
Bilag 5: Logbog - Martin Jensen - Driftsoperatør på ARCs sorteringsanlæg  

Tekniske udfordringer ved genanvendelse  

Sammensatte produkter.   

Urenheder genereres på flere måder: Folk der ikke gider, folk der ikke kan sortere rigtigt. 

Derudover bruges lastbilerne ofte til forskellige ting. Fx henter de restaffald om morgenen og 

kører dernæst efter plast. Hvis ikke de er tømt ordentligt kommer der restaffald i plasten.   

Frederiksberg  

Man havde tidligere et forsøg med plast og metal på samme bånd med gode resultater. Efter en 

rum tid blev mængderne større og anlægget kunne ikke følge med mængderne. Der er 

sommetider en forestilling om at det kan bruges til produktion og ikke forsøg.   

På anlægget specifikt  

Logistisk er det umuligt at opnå de 43 tons PET, som der er sat et mål om. Når de udsorterer 

PET i så store mængder, er der tale om ren produktion – ikke om forsøg, som anlægget egentlig 

er tiltænkt. De 43 forventede tons (som er lovet til FAERCH), er er resultat af fejlagtige data 

om anlæggets kapacitet. Man har overvurderet hvor meget affald det kunne behandle i timen, 

og dertil sat lighedstegn mellem input og udsorteret output PET. Men der bruges meget tid på 

at fjerne forkerte elementer fra båndene – som for store emner og restaffald. Derudover mange 

sammensatte produkter der skal adskilles manuelt. Martin forventede at de ville kunne levere 3 

tons – ikke 43.   

Det skaber frustrationer. Og især fordi at man ikke har justeret forventningerne efter det var 

klart at der var mismatch mellem mål og driftsmæssigt muligt. Esben ved det godt, men har 

alligevel udskudt revurderet forventning med FAERCH. Betyder noget for arbejdsmiljø at man 

ved man ikke kan levere det der forventes. Derudover er det kedeligt at lave det samme hele 

dagen. Når de bare skal have PET til FAERCH er det samlebåndsarbejde som i en TOMS-

fabrik.   

Esben havde også ”lovet” at der skulle komme et bånd som ville transportere restaffaldet direkte 

væk, så de ikke skulle bruge en masse tid på at køre trucks. Men har ikke været muligt endnu.   

Der kører adskillige forsøg på anlægget med flere aktører. Lige nu var de i gang med at sortere 

ren PP og ren PE ud, så PET-sorteringen stod på pause.  

Stort eftersorteringsnalæg er til restaffald. Det er svært også at bruge det til eftersortering af det 

sorterede affald – fordi man så skal argumentere for at borgerne alligevel skal sortere. Men man 

ville kunne sortere en masse urenheder fra hvis man eftersorterede plastfraktionen. På den måde 

ville man kunne undgå at emballere en masse affald som ikke egner sig til genanvendelse og 

sende til ALBA. Fx chipsposer, men også metal og restaffald. Vi kunne ligeså godt brænde det 

af herhjemme, som at det afbrændes i Tyskland. Men det kræver eftersortering af det sorterede.   

Flere NIR-scannere ville muliggøre mere effektiv sortering, da man med den ene scanner kun 

kan have én sorteret fraktion og én til rest.   

Store elementer stopper anlægget. Fx max 30 cm. Eksempel med dunk der ikke kan komme 

forbi et rør. Det er svært at kommunikere for det handler også om dette specifikke anlægs 

specifikationer. Kassettebånd og slanger sætter sig alle vejene. Store folier – fx fra boxmadras 

– stopper maskineriet.   



Flasker der ruller kan snyde scanneren da de ikke når dysen på det forventede tidspunkt og 

dermed ikke sorteres fra som de skal.   

Robotteknologi  

IHP Systems udvikler software til en robot som skal kunne genkende udvalgte elementer og 

frasortere. Fx sort PET. Det kunne i fremtiden også bruges til at adskille fødevare-PET og sæbe-

PET. Problemet er dog, at det ofte har mistet stregkode og blevet krøllet sammen, så det kan 

være svært for en AI at registrere. Deres AI bliver hele tiden bedre. Den spørger løbende, om 

100 billeder – om den har sorteret korrekt. Så den lærer løbende.   

Man kunne også have brugt en MIR-scanner, som kan registrere sort plast fordi den kan aflæse 

et større lysspektrum.   

Adskillelse af fødevare PET og ikke-fødevare PET  

PET er modsat PE og PP godkendt til at have 5% urenhed i regeneratet og stadig bruges som 

fødevareplast.   

Adfærd  

Sagen om vestforbrænding (mindre genanvendelsesrater og dansk plast i Malaysia), har ført til 

tydeligt større mængder urenheder i plastfraktionen. Folk bliver ligeglade.   

Metode  

Problemet ved uformelt interview er, at det kan udvikle sig til mere end man forventede og så 

kan man glemme vigtige pointer, inden man får lavet logbog. Dertil viste det sig at de to (og 

især med Martin) interviews har været brugt meget i opgaven, og det kan derfor ses som svagt 

metodisk, at man ikke har transkriberet og dermed kan henvise til det.   

Måske metoden egner sig bedre til en indlende snak som opfølges af en egentligt interview.   

Spørgsmål  

Bør vi i problemformuleringen bruge sorteringsanlægget generelt som case, eller kigge på et 

specifikt projekt – fx PET-samarbejdet med FAERCH og andre aktører?   

Driftsoperatør kan lufte frustrationer omkring sin chef, som er en anden informant. Hvordan 

håndterer man det? Det kan være chefen læser det og vi vil nødig bringe nogen i klemme. Men 

måske er disse frustationer vigtige for det man finder ud af.   

Hvorfor er det netop sort PET der skal udsorteres?   

Hvorfor har netop PET godkendelse til at blive brugt til fødevare trods 5% urenhed i 

regeneratet? Hvorfor ikke PE og PP? (Videnskab eller politik der ligger til grund for det?)  

Jonas Åbo skulle kunne fortælle noget givende om samarbejde med REMA1000.   

 

 


