
Częścią 44 Zjazdu Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast było seminarium zorganizowane we 

współpracy z Green Business Norway. „Na Zjeździe w 2008 r. prezentowane przez nas rozwiązania 

norweskie były w Polsce postrzegane jako niezwykle nowatorskie. Dzisiaj zdarza się, że to Norwegowie 

przyjeżdżają do Polski, by zbierać doświadczenia i wyznaczać nowe kierunki rozwoju w krajowej gospodarce 

odpadami.” – rozpoczęła swoją prezentację Anna Larsson, dyr. ds. Rynku polskiego w organizacji Green 

Buisness Norway. 

Rozwój sortowni centralnych w Polsce i wizyty w zakładach w Bielsku Białej, Ełku oraz Warszawie, 

utwierdziły Norwegów w przekonaniu co do zmiany logistyki segregacji odpadów. Wielofrakcyjna 

segregacja u źródła jest upraszczana dzięki możliwości efektywnego i zautomatyzowanego sortowania 

centralnego. Jednym z norweskich przykładów zastosowania tej koncepcji jest nowopowstały zakład ROAF 

zlokalizowany na północ od Oslo, gdzie materiał wsadowy stanowią  zebrane z jednego pojemnika: worki 

z odpadami kuchennymi oraz worki z odpadami resztkowymi i surowcami wtórnymi. Z uwagi na koszty 

pracy, zakład jest całkowicie zautomatyzowany: zamiast kabin do doczyszczania zastosowano również 

sortery. Dostawcą separatorów optycznych TITECH autosort mających kluczowe znaczenie dla efektywności 

instalacji technologicznej jest norweska TOMRA Sorting. Sortownia centralna ROAF znacznie ulepsza 

logistykę transportu odpadów wstępnie wysortowanych przez mieszkańców (frakcja bio oraz resztkowe + 

surowce transportowane są razem i wydzielane automatycznie w zakładzie) równocześnie gwarantując 

wysoki recykling surowców wtórnych oraz recykling składników odżywczych i odzysk energii z odpadów 

organicznych (wydzielona w zakładzie frakcja bio kierowana jest do fermentacji beztlenowej). Na uwagę 

zasługuje również fakt, iż planowana jest rozbudowa zakładu o linię do granulacji plastyku, co dodatkowo 

ulepszy ekonomikę komunalnej gospodarki odpadami.  

Norwegia wciąż wyprzedza Polskę w obszarze 

zrówoważonego zagospodarowania komunalnych odpadów 

kuchennych zakładającego recykling składników odżywczych 

oraz odzysk energii z tej frakcji odpadów. Dr inż. Beata 

Szatkowska z Aquateam COWI wskazała na fakt, iż obecnie 

ponad 70% mieszkańców Norwegii objętych jest systemem 

selektywnej zbiórki komunalnych odpadów spożywczych. 

W 2011 r. w 62 scentralizowanych instalacjach poddanych 

zostało obróbce 400000 ton odpadów organicznych (w tym 

osady ściekowe). Dr inż. Szatkowska podkreśliła, że 

aktualnie wszystkie norweskie plany zagospodarowania 

komunalnych odpadów spożywczych obejmują fermentację beztlenową i produkcję biogazu. Aquateam 

COWI bierze udział w europejskim projekcie „POM-BIOGAZ” mającym na celu oszacowanie potencjału 

odpadów organicznych w województwie pomorskim, w tym odpadów pochodzenia komunalnego. 

Zakończona już faza inwentaryzacji wykazała potencjał ilościowy odpadów komunalnych spożywczych na 

poziomie 530000 ton rocznie. Trwają prace nad oszacowaniem potencjału energetycznego pomorskich 

odpadów organicznych, w tym spożywczych pochodzenia komunalnego. Dotychczasowe ustalenia wskazują 

na stanowczą przewagę wysegregowanych selektywnie odpadów kuchennych w porównaniu z frakcją 

podsitową z sortowni  zakładu mechaniczno – biologicznego przetwarzania. 

O najbardziej nowoczesnym i największym norweskim zakładzie przetwarzania komunalnych odpadów 

spożywczych opowiedział p. Stefan Sandbacka. Odddany do użytku zakład w Oslo przyjmuje 50000 ton 

selektywnie zebranych komunalnych odpadów kuchennych. Rezulatem procesu fermentacji poprzedzonej 

hydrolizą termiczną Cambi jest 4,5 mln Nm3 metanu rocznie oraz bionawóz rolniczy. Gaz z bogazowni jest 
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uzdatniany i służy jako paliwo dla 135 autobusów miejskich. Obróbka wstępna w oparciu o opatentowany 

proces hydrolizy termicznej Cambi, co do zasady, zmniejsza czas retencji do max 15 dni, pozwala na 

zastosowanie mniejszego fermentatora (1/3 konwencjonalnej wielkości), oraz zwiększa uzysk biogazu ze 

średnio 350 m3 z tony suchej masy do 510 m3 na tonę. P. Sanbacka przedstawił również przykłady 

współfermentacji frakcji odpadów komunalnych spożywczych oraz osadów pościekowych. Zakłady tego 

typu znajdują się w Norwegii (Ecopro: 9100 s.m./r., 60% odp. spoż.) oraz Szwecji (Växsjö: 8650 t s.m./r., 

40% odp. spoż.). Jeden z największych zakładów współfermentacji w oparciu o hydrolizę termiczną Cambi 

budowany jest obecnie w Korei Płd. (Anyang: 28000 t s.m./r., 35% odp. spoż.) 

 

Zintegrowana gospodarka odpadami w ujęciu norweskim to również termiczne przekształcanie odpadów 

resztkowych. O norweskich zakładach termicznego przekształcania odpadów opowiedział p. Patrick 

McConville przytaczając przykłady obiektów na małą skalę w Stavanger oraz Sarpsborgu. W Sarpsborgu 

firma energetyczna Hafslund eksploatuje obiekt,  w którym 78.000 ton zmieszanych odpadów komunalnych 

i komercyjnych przekształcanych jest w 256 GWh pary technologicznej rocznie. Para dostarczana jest do 

sąsiedniego zakładu chemicznego. Kolejny zakład termicznego przekształcania odpadów mieści się 

w Stavanger i jest efektem współpracy Związku Komunalnego z lokalną firmą energetyczną. Z 47.000 ton 

odpadów rocznie powstaje energia elektryczna i cieplna zasilająca sieć miejską. Oba wymienione zakłady to 

lokalne obiekty na małą skalę bazujące na technologii dostarczanej przez norweską spółkę Energos. 

Technologia powstała w latach 90 –tych jako rezultat projektu badawczego zainicjowanego przez norweski 

rząd, który chciał stworzyć alternatywę dla masowych spalarni odpadów zapewniającą niskie emisje oraz 

elastyczność w zakresie specyfikacji wsadu o różnym pochodzeniu, kaloryczności i wilgotności. Warto 

podkreślić, że zakłady Energos 

wydzielają do atmosfery emisje 

na dużo niższych poziomach niż te 

wymagane przez prawodawstwo 

WE. 9 wiodących banków 

europejskich potwierdziło 

bezpieczeństwo inwestycji 

prowadzonych w oparciu 

o technologię Energos. 
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