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Bakgrunn
• Prosjekt om potensiale for 

materialgjenvinning av trevirke utarbeidet 

for NHP-nettverket i 2016

• Samarbeid mellom Hjellnes Consult og 

Treteknisk

• Vurdering av dagens og fremtidige

materialstrømmer av trevirke

• Vurdere aktuelle nedstrømsløsninger for 

materialgjenvinning



Avfallstrevirke, hva snakker vi om?

Avfallskode Klassifikasjonsterm

1141 Rent trevirke

1142 Behandlet trevirke

1143 Flis, spon, bark

1149 Blandet bearbeidet trevirke

7098 CCA-impregnert trevirke

7154 Kreosotimpregnert trevirke



Avgrensninger

•Kun trevirke fra bygg- og anleggsbransjen

•Løsninger som innbefatter energiutnyttelse av 

treavfall er ikke vurdert



Utfordringer med tallgrunnlag

• Lite tall tilgjengelig fra anleggsvirksomhet

• Tilgjengelige tall for trevirke skiller ikke på rent 

trevirke og behandlet eller blandet bearbeidet 

trevirke

• Det er et potensiale for økt bevissthet rundt 

mengder rent trevirke som oppstår!



Kilder til treavfall (SSB, 2014)
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Utvikling i mengder trevirke oppstått fra 
all byggeaktivitet i Norge (SSB)

• Tot. 260 000 tonn
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Håndtering av trevirke fra byggeaktivitet (SSB):

Energigjenvinning!

Og bittelitt

materialgjenvinning



Potensialet for materialgjenvinning:

• Vårt anslag for rent trevirke som oppstår i 

byggeaktivitet er 20 prosent

• Dette utgjør omlag 60 000 tonn

• Det som faktisk utsorteres på byggeplass i dag 

er lavt < 5 prosent?

• Men: Også behandlet trevirke kan 

materialgjenvinnes, det avhenger av mottakers 

spesifikasjoner i det enkelte tilfellet



Nedstrømsløsninger for materialgjenvinning
• Vurdert ulike nedstrømsløsninger og prioritert 

etter 

–Potensial (etterspørsel etter flis, og mulighet 

for å bytte jomfruelig flis med returflis)

–Barrierer (konkurranse fra jomfruelig flis, 

nødvendige investeringer for å motta returflis, 

mm) 

• Kvalitetskrav spesifikk for hver fabrikk, og ikke 

kartlagt tilfredsstillende informasjon om dette



Nedstrømsløsninger for materialgjenvinning

• Aktuelle:

– Trebaserte plater

– Landskapsbehandling

• Mindre aktuelle pga barrierer:

– Nye flisforbrukende produkter

– Liggeunderlag for husdyr 

– Strø i komposteringstoaletter

• Heltreavfall til nye produkter kan også aktuelt i 

enkelte tilfeller



Trebaserte plater

Kilde: Byggmax

• Både rent og behandlet trevirke 

kan brukes

• Rent trevirke størst potensiale

• Returtrevirke brukes i utlandet

• I Norge brukes biprodukt fra 

treindustri

• Virkemiddel: Sikre langsiktig 

tilgang på returflis til lav nok pris 

og god nok kvalitet



Landskapsbehandling
• Dekkflis, drenering, bruk i jordprodukter og til utendørs 

gangveier

• Kan erstatte noe bruk av klimabelastende torv

• Kun ren flis

• Mest aktuelt der i landet hvor det ikke er konkurrerende 

sagbruksindustri og høvlerier



Hovedutfordringer

• Overskudd av biprodukter fra treindustri

• Lokale forskjeller

• Varierende kvalitetskrav 

• Varierende kvalitet på treavfallet

– Rent trevirke

– Behandlet trevirke 

– Blandet bearbeidet trevirke 



Videre arbeid

• Dialog med aktuelle produsenter av trebaserte

plater 

• Utviklet mer konkrete kvalitetskrav til ren returflis

• Skape stabile leveranser



Hovedfunn
• Norge har et stort overskudd av ren treflis i form 

av biprodukter fra trelastindustri. Dette utgjør en 

barriere for materialgjenvinning av treavfall som 

har mer varierende kvalitet.

• Det vil være nødvendig å gå i dialog med 

aktuelle produsenter for å avklare kvalitetskrav

• For at noen skal kunne satse på returflis i 

produksjon, må det sikres en langsiktig tilgang 

på returflis til lav nok pris og god nok kvalitet


