
Røros Produkter AS 



  Røros Produkter AS 

• Produksjon av stålprodukter innen avfall 
og renhold 

• Privat AS, familiedrevet 

• 20 årsverk 

• Ca 20 mill omsetning 

• Hovedsakelig salg gjennom grossist. 

• Grunnlagt i 1968 



Norges største produsent av 

rengjøringsvogner! 
  
 



Hvordan lykkes med kildesortering? 

• Hvorfor? 
• Stadig oftere et krav. Fra kommunen i forbindelse med type 

miljøsertifisering. Statlige krav, eu-direktiver. Økonomiske og 
miljømessige hensikter og krav. 

• Underliggende - miljøhensyn – ressursmangel. 
 

• Utfordringer; 
• Ulike krav om ulike fraksjoner kan oppleves som uoversiktlig og 

forvirrende. Store avgjørelser som vedrører mange. 
• Store regionale forskjeller. Avfallsselskapene bestemmer hva og 

hvordan man skal sortere i de ulike kommunene. Svært ulikt. 
• Ta høyde for flere offentlige pålegg i fremtiden. Fleksibilitet er 

avgjørende! 
• Interne bestemmelser i større bedrifter. 



Det er også viktig å tenke på... 

• Når man skal innføre kildesortering er det viktig 
med god informasjon. Det blir aldri for mye 
informasjon! 

• En grunn til at man ikke kildesorterer er nettopp 
mangel på informasjon, en del antagelser og ikke 
minst dårlige erfaringer på grunn av  bl.a. 
halvhjertede forsøk og dårlig tilrettelegging. 

• Legg til rette og skap suksess historier. 

 



Mål med kildesortering 

• Få renest mulig fraksjoner, få ned mengden 
restavfall. 

• Restavfall er den dyreste fraksjonen. 

• Bidra til et bærekraftig samfunn. 

   

   Det er viktig at dette med kildesortering gjøres 
enklest mulig og at 
kildesortering/avfallshåndtering blir en mest 
mulig integrert del av hverdagen. 



Hvilket utstyr trenger man? 

• Ulikt utstyr men generelt er det viktig å ta 
hensyn til  

   fleksibilitet 

   ergonomi 

   tømming 

   renhold 

   brukervennlighet 

   universell utforming 

   god merking og stor tilgjengelighet 

 





Hvordan legge til rette for et vellykket 

prosjekt og god kildesortering? 
• En integrert avgjørelse. 

• Ta med alle som berøres i viktige beslutninger. 
Hvem skal tømme? Hva er viktig for disse 
gruppene slik at de får minst mulig ekstra 
arbeid? Ref. Trondheim kommune. 

◦ Driftspersonale 

 

◦ Renholdere 

 

◦ Vaktmestere 

 

◦ Brukere 

 

 



Ergonomisk tømming 





Viktig! 

• Gjøre systemet enklest mulig for brukerne . God 
tilgjengelighet. God merking. 

• Tilrettelegging for renholderne og 
driftspersonell. 

   Renholdere ønsker ofte beholdere som er på 
vegg eller på hjul og som man slipper å løfte men 
kan trille bort. Skånsom mot gulvet. 

• Er miljøet fint og rent er det verre å forsøple. 
   Man får lyst til å bidra til å holde det rent og 

ryddig rundt seg.  



  





Tanker bak produktet 

• Et møbel på hjul som kan stå i de fleste miljøer. 

 

• Evigvarende 

 

• Enkelt å rengjøre. 

 

• Kan bruke både svarte søppelsekker og vaskbare 
bøtter i dette skapet. 





Funksjonell design. 

• Fleksibilitet. 
 

• Enkelt å plassere. Ser fine ut. 
 

• Det er enkelt å standardisere. Fra vugge til 
grav… 
 

• Det er grundig utprøvd.  
 

• Tåler røff bruk. 
 



Fargekoder og universell utforming. 




