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Gummi 
(natur/syntetisk)

Carbon black 
(kullstøv)

Stål/metall

Tilsetningsstoffer

Tekstil
Svovel Sinkoksid

Hva inneholder dekkene?
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Kjemiske stoffer

 Metaller
 Tjærestoffer

(PAHer)
 Thiazoler
 Fenoler
 …..
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Avfallsforskriftens kapittel 5
 Forbudt å deponere

 Sikre høy grad av gjenvinning

 Redusere miljøproblemer dekk 
kan forårsake som avfall på 
fyllplasser og 
avfallsforbrenningsanlegg

Hva sier lovverket om brukte dekk?



4

0 10 20 30 40 50 60 70

2008

2010

2012

2014

2016

2018

TALL I TUSEN

MENGDE INNSAMLET DEKK I TONN

Foto: Norsk Dekkretur

Dekkretur
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Foto: Norsk Dekkretur

Energigjenvinning

Materialgjenvinning

Deponi

~67 000 tonn med dekk går til…

• Sementproduksjon
• …

Gjenvinning

Foto: Norcem Kjøpsvik

• Kunstgressgranulat
• Lekeplasser underlag
• Skytematter
• Fendere/lekeapparat
• …



Huggenes støyvoll E6 (Råde kommune), 
Gjenbruksprosjektet Statens vegvesen 2002-2005
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Støyvoll bygd i 2001
450 m lang, 3 m høy

~1 mill. dekk x 10 kg = 10 000 tonn
Ulike barrierer/membraner for å hindre vanninntregning

0,5 m jord/grasdekke
Miljøovervåkning 2001-2003

Foto: Sondre MelandFoto: Statens vegvesen
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 Gode egenskaper som
byggemateriale

 Liten fare for spredning av
forurensning

 Livsløsanalyse viste at bruk av
dekklipp var mer miljøvennlig enn
bruk av steinmateriale

 Flere prosjekter burde gjennomføres

Ingen veiprosjekter har brukt dekk som byggematariele siden 2001

Oppsummering fra Gjenbruksprosjektet



Huggenes 16 år etter (2019)… 
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 Lekker det ut forurensningsstoffer?
 Medfører ev utlekking noe risiko for skade på vannlevende organismer?

Artikkel: https://vannforeningen.no/dokumentarkiv/storskala-utlekkingstest-av-bildekkrelevante-forurensningssto%EF%AC%80er-fra-huggenes-stoyvoll-e6-rade/

Foto: Sondre Meland

https://vannforeningen.no/dokumentarkiv/storskala-utlekkingstest-av-bildekkrelevante-forurensningssto%EF%AC%80er-fra-huggenes-stoyvoll-e6-rade/


Huggenes 16 år etter (2019)… 

“over grenseverdi”

 Lave konsentrasjoner av tjærestoffene (PAH’ene*), 
og lavere enn i miljøovervåkningsprogrammet

 Lave konsentrasjoner av metaller, med unntak av 
sink. Noe høyere kons enn i 
miljøovervåkningsprogrammet

 Lave konsentrasjoner av oktylfenol

 Benzothiazoler sammenlignbare med 
tunnelvaskevann

 De fleste stoffer under Miljødirektoratets råd om at 
veivann må renses hvis konsentrasjon overskrider 
10 x grenseverdi (EQS) i vannforskriften 

*I 2010 kom det en Europeisk lovregulering som begrenser mengden PAH i produksjon av dekk



Huggenes 16 år etter (2019)… 

EC10 = effektkonsentrasjonen som gir effekt på 10% av 
endepunktet
Konsentrasjonsfaktor = 1  opprinnelig konsentrasjon i 
utlekkingsvannet
Konsentrasjonsfaktor > 1  tilsvarer antall ganger 
utlekkingsvannet er oppkonsentrert
Lav KF mer giftig

 Giftighetstestene viste 
lav eller ingen akutt 
giftighet

 Gjellecellene noe mer 
sensitiv enn 
levercellene

 Noe mer giftighet i 
starten av 
eksponeringen



Huggenes 17 år etter (2020)… 

11

…månedlig prøvetakning og on-line målinger av vannkvalitet (apr-sep 2020), 
rapportering 2020/2021

Foto: Elisabeth Rødland / Uta Brandt



Sammenligning av konsentrasjoner målt i 
Fase I og Fase II

19.11.2020Forfatternavn 12

 Lave konsentrasjoner av 
tjærestoffene (PAH’ene), og 
lavere enn i utlekkingstesten

 Lave konsentrasjoner av 
metaller, med unntak av sink. 
og lavere enn i 
utlekkingstesten



Oppsummering

30th Oct 2017VANN 300 13

Brukte dekk (dekklipp) 
har vist seg som et egnet 
byggemateriale i 
veganlegg

Bruk av dekklipp som 
byggemateriale kan være 
et bra tiltak for å 
redusere andelen som 
går til energigjenvinning, 
og det øker «levetiden» 
for dekket

Riktig bruk er viktig for å 
redusere/fjerne risikoen 
for negative skader på 
vannmiljøet



Takk for meg!
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Sondre Meland
Forskningsleder ved NIVA
Førsteamanuensis II ved NMBU

(sondre.meland@niva.no / sondre.meland@nmbu.no)

Stor takk til
Norsk Dekkretur AS
Statens vegvesen
Mesta
Nicolaysen anlegg og transport AS

…for økonomisk støtte og hjelp
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