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FRA RESTPRODUKT TIL BRUGBARE GIPSPLADER
Produktion af affaldsenergi efterlader restprodukterne spildevandsslam, flyveaske, gips og slagge.
Slagge blev i 2021 optimeret og certificeret til brug
som underlag ved vejbelægning. Denne succeshistorie prøver ARGO at kopierer ved at optimere gipsen
således, at den kan bruges i gipsplader til byggerier.
Sådan en optimering er dog ikke uden forhindringer
og masser af forsøg, men det store arbejde har dog
betalt sig, for de seneste resultater ser meget positive ud.
For et lille års tid siden startede Marco Scheuer Dresen som driftsplanlægger på ARGOs kraftvarmeværk.
En af Marcos opgaver er, i samspil med sektionslederen af kraftvarmeværket Niels Kallehauge, at finde
løsninger på genanvendelse af restprodukter.

Sække med gips fra Roskilde kraftvarmeværk

Procesændring skal udvaske klorider
Røgen fra affalds-afbrændingen skal renses og vaskes
inden den lukkes ud som damp af kraftvarmeværkets
skorstene. Rensningen af røgen foregår i en såkaldt
Gips kender de fleste som det materiale, man i form ’skrubber’, også kaldet ’vasketårn’. Her overbruses
af gipsplader bruger til opbygning af vægge, lofter og røgen med en vandig opløsning af kalk. Det produlignende. Inden Marco og Niels begyndte at arbejde cerer en slags tynd gråd – også kaldet ’gips-slurry’.
med gipsen, var det en grålig våd masse med et højt Den våde masse centrifugeres til et tørstof, som ved
normale omstændigheder ville blive sendt til Tyskindhold af klorider (Chloridsalte).
land eller Norge, hvor det bliver brugt som opfyld i
saltminer og huller. Ved at forlænge vask og centri- Man kunne ikke bruge gipsen til produktion af
fugerings-processen med endnu en skylning, hvor
gipsplader. Det var helt umuligt at klæbe den nødvendige tynde karton på siderne af gipsen, grundet kloriderne(saltene) vaskes ud af gipsen, vil den heller
det høje indhold af klorider/salte som suger fugt til ikke suge fugt til sig. De seneste prøver viser faktisk,
at kloriderne er på et minimalt niveau, så optimerinsig. Det problem skulle vi løse, før vi kunne komme
gen er lykkedes.
videre, fortæller Marco.

Aktivt kul erstattes af plastmaterialet Adiox
på årsbasis, så giver det jo også blod på tanden til at
I afvaskningen af røgen tilføres også aktivt kul. Den
finde på løsninger til at genanvendelse af fx flyveaaktive kul har den egenskab af den binder dioxin,
ske på sigt, fortæller Marco.
som er en samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer. Stofferne dannes under forbrænding
af organisk materiale, som der er i restaffald. Noget
af kulstoffet kommer i midlertid også i gipsen, og det
gør gipsens farve grålig. Af æstetiske årsager er det
ikke en farve, som producenter af gipsplader ønsker
at aftage. Producenterne vil kun aftage gips der er
hvid eller gullig. Gipsen vil blive afbrændt hos producenterne, som gør gipsen kridhvid. Det vil ikke være
muligt, at opnå samme hvide nuance med en grålig
gips, for den vil forblive grålig trods afbrænding.
- Farven på gipsen er en udfordring i processen, som
vi har arbejdet på at løse i et stykke tid. Den løsning
Marco Scheuer Dresen, er uddannet maskinmester og
vi har fundet frem til er, at vi erstatter det aktive
flymekaniker, og har været en del af ARGO siden oktober
kul med ’Adiox’. Adiox er fysisk plastmateriale, som
2021.
ikke giver gipsen farve, i modsætning til det aktive
kul, som efterlader gipsen grålig. Derudover binder
Adiox, ligesom det aktive kul, dioxinen til sig. Den
Forklaringer på ord og begreber
erstatning gør den endelige gips hvid/gullig, som er
netop den farve producenterne efterspørger.
ARGO producerer 3.000 ton gips på årsbasis hvilke
giver cirka 100.000 gipsplader ud fra en gennemsnitsvægt på en gipsplade er 30 kg.

Potentiale for afsætning af gips
Som nævnt har de seneste resultater af optimeringen af gipsen været rigtig gode, så for Niels, Marco
og resten af holdet på kraftvarmeværket, er det kun
et spørgsmål om at finjustere processen til den er
helt perfekt.
- Målet er jo at gå fra at anbringe gips i saltminer
til reel genanvendelse, og det ser ud til at lykkedes.
Hvis vi kan få succes med at afsætte 3000 ton gips

Restaffald: Affald som ikke umiddelbart kan genanvendes
Gips: Calciumsulfat anvendes som byggematriel kan
udgraves og oparbejdes i miner fra miner med naturlige aflejringer i fx Spanien. Gips opstår også som
et restprodukt ved rensning af svovlholdig røg fra
forbrændingsanlæg.
Rensning af røg: Røgrensningen foregår ved, at røgen
ledes igennem et såkaldt vasketårn, hvor den overbruses med en vandig opløsning af kalk. I processen
renses røgen for miljøbelastende stoffer og tungmetaller.
Dioxin: Er en samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer. Stofferne dannes under forbrænding
af organisk materiale, som der er i restaffald.
Urenset røggas: Indeholder skadelige luftarter som
kulilte, dioxin og svovldioxid.

Foto: Spildevandsoperatør Lars Henrik Poulsen

RE-CERTIFICERING AF MILJØ OG ARBEJDSMILJØ ER GENNEMFØRT
MED SUCCES
I foråret 2022 blev der gennemført en re-certificering af ARGOs miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem
ift. ISO-standarderne 14001 Miljø og 45001 Arbejdsmiljø. Resultatet blev til nogle få bemærkninger, tre
afvigelser og nogle forbedringsforslag. Overordnet
var der mest ros til overs fra de to eksterne auditører, der gennemførte re-certificeringen.
Re-certificering sker hver tredje år, til forskel fra de
årlige opfølgninger. Re-certificeringen går meget systematisk til værks, hvor procedurer, dokumentation
og systemer gennemgås meget grundigt.
Auditørerne besøgte i de tre dage, som re-certificeringen varede, en række lokationer i ARGO. De
besøgte ARGOs kraftvarmeværk, Audebo Miljøcenter, Genbrugsanlægget i Gadstrup og en række
genbrugspladser både i øst og vest. På lokationerne
blev et udvalg af procedurer og tilhørende dokumentation gennemgået, samt interviews med et
udvalg af medarbejdere.

ringsforslag og bemærkninger, ser vi som en god
måde til hele tiden holde os skarpe på opgaven og
reflektere over måden vi arbejder på, fortæller Berit
Nielsen.
Granskning og samarbejde
De eksterne auditører udfører ikke certificeringen
med det ene formål, at finde hullerne i osten, men
også for at få interne medarbejdere og ledelse til at
reflektere over beslutninger og arbejdsgange.
Auditørerne kan I samarbejde med ARGOs ledelse
beslutte at afsøge et specifikt område, udover det de
allerede har udvalgt.

Certificering sikrer systematik og overblik
At være ISO certificeret er ikke et lovkrav, men det
sikre systematik og overbrik ifølge ARGOs to interne
arbejdsmiljø - og miljøkoordinatorer, Maria Christensen og Berit Nielsen.
- At have en tredjepart som kigger på hele vores
setup med nye øjne, og som kommer med forbed-

Audebo Miljøcenter besøges altid under certificering og ved
opfølgning

Under re-certificeringen bliver en række personer
interviewet, nogle er obligatoriske og andre udvælger auditørerne i forhold til noget, som de ønsker
undersøgt nærmere.
ARGOs chefgruppe, sektionsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er obligatoriske for auditørerne at
interviewe. Dernæst udvælger auditørerne de medarbejdere/nøglepersoner, som de ønsker en dialog
med baggrund i et bestemt emne, de ønsker belyst.
Interview af medarbejder
På Roskilde Kraftvarmeværk blev spildevandsoperatør Lars Henrik Poulsen interviewet af en af auditørerne.

processer, og på den måde kan vi forhåbentlig forbedre både miljø og arbejdsmiljøet på sigt, fortæller
Lars Henrik.
Arbejdsmiljø fylder mere end miljø i certificeringen
Mange af de procedurer og arbejdsgange som ligger
under ’miljø’, er reguleret af miljømyndighederne, og
fylder derfor mindre end arbejdsmiljø under auditten. Arbejdsmiljø er ikke underlagt samme krav og
rammer, så derfor har det en større opmærksomhed
under auditten.

- Arbejdsmiljø har aldrig været et reguleret område, i hvert fald ikke som miljøet. Det vil sige, at det
er meget op til den
- I modsætenkelte organisatining til tidon, at sørge for et
ligere, hvor
godt arbejdsmiljø,
spørgsder favner faglighed,
målene
trivsel, sikkerhed og
handlede
udvikling. Med det
meget om
udgangspunkt, så vil
arbejdsmilarbejdsmiljødelen
jø, hvordan
altid fylde mere i
står du, når
en certificering og
du laver
opfølgning. Set med
den proces,
arbejdsmiljøbriller,
hvor meså hjælper det os
get bærer
til at holde fokus
du på og
på arbejdsmiljøets
Auditørene besøger gerne kemiafdelingen på genbrugspladserne. Dette er
lignende, så spændelågsfade til opbevaring af farligt affald.
mange områder, og
var spørgshele tiden afsøge formålene
bedringsmuligheder,
under denne audit mere af den tekniske slags. Jeg
fortæller Maria Christensen, der er daglig arbejdskunne høre, at auditøren havde indgående kendskab miljøleder / sikkerhedsrådgiver i ARGO.
til spildevandshåndtering og i det regi oplevede jeg
spørgsmålene meget kvalificerede og relevante.
Godt resultat og udviklende indspark
Auditørerne var meget interesseret i processerne, og Auditeringen varede i tre dage, og ifølge Berit og
spurgte blandt andet ind til, hvordan vi beregnede
Maria, så var der mange gode besøg på ARGOs lokaforbruget af kemikalierne pr. kubikmeter og lignenliteter, samt givtige udviklende snakke og nyt input
de, fortæller Lars Henrik.
til reflektion.
Lars Henrik synes, at det er fornuftigt at en ekstern
kigger på kraftvarmeværkets arbejdsgange for ellers
kan uhensigtsmæssige rutiner og processer gentage
sig i al for lang tid.
-I dagligdagen har vi fokus på drift, og reflekterer
ikke så meget over, hvad der kan gøres bedre, nemmere eller helt anderledes. Auditørernes spørgsmål
kan få os til at reflektere over vores arbejdsgange og

- Det har absolut været en god proces og resultatet
er tilfredsstillende. Om et lille år er der opfølgning
på certificeringen, og i den mellemlæggende periode
skal vi blandt andet kigge på de forbedringsforslag
som auditørerne kom med, samt de noter vi selv
gjorde os under auditten, og se om de kan implementeres til fordel for et bedre arbejdsmiljø og miljø,
fortæller Maria.

På besøg på forbehandlingsanlægget Gemidan

I MADAFFALDETS FODSPOR
SKRALDEFESTER ER TILBAGE:

SKRALDEFESTER PÅ FEM GENBRUGSPLADSER PÅ SAMME TID AF TO OMGANGE
Der er godt nyt for guldgravere og genbrugsjægere,
for de populære skraldefester er tilbage. Der afholdes Skraldefester på henholdsvis Køge, Roskilde,
Torkilstrup og Gørlev genbrugsplads tirsdag den 6.
september og onsdag den 5. oktober i tidsrummet
17 - 19.
I Stevns kommune fordeles Skraldefesterne lidt
anderledes. St. Heddinge genbrugsplads afholder
Skraldefest tirsdag den 6. september, og Hårlev
genbrugsplads afholder Skraldefest onsdag den 5.
oktober i samme nævnte tidsrum.
I 2019 introducerede ARGO ’Skraldefester’, et genbrugskoncept som betød, at der blev åbnet for containerne på ARGOs genbrugspladser, og borgere fik
lov, efter åbningstid, at tage alle de materialer som
de havde lyst til ganske gratis. Skraldefesterne var en
sandt hit for de besøgende, men allerede året efter
lukkede covid-19 desværre ned for konceptet. Nu
har ARGO valgt at genoptage succesen, og afholde
intet mindre end fem ’Skraldefester’ af to omgange én september og én i oktober.
Skraldefest på genbrugspladsen
I 2019 fik mange materialer og tekstiler nye ejer-

mænd. Der var god afsætning i alt fra rent træ, polstrede møbler, bøger, keramik, vinduer og tekstiler
- der var nærmest kamp om genbruget.
- Hvis ARGO kan være med til at forlænge materialers liv frem for ny-produktion til fordel for miljøet,
så er det et stort plus. Ved de tidligere Skraldefester
oplevede vi, til stor overraskelse, at der var kø ved
indgangen til Skraldefesterne. Man må bare konkludere, at Skraldefester kan noget, og genbrug er
meget populært. Det er også med den baggrund,
at vi genoptager konceptet, fortæller genbrugschef,
Finn Kjær.

Åbne containere med masser af genbrug
Konceptet er som nævnt, at containerne på pladsen
åbnes, således at man lettere kan komme til genbrugsmaterialerne, uden at skulle kravle op i selve
containeren.

efter på genbrugspladsen, så har Gensalgsbutikkerne
på Torkilstrup, Roskilde og Køge genbrugsplads 50%
på alle varer både den 6. september og
5. oktober i tidsrummet 17-19.

- Med baggrund i erfaringerne fra Skraldefesterne i
2019 vil der sandsynligvis være rift om specielt træ,
møbler og bøger, så man skal nok komme i god tid.
Kun få containerne forbliver lukket, såsom containere til asbest og uegnet til genanvendelse, da det ikke
er genbrugsegnet materialer, fortæller Finn Kjær.

HVOR & HVORNÅR
Skraldefesterne foregår på Køge, Roskilde, Torkilstrup, Gørlev genbrugsplads Tirsdag den 6. september og onsdag den 5. oktober klokken mellem
klokken 17 - 19.
I Stevns kommune fordeles Skraldefesterne lidt
anderledes. St. Heddinge genbrugsplads afholder
Skraldefest tirsdag den 6. september, og Hårlev
genbrugsplads afholder Skraldefest onsdag den 5.
oktober i samme nævnte tidsrum.

Op til selve Skraldefesterne vil pladsmedarbejderne
sørge for at samle gode ting sammen, så der burde
være rigeligt til de fremmødte.
Medbring selv kaffen og få 50 % i gensalgsbutikken
Gør genbrugskuppet de besøgende tørstige, så er
man velkommen til selv at medbringe kaffe og madpakke. Hvis man ikke lige har fundet det man ledte

ARGO medarbejdere
ARGO’s
nyhedsbrev udgives på månedsbasis og levei den
gule førertrøje
rer
interne
nyheder til medarbejdere, bestyrelse og
’Fra Energitårn til
udvalgte samarbejdspartnere.
Eiffeltårn’

Har du en god historie, så skriv til rid@argo.dk

Følg med på ARGOs Facebookprofil og bliv opdateret på Skraldefesterne.

