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SAMMENDRAG  

INNLEDNING 
Nasjonal befolkningsutvikling viser økt tilflytning til Osloregionen. Den forventede 
befolkningsveksten fra 2010 frem mot 2020 innebærer en vekst på 19,4%. Veksten 
medføre økt belastning på samfunnet bl.a. i form av krav om flere boliger og utbygging 
av infrastruktur. En konsekvens av bygging av boliger og infrastruktur er et stort antall 
tungtransporter som i sin tur gir opphav til forurensning og utslipp av klimagasser. Det 
genereres også store mengder gravemasser og forbrukes tilsvarende mengder med 
jomfruelige steinmaterialer og løsmasser (byggeråstoffer). NGU har vist at hver 
innbygger Oslo og Akershus årlig forbruker i størrelsesorden 5-8 tonn byggeråstoffer.  
 
Oslo kommune er i dag er svært avhengig av import og eksport av henholdsvis 
byggeråstoffer og overskuddsmasser. Dette medfører lange transportavstander 
kostnader samt belastning på klima og nærmiljø.  
 
Akershus  fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for masseforvaltning. Planen 
skal bidra til å sikre fremtidig tilgang på byggeråstoff, arealer for mottak av 
overskuddsmasse, øke gjenbruk av disse ressursene og redusere belastningen på miljø 
og samfunn. Denne regionale planen er unik i Norden, kanskje også i Europa. 
 
Oslo kommune omfattes ikke av den regionale planen. Da Oslo er en by i vekst, og 
Akerhuskommmunene omkranser byen, påvirker byggeaktivitet i Oslo måloppnåelsen i 
den regionale planen. Oslo kommune har derfor deltatt som observatør i 
prosjektgruppen for utarbeidelse av planen. Under arbeidet ble det identifisert et behov 
for å kartlegge massebalanse i Oslo kommune.  
 
Denne rapporten er utarbeidet for Oslo kommune som en del av det svenske FoU-
prosjektet Optimass (www.optimass.se ) som omhandler optimalisert bruk av 
byggeråstoff og overskuddsmasser (masser). Her er det bl.a. utviklet et modellverktøy 
som beregner overordnede regionale materialebalanser og klimautslipp ved håndtering 
av denne type masser. Inngangsdata hentes bl.a. fra overordnede planer i Oslo 
kommune. Det beregnes mengde byggeråstoffer og overskuddsmasser ut fra antall 
personer knyttet til byggeaktiviteter som boliger, kommersielle områder og lokale veier.  
 
Prognoser for utslipp av klimagasser, samt mengde byggeråstoffer og 
overskuddsmasser, er dokumentert i rapporten og beskrevet ut ifra beregnede 
resultater og grunnlagsdokumentasjon fra bl.a. Oslo kommune, NGU, SSB og Norsk 
bergindustri. Denne analysen synliggjør konsekvenser av dagens forvaltning av 
overskuddsmasser og byggeråstoffer.  
 
HENSIKT, MÅL OG AVGRENSNING  
Denne rapporten skal vise prognoser og beskrive konsekvenser som grunnlag for 
samtaler med politikere og beslutningstakere i Oslo og Akershus. Dokumentasjonen kan 
bidra til at kommunal og regional planlegging i fremtiden har økt fokus på gjenbruk av 
overskuddsmasser og mindre utslipp av klimagasser.  
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Målene med arbeidet gjelder Oslo kommune og er følgende: 
• Synliggjøre mengder overskuddsmasser og byggeråstoffer i dag (2015) 
• Synliggjøre tilsvarende prognoser for 2030 mht. forskjellig 

befolkningsvekst. 
• Beregne transportarbeid og klimabelastning for massehåndtering. 
 
Prosjektet er avgrenset til transport (eksport) av overskuddsmasser fra Oslo kommune 
og tilkjørt (import) byggeråstoff fra Akershus fylke. ”Overskuddsmasser” er delt opp i 
kategoriene ”Berg”, ”Leire” og ”Byfyllmasser”, noe som er en forenkling av NGU sitt 
løsmassekart.  
 
Større veg og jernbaneprosjekter er holdt adskilt fra øvrig prognose for Oslo kommune. 
Disse prosjektene, da særlig tunnel prosjekter, genererer og gjenbruker store volum 
med steinmaterialer og løsmasser. Det er usikkert både hvor mye og hvilke år disse 
massene genereres. Mengdene er derfor i denne rapporten angitt med egen prognose.  
 
DISKUSJON  
I Oslo kommune ble det i 2015 håndtert anslagsvis 2 millioner m3 med byggeråstoff og 
overskuddsmasse. Andel overskuddsmasse (til mottak og deponi) var større enn import 
av byggeråstoff (fra steinbrudd og masseuttak). Masser fra rivning utgjør en relativt 
liten andel av overskuddsmassene. Masser fra veg og jernbaneprosjekter kommer da i 
tillegg. Disse prosjektene er vurdert til å utgjøre anslagsvis 4-5 millioner m3 med 
overskuddsmaterialer frem mot 2030.  
 
Det er beregnet at antall lastebiltransporter, til og fra Oslo kommune, i 2015 utgjorde 
anslagsvis 370.000 transporter med en samlet kjørelengde på mer en 41.000.000 km 
(relatert til utvikling av bolig og kontorer). Dette tilsvarer ca. 1000 ganger rundt jorden 
ved ekvator. Klimautslipp fra disse transportene er beregnet til ca. 49.000 tonn CO2. Til 
sammenlikning var Oslos samlede utslipp i 2012 850.000 tonn CO2. 16% av disse 
utslippene kom fra godstransporter (136.000 tonn). Beregnet utslipp fra transport av 
byggeråstoffer og overskuddsmasser utgjør da 36 % av samlet utslipp fra 
godstransporter i Oslo. Transporter fra veg- og baneprosjekter inngår da ikke. Enkelte 
år kan disse gi en betydelig økning (jfr. figur 18, se angitt maks. uttak 850.000m3). 
Transport logistikken  til disse prosjektene er  gjerne knyttet til egne uttak av 
byggeråstoff og mottak for overskuddsmasser. Veg- og baneprosjekter må følgelig 
beregnes i en egen tilpasset modell. 
 
Frem mot 2030 vil befolkningstallet i Oslo gradvis å øke, i hht. Oslo kommunes 
prognoser for befolkningsutvikling. I denne rapporten er det anvendt tre alternativer 
med hhv. ”Lav”, ”Middels” og ”Høy” befolkningsvekst (figur 4). ”Middels”-alternativet 
tilsvarer dagens vekst. I tillegg er det i beregningene anvendt to alternativer for 
transportavstand til masseuttak og mottak for masser og rivningsavfall hvor avstandene 
hhv. er som i dag (tabell 7, hhv. 43-75km) og økes med 10%. Figur 19 sammenstiller de 
6 alternativene (scenariene) som fremkommer av 3 befolkningstall for 2030 og 2 
transportavstander.  
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Figuren 19 viser prosentvis 2015-andel av totale materialmengder, antall transporter og 
utslipp av CO2. Mengder relatert til veg og bane er ikke inkludert. Ved lav (avtagende) 
befolkningsvekst er det beregnet en prosentvis reduksjon. Ved middels (dagens) til høy 
(økende) befolkningsvekst øker transporterte mengder, antall transporter og CO2 
utslipp med anslagsvis130% til 230%, relatert  til dagens beregnede utslipp som er 
49.000 tonn CO2. Det er angitt at beregningsgrunnlaget kan være underestimert da 
prosjekter med veg- og bane ikke inngår samt at deler av grunnlaget for å estimere 
byggavfall kan være underestimert.   
 
Scenariene viser det er behov for å utvikle styringssystemer for å redusere de negative 
konsekvensene ved håndtering av byggeråstoff og overskuddsmasser. Oslo kommune er 
i dag i stor grad avhengig av å importere byggeråstoffer og eksportere 
overskuddsmasser. Det er også et behov for å sikre at det er nok byggeråstoffer til å 
opprettholde planlagt omfang av utbygging. En løsning vil være å gjenbruke en større 
andel av dagens overskuddsmasser. 
 
En følsomhetsanalyse av resultatene viser at det er noen spesifikke parametere som 
styrer mengde byggeråstoffer og overskuddsmasse som håndteres samt hvilke utslipp 
transportene genererer. En av de viktigste parameterne er antall etasjer i boligene. Det 
er jo logisk at et høyt bygg genererer mindre mengder overskuddsmasse ettersom 
byggegropens dyp ikke er proporsjonal med antall etasjer. Videre er avstand til 
mottakssted for overskuddsmasser proporsjonalt med utslipp av CO2 fra transportene.  
 
Gjenbruk og gjenvinning er viktig ut fra et ressursperspektiv da jomfruelig byggråstoff 
er en ikke fornybar ressurs. Det synes å være størst potensial ved å øke andelen av 
gjenbrukt eller gjenvunnet overskuddsmasse. Nesten halvparten av materialbehovet 
kommer fra fyllmasser i byggegrop, veger og plasser. Disse materialfraksjonene kan 
også enklest erstattes av gjenbrukt eller gjenvunnet materiale da det ikke stilles like 
strenge kvalitetskrav som for eksempel til bruk i betong eller drenerende lag. 
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ORDLISTA 
 
 
 

Svensk ord/utrykk Norsk forklaring/utrykk 

Ballastmaterial Naturlige forekomster av sand og grus samt steinfraksjoner 
som pukk 

Bergkross Pukk, knuste steinmaterialer og fjell  

Bergmaterial  Byggeråstoffer produsert fra fast fjell. Det kan for eksempel 
være knuste steinfraksjoner som pukk eller steinblokker. 

Buller Støy  

Byfyllmassa ”Byfyllmasse”  er en samlebetegnelse på usorterte 
fyllmasser som stammer fra tidligere byutvikling. Massene 
er ofte forurenset og gjerne iblander rester av 
rivningsmaterialer.  

Deponi Et deponi er et permanent deponeringssted for avfall på 
eller under bakken (avfallsforskriften §9-3 g). Slike deponi 
krever godkjenning av fylkesmannen, og begrepet brukes 
kun om disse.  

Grus och sten Byggeråstoff bestående av løsmasser og knust 
steinmateriale, her angitt med fraksjon ”grus og stein”. 

Lera Leire (i Oslo generelt marint avsatt sediment bestående av 
≥30% leire. Partillestørrelse leire <0,002mm) 

Materialbalans Med materialbalanse menes mengde løsmasser, stein og 
rivningsmaterialer inn og ut av Oslo.   

Material för byggnation  Materialer til konstruksjon, dvs. bygningsmaterialer 
 

Mineraliska material Mineralske byggeråstoffer (inneholder ikke organisk 
materiale) 

Rivningsmaterial Byggavfall fra riving (betong, treverk, gips etc. ) 

Schaktat/schaktmaterial Utgravde masser fra byggegrop (Sjakt = grop) 

Täktmaterial Byggeråstoffer fra uttak av grus og stein/pukk 

Återvinning Gjenbruk eller gjenvinning 
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1 INLEDNING 

Fler och fler flyttar till städer, en global trend som förväntas fortsätta och förstärkas. 
Denna trend är högsta grad relevant för Oslo. Enligt handelskammaren (2012) hamnar 
Osloregionen på första plats på listan över snabbast växande storstadsregionen i 
Europa, med Stockholms län på andra plats och kantonen Zürich på tredje plats. Under 
åren 2010–2020 beräknas folkmängden i Oslo öka från 586 860 till 700 868 vilket 
motsvarar en ökning med 19,4 procent för Oslo stad. Befolkningsutvecklingen utmanar 
det befintliga systemet, både i termer av ekonomi, bostäder och infrastruktur. 
En konsekvens av byggandet av bostäder och infrastruktur är att det genererar ett stort 
antal byggrelaterade transporter vilket i sin tur ger upphov till bland annat trängsel, 
luftutsläpp och buller samt slitage av vägarna. Dagens byggprocesser är dessutom i stor 
utsträckning linjär, dvs byggmaterialet baseras främst på jungfruliga råvaror och 
genererar sedan stora mängder avfall. Kunskapen om flödet av byggrelaterade 
transporter i urbana områden är i dag låg, både i Sverige och internationellt (Magnusson 
et al, 2015a). Det kan dock konstateras att det finns en stor effektiviseringspotential.  
I Norge finns god kunskap och förvaltning av täktmaterial. Norges Geologiska 
Undersökning (NGU) arbetar för att bidra till att geologisk kunskap utnyttjas för en 
effektiv och hållbar förvaltning av landets naturresurser och miljö. Som en del av detta 
arbete togs för några år sedan fram en resursanalys för Oslo och Akershus som ger en 
utförlig information om uttag, konsumtion och försäljning av grus och sten för år 2010 
(NGU, 2012). Varje år tas även fram en rapport av NGU i samarbete med Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) där bergindustrins produktions och försäljning redovisas. 
Från materialet framgår tex att det används ca 10 ton grus och bergprodukter per 
invånare i Norge. I Oslo och Akershus varierar användningen från 5,1 til 7,9 ton per år. 
Rapporteringen redovisar även import och export och hur långt materialet 
transporteras. Transporterna av täktmaterialet är i högsta grad relevant eftersom 
kostnaderna såväl som klimatbelastningen ökar kraftigt när materialet transporteras 
långt (NGU, 2012).  Dessa transporter är i hög grad relevanta för Oslo eftersom 
kommunen i dagsläget i hög grad är beroende av import och export av material.   
 
Fylkeskommunen Akershus har dessutom tagit fram en regional plan for 
massförvaltning i Akershus. Planen syftar till att minska miljö- och 
samfunnsbelastningen av utvinning av ballastmaterial och hantering av 
överskottsmassor. En sådan regional plan är unikt för norden, kanske även i Europa. Det 
finns alltså i Norge och i Oslo en god kontroll på behovet av täktmaterial, användning 
och transport av grus- och bergmaterial och en vilja till att öka återvinning samt minska 
den miljömässiga- och sociala belastningen  från hanteringen av täktmaterial och 
överskottsmassor. Det saknas dock i stor utsträckning kunskap om överskottsmassorna. 
Det vill säga; Hur mycket massor uppkommer årligen? Hur långt och vart transporteras 
dessa? Och vilken klimatbelastning denna hantering ger upphov till? Sådan information 
är nödvändig för att utforma styrmedel för ökad återvinning och att minska de 
miljömässiga och sociala effekterna från hanteringen.  
 
I det svenska forskningsprojektet Optimass (www.optimass.se) har ett verktyg 
utvecklats som möjliggör en beräkning av regional materialbalans, dvs behovet och 
generering av jord- och bergmaterial i ett geografiskt område (Magnusson & Lundberg, 
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2015). Verktyget kan även användas för att uppskatta materialbalansen över tid. 
Verktyget inkluderar och beräknar massor i en mångfald av bygg- och 
anläggningsverksamheter, såsom bostäder, handelsområden samt väg och järnvägar. 
Med hjälp av detta verktyg och kunskapen från personer i  Oslo kommun, NGU, SSB och 
Norsk bergindustri kan materialbalansen för täktmaterial och överskottsmassor i Oslo 
beräknas och på så sätt öka kunskapen runt hur återanvändning och en mer hållbar 
transportering av dessa material kan utformas.  

2 SYFTE, MÅL och AVGRÄNSNINGAR   

 
Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett 
översiktligt underlag av materialbalansen i Oslo kommun som kan användas som 
underlag för vidare diskussioner med politiker och beslutsfattare i Oslo kommun och 
Akershus fylke om åtgärder kopplat till masshantering och dess relaterade transporter i 
den framtida kommunala och regionala stadsplanering.   
Målen med projektet är att:  

- Redovisa materialbalansen i Oslo kommun för nuläget, beräknat utifrån år 2015  

- Redovisa prognos för materialbalansen i Oslo kommun år 2030 med 

utgångspunkt från Oslo kommunplan  

- Beräkna transportarbetet och dess klimatbelastning från materialhanteringen i 

Oslo 

Projektets geografiska avgränsning är massanvändningen inom Oslo kommun även om 
transporterna till och från täkter och deponier som ligger utanför kommunen ingår. 
Beräkningarna görs på kommunen som helhet, inte uppdelat på stadsdelar eller andra 
bebyggelseområden.  
 
Överskottsmaterialen definieras i kategorierna ”berg”, ”lera” och ”byfyllmassa” vilket 
bygger på en förenkling av NGUs løsmassekarta (NGU, 2016) samt utifrån 
”Aktsamhetskart” (NGU, 2009). Se mer utförlig beskrivning under kapitel 3. 
Täktmaterial som behövs för byggande kategoriseras dels upp i undergrupperna 
fyllmaterial och permeabelt material samt grus och betong för fasad. Utöver täktmaterial 
och överskottskmassoringår mineraliskt rivningsmaterial i studien såsom betong, tegel, 
gips och glas. Övrigt bygg- och rivningsavfall som till exempel trä, ventilation, 
spånskivor ingår inte i studien.  
 
Eftersom rapporten skrivs på svenska används de svenska begreppen för materialen. 
Begreppen finns dock översatta till norska under rapportens ordlista (se sid 3). De norska 
begreppen som används följer terminologin från Regionala plan for masseforvalting i 
Akershus.  
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3 METOD 

 
För att göra beräkningarna över materialbalansen används det prognosverktyg som 
tagits fram inom ramen för projektet Optimass (Magnusson et al, 2015). 
Prognosverktyget beräknar behovet av material för olika bebyggelsetyper, här används 
verksamhetsområdena bostäder och kontor, handel och verksamhetsområden samt vägar 
och järnvägar. Dessutom beräknar verktyget mängd schaktat material från dessa 
verksamhetsområden. Bebyggelsetypen bostäder och kontor utgörs av flerbostadshus 
och kontorsbyggnader inklusive teknisk försörjning med kringliggande gatunät, 
gångvägar och anläggningar för VA, fjärrvärme, fiber och tele mm. För handel- och 
verksamhetsområden inkluderas både köpcenter och liknande samt verkstad och lättare 
industri inklusive kringliggande teknisk försörjning. Större kommunala vägar och 
statliga vägar och järnvägar är en egen bebyggelsetyp och här ingår endast de material 
som omsätts i väglinjen. 
 
Materialmängderna beräknas utifrån befolkningsutveckling och antal boende och 
baseras på schabloner som bygger på byggnadsteknik och dimensionering av 
bebyggelse och infrastruktur i stadsregioner. Materialbehovet ges i tre olika kategorier; 
1) fyllmaterial, 2) permeabelt material samt 3) grus och betong för fasad medan de 
schaktade materialen klassificeras som berg, lera och byfyllmassa. Fördelningen av de 
olika materialslagen baseras på NGUs løsmassekarta (NGU, 2016) samt utifrån Oslo 
kommuns ”Aktsamhetskart” (Oslo kommun, 2016). Till sten räknas dels ”bart fjell”, men 
även kategorier som representerar tunna lager lösa massor över berggrunden, och 
moränmaterial. Till lera räknas marina och fjordavsättningsmaterial. Byfyllmassa 
representeras helt av fyllmassa (antropogent material). 
 
I figur 1 illustreras hur schabloner för de olika bebyggelsetyperna är uppbyggda. 
Schablonerna är baserade på dimensioneringskrav. Ytan som schaktas ur samt 
schaktdjupet styrs av geotekniska förutsättningar och dimensioneringskrav för 
konstruktionen.    
 

 
Figur 1. Schablonerna i prognosverktyget bygger på byggnadsteknik och dimensionering 
av bebyggelse i stadsmiljö och beräknas enligt figuren ovan. 
 
 
Beroende på utformning och storlek av bebyggelsen varierar ytbehovet och därmed 
utgrävningens storlek. Byggnadernas utformning och dess påverkan på ytbehovet har 
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analyserats för att ta fram faktorer för olika typer av bebyggelseutformning och storlek. 
I prognosverktyget kan den mest lämpliga faktorn för en formtyp och storlek av 
bebyggelse väljas.  
Verktyget möjliggör alltså en uppskattning och beräkning av behov och uppkomst av 
jord- och bergmaterial baserat på befolkningstillväxten, antingen utifrån statistik eller 
utifrån befolkningsutvecklingsprognoser. Beräkningarna har i denna studie genomförts 
för ett nuläge som är satt till år 2015 samt för ett scenario för år 2030. Metodiken för 
respektive scenario redovisas separat.  

3.1 Materialbalans för nuläge, år 2015 

Materialbalansen för nuläget, 2015 har baserats på data från framförallt Statistiska 
Sentralbyrån (SSB). Antalet byggda bostäder, kontor och handelsområden 2015 har 
inhämtats från Statistiska Sentralbyrån (SSB). I statistiken finns uppgifter på årligen 
slutförda bruksarealer i Oslo. Endast de byggnationstyper som är större än 20 000 m2 
har tagits ut från SSB:s statistik (se tabell 1). Dessa motsvarar totalt sett cirka 90 % av 
antalet kvadratmeter som nybyggs för bostadsändamål.  
 
Tabell1. Bruksarealer för slutförda bostäder år 2015 (SSB, 2016). 

Kod Typer av bostäder  År 
2015 

111 Enebolig 52 649 

121 Del av tomannsbolig, vertikaldelt 15 213 

131 Rekkehus 10 813 

143 Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over 249 
569 

 Totalt 328 
244 

 
Bruksareal definieras som bostadens yta, räknat från insidan av väggarna. Den totala 
bruksarealen för bostäder i villor, parhus, radhus och bostadshus uppgår i medel till ca 300 000 
m2. Bostadsbyggandet har legat på relativt jämn nivå sedan år 2013 och år 2015 antogs därför 
vara ett representativt år. 

 
Figur 2. Bruksarealer för slutförda bostäder i Oslo kommun 2013-2015 
 
Antalet boende har tagits fram genom att dela bruksarealerna med hur många 
kvadratmeter som i medeltal används per person (38m2) (SCB, 2009).  
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På motsvarande sätt har byggnader till andra ändamål än bostäder i Oslo beräknats . 
Endast byggnationstyper som överstiger 20 000 m2 tagits med. Dessa motsvarar totalt 
sett 75-85 % av antalet kvadratmeter som nybyggts för annat än bostadsändamål (se 
figur 3).  
 

 
Figur 3. Bruksareal för slutförda byggnader till annat än bostäder i Oslo kommun 
 
Kontorsbyggnader utgör den största andelen av byggandet av annan byggd areal än för 
bostäder. Det är rimligt att anta att en stor del av nybyggda butiker och parkeringshus 
ingår som en del i nybyggda kontors- och bostadsbyggandet. Kontorsbyggandet har 
genererarat i medeltal ca 140 000 m2/ år i Oslo sedan 2013.  Bedömningen görs att året 
2015 inte är något extremt år och är representativt för byggandet av kontor i Oslo. I 
tabellen nedan presenteras slutförda byggnader av annat än bostäder för år 2015. Som 
indata till beräkningarna har bebyggelsen av kontor (fetmarkerat i tabell 2 nedan) 
använts. Bidraget från byggnader till andra ändamål har antagits vara försumbart och 
har därför inte tagits med i beräkningarna. Utifrån bruksarealen har antalet 
arbetsplatser beräknats genom att dela bruksarealen för kontorsbyggnader med 
bruttoarean (BTA) 20 m2 per person.  
 
 
Tabell. 2 Bruksarealer(m2) för slutförda för annat än bostäder år 2015 
Kod  Övriga byggnader År 2015 

181 Garasje och uthus, 431 Parkering 42 417 
311, 319 Kontorsbyggnader 168 897 
322 Butiksbyggnader 1 256 
415 Godsterminal 0 
616 

Skola 363 

 
 

3.2 Materialbalans för scenarier år 2030 

Materialbalansen för scenario 2030 baseras på prognosticerad befolkningsutveckling 
och baseras på Oslo kommunplan, Oslotrender, 2015 (se figur 4). Scenario 2030 består 
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av tre olika delscenarion för befolkningsutvecklingen – hög, medel, låg. Beräkningar för 
massbalansen har gjorts för alla tre tillväxtalternativen. 
 
 

 
Figur 4. Prognosticerade befolkningsutveckling för olika tillväxtalternativ i Oslo 2015- 
2039 (Oslo kommun, 2015) 
 
Antal byggda bostäder och handelsområden för de olika tillväxtalternativen tas fram 
utifrån prognosticerad befolkningsutveckling i kommunplanen. Den prognosticerade 
befolkningsmängden år 2030 omvandlas till antal bostäder och handelsområden utifrån 
på SSB-data över antal personer per bostad (se tabell 3).  
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Tabell. 3 Årliga tillväxtbehov och antalet personer per bostad i 2040 fördelat på 
förväntade tillväxten per ny bostad befolkning och befolkning (Oslo kommun, 2015).

 
 

3.3 Rivningsdata för nuläge år 2015 och scenarier år 2030 

Oslo producerar enligt Avfallsstrategin (2015) ca 240 000 ton bygg- och rivningsavfall. 
Detta avfall består av ett flertal olika avfallskategorier. I detta projekt ingår endast den 
fraktionen av bygg- och rivningsavfallet som består av mineraliska material, här tolkat 
som betong, tegel, gips och glas och benämnt rivningsmaterial. För att få fram volymen 
för dessa avfallsfraktioner har metodik från Bergsdal et al (2007) använts.  Denna 
metodik prognosticerar rivning baserat på statistik över hur mycket byggavfall som 
genereras per kvadratmeter byggd, renoverad eller riven byggnad, samt standardålder 
för olika byggnadstyper då de renoveras respektive rivs. Byggnadstyperna är små hus 
(villor, radhus osv), stora bostadshus samt ”andra”. Metodiken bygger på en ekvation 
som baseras på att byggnader generellt sett har en viss livslängd innan första 
renoveringen sedan andra renoveringen för att till sist rivas (se tabell 4).  
 
Tabell 4. Förväntad tid (år) innan renovering och rivning krävs av hus i Norge (Bergsdal, 
et al 2007) 
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I metodiken finns även beräknat ungefär hur mycket rivningsavfall som genereras per 
m2 för små respektive stora hus (se tabell 5).  
 
Tabell 5. Avfallsfaktorer och materialsammansättning (kg/m2) 

 
För att ta fram data över hur många kvadratmeter bostäder av olika åldrar det finns i 
Oslo har data från "Statistisk årsbok Oslo", kapitel 11, tabell 11.1 samt 11.14 använts 
(resultatet presenteras i tabell 6). I Statistisk årsbok Oslo, tabell 11.1 redovisas fullförda 
bostäder i m2 under olika år, i 5-årsintervall. För att kunna fördela dessa på typ av 
byggnader används tabell 11.14. som redovisar antal bostäder som finns i Oslo uppdelat 
på typ och byggår. Eftersom inga data har kunnat hittas på medelstorlek på bostad 
uppdelat i bostadstyp för olika byggår, görs antagandet att bostäder i småhus och i 
större hus har samma medelarea. Antal m2 tillkommen golvarea per år multipliceras 
alltså med andelen bostäder av en viss ålder och typ för att kunna få fram fördelningen. 
Byggnaders ålder i Oslo går att utläsa från ”Statistisk årsbok Oslo”, och även 
fördelningen av bostäder mellan stora och små hus kan beräknas översiktligt ur statistik 
från årsboken. 
 
Tabell 6. Genererat avfall (ton) från rivning och renovering av bostäder 2015 och 2030 
beräknat utifrån Bergsdal metodik 

  2015 2030  

  Små hus Stora 
hus 

Andra hus Små 
hus 

Stora 
hus 

Andra hus 

Betong/tegel 9106 254292 2488 7221 311402 7461 

Gips 1365 953 32 1269 1220 195 

Glas 69 217 4 72 259 3 

Totalt 10539 255462 2523 8562 312881 7660 
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3.4 Transportarbete, energianvändning och klimatbelastning 

Beräkning av energianvändning och klimatbelastning kopplat till transporterna av 
ballast, schaktmaterial och rivningsmaterial görs utifrån mängden schaktat/rivet 
material samt mängden material som behövs i byggande tillsammans med 
medelavstånd till deponier och täkter (se kap 3.1 -3.3). Dessutom görs ett 
schablonantagande om återanvändning av massor i projekt. 
 
Medelavstånd till täkter beräknades dels utifrån NGUs GIS-dataset ”Råstoff 
Prövepunkter”, där tillstånd för grus- och berguttag finns redovisade som kartpunkter, 
dels utifrån rapporten ”Grus- och pukkutfordringar” där det finns statistik över vilka 
kommuner Oslo importerar material ifrån (Tabell 3 s 20). Beräkningarna har därefter 
genomförts genom att definiera ett medelavstånd från varje kommun i rapportens tabell 
till Oslo centrum. Transportavståndet beräknades som medelavståndet (fågelvägen) 
multiplicerat med roten ur 2, vilket innebär ett antagande om att transporten sker på ett 
rutnät. Ett medeltransportavstånd för grus och bergkross räknades ut genom att vikta 
varje transportavstånd med mängden material som importeras från den kommunen, 
summera dessa och dela på totala mängden importerat material. 
 
Beräkningar av medelavstånd till deponier och terminaler för mottagning av 
överskottsmassor gjordes på motsvarande sätt, med viktade avstånd, men som 
grunddata användes en kartläggning av arealer för mottagning av massor redovisad i 
høringsdokumentet1 regional plan för massförvaltning i Akershus (Akershus 
fylkeskommune 8/2-2016, Figur 4, s 16). Där fanns inga mängder, så istället för att vikta 
med mängden material användes antalet deponier i en kommun som viktning. 
Beräkningarna delades upp på de tre kategorier som finns redovisade i figuren ”Mottak 
for Rena, naturliga massor” (som enligt rapporten mestadels går till deponi, även när de 
skulle gå att använda), ”Deponi for Inert avfall” (till vilket rivningsavfall hör, och detta 
måste hanteras på en godkänd materialmottagningsplats) samt ”Deponi for ordinärt 
avfall” (som enligt rapporten är de deponier förorenade massor går till). 
I tabellen nedan listas transportavstånden för de olika materialflödena för år 2015. För 
framtidsscenariot 2030 har det antagits att transportavstånden ökar med 10 % jämfört 
med år 2015. 
 
Tabell 7. Transportavstånd för jord- och bergmaterial år 2015. 

Materialflöde Transportavstånd till mottagningscentral (km) 
Bergmaterialtäkter 74  
Rena schaktmassor 65  
Förorenade massor 62  
Rivningsavfall 43 

 
Tabell 8. Energianvändning för lastbilar och grävmaskiner 

Antagen lastad volym för en 14 tons boogiebil 5 m3 

                                                        
1 Dette kartet ble tatt ut av endelig plan. Grunnen er at høringsintansene spilte inn feil ved planstatus til en 
rekke områder. Plasseringen av områdene er imidlertid nokså korrekt. Kartet vil bli oppdatert som tiltak i 
handlingsprogrammet.  
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Bränsleförbrukning lastbil vid blandad körning och medel fyllnadsgrad 0,38 l/ km 

Energianvändning per m3* för grävmaskin 2,65 MJ/m3 

*(schaktbarhetsklass 1) Grävmaskin (Volvo EC 620) (exkl. precombustion) 
 
 

3.5 Väg- och järnvägsprojekt 

Material från väg och järnvägsbyggnationer har i denna studie hanterats separat. 
Uppkomsten av material från väg och järnvägsprojekt uppkommer oregelbundet och att 
undersöka enstaka utvalda år såsom 2015 och 2030 kan ge en mycket felaktig bild. 
Materialen från väg- och järnvägsprojekt har därför tagits fram för hela perioden 2015-
2030. Information om vilka väg och järnvägsprojekt som planeras under den valda 
tidsperioden har hämtats från budgeterade infrastruktursatsningar från Oslopaketet 
(Oslopakke) 3 eftersom nästan alla järnvägar och vägar i Oslo finansieras genom detta 
paket (källa). Oslopaket 3 är en övergripande plan för utveckling och finansiering av 
vägar och kollektivtrafik i Oslo och Akershus. Exempel på stora projekt som ingår är E18 
Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, riksväg 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen 
och Follobanen. I denna studie har de projekt och/eller den delen av ett projekt som 
geografisk planeras för Oslo kommun tagits med i beräkningarna. För de projekt som är 
budgeterade inom tidsramen och geografiskt ligger inom Oslo kommun har 
projektbeskrivningar gåtts igenom och materielmängder samlats in. Endast uppgifter 
om schaktmassor och överskottsmängder har kunnat fastställas. Materialbehovet är 
alltså inte beskrivet. De projekt som ligger inom vald tidsram och geografiskt område, 
och därmed är medräknade, är E16 Sandvika-Wøyen, Follobanen, Fornebubanen och E6 
Mangelerudsprosjektet.  
 

4 RESULTAT 

 
Resultatet från beräkningarna för nuläget 2015 samt för scenarierna 2030 presenteras 
nedan. För respektive scenario presenteras behovet av material för byggnation och 
mängden schaktat material. Mängderna fördelas utifrån grupperingarna mindre hus 
(villor/parhus/radhus),  bostadshus samt kontorshus. Utöver detta presenteras 
rivningsmaterial.  För varje scenario presenteras även antalet transporter samt det 
koldioxidutsläpp som dessa transporter ger upphov till. Schaktmassor från vägar och 
järnvägar redovisas separat och anges i total mängd fördelat över åren 2015-2030.  
 

4.1 Nuläge, år 2015 

För att bygga de bostadshus och kontor i Oslo kommun som uppfördes under 2015 
behövdes drygt 800 000 m3 täktmaterial fördelat på materialslagen fyllmaterial, 
permeabelt material samt grus och betong för fasad (se figur 5). Av detta utgör 
fyllmaterialet den största andelen med 41 %. Andelen grus och betong för fasad 36 % 
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och permeabelt skikt, dvs dräneringssk ikt av olika slag , 25%. Av bostadshusen och
kontoren är det de större bo stadshusen som står för de t allra största behovet av
material, nästan hälften av det totala materialbehovet gick till byggnation av bostadshus .

Figur 5 . Materia lbehov i kubikmeter (m3) för byggnation i Oslo kommun år 2015

Den totala mängden schakt - och rivnings material vid byggande i Oslo kommun 2015
utgör en betydligt större volym än behovet av material för byggnationen. Det schaktade
materialet har beräknat till nästan 1 , 2 miljoner m3. Schaktmaterialet består av dels
rivningsmaterial (tegel, betong, glas, gips) från hus samt material från schaktarbeten.
Även när det gäller schakt och rivningsmaterial står bostadshusen för den största andel
material, 42 % av det schaktade m aterialet uppkommer vid byggande av bostadshus.
Fördelat på materialslag utgör berget 46%, lera 35% och by fyllmaterial 19%.
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Figur 6 . Schaktat material i kubikmeter m3 i Oslo kommun år 2015.

Den sammanlagda bilden för behovet av material samt mängde n material från schakt
och rivning visar att det totalt hanterades 2 miljoner m3 i Oslo under 2015 (se figur 7) .
Allt detta material måste hanteras och transporteras. I figur 7 går även att utläsa
andelen radon förorenat berg. Totalt sett är mängden radon förorenat berg liten men
l okalt kan det finns en stor andel radonhaltigt berg , ett sådant område är tex
Hovindbyen.

Figur 7 . Sammanlaga flödet av material som hanterades i Oslo kommun, 2015
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Utifrån den totala volymen material som hanteras kan antal transporter och den 
koldioxidbelastning som uppstår från dessa transporter beräknas. Transportbehovet för 
materialbehovet vid byggande ger en enligt beräkningarna upphov till totalt 164 805 
transportrörelser. Dessa transportrörelser släpper ut 20 000 ton CO2 (se figur 8). 

Transportbehovet för det schaktade materialet är något större på grund  av större 
volymer och ger upphov till drygt 22 000 ton CO2 (se figur 9). Eftersom det schaktade 
materialet till största delen utgörs av berg är därför koldioxidutsläppen från schaktat 
berg störst.  
 
 
 

  
 
Figur 8. Antal transporter utifrån material för byggande (materialbehov) och ton C02 
utsläpp från dessa transporter  

 
Figur 9. Antal transporter av schaktat material och ton C02 utsläpp från dessa transporter  
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Figur 10. Schaktat material i kubikmeter, m3 samt CO2 utsläpp från transporter av dessa
material.

4.2 Scenarier för år 2030

Det totala materialbehovet för det prognosticerade byggande t i Oslo kommun 2030
enligt medelscenariot beräknades till drygt 1 miljon m3 fördelat på materialslagen
fyllmaterial, permeabelt skik t samt grus och betong i fasad (se figur 11) . Av detta utgör
fyllmaterialet 41%, grus och betong för fasad 36% och permeabelt skikt 25%.
Bostadshusen står för nästan hälften av det totala materialbehovet.

Figur 11 . Materielbehovet (m3) för byggande i Oslo 2030 utifrån befolkningsökning medel
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Den totala mängden schaktat material vid byggande i Oslo kommun 2030 utgör totalt 
sett en större volym än materialbehovet, beräknat till 1, 4 miljoner m3. Även här står 
bostadshusen för den största andel material, 42 % av det schaktade materialet 
uppkommer vid byggande av bostadshus.  Fördelat på materialslag utgör berg 46%, lera 
35% och fyllmaterial 19%.  
 
 

 
Figur 12. Schaktat material i Oslo för scenario 2030 utifrån befolkningsökning medel 
uppdelat på materialfraktionerna berg, lera och byfyllmassa.  
 
Mängden genererat schaktmaterial är dock starkt korrelerad till 
befolkningsprognoserna och en hög befolkningsprognos ger upphov till betydligt mer 
schaktmassor (figur 12). 
 

 
Figur 13. Schaktat material i Oslo utryckt i m3 för scenario låg, medel och hög.  
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Schaktmassorna utgörs till c irk a 17 % av rivningsmaterial, vilket till största del består
av betong och tegel (figur 14) . Endast en mycket liten andel utgörs av gips och
glasmaterial.

Figur 1 4 . Mängden rivningsmaterial utifrån de olika befolkningsprognoserna låg, medel
och hög.

Transportbehovet för material et vid byggande år 2030 utifrån
befolkningsprognosmedel är totalt 217 698 transportrörelser. Detta motsvarar 30 %
ökning jämfört med transportrörelserna för år 2015. Transporterna ger upphov till 27
594 ton CO2 med oförändrade transportavstånd och 41 379 ton CO2 med ökande
transportavstånd (se figur 1 5 ) . Det schaktade materialet ger för
befolkningsprognosmedel upphov till 217 698 transportrörelser och 29 244 ton CO2,
alt ernativt 35 093 ton CO2 om transportavstånden ökar ( se figur 1 6 ) . Eftersom det
schaktade materialet till största del utgörs av berg är därför koldioxidutsläppen från
schaktat berg störst.
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Figur 15. Transporter för materielbehovet utifrån befolkningsökning medel och samma 
transportlängder som dagens hantering 
 
 
 

 
Figur 16. Transporter med schaktmassor samt CO2-utsläpp förknippat med dessa 
transporter för befolkningsprognos medel med dagens transportlängder.  
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Figur 1 7 . Materialmängder per materialslag som hanteras i befolkningsprognos medel
samt den klimatbelastning hantering ger upphov till vid ökat transportavstånd.

4.3 Väg och järnvägsprojekt

Totala mängden material som uppstår i och med byggnation av väg och järnvägsprojekt
är mellan 4 - 5 miljoner ton . Utslaget per år innebär det 300 000 m3 per år. Flödet av
detta material är dock inte jämt fördelat utan uppstår i toppar, speciellt i samband med
tunnelframdrivning (se figur 18) . Mest material, framför allt i form av berg, förväntas
uppkomma under 2016 - 2018 samt under 2022 - 2025 då flera projekt är i gång
samtidigt.
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Figur 1 8 . Materialhantering i m3 för väg och järnvägsprojekt planlagda under åren 2015 -
2030.

5 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Beräkningar av materialbalansen i Oslo kommun visar att 2 miljoner m3 material
hanterades 2015. M ängden överskottsmassor i kommunen i form av schaktmassor samt
rivningsmaterial överstiger mängden material från täkter. Av överskottsmassorna
utgör s de n abso lut största mängden av schaktmassor medan rivnings materialet står för
en relativt liten andel . Utöver detta material hanteras årligen stora mängder material
kopplat till väg och järnvägsprojekt. Dessa massor uppkommer oftast oregelbundet och i
samband med de stora infrastrukturprojekten. En genomgång av väg - och
järnvägs projekten visar att det förväntas uppstå 4 - 5 miljoner m3 material endast i form
av överskottsmaterial. I detta arbete har dock väg - och järnväg material hanterats
separat eftersom beräkningar för ett specifikt år (2015 respektive 2030) blir
missvisande när det gäller materialbehov eller överskottsmassor från väg och
järnvägsprojekt.

Det totala antalet lastbilsrörelser från hantering från bostäder och kontor år 2015 har i
modellen beräknats till ca 370 000 transportrörelser som kör en sträcka på över 41 00 0
mil , vilket motsvarar ca 1000 varv kring jordklotet . Dessa lastbilstransporter ger totalt
upphov till 49 00 0 ton CO2. Enligt Oslos klimat och energistrategi var klimatutsläppen
från transportsektorn i Oslo 850 000 ton år 2012 . 16 % av dessa utsläpp kom f rån
godstransporter, dvs 136 000 ton. Materialtransporterna av täktmaterial,
schaktmaterial och rivnings material för bostäder och kontor utgör enligt beräkningar na
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i denna rapport 36 % av utsläppen från godstransporter i Oslo. I denna siffra inkluderas
inte materialtransporterna kopplat till materialhantering i väg och järnvägsprojekt . Om
även dessa transporter räknas in blir CO2- belastningen än högre då det enstaka år kan
hanteras så mycket som 8 50 000 m3 överskottsmaterial från stora väg - och
järnvägsp rojekt ( se figur 18 ) . Logistikupp lägget för hanteringen av väg och
järnvägsmaterielen är dock annorlunda än de m för bostäder och kontor och CO2

utsläppen från dessa projekt har inte kunnat beräknas.

Materialhanteringen kommer att öka markant i och med de n befolkningsutveckling Oslo
befinner sig i , och står inför. Genom att utgå från Olso s p rognosticerade
b efolkningsutveckling enligt kommunplanen har vi kunnat uppskatta vilka
materielmängder, transportrörelser och koldioxidutsläpp som kan förvänta s år 2030.
Beräkningar är genomförda i sex olika scenerier utifrån en befolkningsprognos låg,
medel och hög i enlighet med kommunplanen (Oslo kommun e , 2 015 ) . För respektive
befolkningsprognos finns två scenarier, ett med antagande om att avstånd en för
materialt ransporter är samma som i dag samt ett scenario med antagandet att
transportavstånden kommer att öka. För scenario låg med nuvarande transportavstånd
minskar antalet transporter jämfört med år 2015 med 19%, vilket medför en minskning
av CO2 med 12 250 ton (se figur 19 ) . Ökar transportavstånden så blir CO2 belastning en
år 2030 samma som för år 2015, dvs 49 000 ton CO2. Transportrörelserna i scenario
medel med bibehållna transportavstånd medför en 30% - ig ökning av transporterna och
23% ökade CO2 utsläpp ( 11 2 70 ton extra CO2, dvs ca 60 000 ton CO2 totalt) . I scenario
hög ökar transporterna med 80% och CO2 ökar med 72% vid oförändrade
transportavstånd och med 130% vid ökande transportavstånd. I värsta fall kan alltså
CO2 utsläppen från materialtransporterna bli nästan 113 000 ton.

Figur 1 9 . Scenarier för 2030 jämfört med nuläge år 2015 , utryckt i procent.
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När det gäller rivningsmaterialet kan mängderna i resultatet vara underskattade. För att 
få samma metod i både nuläge och prognos har Bergsdals beräkningsmodell använts för 
både 2015 och 2030, men när resultatet tolkas bör hänsyn tas till slutsatserna från 
jämförelsen med statistik på byggavfall från Oslo kommun 2014 och 2015 (se tabell 9). 
Statistiken visar att gips-avfallet i resultatet troligtvis är underskattat och kan vara upp 
till 300% större än vad som beräknats i modellen. Byggavfallsfaktorerna för gips är 
generellt sett större för små hus än för stora, och större vid renovering än vid rivning 
och nybyggnation. Att modellen ger mindre volym kan därför indikera att man i 
verklighetens Oslo renoverar mer än vad modellen tar hänsyn till och/eller att mängden 
små hus är underskattad när statistiken från ”Statistisk årsbok” har översatts till m2 
bostad av respektive hus, kanske p g a att man generellt sett har större bostadsyta per 
person i en villa än i ett flerbostadshus.  
 
Tabell 9. Statiskt för byggavfall år 2014 och 2015 (ton). Inkluderar både privata och 
kommunala projekt inom Oslo kommun (Oslo kommun, 2016).  

ÅR Glas Gips Betong 
Betong, 

förorenat 
Farligt 

avfall: 7098 
Farligt 

avfall: 7250 
Annat  

farligt avfall 

2015 254 9 093 43 464 76 583 611 13 752 5 528 

2014 249 12 647 81 255 38 791 638 1 067 2 571 

        

MEDEL 252 10 870 62 359 57 687 625 7 410 4 049 

 
 
Detta innebär sammantaget att de transporter som har räknats ut i modellen kan vara 
underskattade eftersom dessa transporter räknar på en mindre mängd rivningsmaterial 
och inte inkluderar transporten av material för vägar och järnvägar.  
 
Resultatet för scenarierna visar på behovet av att utveckla styrmedel som kan reducera 
de negativa konsekvenserna av materialhanteringen. Oslo har även en utveckling mot 
att bli allt mer importberoende av täktmaterial. Efter 2019 kommer endast ett krossverk 
vara i drift i Oslo vilket betyder att 80-90 % av Oslos materielbehov måste importeras 
(Akershus fylkeskommune, 2016).  Det finns även ett stort behov att  säkerställa att det 
finns tillräckligt med byggmaterial för att upprätthålla den planerade byggtakten. Att 
återanvända material i en högre utsträckning kan vara lösning. 
 
En känslighetsanalys på resultatet visar att det är några specifika parametrar som till 
hög grad styr mängden material som hanteras och vilka utsläpp som kommer från 
transporterna. En av de viktigaste parametrarna är antal våningar på husen. Ett högre 
hus ger upphov till relativt sett mindre schaktmassor än ett lågt hus eftersom 
schaktdjupet inte är så beroende av husets höjd. För klimataspekten är avståndet till 
deponi väldigt avgörande. Långt avstånd ger naturligtvis större klimatutsläpp. Att kunna 
förkorta avstånden till deponier är därför viktigt för att kunna reducera klimatutsläppet 
från hanteringen av material. Andelen material som går att återvinna lokalt är också en 
viktig åtgärd för att slippa koldioxidintensiva transporter. Återanvändningen är 
dessutom viktig utifrån ett resursperspektiv. Störst potential till återvinning tyckts vara 
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att använda schaktat material som fyllnadsmassa vid byggande. Fyllnadsmassan utgör 
en stor del av byggmaterialet, nästan hälften av materialbehovet utgörs av 
fyllnadsmassor. Denna materialfraktion är även den som enklast kan bytas ut mot 
återvunnet material eftersom det inte ställs lika hårda materialkvalitetskrav på 
fyllnadsmassorna som för de permeabla skikten och för grus och betong till fasaden. 
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I Oslo kommune ble det i 2015 håndtert anslagsvis 2 millioner 
m3 med byggeråstoff og overskuddsmasse. Det er beregnet at 
antall lastebiltransporter, til og fra Oslo kommune, i 2015 
utgjorde anslagsvis 370.000 transporter. Klimautslipp fra disse 
transportene er beregnet til ca. 49.000 tonn CO2. 
 
Frem mot 2030 befolkningstallet i Oslo gradvis å øke, i hht. Oslo 
kommunes prognoser for befolkningsutvikling. I denne 
rapporten er det anvendt tre alternativer med hhv. ”Lav”, 
”Middels” og ”Høy” befolkningsvekst.  
 
Ved middels (dagens) til høy (økende) befolkningsvekst øker 
transporterte mengder, antall transporter og CO2 utslipp med 
anslagsvis130% til 230%, relativt til dagens beregnede utslipp 
som er 49.000 tonn CO2. 
 
Scenariene viser det er behov for å utvikle styringssystemer for 
å redusere de negative konsekvensene ved håndtering av 
byggeråstoff og overskuddsmasser. Oslo kommune er i dag i 
stor grad avhengig av å importere byggeråstoffer og eksportere 
overskuddsmasser. 
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