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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side 
PS 36/22 Protokoll fra møte 15.06.22 3 
PS 37/22 Protokoll fra møte 24.06.22 8 
PS 38/22 Protokoll fra møte 29.06.22 15 
PS 39/22 Protokoll fra møte 26.08.22 

Offl. § 13, 1. ledd/fvl. § 13, 1. ledd nr 1 
 

PS 40/22 Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA 19 
PS 41/22 Gjenvinningsstasjon GVS - Økt gjenvinningsgrad 22 
PS 42/22 Brannvern AH-FA varmesøkende overvåking 41 
PS 43/22 Biogassproduksjon ved FREVAR, status og videre utvikling 

Offl. § 23, 1. ledd 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2022/2066 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 188068/2022 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 36/22 
 

Protokoll fra møte 15.06.22  
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Møteprotokoll 

Styret for FREVAR KF 
 
 
Møtedato: 15.06.2022 
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45 
Møtested: Vannverket, Bjørningstadveien 5, 1617 Fredrikstad (ekstramøte) 
Fra – til saksnr.: 25/22    
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  X  

Dana Ghazi, medlem  - -- 

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Ann-Kristin Stedjeberg og Hege M. Blomkvist 
Som tilhørere fra adm. møtte: Sjur Holme 

 
 
Pål Mikkelsen, Tore Lundestad og Jon Hermansen fra Borg CO2 orienterte om prosjektet. 

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 6 av 7. 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Ann-Kristin Stedjeberg  Hege M. Blomkvist 

kst. direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre  
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side 
PS 25/22 Inntreden i Borg CO2 for FREVAR KF  
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PS Inntreden i Borg CO2 for FREVAR KF 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Under forutsetning om bystyrets godkjennelse gis direktør fullmakt til å effektuere 

inntreden på eiersiden i Borg CO2. Dette gjelder kjøp av 90 stk. aksjer til en total verdi 
av kr 9 000,-. 

2. Den pågående teknologistudien følges opp av FREVAR for å sikre at den best mulige 
teknologien velges når et anlegg skal realiseres. 

3. FREVAR kan ikke tiltre den utgaven av «Shareholders agreement» som ligger vedlagt.  
Avtalen må gjennomgås juridisk, og som et minimum må kulepunkt en, milestone 1 i 
appendix 1: (All partners willing to accept shares must support this business model), 
fjernes før inntreden i selskapet. 

4. FREVAR kan ikke signere vedlagte «Term sheet» som det foreligger. 
Forretningsmodellen i et realisert anlegg må gi rom for videre drift. 

5. Det forutsettes at FREVAR gis en ubetinget rett til å selge seg ut av selskapet, det vil si 
en tilbakekjøpsplikt for Borg Havn IKS. 

 
Fredrikstad, 15.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 15.06.2022: 
 
Forslag fra Tor Prøitz: 
Nytt pkt. 3. 
Det forhandles videre om endelig avtale uttrykt gjennom «Term sheet» for endelig balansert 
avtale. 
 
Nytt punkt 4. 
Aksjelovens og aksjonæravtalens bestemmelser om kjøp og salg av aksjer vil være 
gjeldende. 
 
Forslag fra Ida Julsen til nytt punkt 5: 
FREVAR henstiller om å få en styreplass i styret til Borg CO2. 
 
 
Votering 
Pkt. 1 - Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2 - Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 3 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Nytt pkt. 3 – enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 4 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 5 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt. 
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Styret for FREVAR KFs vedtak 15.06.2022: 
1. Under forutsetning om bystyrets godkjennelse gis direktør fullmakt til å effektuere 

inntreden på eiersiden i Borg CO2. Dette gjelder kjøp av 90 stk. aksjer til en total verdi 
av kr 9 000,-. 

2. Den pågående teknologistudien følges opp av FREVAR for å sikre at den best mulige 
teknologien velges når et anlegg skal realiseres. 

3. Det forhandles videre om endelig avtale uttrykt gjennom «Term sheet» for endelig 
balansert avtale. 

4. Aksjelovens og aksjonæravtalens bestemmelser om kjøp og salg av aksjer vil være 
gjeldende. 

5. FREVAR henstiller om å få en styreplass i styret til Borg CO2. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2022/2066 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 224208/2022 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 37/22 
 

Protokoll fra møte 24.06.22  
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Møteprotokoll 

Styret for FREVAR KF 
 
 
Møtedato: 24.06.2022 
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 16:00 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom 
Fra – til saksnr.: 26/22-33/22    
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  X  

Dana Ghazi, medlem  - -- 

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Ann-Kristin Stedjeberg og Hege M. Blomkvist 
Som tilhørere fra adm. møtte: Cristell Solberg 

 
Roy Sandgrind, Dag Eirik Brevik og Marthe Sinnes fra PPM Prosjekt orienterte i forbindelse 
med sak 33/22 Rapportering av nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA (u. off. § 23. 1. ledd). 

Merknader 
Ida Julsen var til stede under behandling av sak 31/22-33/22. 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 6 av 7. 
Møtet ble lukket før orienteringer. 
Kl. 14.10 Orienteringer u. off. § 23. 1. ledd. 
Kl. 15.35 Orienteringer åpen del. 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Ann-Kristin Stedjeberg  Hege M. Blomkvist 

kst. direktør  referent  
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre  
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side 
PS 26/22 Protokoll fra møte 26.04.22  
PS 27/22 Protokoll fra ekstra møte 15.06.22  
PS 28/22 Overløpsrør Tvetervann - Isesjø  
PS 29/22 Nye luker til silhus i Borredalsdammen  
PS 30/22 Forbedret pasteurisering av avløpsslam  
PS 31/22 Regnskapsraport 1. tertial 2022  
PS 32/22 Innredning av 2. etg. i administrasjonsbygget  
PS 33/22 Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA  
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PS 26/22 Protokoll fra møte 26.04.22 

Styret for FREVAR KFs behandling 10.05.2022: 
 
Votering 
Protokoll fra 26.04.22 ble enstemmig godkjent. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 10.05.2022: 
Protokoll fra 26.04.22 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 27/22 Protokoll fra ekstra møte 15.06.22 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Protokollen fra 15.06.22 ble enstemmig godkjent. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
Protokollen fra 15.06.22 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 28/22 Overløpsrør Tvetervann - Isesjø 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å anlegge nytt overløpsrør fra Tvetervann til Isejø. 

Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til 
Overløpsrør Tvetervann - Isesjø (2 MNOK 2022) i HP 2022-2025. 

 
Fredrikstad, 16.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å anlegge nytt overløpsrør fra Tvetervann til Isejø. 

Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til 
Overløpsrør Tvetervann - Isesjø (2 MNOK 2022) i HP 2022-2025. 
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PS 29/22 Nye luker til silhus i Borredalsdammen 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å skifte ut luker til silhuset i Borredalen. 

Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til 
diverse tiltak rullerende vannverket (3 MNOK 2022) i HP 2021-2024. 

 
Fredrikstad, 16.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å skifte ut luker til silhuset i Borredalen. 

Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til 
diverse tiltak rullerende vannverket (3 MNOK 2022) i HP 2021-2024. 

 
 
 

PS 30/22 Forbedret pasteurisering av avløpsslam 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for forbedret hygienisering av 

avløpsslam. Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1 MNOK fra investeringsmidler 
avsatt til diverse tiltak rullerende RA (4 MNOK 2022) i HP 2022-2025. 

 
Fredrikstad, 16.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for forbedret hygienisering av 

avløpsslam. Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1 MNOK fra investeringsmidler 
avsatt til diverse tiltak rullerende RA (4 MNOK 2022) i HP 2022-2025. 

 
  

12



PS 31/22 Regnskapsraport 1. tertial 2022 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Regnskapsrapport pr. 30.04.22 tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 15.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Regnskapsrapport pr. 30.04.22 tas til orientering. 
 
 
 

PS 32/22 Innredning av 2. etg. i administrasjonsbygget 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis fullmakt til å ferdigstille 2. etg. i administrasjonsbygget med opp til  

kr 12 mill. Dette finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett 2022 med kr. 3 mill. fra 
administrasjonsbygget og kr 9 mill. fra midler til styrets disposisjon. 

 
Fredrikstad, 16.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Direktøren gis fullmakt til å ferdigstille 2. etg. i administrasjonsbygget med opp til  

kr 12 mill. Dette finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett 2022 med kr. 3 mill. fra 
administrasjonsbygget og kr 9 mill. fra midler til styrets disposisjon. 
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PS 33/22 Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Saken tas til orientering 
 
Fredrikstad, 16.06.2022 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.06.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.06.2022: 
1. Saken tas til orientering 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2022/2066 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 224209/2022 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 38/22 
 

Protokoll fra møte 29.06.22  
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Møteprotokoll 

Styret for FREVAR KF 
 
 
 
Møtedato: 29.06.2022 
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:00 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad (ekstramøte), møterom Klasserom 
Fra – til saksnr.: 34/22    
 
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  - Bodil S. Werner 

Dana Ghazi, medlem  - Ole Haabeth 

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Ann-Kristin Stedjeberg og Hege M. Blomkvist 
Som tilhørere fra adm. møtte: Cristell Solberg, Sjur Holme 

 

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7. 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Ann-Kristin Stedjeberg  Ann-Kristin Stedjeberg 

kst. direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side 
PS 34/22 Kvoteplikt energigjenvinningsanlegget - veien videre 3 
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PS 34/22 Kvoteplikt energigjenvinningsanlegget - veien videre 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. FREVAR KF retter søksmål med krav om fastsettelsesdom, det vil si dom som fastslår 

at FREVAR KF ikke er kvotepliktig, altså hvor vedtaket om kvoteplikt fullt ut, både faktisk 
og rettslig, blir realitetsbehandlet. Uansett kreves vedtaket om kvoteplikt kjent ugyldig. 
Søksmålet rettes enten i fellesskap med Sarpsborg Avfallsenergi (SAE) eller alene. 

2. Parallelt med søksmålet fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for mest mulig 
miljøeffektiv energiforsyning på Øra, og fortsatt drift på foretakets 
energigjenvinningsanlegg, dersom kvoteplikt kun for anlegg som hovedsakelig leverer 
energi til industri opprettholdes. 

 
Fredrikstad, 26.06.2022 

Styret for FREVAR KFs behandling 29.06.2022: 
 
Ole Haabeth foreslår nytt punkt 3: 
Saken oversendes bystyret for endelig behandling. 
 
Votering 
Direktørens innstilling med tillegg av nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Styret for FREVAR KFs vedtak 29.06.2022: 
1. FREVAR KF retter søksmål med krav om fastsettelsesdom, det vil si dom som fastslår 

at FREVAR KF ikke er kvotepliktig, altså hvor vedtaket om kvoteplikt fullt ut, både faktisk 
og rettslig, blir realitetsbehandlet. Uansett kreves vedtaket om kvoteplikt kjent ugyldig. 
Søksmålet rettes enten i fellesskap med Sarpsborg Avfallsenergi (SAE) eller alene. 

2. Parallelt med søksmålet fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for mest mulig 
miljøeffektiv energiforsyning på Øra, og fortsatt drift på foretakets 
energigjenvinningsanlegg, dersom kvoteplikt kun for anlegg som hovedsakelig leverer 
energi til industri opprettholdes. 

3. Saken oversendes bystyret for endelig behandling. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2021/15004 
Dokumentnr.: 13 
Løpenr.: 256402/2022 
Klassering: M41 
Saksbehandler: Cristell Solberg 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 40/22 
 

Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Saken tas til orientering 
 
Fredrikstad, 03.09.2022 
 
 

Sammendrag 
FREVAR er ansvarlig for bygging av Fredrikstad kommunes nye avløpsrenseanlegg. 
Anlegget dimensjoneres for å møte byens behov for rensekapasitet i et 2050 perspektiv, og 
skal møte nye strengere krav til kvalitet på utløpsvannet.  
 
Prosjektleder orienterer muntlig i hvert styremøte med utgangspunkt i siste månedsrapport 
for prosjektet.  
 
To av milepælene henholdsvis M8, kontrahering av leverandør prosess med frist 1.8.2022 
og M5, byggetillatelse med frist 31.12.2022 er oppnådd i perioden. 
 
Prosjektet følger fremdriftsplan ved utgangen av juli 2022. 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Styret orienteres om fremdrift i prosjektet i hvert styremøte, og denne saken bygger på 
aktiviteter i prosjektet etter forrige styremøte 24.06.2022. 
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Det har vært høy aktivitet gjennom sommeren med tilbudsgjennomgang, vurdering opp mot 
fastsatte innkjøpskriterier, tildeling av entrepriser, og påfølgende inngåelse av kontrakter for 
samspill fase 1 etter karenstidens utløp. Status er nå: 

 De to prosessentreprisene for vannbehandlingen E11, forbehandling og E12, bio er 
tildelt Enwa og kontrakter ble signert uke 31. 

 Prosessentreprise E13, slambehandling er tildelt Cambi og kontrakt ble signert i uke 
32. 

 Entreprise E14, toppstyresystem er tildelt ABB og kontrakt ble signert i uke 32. 
 For entreprise E02, bygg er kontrakt foreløpig ikke signert, men AF er innstilt.  

 
I samspillsfasen, som pågår frem til utgangen av året, skal det jobbes med besparelser og 
utarbeides optimale løsninger både innenfor den enkelte entreprise og på tvers av 
entreprisene, noe som skal sikre kostnadseffektive løsninger. Detaljeringsgraden øker i 
denne fasen, og nye og historiske vannanalyser og driftsdata benyttes for optimalisering av 
prosessvalg.  
   
I samspillsfasen legges det opp til bred involvering av ansatte innenfor alle fagfelt og nivåer i 
organisasjonen. I de kommende ukene er det planlagt flere referansebesøk for å se på, og 
lære om erfaringer med, utstyr som er foreslått av leverandørene, men som er ukjent for 
FREVAR.  
 
For samspillsfasen, som skal pågå frem til mars 2023, er det etablert et eget prosjektkontor 
med arbeidsplasser til både prosjektledelse/byggherre og kontraherte leverandører, i 
Storgata 5 i Fredrikstad. Samspillet vil involvere et stort antall personer, og vil i all hovedsak 
bestå av fysiske møter hvorav mange har lang reisevei. Kontoret er derfor sentralt plassert 
med tanke på tilgjengelighet for at personer skal kunne ankomme med kollektivtransport.      
 
Foreløpig pristilbud på entreprisene viser en prognose over eksisterende P50 (MNOK 1 
625), og prosjektet vil gjennom samspillsfasen utarbeide en oppdatert usikkerhetsanalyse, 
med ny risikoavsetning, og forventet sluttkostnad (P50/P85).    
 
To av de mulktbelagte milepælene som er satt av Statsforvalter er i perioden nådd innenfor 
fastsatt frist, henholdsvis M8, kontrahering av leverandør prosess med frist 1.8.2022 og M5, 
byggetillatelse med frist 31.12.2022. Rammetillatelse for oppføring av nytt renseanlegg med 
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tilhørende slambehandling og administrasjonsarealer ble behandlet og godkjent i 
planutvalgets møte 25.08.2022.   
 

Økonomiske konsekvenser 
Budsjett for prosjekt bygging av nytt avløpsrenseanlegg er behandlet av bystyret i  
Fredrikstad som rammebevilgning. Så langt i prosjektet er det benyttet P50 som underlag til 
prosjektets budsjettrammer. 
 
Uroligheter i verdensbildet påvirker kostnadene for prosjektet, og mottatte tilbud indikerer 
priser over vedtatt ramme. I samspillsfasen vil det jobbes med besparelser for å kompensere 
for prisøkning, og det vil utarbeides oppdatert usikkerhetsanalyse, med ny risikoavsetning, 
og forventet sluttkostnad. 
 
Bygging av nytt avløpsrenseanlegg finansieres over selvkostkapittelet. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Det er omfattende brukermedvirkning i prosjektet, og alle fag er representert. 
 

Vurdering 
Prosjektet følger fremdriftsplan pr. utgangen av juli. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2017/18560 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 253346/2022 
Klassering: M61 
Saksbehandler: Sjur Holme 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 41/22 
 

Gjenvinningsstasjon GVS - Økt gjenvinningsgrad  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR å fatte slikt vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 04.09.2022 
 
 

Sammendrag 
EU er enige om en foreløpig avtale om et ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035. 
Avtalen innebærer at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og 
for tekstiler og farlig avfall innen 2025. EUs ambisiøse mål vil ha stor betydning for Norge og 
norske kommuner, som på relativt kort tid må klare å omstille seg.  

Enigheten inkluderer materialgjenvinningsmål for husholdningsavfall og lignende avfall på  
55 % innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. Av mottatt avfall er det maks 10 % 
som kan deponeres i 2035. 

Teknisk Drift - Renovasjon og FREVAR er aktørene i arbeidet og utfordringene er store. Det 
er spesielt mangel på nedstrømsløsninger, mangel på plass/mer effektiv sortering, mangel 
på ressurser internt og mangel på fokus, som holder igjen fremdrift for å nå målene. 

I dag har vi en gjenbruksgrad på litt over 20 % som ikke når opp til de 50 % som var målet 
for 2020. Neste mål er som nevnt 55 % i 2025 og vi jobber iherdig med å nå det. 
 
Vedlegg: 
1 Nedstrømsløsninger FREVAR 2022  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
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Saksopplysninger 
Rapporten «Nedstrømsløsninger FREVAR 2022», som ligger vedlagt, gjennomgås. 

Avfallspyramiden viser hvordan avfallet skal gjenvinnes mer og mer. Øverst er 
avfallsreduksjon som er holdningsarbeid ut til de som genererer avfall, være seg 
privatpersoner eller industri. Ved å betraktelig øke den øverste vil fraksjonene under bli 
mindre og mindre og så gjentas operasjonen for hvert lag i avfallspyramiden. Til slutt skal 
fraksjonen som går til deponi være så liten som mulig. Av alt mottatt avfall er målet at maks 
10 % skal deponeres i 2035.  

 

 

 

Bildene under viser den nye avfallsstasjonen til Kristiansand, en by vi kan sammenligne oss 
med. I arbeidet med å tilby innbyggerne og ansatte sorteringsvennlige og effektive løsninger 
kan det være nødvendig å foreta investeringer for å legge til rette for bedre løsninger og 
lokaler for gjenbruk og materialgjenvinning.  
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https://youtu.be/6sWRmFDUARA 

 

Økonomiske konsekvenser 
Eventuelle behov for investeringer og økte kostnader ellers, vil bli behandlet i budsjettsaker. 
Dette er en del av kommunens selvkosttjenester, og økte kostnader vil dermed påvirke 
renovasjonsavgiften. Endringer vil derfor komme i samhandling med Teknisk Drift, som 
krever inn hoveddelen av disse avgiftene.  

Ansattes medbestemmelse 
Noen utvalgte personer hos Gjenvinningsstasjonen har vært delaktige i deler av arbeidet, 
men prosessen har ikke kommet til full involvering enda. Det legges i disse dager planer for 
å involvere alle i relevante personer hos Teknisk Drift - Renovasjon og FREVAR.  

Vurdering 
FREVAR vurderer at for å nå målene til gjenbruk må arbeidet intensiveres med egne ansatte 
og det bør settes opp et budsjett sammen med Teknisk Drift - Renovasjon for å ivareta 
ressursbruk og eksterne tjenester og nedstrømsløsninger. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Forespørselstekst 

FREVAR gjenvinningsstasjon betjener over 77 000 innbyggere og hyttegjester i å levere avfall på en 

trygg og miljømessig forsvarlig måte. For å kunne bli enda bedre ønsker vi å utrede de beste og mest 

sirkulære nedstrømsløsningene for våre fraksjoner, samt identifisere nye fraksjoner som kan sorteres ut 

på vårt anlegg.   

Vårt mål er å minimere mengden avfall til den nederste delen av avfallspyramiden, og for å sikre beste 

mulige behandling av fraksjonene trenger vi en oversikt over dagens eksisterende løsninger. 

• Det skal lages en analyse av FREVAR sine nåværende avfallsstrømmer og sette relevante verdier 

på strømmene. Det kan som et minimum være tonn per år og prosent av totalen uten å 

begrense det til disse to verdiene.   

• Det utarbeides et forslag til hvordan man blir i stand til å nå kommunens overordnede mål på 

50% gjenvinning innen 2025 og 65% innen 2035.   

• Løsningene nedstrøms belyses og forklares slik at vi sikrer at behandlingen er godkjent i det 

behandlingsløpet det ligger. Eksempel på det er at vi tar imot treverk på gjenvinningsstasjonen 

og vil gjenbruke det. Når vi brenner treverket, blir det ikke gjenbruk og vi får dårlig uttelling på 

gjenbruksfaktoren. 

1.2 Fredrikstad kommune 

Det refereres til et overordnet krav i kommunen på 50% gjenvinning innen 2025 og 65% innen 2035.  

I kommunedelplan om klima 2019-2030 står følgende: 

 

Figur 1: Utklipp fra kommunedelplan om klima 2019-2030. 
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Det er innhentet nye tall fra SSB om innbyggerantall: 

 

Figur 2: Utklipp fra ssb.no. 

 

Forventet utvikling i befolkningen er vist under:  

 

Figur 3: Utklipp fra ssb.no. 

I tillegg kommer antall hyttegjester som ikke er medberegnet. 

 

Figur 4: Utklipp fra ssb.no. 

I rapporten og beregninger er det kun benyttet tall fra Q1-2021.  
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1.3 EU’s krav om materialgjenvinning 

EU er enige om en foreløpig avtale om et ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035. Avtalen 

innebærer at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og for tekstiler og farlig 

avfall innen 2025. 

EUs ambisiøse mål vil ha stor betydning for Norge og norske kommuner, som på relativt kort tid må 
klare å omstille seg. 

Enigheten inkluderer materialgjenvinningsmål for husholdningsavfall og lignende avfall på 55% innen 
2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. Av mottatt avfall er det maks 10% som kan deponeres i 
2035.  

Økt ombruk og materialgjenvinning kommer til å kreve nye tiltak, men gir også økt ressursutnyttelse og 
muligheter for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Norge. 

Under vises kommende mål for avfallshåndtering som Norge har forpliktet seg til: 

 

Figur 5: Utklipp fra Avfall Norge sin hjemmeside. 

 

1.4 Avfallspyramiden 

Det finnes mange illustrasjoner av avfallspyramiden, men prinsippet er det samme og gir et godt 

utgangspunkt for sirkulær økonomi: 

  

Figur 6: Hentet fra Framtida.no. 
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I 2016 endret regjeringen avfallsdefinisjonene i Forurensningsloven og gjorde avfallshierarkiet styrende 

for miljøpolitikken. 

 

Figur 7: Hentet fra Avfall Norge sin hjemmeside. 

Under sees et eksempel på helse- og miljøfarlige stoffer, hvor kvikksølv i tillegg er definert som en 

miljøgift. Det å få miljøgifter ut av kretsløpet er illustrert i sirkulær økonomien ved en varestrøm ut av 

sirkelen. 

 

 
 
 
 

 

Figur 8: Hentet framiljostatus.miljodirektoratet.no. Figur 9: Hentet fra ndla.no. 
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1.5 Sirkulærøkonomi 

 

Figur 10: Hentet fra HRS IKS sin hjemmeside. 

I en lineær økonomi hentes ressurser ut og foredles til produkter som brukes til de er ødelagte og blir til 

søppel. Avfallsbransjen har vokst frem som et svar på behovet for å kvitte seg med disse produktene. 

Etter hvert som verdens innbyggertall har økt samtidig med en kraftig vekst i hver enkelt innbyggers 

forbruk, ser vi nå fysiske begrensninger i en slik økonomisk modell i form av blant annet klimaendringer 

og ressursknapphet.  

Sirkulær økonomi bygger på ideen om å få en økonomi som er designet for å unngå avfall. Målet er å 

vende tilbake til et samfunn hvor alle ressurser ivaretas i et kretsløp, slik naturen selv fungerer, samtidig 

som økonomisk vekst skal kunne fortsette. 

For å lykkes med sirkulær økonomi, må den tradisjonelle kjøp-, bruk- og kastøkonomien erstattes av en 

økonomi hvor sirklene er lukket. Ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet ikke lenger 

brukes til sitt opprinnelige formål.  

I en sirkulær økonomi lever avfallet videre. Plutselig har matrestene dine blitt til drivstoff for bussen, 

eller kanskje de gamle bildekkene til sprengmatter. Plast gjenvinnes og brukes i ryggsekker, mens 

metallemballasjen kanskje ender opp som golfkøller og hageverktøy. Ny teknologi gjør det mulig å skille 

ut stadig flere deler av avfallet. Tungmetallene bly og sink, som vi på verdensbasis er i ferd med å gå 

tomme for, kan hentes ut fra avfall og gjenbrukes i produksjon.  

Avfall har tidligere vært et problem, noe negativt som skader miljøet og påfører samfunnet kostnader. 

Nå ser vi at de ulike avfallstypene kan brukes som råstoff i produksjonen av nye varer gjennom gjenbruk 

og gjenvinning – og det handler om mer enn å resirkulere melkekartonger. Avfall har i stor grad blitt en 

ressurs og er en voksende industri som kommunesektoren kan utnytte også som virkemiddel for å nå 

miljøpolitiske mål lokalt og nasjonalt. 
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1.6 FN’s bærekraftsmål 

Under vises en oversikt over FN’s bærekraftsmål.  

 

Figur 11: Hentet fra FN-sambandet sin side. 

Det er spesielt bærekraftsmål nr. 8 og nr.12 som er aktuelle for avfallshåndteringen på 

gjenvinningsstasjonen på FREVAR KF. 

 

Figur 12: Hentet fra FN-sambandet sin side. 

 

Figur 13: Hentet fra FN-sambandet sin side. 

Men også nr.9, 11, 13, 14, 15 og 17 har en viss relevans innenfor noen av delmålene. 
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2 Oversikt over dagens avfallsfraksjoner og mottakere 

Samlet oversikt over dagens avfallsfraksjoner og mottakere av disse. Alle har tillatelse og de fleste har 
gjennomgått tilsyn i 2020 eller 2021, noen med avvik. Det er grunn til å tro at behandlingen foregår som 
lovet. 

 

Figur 14: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. Opplysninger om tillatelser og tilsyn er hentet 

fra Norskeutslipp.no. 

 

Analysen er utført etter input fra avfallsmottakerne, mailkorrespondanser og samtaler. 

 

Innleveringer fra FREVAR til Stena Recycling følges opp i deres kundeportal med en egen logg for EE-

avfall. I loggen for EE-avfall er hver fraksjon spesifisert ut fra videre håndtering, se eks. under. 

 

Figur 15: Fra Stena Recycling sin oppfølging av EE-avfall. 

 

Input fra Norsk Gjenvinning: 

 

Figur 16: Tall mottatt fra Norsk Gjenvinning AS. 

 

 

 

 

 

 

32



 
 

Nedstrømsløsninger for FREVAR KF 

Side 9/16 

 

 

Input fra ØGAS: 

 

Figur 17: Tall mottatt fra Østfold Gjenvinning AS. 

 

 

 

 

 

3 Materialgjenvinningsgraden for 2021 

Gjenvinningsstasjonen tar imot avfall fra private i følgende fraksjoner: 

 

Figur 18: Hentet fra FREVAR sin hjemmeside. 
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Under er materialgjenvinningsgraden illustrert i form av avfallspyramiden. Illustrasjonene er basert på 

tallene som er framkommet under analysen. Her ser man tydelig at det er behov av betydelige endringer 

for å nå målene som er satt. 

 

Figur 19: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 

 

Av innsamlet avfall i Norge i 2020 ble 46% materialgjenvunnet. 

 

Figur 20: Tall fra miljostatus.miljodirektoratet.no. 

 

Status for materialgjenvinningsgraden i 2021 for FREVAR KF viser kun 20,5%. Det vil se at det er <1/3 

av målet for 2035 som er nådd. 

 

Figur 21: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 

En mer detaljert analyse og utregning er utført og resultet kan finnes i vedlagt excelfil, 

Nedstrømsløsninger FREVAR. Her viste utregningen 20,7% materialgjenvinning, så det vil derfor 

foreløpig være tilstrekkelig å forholde seg til den forenklede utgaven. 
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4 Plan for materialgjenvinningsgraden fram til 2035 

Under ses forslag til en plan for å kunne nå målet fram til 2035. Det forventes at det vil komme nye 

løsninger de nærmeste årene slik at planen vil måtte fornyes. Formålet med planen er å se hvor mye 

endringer som må til for å kunne nå målet. Det er ikke tatt hensyn til at avfallsmengden mest sannsynlig 

vil øke i årene framover, både som følge av økt befolkningsvekst og økt mengde avfall. Samtidig vil økt 

mengde gjenbruk virke positivt inn. Det å endre folks vaner til mindre forbruk og dermed mindre 

avfallsgenering er også avhengig av produsenters løsninger for framtidige produkter. Her forventes det 

endringer i tiden som kommer. 

Det er ennå ikke avklart hvordan materialgjenvinningsgraden skal beregnes, så her er det lagt til grunn 

at fraksjoner som blir utsortert for materialgjenvinning regnes som 100% materialgjenvinning uten å ta 

hensyn til svinnet hos den aktuelle mottakeren slik det er gjort i detaljanalysen. Det er snakket om at 

det for kommuner vil bli et krav om utsortering og at denne da vil ligge noe høyere enn 

materialgjenvinningsgraden for å kompensere for svinn hos mottakere, men det er ikke besluttet ennå. 
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Status og plan for økning av gjenbruk og materialgjenvinning av grovavfall: 

 

Figur 22: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 
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Trinn1: 

Det anbefales å gå ut med anbud for viderebehandling av trevirke med krav om materialgjenvinning av 

denne fraksjonen. Det kan være at det må sorteres ut noe MDF plater, men det skal ellers ikke være 

behov av større endringer.  

For fritidsbåter <15 fot finnes det et mottak i Stavanger området som tar imot disse gratis. Det betinger 

at de samles opp og lagres til et fullt billass og det vil være behov av en sorteringsmaskin under 

opplasting.  

Grønt Punkt Norge har avtale med flere leverandører som samler inn hardplast og sender dette til 

materialgjenvinning. Det gjelder alt av hardplast som produkter (f.eks. blomsterpotter), utgåtte 

avfallsbeholdere og hagemøbler.  

Med tanke på kravet om separat innsamling av mat- og biologisk avfall i 2023 kan det være 

hensiktsmessig å få på plass en beholder for dette på gjenvinningsstasjonen også. Det kan være at noen 

har ryddet i matskap, fått ødelagt kjøleskap og/eller fryser og vil ha behov å kvitte seg med en større 

mengde enn det innsamlingen hjemme hos hver enkelt husstand vil legges opp til. 

Innføring av tiltak fra trinn 1 vil teoretisk kunne gi en dobling av materialgjenvinningsgraden: 

 

Figur 23: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 

 

Trinn 2:  

Et tiltak for å øke materialgjenvinningsgraden kan være å få opp innleveringen av kvist- og hageavfall. 

Her kan det f.eks. utføres flere aksjoner i form av utsett av containere for innsamling av dette. 

For både EPS (hvit isopor), plast i alle typer, gips, isolasjon og glass/keramikk/porselen finnes det i dag 

mottakere som har løsninger for materialgjenvinning for disse fraksjonene.  
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Det er per i dag ikke planlagt for å kunne ettersortere restavfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjoner i 

det nye anlegget Østfold avfallssortering IKS som etter planen kommer i drift Q4 2024/Q1 2025. 

For tekstiler er det et krav om egen innsamling av dette i 2025. Her antas det at det finnes langt mer 

tilgjengelig tekstiler for innsamling enn det som samles inn, men det må legges til rette for det. Her er 

det også viktig at nedstrømsløsningen kontrolleres for å sikre at det materialgjenvinnes. 

Krav om separat innsamling av farlig avfall er allerede på plass. 

Det er viktig å rette fokus på å få redusert mengde restavfall og grovavfall til deponi. Forslag til tiltak for 

å få til det kan være: 

• Informasjonskampanjer 

• Overgang til gjennomsiktige avfallssekker 

• Økonomiske insentiver (f.eks. innføre betaling for de fraksjonene som ikke er sortert ut) 

• Tilgjengelig veiledning (f.eks. ved bruk av informasjonstavler, utvikling av applikasjoner, økt 

bemanning) 

Her er hva som kan være mulig hvis tiltak i trinn 2 blir iverksatt: 

Figur 24: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 

 

Trinn 3: 

Det er lagt til ytterligere økning når det gjelder innsamling av kvist- og hageavfall, samt reduksjon av 

restavfall og grovavfall til deponi. Det er tenkt at dette også handler om opplysninger og holdninger som 

det vil ta tid for befolkningen å innarbeide. Etter som tiden går vil man ved å følge opp med de rette 

tiltakene bidra til at flere sorterer avfallet sitt. 

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS har en landsdekkende avtale med returselskapet Norsk Dekkretur om 

innsamling og bearbeiding av kasserte bildekk. Ved å ta imot hele bildekk og sortere ut felgen som 

metall eller aluminium, kan dekkene leveres inn via denne ordningen. 
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Impregnert trevirke er definert som farlig avfall pga innhold av miljøgifter. Det forskes nå på å få renset 

ut dette slik at også impregnert trevirke kan materialgjenvinnes.  

I 1985 ble det totalforbud mot all bruk og håndtering av asbest i Norge. Det er derfor rimelig å anta at 

denne avfallsfraksjonen etter hvert vil synke som følge av at det er mindre asbest som blir fjernet og 

dermed deponeres. 

Gjenbruk av forskjellige avfallsfraksjoner: 

I samfunnet er det behov av å legge til rette for enklere gjenbruk. Kan gjenvinningsstasjonen være det 

rette stedet for etablering av et gjenbrukssenter? Det gjelder alt fra byggevarer, møbler, pynte-og 

bruksgjenstander, teglstein og takstein og jordmasser. 

Flere gjenvinningsstasjoner har etablert gjenbruksboder med salg av møbler, inventar etc.. Noen har 

også lagt til rette for gjenbruk av byggematerialer ved å samle dette i en egen container hvor 

innbyggerne kostnadsfritt kan forsyne seg innenfor gitte rammer. Det samme kan tenkes etableres for 

tegl- og takstein og jordmasser.  

 

Maling og lakk fraksjonen er den største innenfor kjemikalier levert inn som farlig avfall. Kan det legges 

til rette for gjenbruk av fulle og halvfulle malingsspann? Det samme gjelder for rengjøringsmidler. Men 

før bransjen kan initere noe forsøk her må det komme rammebetingelser som sikrer leverandørene av 

produktene og brukerne, da det idag ikke kan gis garantier på slike produkter. 

Utregningen under viser at det kan være mulig å nå materialgjenvinningsgraden, men det vil ikke bli en 

lett oppgave. Med alle foreslåtte tiltak lagt inn som reelt gjennomførbare er det kun så vidt at målet om 

65% nås. 

 

Mulig resultat ved innføring av tiltak i trinn 3: 

 

Figur 25: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR. 

 

39



 
 

Nedstrømsløsninger for FREVAR KF 

Side 16/16 

 

 

5 Forslag til nye tiltak og mottakere av avfallsstrømmene 

For å kunne nå målet om gjenbruk og materialgjenvinning, er det behov for å endre enkelte 

avfallsstrømmer. Det kan gjøres ved å gå over til eksisterende håndtering lenger opp i avfallspyramiden 

eller det kan være at det må finnes nye løsninger. Under er det satt opp forslag til tiltak. 

Tiltak som vil føre til at avfallet behandles høyrere opp i avfallspyramiden: 

 

Figur 26: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR 

 

Forklaring av fargekoder i tabellen over vises her: 

Figur 27: Fra vedlagt excelfil, Nedstrømsløsninger FREVAR 

Det er et levende marked med høye krav og forventninger til nye innovative løsninger de nærmeste 

årene, og det vil trolig komme nye løsninger som kan benyttes og vil hjelpe til med å nå 

materialgjenvinningsmålet i 2035.  
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 13.09.2022 42/22 
 

Brannvern AH-FA varmesøkende overvåking  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Direktøren gis rett til å bruke NOK 3.000.000,- for å sette opp varmesøkende overvåking 

av bunker på FA tilkoblet egnet slukkesystem. Dette beløpet omprioriteres fra den 
allerede godkjente posten «Ny forbrenningskontroll FA» på NOK 5.000.000,- fra 2021, 
det er fortsatt usikkert hvilken investering som skal gjøres rundt forbrenningskontrollen. 

2. Direktør gis rett til å investere NOK 1.080.000,- for å sette opp varmesøkende 
overvåking av deponicelle på avdeling Avfallshåndtering (AH) tilkoblet kontrollrommet på 
forbrenningsanlegget (FA). Dette beløpet tar fra posten «Diverse tiltak rullerende» som 
er på NOK 2.000.000,- for 2022 og er foreløpig ubrukt. 

 
Fredrikstad, 04.09.2022 
 
 

Sammendrag 
Behandling av avfall er i fokus hos både brannvesen og forsikringsselskaper og vi ser at det 
for ofte brenner i avfallsbehandlingsanlegg, senest hos IVAR (Forus i Stavanger), nå i 
sommer.  
 
FREVAR hadde i november 2021 besøk av KLP og de anbefalte å installere varmesøkende 
overvåking tilkoblet en brannkanon som kan starte slukking hvis det oppdages 
varmeutvikling i avfallet. Det er god praksis å følge anbefalinger fra forsikringsselskapene for 
å være i posisjon til å få forsikring også fremover. Avfallsanlegg forbedrer sin beredskap i 
form av bedre rutiner, bedre respons og bedre slukkekapasitet for å være så godt forberedt 
som mulig hvis det skulle oppstå en brann. 
 
En varmesøkende overvåking vil kontinuerlig overvåke det aktuelle området og hele tiden se 
hvor varmt det er på overflaten. Overvåkingen kan stilles inn til å gi forvarsel, som en alarm, 
på f.eks. 55 oC og starte slukking automatisk på 65 oC. Disse løsningene kan spraye eller 
kjøre direkte stråle og kjøre vann eller skum avhengig av hvordan de er satt opp.  
 
Slukkesystemet kan også tas ut av automatisk modus og kjøres manuelt fra en egen bærbar 
fjernkontroll skiftoperatør kan ta med seg hvis det blir nødvendig å bytte plass. 
 
Det er planlagt overvåking av avfallsbunkeren på FA og av deponicellen på deponiet. 
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Vedlegg 
1 FireDos_Monitor_Brochure_EN  
2 mxone-firefighting-turbine  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Det er identifisert et behov for å sikre oppsamling av avfall med varmesøkende kameraer. 
Etter en befaring fra vårt forsikringsselskap KLP kom de med anbefalinger om å gjøre 
nettopp det.  
 
Varmesøkende kameraer overvåker et spesifisert område og tar aksjon når det finner et 
område som er varmere enn en angitt grense. Denne aksjonen kan være en alarm i form av 
et varsellys eller et horn, eller begge deler. Hvis alarmen ikke blir kvittert ut og temperaturen 
fortsatt stiger vil automatisk slukking tre i kraft og vannkanonen retter strålen mot området 
som har for høy temperatur. 
 
Det varmesøkende kameraet har en klar fordel i forhold til manuell slukking utført av 
skiftoperatør og det er at det ser gjennom røyk og vanndamp. Ved en brann blir det fort 
veldig mye røyk og damp og sikten kan fort reduseres til veldig få meter. Et varmesøkende 
kamera vil med en røykfylt bunker klare å se hvor det er varmt og fokusere på å spyle der. 
Skiftpersonell kan også ta over slukkingen og se på skjermen til det varmesøkende 
kameraet hvor det fortsatt er behov for slukking. 
 
Vannkanonen kan være satt opp med dusj og stråle funksjon noe som gjør det i stand til å 
dusje større områder eller rette en sterk stråle mot et punkt for å prøve å få vannet til å 
trenge dypere ned i avfallet. Det er også mulig å velge om man vil slukke med vann eller 
skum fra brannkanonen. 
 
1. Installere varmesøkende overvåking av bunker på FA tilkoblet egnet slukkesystem 
I bunker på FA har vi i dag en brannkanon, bransjen sier at det er vanskelig å koble gammelt 
utstyr inn på nytt. Leverandørene vil bare selge sine komplette løsninger. Vi beholder denne 
brannkanonen som en manuell løsning i tillegg til den nye som installeres.  
 
Dette er alternativene: 

• 2 stk. IR kamera med hver sin automatiske brannkanon montert på kortveggene i 
hver ende av bingen. Prisanslag 2,5 MNOK med røropplegg, strøm montasje og 
kontrollsystem. 

 
• 1 stk. IR-kamera m/automatiske brannkanon plassert i taket ved siden av 

eksisterende manuelle brannkanon. Prisanslag ca. 1,5 MNOK med røropplegg, 
strøm montasje og kontrollsystem. En sentralt plassert kanon har stor nok 
rekkevidde til å dekke hele bunkerarealet, men usikkert om et IR kamera vil dekke 
hele bunkervolumet tilstrekkelig. 

 
• 2 stk. IR kamera m/én automatiske brannkanon plassert i taket ved siden av 

eksisterende manuelle brannkanon. Prisanslag ca. 2 MNOK med røropplegg, strøm 
montasje og kontrollsystem 
 

Ved å bare bruke en kanon kan det være vanskelig å slukke rett under der brannkanonen 
står, derfor er det god praksis å ha to brannkanoner mot hverandre. Det vil bli gjort en 
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vurdering hvorvidt det er godt nok dekningsområde med en brannkanon. I budsjettet settes 
det opp full løsning med to sett varmesøkende kamera og brannkanon. 
 
2. Installere varmesøkende overvåking av deponicelle på avdeling Avfalls Håndtering (AH) 
tilkoblet kontrollrommet på forbrenningsanlegget (FA) 
På deponicellen på deponiet vil det bli satt opp en eller to master med varmesøkende 
kameraer som bygges inn for å tåle været på deponiet. Disse kameraene vil varsle 
kontrollrommet på forbrenningsanlegget hvis et eller begge detekterer varmeutvikling.  
 
Denne løsningen er ikke helt prosjektert ferdig enda, men vi antar at vi kan bruke et billigere 
kamera, men montering er mer omfattende med mast og tilførsel av strøm og 
kommunikasjon. Pris per mast med kamera ferdig oppsatt og tilkoblet anslås til NOK 
450.000,- For to blir det NOK 900.000,-. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 
 
1. Installere varmesøkende overvåking av bunker på FA tilkoblet egnet slukkesystem 
Slukkesystem FA       : NOK 2.500.000,- 
Usikkerhet FA       : NOK    500.000,- 
Totalt FA       : NOK 3.000.000,- 
 
NB midlene til FA omprioriteres fra «Ny forbrenningskontroll FA» som ble godkjent i 2021, 
men gjennomføring er høyst usikker. Denne vil eventuelt bli søkt om på nytt. 
 
Det vurderes som riktig å omprioritere NOK 3.000.000 fra «Ny forbrenningskontroll FA» som 
ble godkjent i 2021NOK med en total ramme på NOK 5.000.000,- for å imøtekomme egne 
og eksterne forventninger til brannsikkerhet. 
 
2. Installere varmesøkende overvåking av deponicelle på avdeling Avfallshåndtering (AH) 
tilkoblet kontrollrommet på forbrenningsanlegget (FA) 
Slukkesystem AH       : NOK    900.000,- 
Usikkerhet AH       : NOK    180.000,- 
Totalt        : NOK 1.080.000,- 
 
Det vurderes som riktig å sette av NOK 1.080.000 fra posten «Diverse rullerende tiltak» for å 
imøtekomme egne og eksterne forventninger til brannsikkerhet. 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse blir ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og driftsmøter. 
 

Vurdering 
Det vurderes til å være et riktig valg å ta både for å øke egen evne til å fjerne branntilløp før 
det blir en virkelig brann og også for å tilfredsstille eksterne aktører som forsikringsselskap 
så vi kan kvalifisere oss til å fortsatt få forsikring på anleggene. 

43



www.firedos.com

■ MONITORS  
    FOR FIREFIGHTING. 
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FireDos monitors are fit for firefighting with water 
or foam and deliver thousands of liters of water per 
minute, reaching 150 meters and more.

The innovative, flow-optimized ‘Oval Flat Design’ 
ensures minimum pressure loss, enabling  
maximum throw & reach for the monitors.

■  MORE POWER TO YOUR ELBOW:
OPTIMIZED FLOW PATTERN, MAXIMUM REACH.

1

3

The comparison is clear: The ‘Oval Flat Design’ significantly 
optimizes the flow leading to a more consistent flow pattern. 

Oval Flat Design:Standard shape:

   Nozzle

  Pivot mounting

  Elbow in flow-optimized, octagonal
 ‘Oval Flat Design’

   Electrical drives 

  Hand wheels for emergency operation

 1

 2

 3

 4 

5

Low flow speed

High flow speed

2

THOUSANDS OF LITERS OF WATER PER MINUTE
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■  POWERFUL IN USE,
CONVENIENT AND FLEXIBLE OPERATION.

■ FOR HIGH FLOW RATES, IN A COMPACT DESIGN.

FireDos monitors are designed to handle flow rates 
from 500 l/min to 60 000 l/min and controlled both 
manually and electrically. Depending on the type of 
application, various sizes are available – always with 
compact dimensions and a low design height.

■ FLEXIBILITY WHEN IT MATTERS.

Thanks to the design, operating the monitors requires 
minimal effort. Ensuring maximum flexibility when 
in use, the AMPN multi-purpose nozzle allows ad-
justment of the extinguishing agent flow rate during 
operation and full pressure.

Rückführung des  
     Schaummittels

4

5

The reach calculator on our webpage shows you the 
reach and height of the extinguishing agent jet as well 
as the resulting reaction force according to your indi-
vidual input.

More information: firedos.com/monitors

2

8000 l/min

10 bar

30O

Water               Foam

INPUT PARAMETERS

MONITOR TYPE

NOZZLE TYPE

Monitor with a maximum flow rate of up to  
8000 l/min. Manual or electrical adjustment  
is possible.

Multi-purpose nozzle for discharge of water or 
low-expansion foam premix. Stepless adjustment 
between hollow jet and full jet is possible.

M4

Height in m

MPN

FLOW RATE

PRESSURE

ANGLE

MEDIUM

REACH

REACTION FORCE

THROWING HEIGHT

99 m

6 kN

20 m

Reach in m

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3

REACHING MORE THAN 150 METERS
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A safe investment

Besides robust and reliable per-
formance, FireDos monitors are 
sturdy and designed-to-last for all 
environmental conditions.

■  SECURITY FOR YOUR FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

Powerful performance, long service life, convenient and flexible operation:  
Play it safe with FireDos monitors.

Flexible in use

FireDos monitors have a wide  
swiveling range and the extinguish-
ing agent flow rate can be adjusted 
during operation.

Easy operation and integration

The electrical control system is 
convenient to operate and facili-
tates easy integration into existing 
control systems, for error-free 
installation.

■ WIDE SWIVELING RANGES.

Depending on the equipment version, the fol-
lowing maximum swiveling ranges are available:

■  Horizontal (left/right): 360° (350° at DC drives)

■  Vertical (up/down): +/-90°, depending on the  
 selected version

Both swiveling axes (horizontal and vertical) have 
self-locking gears. No external force, occurring e.g. 
when opening the water flow or at varying flow 
rates, can adjust the monitor.

360°

A WELL-THOUGHT-OUT DESIGN
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■ STURDY AND LONG-LASTING.

The media-exposed components are designed for 
working pressures up to 16 bar, with lubricated-for-life 
bearings. Reduced friction resistance seals guarantee 
ease of movement even after long down-times. The 
aluminium alloy castings are manufactured from marine 
grade, seawater-resistant aluminum alloy with an extra 
hard coating. ATEX versions for use in explosive areas 
are available.

■ ADJUSTABLE FLOW RATE

All type series are available with nozzles and foam 
pipes allowing flow rate adjustment even during  
operation and at full pressure.

AMPN Adjustable 
Multi-Purpose Nozzle

Small opening 
> low water flow rate

Large opening 
> high water flow rate

AMPN nozzle 
cross section

Jet adjustment

Flow rate adjustment

The comfortable FireDos  
remote control ensures easy 
operation.

The monitors are  
available with manual or 
electrical controls.

IDEAL FOR FLEXIBLE FIREFIGHTING
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JETTY

MONITOR

FOAM AGENT TANK

PROPORTIONER

■  OUR MONITORS IN ACTION.

FireDos monitors are used wherever extinguishing agents for fire class A and B are applied, outdoors and  
indoors. Typical fields of application include tank farms, waste incineration plants, jetties and aircraft hangars.

!

FIREDOS SERVICE: ALWAYS HERE FOR YOU!

We offer you comprehensive service – from planning to commissioning and maintenance. No matter which  
project phase you are in, we won’t let you down. Our personnel is on site in no time, worldwide.

ALWAYS READY
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HANGAR

TANK FARM WASTE INCINERATION / RECYCLING PLANT

MONITORMONITOR

MONITOR

WHEN EVERY SECOND MATTERS
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Spray jet

■  THE NOZZLE SHAPES THE JET.

The monitor‘s nozzle is of special importance when using monitors for firefighting as it is the nozzle that  
shapes the jet. No matter if water or foam, manual or electrical controls – we have the perfect nozzle for your  
monitor application.

■ MPN / AMPN MULTI-PURPOSE NOZZLES

The versatile multi-purpose nozzles allow discharge 
of water or low-expansion foam premix. In addition, 
stepless adjustment between hollow jet and spray 
jet is possible. Beyond the standard circle-shaped 
spray jet, a nozzle design is available for shaping a 
flat and wide spray jet.
Some fire scenarios require an adjustable extin-
guishing agent flow. The AMPN multi-purpose noz-
zle enables a change in the flow rate – during
operation. 

■  Discharge of water or foam

■  Hollow jet and spray jet with changing  
 spraying angle. 

■  Adjustable extinguishing agent flow rate  
 (25% to 100%)

Flat jet with a modified spraying angle 
(special version)

Hollow jet

HOLLOW JET OR SPRAY JET
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■ RFP FOAM PIPE

The removable foam pipe can be applied as an addition 
to a multi-purpose nozzle. A typical field of application 
is the temporary discharge of low-expansion foam. 
Discharge of pure water is also possible.

■  Addition to the multi-purpose nozzles MPN and AMPN

■  Discharge of low-expansion foam or water 

■ JN FULL JET NOZZLE 

Maximum reach required? The JN full jet nozzle pro-
duces a jet with a defined jet length and is suitable 
for the discharge of water.

■  For maximum reach 

■  Discharge of water

Deflector open → full jet

Deflector closed → spray jet

Foam pipes produce foam with a higher expansion 
rate. The FPD foam pipe is particularly suitable for the 
discharge of low-expansion foam. 
With the deflector in place, a wide jet can be produced 
for large-surface foam application. 
 
 
 

As an option, the FPD foam pipe is available as a version 
for extinguishing agent flow rate adjustment (AFPD).

■  Discharge of low-expansion foam

■  Wide jet to produce a foam blanket 

■  Discharge of pure water is possible

■ FPD / AFPD FOAM PIPE WITH DEFLECTOR

FOR WATER OR FOAM
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■  MONITOR AND NOZZLE SELECTION

Depending on the requirements of your application,  
eight different monitor type series combined with various  
nozzle types are available.

Type series M1 M2 M3 M4

Max. extinguishing agent flow rate in l/min 2000 2500 4000 8000

Multi-purpose nozzle (MPN)

Multi-purpose nozzle with adjustable  
extinguishing agent flow rate (AMPN)

Removable foam pipe (RFP)

Foam pipe with deflector (FPD)

Foam pipe with deflector and adjustable  
extinguishing agent flow rate (AFPD)

Full jet nozzle (JN) ✔✔✔

✔ *✔*✔*✔

✔✔✔

✔ ✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

NUMEROUS SIZES AND NOZZLES
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*M5 M7 M9 M12

12000 24000 40000 60000

Valid for selected product and drive types. See separate datasheet and FM Approval Guide entry.

✔ ✔ ✔ ✔

*✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

*

OPTIMIZED FOR YOUR APPLICATION
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■  A KEY ELEMENT OF THE AUTOMATED FIRE EXTINGUISHING SYSTEM.

For remote-controlled operation in stationary extinguishing systems, our monitors can be equipped with  
functional controls. Integration into existing thermal imaging systems is possible. Users benefit from minimum 
reaction times and maximum reliability.

■ FOR ALL TYPES OF ELECTRICAL DRIVES

We offer control systems for all types of electrical drives: Direct, alternating or three-phase current, 
regardless of voltage or frequency.

■ PORTABLE AND STATIONARY OPERATING PANELS

Controlled using mobile or permanently installed operating panels. Portable remote controls can also 
be implemented.

■ NUMEROUS CONTROL FUNCTIONS

Remote control of all monitor functions is possible - from traveling to park or working position, oscillating 
movement and automatic self-testing.

■ INDIVIDUAL INTEGRATION INTO EXTISTING SYSTEMS

FireDos monitors process signals from early fire detection systems by various manufacturers. In addition,  
they support the signal exchange with superior control systems and fire alarm panels. Integration into CCTV  
monitoring solutions is also possible.

INTEGRATION INTO THERMAL IMAGING SYSTEMS
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!
- Interfaces: Modbus TCP/IP, Modbus  
 RTU, Ethernet/IP, Profibus, other   
 interfaces upon request.

- Up-to-date operating elements   
 (touch panels) with visualization

- Operating unit monitoring,   
 sensor monitoring for wire break-  
 age, short circuits and plausibility   
 as well as functionality of the   
 system by self-testing.

- Also Ex-protection available for   
 use in zones 1, 2, 21 and 22.

M
Electrically  
actuated valve

Radio remote control

Antenna

Antenna cable 
50 m

Operating panelControl cabinet

Extinguishing water

Power supply
Connection to early fire detection  
system or fire alarm panel

T

FireDos

Any number of 
monitors can be 
integrated into one 
system, as required 
by the project.

MINIMUM REACTION TIMES, MAXIMUM SAFETY
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■  ELECTRICALLY ACTUATED DRIVES
 FOR DIRECT, ALTERNATING AND THREE-PHASE CURRENT

Direct, alternating or three-phase current: FireDos monitors are available with different drive types.  
The monitors are sturdy and fit for use in harsh environments. Their easy installation and low maintenance  
requirements save operators time and reduce costs.

Convenient: Integrated sensors allow easy swiveling range adjustment on-site. In case of a blackout, an  
optional UPS (uninterrupted power supply) guarantees continuous operation for the electrical controls on  
24 VDC monitors. In all models, the monitor can be operated using handwheels.

Monitor in a waste recycling plant,  
integrated in an infrared early fire  
detection system.

FOR USE IN HARSH ENVIRONMENTS
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■  THE ADVANTAGES OF ELECTRICALLY OPERATED MONITORS.

Three-phase current drive

Direct-current drive

User-friendly

- Easy to install
- Little maintenance
- Integrated sensors for easy swiveling range adjustment on-site
- Handwheels for emergency operation. They can also be used when power supply is on

Eco-friendly

- no environmental pollution by oil loss 
- reduced power demand due to little operating forces

Sturdy

- Depending on the drive type, operating range from -40 °C to +80 °C as there are no restrictions  
 regarding oil viscosity

- Suitable for harsh environments
- Protection class IP68 for versions with alternating or three-phase drives
- also available as ATEX version for zone 1 and 2

Alternating current drive

EASY INSTALLATION, LITTLE MAINTENANCE
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■  OUR SERVICE PROMISE – YOUR ALLROUND CAREFREE PACKAGE.

FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6 
61200 Woelfersheim, Germany 
Ph.: +49 (0) 6036 9796-0 
Email: info@firedos.de

www.firedos.com
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Further brochures:

FireDos assist during planning, commissioning and maintenance of your monitor, worldwide. No matter what  
type of monitor, at heights or unusual places – no distance is too far and no application too sophisticated.  
Contact us. We will be pleased to help.

■ PROPORTIONING IN EXCELLENCE. 
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TECHNOLOGIES

MXOne

MXOne High-Performance Firefighting Turbine – 
Innovative Fire Protection Using Water Mist  
From A Safe Distance

Experts in fire protection
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Next-Generation Fire Protection

Optimal fire protection requires the best possible solution for every area of use.  
As a provider of integrated fire protection solutions, Minimax can draw on a unique 
range of proven, groundbreaking fire protection systems and components developed  
in its in-house development and manufacturing facilities. Minimax has been protecting  
people, property and the environment for 120 years. 

MXOne, the high-performance firefighting turbine 
represents a new generation of stationary fire protection 
systems. This unique system has a 360 ° operating 
range and enables the highly precise application of 
water mist from a safe and great distance. In the event 
of a fire, the water mist absorbs a huge amount of 
energy, cools particularly effectively, and reaches hidden 
fire sources better than classic monitors. It binds smoke 
gases, pollutants and odors and can spread rapidly and 
effectively across large areas without flushing away 
burning goods, as is the case with traditional fire 
monitors using bundled jets. Consequently, MXOne is 
ideally suited for protecting numerous industries and 
risk areas from specific fire risks inside or outside of 
buildings like never before.

MXOne enables a wide range of fire scenarios to be 
safely managed using flexible different extinguishing 
media. MXOne can be operated with drinking water, 
seawater and with/without foaming agents. Spray 
patterns can range from a fine water mist to a full fire 
monitor jet. The high-performance firefighting system 
reaches a flow rate of up to 4,000 liters per minute 
(1,057 US gpm).

Depending on the configuration, MXOne can be aimed 
at a hot spot either fully automatically or manually via 
remote control. Thanks to a smart operating system, a 
single turbine can supply water alternately to two or 
more neighboring areas, even in automatic mode. 
Consequently, several fires can be fought in parallel, 
or nearby facilities threatened by fire can be specifically 
cooled in a targeted manner.

Due to its advantageous operating parameters, the 
turbine can be easily integrated into existing plants and 
is suitable for use in areas with temperatures ranging 
from -15 ° C to +55 ° C (5 °F to 131 °F).

Advantages
	� Rapid firefighting and ambient cooling using 

sophisticated water mist technology
	� Automatic or manual precision alignment
	� Adjustable spray patterns – water mist to full jet
	� Flexible use of drinking water / seawater and foam
	� Targeted adjustment of spray pattern and extinguishing 

medium to the burning material that needs protection
	� Large operating area: 360 ° swivel and throw 

distance of up to 80m (262ft)

	� Infinitely variable navigation by means of a quickly 
adjustable tilting angle (-19° to +43°)

	� Simple and safe operation by remote control
	� Low operating pressures make it easier to use an 

existing water supply
	� Can be easily integrated into operating infrastructure 

and existing fire suppression systems
	� Immediate smoke suppression by powerfull air 

blower (31,000m³/h; 1,094,754ft³/h)
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Operating pressure 4 to 16 bar (58 to 232 psi)

Max. flow rate 4,000 l/min (1,057 US gpm)

Controlling: fully automatic or  
manually via remote control

Weight 945 kg (2,083 lbs)

Nozzle ring

LED lighting (2 x 3,000 lumen) 

Summer and winter operation
-15° to +55°C (5° to 131°F)

Max. air flow 31,000m³/h (1,094,754ft³/h)

Propeller power 12.5 kW at 2,910 rpm

Tilting angle -19° to +43°

Water connection  
5 in (DN 125)

Rotation angle 360°

Power connection 400 V/50 Hz (480 V/60 Hz) 
Nominal max. current 32 A (27A)

(L) 1,590 mm (5.217 ft)

(H) 1,942 mm  
(6.371 ft)

(W) 1,390 mm (4.560 ft)
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Spray patterns and fire extinguishing media Operating concept – stationary or mobile control

MXOne has the unique ability to fight a fire with water mist from a great distance. The turbine is 
able to offset the susceptibility of small droplets to external factors such as crosswinds or headwinds 
using a smart control system and switching on the propeller. Furthermore, the system can be flexibly 
adapted to almost any challenge posed by different fire scenarios. Due to the fact that either drinking 
water, seawater or foaming agents are used and the extinguishing agent in question can be applied 
using different spray patterns – from fine water mist to full jet – MXOne is extremely versatile like 
nothing ever seen before. 

The turbine can be controlled and aligned fully automatically. Information from at least two 
fire detectors (e.g. UniVario industrial fire detectors or infrared cameras) is assessed in the fire 
detection control panel and the location of the source of the fire is accurately determined before 
MXOne is activated. Alternatively, manual control of the turbine is always feasible. Both stationary 
and mobile control variants can be implemented according to the operator's requirements.

0
10060 200 300 400 m2 600

0.01

0.1

mm
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Firefighting with water mist
Minimal amount of water used. Maximal effectiveness.
When extinguishing a fire with water mist, the water is 
atomized under high pressure, meaning that the small-
est of water droplets and thus a larger reaction surface 
is formed that absorbs heat. When water evaporates, 
its volume is increased many times over, thus displacing 
the oxygen at the source of the fire and the resulting 
smothering effect fights the fire directly. The cooling 
effect of the water mist also protects people and 
property from the effects of heat. The volume of water 
consumed during the firefighting effort as well as 
the consequential damage caused by the water is 
extremely low.

	� Water has a very high specific heat capacity (~ 4.2 kJ/
(kg-K)). Consequently, it is able to absorb a large 
amount of energy compared to other liquids and solids.

	� The smaller the water droplets during distribution, 
the larger their surface area and the quicker they 
heat up and evaporate (energy withdrawal from the 
fire). The evaporation also results in inertization by 
means of displacing the oxygen.

	� The entire surface area of a water droplet is inversely 
proportional to its diameter.

	� Example: 1 l water sprayed as a drop size of 
– 1 mm diameter  = 6 m² 
– 0.1 mm diameter  = 60 m² 
– 0.01 mm diameter  = 600 m²

	� Due to the properties of water mist, firefighting can 
be done effectively using a minimal amount of water.

Water mist Open spray jet Closed spray jet Full jet

Fully automatic firefighting mode, manual control and simplified commissioning

Fire detection and extinguishing control panel
	� Control of single-zone and complex multi-zone 

suppression systems
	� Touch display

 
Control panel
	� MXOne control 
	� Touch display
	� On/off switch (emergency stop): turbine, monitor, 

nozzle ring, foam, LED spotlight
	� Monitor: full / spray jet (open to closed)
	� Optional switch scenarios  

(e. g. oscillating, sequential control)
	� Joystick control turn/tilt

Wall panel
	� Operating elements for manual control

Radio remote control
	� Control elements for manual control,  

including predefined scenarios
	� Industrial radio link

Mobile devices: smartphone or tablet*
	� Ease of commissioning, service and maintenance
	� Measurement of project-specific spatial data and 

direct transfer to the system
* Turbine cannot be controlled during firefighting operation

Ratio of drop diameter to surface area

Control panel Wall panel
Fire detection  
control panel

Radio remote 
control

Tablet,  
smartphone

Automatic 
(detection)
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Areas of use

Typical requirements for systems that are to be used in harsh, industrial environments: resilience, 
reliability and efficiency. MXOne fully meets these requirements and, despite its robust design, 
is easy to operate and requires little maintenance. Thanks to the turbine technology, MXOne 
achieves throw distances of up to 80 m, and is quickly and infinitely adjustable, both in terms of 
elevation and tilting angle. This means that the throw distance can be adjusted at any time.  
The fire suppression system can be used in areas with an ambient temperature of -15 ° to 55 °C 
(5 °F to 131 °F). 

Chemical plants & refineries
Lots of chemical plants and refineries continually invest 
in modernizing and expanding their production facilities. 
The fire protection requirements are particularly strict due 
to the processing and storing of highly flammable liquids.

MXOne is used here mainly with foaming agents to 
suppress flames as quickly as possible in the event of 
a fire, to cover the surface with a foam film and to 
prevent reignition. At the same time, adjacent areas can 
be cooled down as a preventive measure and protected 
against the spread of flames.

By using water mist, escaping gases can also be bound 
and smoke development can be suppressed immediately.

Wood-processing industry
There has not, to date, been an ideal fire protection 
solution for outdoor storage in the wood-processing 
industry even though the raw materials for the entire 
supply chain of this industrial sector are stored there. 
Microbial and chemical processes, environmental 
influences, technical failure, human carelessness or 
arson can quickly cause a fire here.

In addition, there are some areas on the site that are 
difficult to access and control in the event of a fire, 
with an increased risk of fire, such as drying, mechani-
cal conveying, storage in silos or transformers located 
outside (see p 10).

MXOne is used in these areas with and without 
foaming agents and effectively fights fires – even  
raging fires.

Recycling companies
It is necessary to adequately counteract any potential 
cause of fire right from the get-go, i.e. as soon as the 
recycled material comes onto the property and is 
stored. The quantities of organic and inorganic mixtures 
of substances pose a considerable risk of fire due to 
fermentation processes. When the recycled material 
contains batteries, containers with flammable liquids or 
spray cans that have not been emptied completely, the 
potential of the recycled material to ignite increases 
many times over.

In delivery and storage areas, whether indoors or out-
doors, MXOne protects human life, reusable materials, 
processes and the environment.
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Substations & transformers
Transformer stations are the intersections of our power 
supply. There are well over 1,000 of them in Germany 
alone. They bring together power lines, transform 
electricity to different voltage levels and pass it on. 
Transformers are the heart of a substation. In addition, 
transformers are used at large industrial sites. They 
convert the alternating voltage into the voltage level 
required for industrial operations. 

Large amounts of heat are generated during operation, 
which is why power transformers are usually designed 
as oil-cooled transformers. If oil leaks, it can easily 
ignite on hot surfaces or as the result of a spark.

In these areas, MXOne is primarily used with foaming 
agents. Even raging fires can be fought effectively.

Airports/hangars
Airports are generally public places with high footfall 
and strict security standards. Moreover, large quantities 
of flammable liquids are stored and transported in the 
immediate vicinity (kerosene, petrol, oil). In addition, 
there are high-value goods located here – e.g. in fully 
occupied hangars. If an aircraft catches fire, immediate 
action needs to be taken and the firefighting process 
initiated with foam.

With MXOne, in the event of a fire, the fire suppression 
system is fast, particularly targeted and, above all, 
selective. The ability of the turbine to quickly turn in all 
directions as well as the flexible throw distance make it 
an optimal fire protection system at airports and in 
hangars. The use of lower amounts of extinguishing 
agents compared with other foam suppression systems 
considerably reduces the environmental impact.

Tests on a 1:1 scale
Not only successful fire trials using different representative flammable 
materials are part of the development of a suppression system. 
Minimax engineers also repeatedly test MXOne under various weather 
conditions and continuously incorporate practical experience into the 
further development of the system. Throw distances have already 
been increased significantly, and spray patterns have been optimized 
for use in various fire scenarios.

 

A system that works – extensively tested

MXOne is not only a firefighting turbine. Rather, it is a complex high-performance suppression 
system that has had to prove its reliability in numerous tests. Minimax engineers have success-
fully optimized the system in full-scale fire tests (flammable liquids, plastic, wood piles or kerosine) 
for use in its application areas. Minimax know-how in engineering, installation and service 
ensures that MXOne provides customers with a system that sets new standards in supporting 
fire protection. 
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Optional accessories and enhancements

Meeting special requirements: MXOne can be adapted to meet a wide variety of environmental 
requirements and customer needs. Different types of mounts – for instance with an extended reach 
on a tower or mobile on a trailer – underpin the versatility of MXOne. The system can also be 
integrated into existing suppression systems and expanded at a later date. Changing requirements 
can be accommodated flexibly through the use of container and module solutions. 

Installing in a stationary position:  
on the ground or on a tower
MXOne is usually installed on an assembly frame on 
the ground. It is, however, also possible to install the 
equipment in an elevated position, e.g. on a solid 
tower (tall pole). The height increases the throw  
distance achieved by the system. 

Solid combustibles
Depending on the distance from the 
fire, weather or thermal conditions, 
fires caused by solid combustibles 
can be put out successfully with 
water mist or an adapted spray jet. 
The choice of spray pattern has a 
decisive effect on the throw distance 
and penetration of the extinguishing 
agent. Spray obstructions must also 
be taken into account when setting 
the spray pattern for optimal fire-
fighting where embers form. 

Fires caused by liquids
Fires involving liquids are best fought 
with a foaming agent. It is important 
that the extinguishing agent is 
applied gently and spread evenly to 
ensure that the fire is put out quickly 
and successfully. The foam needs to 
cover the entire surface without any 
burning liquid escaping from the test 
tank. The foam blanket prevents the 
fire from reigniting. 

Detection
Detecting fires can be carried out 
with industrial fire detectors as well 
as with infrared cameras. The posi-
tion of a fire can be determined 
precisely using information from  
at least two fire detectors from  
different perspectives. 
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Technologies
Whether it's sprinkler systems, gas-based extinguishing 
systems, fire prevention systems or fire detection 
systems, Minimax has access to a unique range of 
tested and certified components and systems from its 
own development and production facilities. Our claim: 
Minimax quality from the simplest fire extinguisher to 
the most complex extinguishing system. Intensive 
development work carried out in our fire protection 
research center also ensures advanced technologies 
into the future.

Solutions 
Recycling systems or power plants, sales or assembly 
points, ships or logistical centers – every industry, every 
property and every application requires different fire 
protection solutions. Our expert team has many years 
of experience and support each project individually in 

order to meet the requirements of authorities, insurers 
and operators and taking into account valid directives. 
From the engineering of the fire protection system 
via project management up to installation and commis-
sioning, you are on the safe side with Minimax.

Service
Regular inspection and maintenance work are the 
fundamental requirement for a fire protection system 
remaining assured in the long term. The Minimax 
service team offers the necessary security by profes-
sional execution of all inspection, maintenance and 
repair work. In addition to system servicing, we offer 
specific measures and programs to ensure that your 
fire protection equipment continues to function  
correctly and corresponds to the latest technological 
developments even after years on standby.

 

About Minimax

Minimax has been one of the leading brands worldwide in fire protection for 120 years. 
We deliver bespoke solutions to your fire protection requirements. Qualified and certified 
specialists plan and install modern fire protection systems – in Germany, in Europe and 
all over the world. With a comprehensive range of services, we also provide assistance 
after installation.

Module solutions
Any fire suppression system, no matter what size, can 
be retrofitted or added to quickly and easily using pre-
fabricated containers. These fire protection modules 
are manufactured, delivered and put into operation on 

site according to standardized processes. The commis-
sioning costs are manageable due to the high degree 
of prefabrication, thus saving time and money.

Mobile version on a trailer
Installing the turbine on a trailer connected to electricity 
and water supplies allows maximum mobility and flexi-
bility. MXOne can be placed quickly in position and 
connected to local power and water supplies to provide 

reliable fire protection in almost any company.  
When placed where it is needed, the turbine is  
operated using an industrial radio remote control.
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Tests and certifications
The effectiveness of MXOne has been extensively 
tested and confirmed by independent bodies, including 
accredited fire protection certification bodies such as 
DMT or MPA Dresden
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Minimax is an AwSV*-approved enterprise
The Federal Water Act (WHG) regulates in the 
*Ordinance on Facilities Handling Substances that are 
Hazardous to Water (AwSV) who may handle corre-
sponding substances (Article 62 WHG). Accordingly, 
plants that are run using substances that are proven to 
be hazardous to water may only be installed, converted 
and maintained by qualified specialist companies. 

Operators of such plants are also subject to equivalent 
requirements. Minimax is an accredited company in 
accordance with WHG and places particularly high 
demands on itself when handling foam extinguishing 
agents, for example.
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