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Formål

• Mål om 70 % gjenvinning av BA-avfall

• Materialgjenvinning av betong essensielt for å nå målet

– Hvor mye oppstår?

– Hvor mye samles inn og hvordan disponeres det?

– Hvordan vil mengdene utvikle seg?

• Hvordan vil mengdene gipsavfall utvikle seg i fremtiden og 

hvilke muligheter finnes for økt gjenvinning?

• Fører dagens håndtering av vinduer til at glass

materialgjenvinnes og at farlig avfall håndteres forsvarlig?



Byggavfallsstatistikk



Avfall fra byggeaktivitet – tunge materialer



Avfall fra byggeaktivitet – lette materialer



Betongavfall



Betongforbruk og betongavfall i Norge 1993-2013
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Estimering av fremtidig betongavfall



Disponering av betongavfall - oversikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betong-

avfall 

Gjenvinning og bruk 

andre steder 

Deponi for inert 

eller ordinært avfall 

Gjenvinning og bruk 

på stedet 

Gjenvinning og bruk 

på deponi 

Tilbakefylling på 

stedet 

Knuseverk på 

stedet 

Massemottak i 

nærheten 

Gjenvinnings-

anlegg 
Deponi for farlig 

avfall 

Interndeponi 

Interndeponi 



Betongavfall fra anleggsfasen - Resultater

Virksomhet Mengde Datagrunnlag Kilde

Statens vegvesen 6647 Gjennomsnitt 2013-2015 EL rapp SVV

Jernbaneverket 5242 Gjennomsnitt 2011-2013 Miljørapport JBV 2014

NVE Ingen totaloversikt Ikke relevant NVE

Total 11888



Betongavfall fra anleggsfasen - ved enkelte tiltak 

Tiltak Aktivitetstype
Betongavfall 
(tonn)

Disponering

Skjeggestad bru (SVV) Riving 5708 Ikke angitt

Granfosstunellen (SVV) Rehabilitering 0 Ikke angitt

Smestadtunellen (SVV) Rehabilitering 1492 Ikke angitt

Fellesprosjektet E6-

Dovrebanen (JBV/SVV)
Nybygging 4767 Nedknust og gjenvunnet



Betongavfall fra anleggsfasen - oppsummering

 Betongavfall generert ved anleggstiltak hos Jernbaneverket

og Statens vegvesen kan enkelt fanges opp i SSB.

 Mengden generert varierer veldig med type tiltak (f. eks. 

Skjeggestad bru og Smestadtunellen).

 NVE har 1718 betongdammer. Avfall generert ved

rehabilitering og riving kan generere store volumer som bør

fanges opp av SSB. 



Gjenbruk og sluttbehandling

 Gjenvinning og bruk på stedet – mye nyttiggjøring i form av 

tilbakefylling og andre utfyllingsformål.

 Materialgjenvinning for bruk i veier og plasser: forekommer 

sjelden der det stilles krav til dokumentasjon av tekniske 

egenskaper.

 Nyttiggjøring på deponi: forekommer ofte ved bruk i 

tilsluttende veier og som dekkmasser og drensmasser.

 Gjenvinning ved bruk i ny betong: Forekommer ikke i dag.

 Betongstasjoner gjenvinner tilslaget i ferskbetongrester.

 Betongelementprodusenter kan nedknuse vrakproduksjon 

for å benytte dette i ny produksjon.



Gjenvinningsgrad beregnet fra SSB statistikk

År

Betongavfall (1000 tonn) Gjenvinningsgrad (%)

Fra alle kilder
Fra

byggeaktivitet

For totalt

betongavfall

For betongavfall

fra byggaktivitet

2013 814 747 74 79

2012 840 772 75 Ikke beregnet

2011 710 664 85 84



Gjenvinningsgrad – basert på tilbakemeldinger

 Mellom 60-80 % gjenvinning på stedet eller i nærområdene 

ved riving og rehabilitering.

 Mellom 30-50 % av generert betongavfall sendes til 

godkjent mottak.

 Det antas at derfor at 40 % sendes til mottak og at det 

oppnås en gjenvinningsgrad på 50-70 %.

 Dette gir en total gjenvinningsgrad på 55-75 % for 

betongavfallet.



Gipsavfall



Økt material gjenvinning - utfordringer

Påstand 1: Statistikken fanger ikke opp alt gipsavfall

• Gipsavfall havner i restavfallsbeholderne, knuses i 

sorteringsanlegg og «blir borte»

• Husholdningenes gipsavfall registreres ikke i BA-statistikken

• Total gipsavfallsmengde antas å være 100.000 tonn, ikke 

67.000

Påstand 2: Deponerer mer enn nødvendig

• (for) lav pris interkommunale deponier



Gipsavfall

ca. 22 % av forbruket 
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Estimater – gipsavfall og bruk av gjenvunnet gips
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Glassavfall/Vindushåndtering



Glass (fra forurensede og ikke-forurensede 

vinduer), mengder

• Statistikken sier 9 314 tonn bygningsglass i 2013

• Tidligere kilder:

– Rundt 50 000 tonn/år i perioden 1988 – 1995 (Skogesal 1997)

– 4 675 tonn i 1998 (Rønningen 2000)

• Ulike typer vinduer (men vinduer er ikke bare glass)

– Koblede (mangler produksjonsstatistikk og avfallsstatistikk)

– PCB-holdige isolerglassruter (registreres i henhold til retursystem)

– Klorparafinholdige isolerglassruter (registreres som farlig avfall)

– Isolerglassruter etter 1990 (ulik praksis)

• Annet bygningsglass

• Umulig å anslå hvor mye glassavfall som faktisk genereres 

uten nærmere undersøkelse



Glass (fra forurensede og ikke-forurensede 

vinduer), behandling

Fører dagens praksis til forsvarlig håndtering?

• God kontroll på PCB- og klorparafinholdige isolerglassruter

• Glass går til materialgjenvinning, karmer til forbrenning (på 

Sør- og Østlandet). 

• Ellers i landet går alt til forbrenning (evt. noe glass på 

deponi)

• Litt varierende praksis om isolerglassruter produsert etter 

1990 behandles som farlig avfall eller som glass (restavfall)



Glassparadokset

• Vinduer som ikke sorterer under farlig avfall gir ikke 

materialgjenvinning av glass, men blir oppgitt som glass i 

byggavfallsstatistikken

• Vinduer som sorterer under farlig avfall gir 

materialgjenvinning av glass, men blir ikke oppgitt som 

glass i byggavfallsstatistikken

Revurdere kategorien glass i statistikken da den ikke 

gjenspeiler relevant gjenvinning?

Revurdere avfallssystemer for vinduer for å øke mengden 

glass til gjenvinning? 



Konklusjon

• Byggavfallsstatistikk

– Fornuftig med arealstatistikk og avfallsfaktorer (kan forbedres med flere 

avfallsdelstrømmer)

• Betong

– Utvikle system for registrering av anleggsavfall basert på absolutte mengder

– Disponering av betongavfall

• Anleggsveier, mindre veier, tilbakefylling, utfylling og tildekning både på og utenfor 

deponier (størstedel utenfor deponi)

• Ikke ny produksjon og lite i større veiprosjekter

• Gips

– Avfallsstrømmer faller utenfor statistikken

– Innen 2020: materialgjenvinne ca. 80 % av det framskrevne gipsavfallet 

• Vindusglass

– Er nesten meningsløs i dagens statistikk

– Materialgjenvinning kan økes med mindre fare for lekkasje av farlige stoffer


