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• CIVAC – Circular value Cluster i Midt-Norge

• Store mengder tunge masser deponert på 
godkjente deponier uten å bli vurdert for ombruk 
og/eller materialgjenvinning.

• Ukjente mengder tunge deponimasser utenfor 
godkjente mottak

Oppdraget:

Skaffe underlag for vurdering av mulig 
verdiskapningspotensiale ved gjenbruk eller 
materialgjenvinning
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Et forprosjekt
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• Kartlegging i Midt-Norge (Trøndelag, nordre deler av Møre og 

Romsdal og Innlandet, søndre del av Nordland)

• Aktuelle fraksjoner:

• Forurensede bygge-og gravemasser

• Sandfangmasser

• Strøsand og gatefei

• Betong

• Tegl

• Utført av Rambøll i mai og juni 2021
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Gjennomført kartlegging
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480 000 
tonn
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Resultater fra kartlegging

Fraksjon Totalt deponert 

2016 – 2020 

Lett forurensede 
masser

239 000 tonn

Forurensede 
masser

169 000 tonn

Betong 
u/armeringsjern

25 000 tonn

Betong 
m/armeringsjern

5 000 tonn

Forurenset 
betong

34 000 tonn

Tegl og takstein 10 000 tonn

• Innrapporterte data for 2016-2020 (10 deponi)

• Ikke kartlagt blant godkjente mottak for betong

• Det er mange tonn masser/avfall som fortsatt 
deponeres som har et potensiale for gjenvinning

• I tillegg vaskes allerede forurensede masser i 
Trondheims-området (Rimol Miljøpark – AF 
Gruppen)
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Resultater fra kartlegging – masser utenfor godkjente mottak

• Spørreskjema til kommunene i Midt-Norge

• Lite tid - direkte henvendelse til noen kommuner

• Kommunenes utfordringer:

• Ingen generell oversikt

• For liten kapasitet til å følge opp regelverket

• Varierende grad av krav om;
• Miljøtekniske grunnundersøkelser

• Miljøkartlegging av bygg

• Betong gjenbrukt lokalt – kartlagt?

• Stor variasjon i kunnskap om regelverket blant 
lokale entreprenører
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Eksempler på pågående forskningsprosjekter

• CIRCULUS – flytte betong oppover i avfallspyramiden

• EarthresQue – bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

• SINTEF – øke ombruk og gjenbruk av tegl – CE merket tegl

Eksempler på etablerte forretningsløsninger

• Vaskeanlegg for forurensede masser – permanente og 
mobile anlegg i Norge og Sverige

• Tilslag i produksjonen av ny betong og asfalt

• Kriterier for når avfall opphører å være avfall
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Alternativer til deponering



Ramboll 10

Utfordringer ved vurdering om gjenbruk

❖ Tid
❖ Regelverket
❖ Kunnskap
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• Prosjekter har stram fremdrift/lite langsiktig planlegging

• Plattform for koordinering av overskuddsmasser i Midt-

Norge?

• Ulik tolkning og praksis av regler mellom kommuner

• Lang saksbehandlingstid (2-4 mnd.) hos Miljødirektoratet 

for søknad om nyttiggjøring av betong

• «Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær strategi (juni 

21)» påpeker viktigheten med en ryddesjau i regelverk og 

tilrettelegging.

• Usikkerhet i markedet om masser er rene nok...
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Utfordringer for gjenbruk og materialgjenvinning
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• Alle kommuner må praktisere gjeldende regelverk og kreve 
kartlegging av grunnforurensning 

• Entreprenører må følge opp regelverket og levere 
forurensede masser til godkjente mottak 

• Markedet må etterspørre gjenvunnede fraksjoner til 
eksempelvis strøsand ved veivedlikehold, og som erstatning 
for jomfruelig pukk og grus i byggeprosjekt 

• Regelverket må tilpasses
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Noen suksesskriterier for verdiskaping
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• Supplerende markedsundersøkelse i kommunene av 
mengder av de tilgjengelige fraksjonene herunder også andre 
mottak og aktører

• Mulighetsstudie for å avdekke potensiale for gjenbruk i 
regionen

• Behov for kvalitet på resirkulerte tilslag

• Fremtidsrettede renseteknologier.

• Initiativ med bedriftsaktører, deltager fra prosjektet og 
SINTEF i oppstartsfase.

Mer informasjon om CIVAC

https://www.civac.no/om-civac/
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Veien videre

https://www.civac.no/om-civac/

