nå, og type 
merking må derfor vurderes og beskrives dersom dette skulle bli aktuelt ved en fremtidig test.   
 
Lukking av poser: 
Det er svært viktig at alle posene knytes godt igjen med dobbelknute! Alle poser skal knytes igjen med 
dobbeltknute. 
 

 
Figur 1: Fylte testposer. 

 

Forberedelser i anlegget og nedkast 

Det er i denne fasen av prosjektet valgt å teste posene på et stekket til avfallssuget på 1,2 km +/- 0,2 km. 
Det er viktig at hvilket nedkast som benyttes noteres. Det skal fortrinnsvis benyttes nedkast med 
klaffeventil.  
 
Før testen kan gjennomføres er det viktig at det valgte nedkastet tømmes for eksisterende poser, og at 
anlegget kjøres slik at gjenværende poser på det aktuelle strekket blir kjørt gjennom anlegget. Under testen 
skal kun de utvalgte posene kjøres gjennom anlegget. Dette vil si at det ikke skal trekkes avfall fra andre 
nedkast gjennom anlegget under selve testen. 
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Dersom det er noen andre nedkast så må tømmes, er det viktig at dette gjøres før testen starter.   
 

Gjennomføring av test 

Innstillinger på anlegget 

Ved gjennomføring av test skal anlegget være tømt for andre avfallsposer på det aktuelle strekket og i 
mottakshallen (container, bunker el). Det er viktig at det er satt opp en løsning slik at testposene enkelt kan 
hentes ut av en beholder/bunker el. når de er kjørt gjennom anlegget, uten å måtte lete mye mellom 
ordinære avfallsposer. 
 
Innstillingene på anlegget under testen skal være tilsvarende som ved normal kjøring. Det forutsettes at 
normal kjøring ikke overskrider hva anlegget er dimensjonert for. Dette gjelder spesielt undertrykket som 
vil påvirke hastigheten (og dermed også slitasjen) på posene. 

Slipp av testposer i nedkast 

Ved det valgte nedkastet skal testposene slippes gjennom anlegget kontinuerlig. For hver batch fylles 
nedkastet opp med en blanding av de ulike posetypene og avfallstypene før disse suges videre i anlegget, 
og man fyller opp nedkastet med neste batch. Det skal etterstrebes at det i hver batch er like mange poser 
av hver parameter (anbefales 3 stk.). Det betyr at dersom det er to ulike posetyper som testes (A og B), og 
at begge typene testes med to avfallstyper (a og b), skal det være like mange poser av type A med avfall a 
og b som av pose B med avfall a og b. Ved å kjøre den samme sammensetningen av poser/avfallstyper i 
hver batch, vil testposene være utsatt for tilsvarende forhold gjennom anlegget. 
 
Når alle testposene er kjørt gjennom anlegget skal det kjøres en siste batch med 20-30 poser som er relativt 
store og godt forseglet, i håp om at disse vil dra med seg eventuelle testposer som har blitt liggende i 
rørene på vei til mottakshallen.   

Registrering av poser som er kjørt gjennom anlegget 

Når alle posene er kjørt gjennom anlegget og poser og eventuelt løst avfall er samlet opp i en container, 
helles alt utover gulvet i en hall som kan benyttes til registreringene som skal gjøres.  
 
Avfallet som er samlet opp gjennomgås, og alle testposer (hele og ødelagte) legges til side i hauger for de 
ulike posetypene (se bilde).  
 

 
Figur 2: Utsortering av ulike testposer fra avfallet som er kjørt gjennom anlegget i testen. 

 
Når de ulike posetypene er utsortert, vurderes en og en posetype etter følgende prosedyre:  

 Skill den aktuelle posetypen på de ulike avfallstypene som er testet.  

 Se på en og en avfallstype av gangen.  

 For hver pose- og avfallstype gjøres følgende:  
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o Grupper posene i følgende kategorier 
 Kategori 1: Hel og intakt pose med alt innhold 
 Kategori 2: Mindre skader på posen, men med alt innhold 
 Kategori 3: Større skader på posen, og noe avfall har mest sannsynlig falt ut 
 Kategori 4: Store skader på posen, og alt (nesten alt) avfall har falt ut 

o Ta bilder og noter antall poser registrert for hver av de ovenforstående punktene.  
o For poser som har mindre skader, større skader og store skader skal det registreres 

hvordan skade posen har etter følgende kriterier: 
 Knuten har gått opp/ blitt ødelagt 
 Skjøt / sveis har gått opp 
 Det er hull, stikk eller rifter i selve posen 
 En kombinasjon av knute og skjøt/sveis 
 En kombinasjon av knute og hull/stikk/rift 
 En kombinasjon av skjøt/veid og hull/stikk/rift 
 Andre skader, utdyp.  

o Ta bilder av poser fra de ulike kategoriene 

 Begynn på neste avfallstype av samme posetype og gjenta prosedyren.  

 Når alle avfallstypene for samme posetype er sjekket, gjentas prosedyren for de gjenværende 
posetypene.  

 

  
 

  

   Figur 3: Registrering av poser som er testet gjennom anlegget. 
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Registreringsskjema til test av poser i avfallssug 

 

Sted for test:  

Posetype:  

Totalt antall poser kjørt 
gjennom anlegget  

Avfallstype:  
Totalt antall poser kommet 
gjennom anlegget  

 
Antall 
observasjoner Kommentar 

Hele og intakte poser    

Skadet pose, men med alt innhold    

Feil med knuten   

Feil med skjøt/sveis   

Hull- / stikkskader   

Feil med knute og skjøt/sveis   

Feil med knute og hull-/stikkskader   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader   

Annet   

Skadet pose og mulig avfall på avveie    

Feil med knuten alene   

Feil med skjøt/sveis   

Hull- / stikkskader   

Feil med knute og skjøt/veis   

Feil med knute og hull-/stikkskader   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader   

Annet   

Totalt skadet pose og alt/mye avfall på 
avveie    

Feil med knuten alene   

Feil med skjøt/sveis   

Hull- / stikkskader   

Feil med knute og skjøt/veis   

Feil med knute og hull-/stikkskader   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader   

Annet   
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Vedlegg II – Prosedyre for kvalitetskontroll av poser i avfallssug 

 

Bakgrunn 

Det blir stadig flere avfallssug i Norge og i resten av Skandinavia. Felles for mange av anleggene er at de har 
utfordringer med å nyttiggjøre seg alt avfallet som brukerne kildesorterer til materialgjenvinning fordi 
posene blir ødelagte på veien gjennom anlegget. Dette resulterer i at mer avfall enn nødvendig går til 
forbrenning (energiutnyttelse).  
 
Avfall Norges rapport «Test av poser i avfallssug» undersøkte mulighetene for å komme frem til 
spesifikasjoner på poser som tåler påkjenningene som posene blir utsatt for gjennom et avfallssug. 
Rapporten konstaterte at det trengs mer datagrunnlag på poser og hvor godt de presterer i avfallssug før 
det er mulig å trekke konklusjoner om hvilke spesifikasjoner på posen som kreves.  
 
Formål  
Hensikten med denne prosedyren er å tilrettelegge for at kvalitetskontroller av poser i avfallssug som 
gjennomføres av (inter)kommunale avfallsselskaper rundt om i Norge skal være mest mulig 
sammenlignbare.  
 
 
Omfang 
Prosedyren beskriver hvordan kvalitetskontrollerne skal utformes og gjennomføres. Kvalitetskontrollen skal 
skje enten rett etter at posene har blitt transportert gjennom avfallssuget, eller etter transport til 
behandlingsanlegg.  
 

Beskrivelse 

Kvalitetskontroll av poser skal gjøres under mest mulig normale forhold. Innstillingene på anlegget under 
testen skal være tilsvarende som ved normal kjøring. I stasjonære avfallssug kan kontrollen gjennomføres i 
avfallscontaineren, eller der containeren fraktes og tømmes. Det er imidlertid en fordel å vite rørlengden 
som avfallet har blitt transportert i, noe som er enklere å faststille hvis kvalitetskontrollen gjennomføres i 
terminalen slik at avfall fra de enkelte nedkastområdene kan kontrolleres separat. For mobile avfallssug kan 
posene kontrolleres ved tømming av bilen.  
 
Hvis man ønsker å teste en pose som ikke er tatt i bruk enda kan det vurderes å la utvalgte abonnenter få 
tildelt den nye posen med informasjon om at den ønskes brukt en kort tidsperiode. 
 
Minimum 50 poser med samme innehold bør kontrolleres for å få et godt nok grunnlag. Hvis avfallet f.eks. 
inneholder poser med kildesortert matavfall og kildesortert plastemballasje skal til sammen minimum 100 
poser kvalitetssikres.  
 
Kvaliteten på posene vurderes visuelt. Posene kan plukkes opp og analyseres. De skal kategoriseres i 
følgende tre kategorier:  
a) Poser med åpenbart alt innehold igjen. (Godkjent prestasjon) 

Hvor skadet posene er i denne kategorien vil variere avhengig av type kildesortert avfall. Poser med kildesortert 
matavfall vil være mer sensitive for hull enn f.eks. poser med kildesortert plastemballasje. 

b) Poser hvor det er uklart om de har tapt mye av avfallet eller ikke 
Det vil alltid være noen poser er vanskelige å definere. Disse havner i denne kategorien. Det bør i utgangspunktet 
ikke være mange poser i denne kategorien. Hvis posen er ordentlig skadet, men innholdet forblir igjen i posen selv 
om den ristes hardt, vil posen tilhøre kategori a ovenfor.  

c) Poser som åpenbart har tapt mye eller alt avfall.  
Hvis posen er så skadet at avfallet faller fra posen når den plukkes opp, skal den kategoriseres i denne kategorien.  
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Registrering av resultat 
Nedenfor følger forslag på registreringsskjema for kvalitetskontrollen. 
 

Generell informasjon 

Dato kontrollen ble gjennomført:  

Hvilket anlegg:  

Eier av anlegg:  

Ansvarlig for kontrollen:   

Belastningsfaktorer i avfallssuget 

Type avfallssug (mobil/stasjonært)  

Hastighet  

Rørdiameter  

Avfallstyper (hva kildesorteres)  

Antall retningsendringer/påstikk  

Utetemperatur ved kontrollen  

Rørlengde  

Andre omstendigheter som kan har påvirket 
resultatene? 

 

Resultat fra kvalitetskontroll 

Poseinnhold Eks. matavfall Eks. plastemballasje 

Kategori A – Alt innhold igjen 30 5 

Kategori B – Uklart hvis alt innhold er igjen 5 1 

Kategori C – Mye/alt innhold tapt 15 44 

SUM antall poser kvalitetssikret 50 50 

Hadde posene tydelige designfeil (f.eks. feil på 
skjøt/sveis eller dårlig lukkemekanisme)? 

  

Informasjon om posen 

Farge   

Størrelse   

Tykkelse (my)   

Slagstyrke   

Slagstyrke i brett (gram)   

Rivestyrke tverretning (Newton)   

Rivestyrke maskinretning (Newton)   

Punkteringsstyrke (Newton)   

Strekkfasthet, tverretning (MPa)   

Strekkfasthet, maskinretning (MPa)   

Bruddforlengelse, tverretning (%)   

Bruddforlengelse, maskinretning (%)   

 
 
Rapportering 
Resultatene fra kvalitetskontrollen rapporteres til Avfall Norge, som sammenstiller resultatene i en 
database. 
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Vedlegg III – Rådata fra posetesten i Tromsø 

 
  Pose A - Jonsac (rosa) Pose B - Petroplast (hvit) Pose C - BIR (oransje) 

Avfallstype --> Papir "Mat" Papir "Mat" Papir "Mat" 

Totalt antall poser i testen 50 50 50 50 50 50 

Hele og intakte poser 3 0 5 5 0 0 

Skadet pose, men med alt innhold 16 9 0 2 0 0 

   Feil med knuten 0 0 0 0 0 0 

   Feil med skjøt/sveis 0 0 0 0 0 0 

   Hull- / stikkskader 16 9 0 2 0 0 

   Feil med knute og skjøt/sveis 0 0 0 0 0 0 

   Feil med knute og hull-/stikkskader 0 0 0 0 0 0 

   Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader 0 0 0 0 0 0 

   Annet 0 0 0 0 0 0 

Skadet pose med avfall på avveie 17 20 6 20 0 0 

   Feil med knuten alene 0 0 0 0 0 0 

   Feil med skjøt/sveis 0 0 0 0 0 0 

   Hull- / stikkskader 17 20 6 20 0 0 

   Feil med knute og skjøt/veis 0 0 0 0 0 0 

   Feil med knute og hull-/stikkskader 0 0 0 0 0 0 

   Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader 0 0 0 0 0 0 

   Annet 0 0 0 0 0 0 

Totalt skadet pose og alt/mye avfall på avveie (samlet for papir/mat) 31 53 97 

   Feil med knuten alene 0 2 12 

   Feil med skjøt/sveis 0 0 2 

   Hull- / stikkskader 31 51 83 

   Feil med knute og skjøt/veis 0 0 0 

   Feil med knute og hull-/stikkskader 0 0 0 

   Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader 0 0 0 

   Annet 0 0 0 

Ikke kommet gjennom systemet 4 9 3 
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Vedlegg IV - Rådata fra posetesten i Bergen 

 

Posenummer -->  Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9  Nr. 10 

Type avfall --> Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat 

Antall poser kastet i bossnettet 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47 47 42 42 49 49 49 49 

Kategori 1 - Hele og intakte poser   8   2   9     1   2 6   1       4     

Kategori 2 - Skadet pose, men med alt innhold 9 26 17 26 1 25 1 18 30 34 11 7 0 2 0 1 20 7 1 0 

Feil med knuten                                         

Feil med skjøt/sveis                                         

Hull- / stikkskader 9 26 17 26   23   16 26 3 11 7   2   1 20 7     

Feil med knute og skjøt/sveis                                         

Feil med knute og hull-/stikkskader                 4 31                 1   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader         1 2 1 2                         

Annet                                         

Kategori 3 - Skadet pose med avfall på avveie 21 9 20 15 18 12 7 11 17 15 7 13 3 4 0 5 25 33 5 0 

Feil med knuten alene                                         

Feil med skjøt/sveis         1                               

Hull- / stikkskader 21 9 20 15 12 6 7 10 17   6   2 3   4 25 30     

Feil med knute og skjøt/veis                       3                 

Feil med knute og hull-/stikkskader                   15 1             3 5   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader         5 6   1       10 1 1   1         

Annet                                         

Kategori 4 - Totalt skadet pose og alt/mye avfall på avveie 23  19  32  57  3  41  79  85  10   85   

Feil med knuten alene                2            53   

Feil med skjøt/sveis          1     1  1  7          

Hull- / stikkskader 23  19  32  53  3  38  63  67  10       

Feil med knute og skjøt/veis                                 

Feil med knute og hull-/stikkskader                             32   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader          3        15  11          

Annet                                 

SUM antall poser sortert 96 99 97 94 100 87 89 91 99 91 

Ikke kommet gjennom bossnettet 2 -1 1 4 -2 11 5 -7 -1 7 

Sum kategori 1 og 2 43 45 35 19 65 26 3 1 31 1 

Sum kategori 1 og 2 og 3 73 80 65 37 97 46 10 6 89 6 

Sum kategori 4 23 19 32 57 3 41 79 85 10 85 

Andel kategori 1 og 2 45 % 45 % 36 % 20 % 65 % 30 % 3 % 1 % 31 % 1 % 

Andel kategori 4 24 % 19 % 33 % 61 % 3 % 47 % 89 % 93 % 10 % 93 % 

Sum kategori 1 og 2 (mat og plast separat) 9 34 17 28 1 34 1 18 31 34 13 13 0 3 0 1 20 11 1 0 

Andel kategori 1 og 2 (mat og plast separat) 18 % 69 % 35 % 57 % 2 % 69 % 2 % 37 % 63 % 69 % 27 % 27 % 0 % 6 % 0 % 2 % 41 % 22 % 2 % 0 % 
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Posenummer -->  Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr.18 Nr. 19 Nr. 20 

Type avfall --> Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Plast Mat Mat Mat 

Antall poser kastet i bossnettet 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 37 37 49 49 

Kategori 1 - Hele og intakte poser 1 33   6   9   7   24   4 4 4     1 1 

Kategori 2 - Skadet pose, men med alt innhold 43 13 5 19 9 27 8 20 21 23 15 29 45 23 0 0 2 2 

Feil med knuten                                 2 2 

Feil med skjøt/sveis                                     

Hull- / stikkskader 42 13 5 19 9 25 8 20 21 23 15 29             

Feil med knute og skjøt/sveis                                     

Feil med knute og hull-/stikkskader 1         2             45 23         

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader                                     

Annet                                     

Kategori 3 - Skadet pose med avfall på avveie 5 1 17 12 25 3 20 15 0 26 24 11 0 14 1 1 15 4 

Feil med knuten alene                                 13 3 

Feil med skjøt/sveis                                     

Hull- / stikkskader 5   17 9 25 3 20 15   26 24 10     1 1     

Feil med knute og skjøt/veis                                   1 

Feil med knute og hull-/stikkskader   1                       14     2   

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader       3               1             

Annet                                     

Kategori 4 - Totalt skadet pose og alt/mye avfall på avveie 2  39  16  24  4  16  8  69  31 39 

Feil med knuten alene 1                 2  1  29 39 

Feil med skjøt/sveis                      3      

Hull- / stikkskader 1  39  16  24  4  16     55  1   

Feil med knute og skjøt/veis                         1   

Feil med knute og hull-/stikkskader                   6         

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader                      10      

Annet                             

SUM antall poser sortert 98   98   89   94   98   99   98   71   49 46 

Ikke kommet gjennom bossnettet 0   0   9   4   0   -1   0   3   0 3 

Sum kategori 1 og 2 90   30   45   35   68   48   76   0   3 3 

Sum kategori 1 og 2 og 3 96  59  73  70  94  83  90  2   18 43 

Sum kategori 4 2  39  16  24  4  16  8  69   31 39 

Andel kategori 1 og 2 92 %   31 %   51 %   37 %   69 %   48 %   78 %   0 %   6 % 7 % 

Andel kategori 4 2 %   40 %   18 %   26 %   4 %   16 %   8 %   97 %   63 % 85 % 

Sum kategori 1 og 2 (mat og plast separat) 44 46 5 25 9 36 8 27 21 47 15 33 49 27 0 0 3 3 

Andel kategori 1 og 2 (mat og plast separat) 90 % 94 % 10 % 51 % 18 % 73 % 16 % 55 % 43 % 96 % 31 % 67 % 100 % 55 % 0 % 0 % 6 % 6 % 
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Vedlegg V – Rådata fra posetesten i Bærum 

 

Prøve Prøve 1.1 Prøve 1.2 Prøve 2.1 Prøve 2.2 

Nedkast  Nestkast 1 Nedkast 2 Nedkast 1 Nedkast 2 

Pose  A B C D A B C D A B D A B D 

Type avfall  Mat Mat Plast Mat Plast Mat Mat Plast Mat Plast Mat Mat Mat Mat Mat Mat 

Antall poser kastet i avfallssuget 20 30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 30 20 20 30 20 

Kategori 1 - Hele og intakte poser 13 18 1 12 1 8 16   4 0 14 23 10 12 11 8 

Kategori 2 - Skadet pose, men med alt innhold 2 9 18 5 19 6 10 17 5 14 6 3 7 10 13 11 

Feil med knuten                                 

Feil med skjøt/sveis                                 

Hull- / stikkskader 2 9 18 5 19 6 10 17 5 14 6 3 7 10 13 11 

Feil med knute og skjøt/sveis                                 

Feil med knute og hull-/stikkskader                                 

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader                                 

Annet                                 

Kategori 3 - Skadet pose med avfall på avveie 2 2 1 3 0 0 0 2 4 4 1 4 2 1 4 5 

Feil med knuten alene                                 

Feil med skjøt/sveis 1 1                   2       1 

Hull- / stikkskader 1 1 1 3       2 4 4 1 2 2 1 4 4 

Feil med knute og skjøt/veis                                 

Feil med knute og hull-/stikkskader                                 

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader                                 

Annet                                 

Kategori 4 - Totalt skadet pose og alt/mye avfall på avveie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 

Feil med knuten alene                                 

Feil med skjøt/sveis                                 

Hull- / stikkskader                   2       1 1   

Feil med knute og skjøt/veis                                 

Feil med knute og hull-/stikkskader                                 

Feil med skjøt/sveis og hull-/stikkskader                                 

Annet                                 

SUM antall poser sortert 17 29 20 20 20 14 26 19 13 20 21 30 19 24 29 24 
Ikke kommet gjennom avfallssuget/ikke funnet 3 1 0 0 0 6 4 1 7 0 -1 0 1 -4 1 -4 

 

 


