BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN

www.terrateam.no

VI TAR
MILJØET
PÅ ALVOR

Miljøteknikk Terrateam
har b ehandlet f orurenset
grunn og i ndustriavfall fra
en rekke v
 irksomheter og
prosjekter siden 1993.
Vi har i dag kunnskap
og t eknologi til å løse
selv de mest krevende
m iljøutfordringene.

FORURENSET MASSE
Mottak, behandling og deponering av
forurenset masse, produksjonsavfall og
farlig avfall
Før massene behandles foretas analysering, klassifisering,
reseptutvikling, sortering og knusing. En egen
innstøpningsprosess stabiliserer forurensningene ved
hjelp av sement og kjemikalier.

FJELLDEPONI

Større trygghet, flere miljøfordeler
Ferdig behandlede masser komprimeres og deponeres
monolittisk i de gamle gruvegangene til Mofjellet Gruber.
Deponier i stabilt fjell påvirkes ikke av vær og vind, noe
som gir større trygghet og flere miljøfordeler.

GJENVINNING

Gjenvinning av metaller fra støv
I eget anlegg pelletiseres filterstøv med høyt innhold av
metaller, til et materiale som er lettere å transportere og
gjenvinne.

BIOLOGISK
BEHANDLINGSANLEGG

Sikker behandling av oljeforurensede
masser
Før massene behandles foretas kjemiske analyser og
oppblanding med næringsstoffer eller annet for å
optimalisere nedbrytingsforholdene. De opparbeidede
massene legges i ranker på tett underlag med
oppsamling av eventuelt sigevann som resirkuleres.

INDUSTRIRENGJØRING
Effektiv massehåndtering med
kraftige sugebiler

Industrisugere brukes til rengjøring av industribygninger,
nybygg, rivningsbygg, ventilasjonskanaler, utskiller
kummer, støvkummer, branntomter og blindkjellere. I
tillegg brukes utstyret til masseutskifting rundt grunn
murer og kabelavdekking for å unngå skader ved graving.

LABORATORIUM

Prøvetaking og analyser av forurenset jord
og industriavfall
Vi analyserer blant annet tungmetaller, olje, glødetap og
utlakingstester i vann, jord og sedimenter. I eget grov
laboratorium utføres tester for kunder som ønsker
vurdering av behandlingsmetoder for forurenset jord,
industriavfall og lignende.

Masser vi kan motta:

• Offshoreavfall

• Forurenset jord
• Flyveaske
• Filterstøv

• Forurenset vann
• Sandblåsesand
• Metallhydroksidslam
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• Syre- og baseavfall
• Gipsavfall
• Forurenset betong
Listen er ikke utfyllende, så ta kontakt
dersom du har masser som du vil levere.

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Gjør som proffene... Dra til AEO!

AEO Nordland
Tlf 75 12 00 00
www.aeo.no

Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal
www.borstad.no

Grønn industripark
i verdensklasse
Mo Industripark blir kalt norgesmestere i energigjenvinning, og har ambisjoner om å være en grønn
industripark i verdensklasse.

Medlem av:
mip.no

Tlf: 75 13 61 00 · E-post: mip@mip.no

TOTALTRANSPORT AS
www.totaltransportas.no

Boks 143, 8601 Mo i Rana
Tlf. 75 13 30 30
post@totaltransportas.no

Foretaksnr: 967434442

• 106270 • www.jsnorge.no

Miljøteknikk Terrateam har tillatelse fra Miljødirektoratet for
behandling av f orurensede masser, produksjonsavfall og
farlig avfall.
I bergrommene til Mofjellet Berghaller støpes stabiliserte og solidifiserte masser
inn som godkjent s luttbehandling. Her er også et effektivt anlegg for behandling
av oljeforurensede jordmasser.

Postadresse:
Besøksadresse:

Postboks 167, 8601 MO I RANA
Tungtransportveien 19, 8626 MO I RANA

Telefon: 		
E-post: 		
Internett: 		

75 14 49 50
miljoteknikk@terrateam.no
www.terrateam.no
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