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Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Hva kan havn og sjøtransport bidra til?

God mineral- og ressursforvaltning, klatring i avfallshierarkiet

Sirkulære verdikjeder for avfalls- og massehåndtering

Økt geografisk nedslagsfelt for gjenbruk av masser og avfall

Redusert transport og reduserte klimautslipp

Økte muligheter for innfasing av nullutslippsløsninger

Overføring fra veg til sjø og reduserte samfunnskostnader

Mulighet for å planlegge, anskaffe, tilby og velge

Carl J. Hatteland, Oslo Havn

Havnens rolle i sirkulær økonomi

Havn og sjøtransport øker mulighetene for sirkulær 
økonomi til lavere kostnad og med lavere utslipp, …

men tiden for prosjektbaserte 
ad hoc løsninger er forbi i Oslo!
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Forbruk & produksjon avleder transportbehov

30 kg fisk og 75 kg kjøtt per person

140 kg frukt/bær/grønnsaker/poteter per person 

230 kg produsert aluminium per person

650 kg bensin/diesel per person

750 kg fanget/oppdrettet fisk per person 

1600 kg tømmeravvirkning per person

2200 kg avfall per person
▪ Hvorav 420 kg husholdningsavfall per person

13000 kg byggeråstoff per person

Alle varer i container 
til/fra Norge
ca. 1200 kg per person

Grensepassering på veg 
til/fra Norge 
ca. 2600 kg per person



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

O
s

lo
 H

a
v

n

10513: Avfallsregnskap for Norge (1 000 tonn), 2020, etter materialtype, statistikkvariabel, år og behandlingsmåte

Avfallsbehandling i alt Levert til materialgjenvinning Andel levert til materialgjenvinning %

I alt, uten lett forurensede masser 11596 4294 0,37

Våtorganisk avfall 489 143 0,29

Park- og hageavfall 192 16 0,08

Treavfall 818 88 0,11

Slam 292 44 0,15

Papir, papp og kartong 606 533 0,88

Glass 117 105 0,90

Metall 571 568 0,99

EE-avfall 146 112 0,77

Betong og tegl 1467 524 0,36

Slagg, støv, bunnaske, flygeaske 639 17 0,03

Plast 255 131 0,51

Gummi 43 40 0,93

Tekstiler 3 0 0,00

Kasserte kjøretøy 212 186 0,88

Radioaktivt avfall 0 0

Farlig avfall 1748 287 0,16

Blandet avfall 2418 170 0,07

Andre materialer 1579 1331 0,84

Lett forurensede masser 2692 0 0,00

Avfall i Norge (ekskl. lett forurensede masser):
• Ca. 12 mill. tonn (ca. 2.200 kg per pers)

• 37 % levert til materialgjenvinning (husholdningsavfall 41 %)

• EU krav 55-65 %

▪ 3,274 mill. tonn >55% (papir, glass, metall, EE, gummi, kasserte 
kjøretøy og andre materialer): 88 % levert materialgjenvinning

▪ 8,321 mill. tonn <55 %(våtorg. avfall, park/hageavfall,  treavfall, 
slam, betong/tegl, slagg m.v., plast, tekstil, radioaktivt avfall, farlig 
avfall, blandet avfall): 17 % levert materialgjenvinning

Import og eksport

• Meldepliktig avfall: totalt 2,69 mill. tonn

▪ Import: 0,836 mill. tonn (300’/Sverige, 173’/UK, 219’/Danmark)

▪ 0,6 mill. tonn (levert Noah)

▪ Eksport: 1,859 mill. tonn

▪ Til Sverige 1,298 mill. tonn

▪ Til Danmark 0,266 mill. tonn

▪ Til Baltikum  0,104 mill. tonn

▪ Til andre 0,190 mill. tonn

• Grønnlistet avfall (eksport): totalt 1,32 mill. tonn

• Import ca. 0,85 mill. tonn (+ evt. import av grønnlistet avfall)

• Eksport ca. 3,2 mill. tonn (meldepliktig + grønnlistet avfall)

Avfall, materialgjenvinning og sirkulærøkonomi

▪ Transport og transportform

• Meldepliktig avfall ikke fordelt på transportform, men

▪ Import 0,3 mill. tonn fra Sverige, hvorav 0,22 mill. tonn brensel

▪ Eksport 1,3 mill. tonn til Sverige, hvorav 1,17 mill. tonn brensel. 

• Grønnlistet fordelt på transportform (klargjort materialgjenvinning)

▪ Fartøy og bil/henger på ferge 1 mill. tonn

▪ Veg/annet 0,31 mill. tonn (0,23 mill. Svinesund og 0,14 mill. til Sverige)

▪ 60 % av det meldepliktige avfallet skal til/fra Sverige

• 80 % av norsk-svensk meldepliktig avfallstransport er brensel

• Dominerende transportform er vegtransport (til Sverige)

▪ 12 % av det grønnlistede avfallet skal til Sverige

▪ 77 % av grønnlistet avfallstransport er sjøtransport

Tall fra SSB/avfallsregnskapet, Miljødirektoratet/Meldepliktig avfall og 
Tolletaten/Grønnlistet avfall
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Når mange produsentansvarskjeder og verdikjeder for 
avfall lokaliserer seg langs kysten har det med

• hvor tyngdepunktet av avfall oppstår/produseres (befolkning) og 

• at markeder for materialgjenvinning ikke er i Norge og Sverige

Glass: Borg havn

• Marked: Danmark, Tyskland, UK, Portugal, m.fl.

• Ingen glassverk i Norge

Dekk: Grenland havn

• Marked: Marokko, Tyrkia, Norge, m.fl.

Papir/papp: flere havner

• Marked: Nederland, Tyskland, Frankrike, Asia

Metall: Oslo havn, Borg havn, m.fl.

• Marked: Norge, Russland, Asia, m.fl.

Returtrevirke: Oslo, Larvik, Grenland, Kristiansand, Bergen, 
Ålesund, Harstad, m.fl.

• Marked: Sverige, UK, Baltikum, Tyskland

Plast, gips, batteri, m.m.: Kristiansund, Borg, …

Lokalisering i havn er ikke tilfeldig 
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Nei, ikke egentlig …

• Sirkulærøkonomi er del av råvareøkonomien, og handler om hvordan vi får 
råvarene i brukte sluttprodukter tilbake som råvarer i nye sluttprodukter

• Råvarer selges til produksjonsbedrifter som bearbeider dem til sluttprodukter

• Råvareøkonomien er internasjonal/global (for råstoffer for avfall) og mer 
lokal/regional for byggeråstoff (og avfall fra dette)

Men det koster å gjøre sluttprodukter om til råvare igjen

• Det er først når dette er gjort at råvaren kan omsettes på ny, og da i samspill og 
konkurranse med etablerte forsyningskjeder for råvarer.

• Det er ofte de samme produksjonsbedriftene som skal bearbeide råvarene til 
sluttprodukter som konkurrerer i internasjonale markeder. 

• Norge har et begrenset utvalg produksjonsindustri som ofte baserer sin 
konkurranseevne på god/rimelig tilgang til jomfruelig råstoff.

Sirkulære verdikjeder er ofte helt avhengig av å omsette sine sirkulerte
råvarer internasjonalt i konkurranse med (til erstatning for) etablerte 
forsyningskjeder for jomfruelige råvarer.

• Kostnadene for å gjøre sluttprodukter om til råvare og logistikk-kostnadene for å 
bringe dem til markedet er derfor avgjørende (i tillegg til regulering av markeder).

I mange tilfeller og for svært mange sirkulære verdikjeder vil 
transportmengden øke for å få satt råvarene i nytt omløp

• Dette er lite kjent og diskutert, og det er lite kunnskap, og det synes uunngåelig!

• Men det vil også redusere transportmengden for jomfruelige råvarer

Har sirkulærøkonomi spesielle 
transport- og logistikkbehov ?

▪ Hva skal til for at råvarene i din gamle mobiltelefon blir 
gjenbrukt i en ny mobiltelefon (andre nye produkter)?

▪ Råvarene i en mobiltelefon blir ikke gjenbrukt i en ny 
mobiltelefon uten at råvarene kommer til det stedet der 
nye mobiltelefoner (produkter) produseres.

▪ Hvor produseres mobiltelefoner? 

▪ Hvordan virker verdikjeden for råstoff til produksjonen?
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Eksempler på «sirkulære» løsninger og initiativ i/over Oslo havn

Skrap (metall): Celsa (innenriks), 
bulk/stykkgods

Returtrevirke: testskipninger, bulk

RDF: EGE/FOV, ro-ro/sideport/container/bulk

Papp/papir: container

Deponi- og gjenbruksmasser: Noah (forurenset 
masse, leire), Skanska masse/asfalt, bulk 

Og sikkert mye mer container- og fergegods, 
samt pellets som kullerstatning

Flyveaske/slagg som tilslag til sement/betong, 
bunnaske/flyveaske fra forbrenning, plast, CCS
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Kostnads- og klimagevinst 
ved sjøtransport

Avfallshåndtering byggeplass Avfallshåndtering byggeplass

630 tonn CO2/år 150 tonn CO2/år

Holmestrand Mellomlagring Oslo Havn

13 tonn CO2/år 9 tonn CO2/år

Deponering 643 tonn CO2/år Deponering 159 tonn CO2/år

Dette tilsvarer 75 % reduksjon av CO2-utslipp ved valg av sjøveien fra Oslo Havn

Utslipp Utslipp 

Mulig scenario: sjøveienDagens scenario: tungtransport på vei

RDF

Alunskifer
Leire

Soya

Tilslag til 
betong

Kartlegging av innenlands tørrbulktransport, Kystverket/DNV

• Sjøtransport på over 500 km kan konkurrere med biltransport på under 20 
km med tilnærmet like eksterne samfunnsøkonomiske kostnader.

• Sjøtransport helt ned mot 65 km kan konkurrere med biltransport på halve 
distansen, og samtidig gi en betydelig samfunnsgevinst i form av reduserte 
eksterne kostnader ved at biltransport i stor grad fjernes fra tett befolkede 
og trafikkerte byområder.
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Pågående og kommende prosjekter i Oslo kommune
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Bærum har funnet utnyttelse for 15 av 45 mill. 
tonn  overskuddsmasser (mangler ca. 30 mill. 
tonn) fra store byggeprosjekter i Bærum/Viken.

Oslo kommune har 15-20 mill. tonn fra egne 
prosjekter (som kommer i tillegg til de i Bærum).

Oppstart/periode 

Byggherre 

Prosjekt Mill. tonn (m3) 

overskuddsmasse 

Hvor Antatt masse-

destinasjon 

Km Avstand veg 

Km Oslo havn 

H20, 20-23 

VAV 

Ny vannforsyning, 

fjellhall, Skanska 

3,5  

(1,5) 

Huseby Drammen havn 40 km 

10 km 

 

VAV 

Ny vannforsyning, 

tunneler,  

3 

(1,1) 

Huseby, Alnabru, 

Holsfjorden 

?  

H20, 

Fornebubanen  

Fornebubanen I 

Skanska 

3,8 

(1,65) 

Majorstuen/Fornebu ?/lokal masse-

gjenvinning 
35-40 km 

10 km 

V21 

SVV 

E-18 Vestkorr. I, 

Skanska 

4 

(1,8 mill) 

 ?  

5-15 km. 

V21, 21-22 

Statsbygg 

Regjeringskvartalet 

Veidekke 

2 Oslo sentrum ? ? 

5 km 

 

Statnett 

Sogn-Ulven 0,5-0,8 

(0,21/0,38) 

Sogn/Ulven ?  

 

Sykehusbygg 

Sykehusbygg 3 Ullevål ? ? 

10 km 

 

Storbylegevakt 

     

5-10 km 

 

Bane Nor 

Jernbanetunnel 2 Oslo sentrum ? ? 

5 km 

 

Flere/private 

Hovinbyen, Grønlia, 

Filipstad, m.fl. 

0,5/år Oslo sentrum ? ? 

5-10 km 

      

 

I tillegg anslås årlig uttak/produksjon av 
>4-5 mill. tonn gravemasser i Oslo som 
kjøres (stadig lengre) for deponering.

40-80 % av gravemassene kan sorteres, 
knuses, sertifiseres og sirkuleres.

Overskytende jord- og steinmasser som oppstår i forbindelse med 
samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider er å regne som 
næringsavfall med mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som 
byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt, jf. forurensningsloven 
§ 27a annet ledd. 

Samtidig: krav/mål om økt materialgjenvinningsgrad (65-70 %).

Uten en systematisk tilnærming og tilrettelegging med tilstrekkelig 
kapasitet over tid vil volumene av kontinuerlige og periodiske 
overskuddsmasser gjøre mål/krav om materialgjenvinning uoppnåelige 
i uoverskuelig framtid. 
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De neste 10 årene skal Oslo betale ½ - 1 milliard kroner mer per år 
enn i dag for transport av byggeråstoff til/fra Oslo uten å få annet 
igjen enn mer trafikk og mer utslipp (i Viken) !
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Transporter veg  10 km (20 t/r) 20 km (40 t/r) 40 km (80 t/r) 60 km (120 t/r) 

350.000 
Kostnad 350 mill. kr 550 mill. kr 850 mill. kr 1.100 mill. kr 

Utslipp 9.000 tonn 18.000 tonn 36.000 tonn 54.000 tonn 

600.000 
Kostnad 600 mill. kr  900 mill. kr 1.400 mill. kr 1.900 mill. kr 

Utslipp 15.400 tonn 30.800 tonn 61.600 tonn 92.400 tonn 

 

Det kan vi gjøre noe med, men… !
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To design/søknader/avslag for masseterminal i Oslo 
havn

Fortrenger akutte behov for masseutskiping fra 
prosjekter det løpende behovet for massegjenvinning?Masseutskiping 

og massehotell

Massegjenvinning 
og massehotell
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Oslo havn har «alltid» håndtert byggeråstoff
Tilslag fra uttak for produksjon av

• Betong (Oslofjorden)

• Asfalt (Vestlandet)

Bindemiddel for betong og asfalt (sement og bitumen)

Mellomlagring og utskiping av alunskifer, forurenset masse og 
leire for deponi (Langøya)

Oslo havn laster/losser 7-800.000 tonn byggeråstoff hvert år 
(tilslag og deponimasser), og vi losser 5-600.000 tonn sement. 

Oslo havn forsyner 60-75 % av markedet for betong i Oslo-
området, og ca. 15 % av markedet for asfalt.

Mottak/utsalg av entreprenørmasser og ballastpukk

• Prosjekt (Follobanen, Sporvegsprosjekter)

• Test massehotell

Det nye er industriens interesse og mulighet for et industrielt 
sjøbasert tilbud for sirkulær massehåndtering for kontinuerlig 
behov og håndtering av overskuddsmasser.

• Konkurranse og/eller synergi med store prosjektbehov (10-15 år) 
som er utfordrende og avledende, 

• men også viktig mht. ressursutnyttelse (økt nedslagsfelt for øke 
sannsynlighet for samtidighet)

11.05.2022 11
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Nei, ikke egentlig … Vi har gode og dårlige eksempler og erfaringer
• Utskiping av leire fra Ormsund med gravekasse

• Utskiping av forurenset masse over rampe og gravekasse på Filipstad og Grønlia

• Etablering av midlertidig asfaltverk på Ormsund

• Utskiping av returtrevirke fra Ormsund

• Skrap/jern på Grønlia/Nordre Sjursøykai

• Asfaltverk på Filipstad og lasting av deponimasser over rampe

Kontekst for forståelse og aksept har endret seg siste 10 år

Dårlige/feil vurderinger knyttet til aktivitet og lokalisering, også av 
midlertidige/kortsiktige, får langsiktige konsekvenser 

De konsekvensene skaper utfordringer med å få forståelse og 
aksept for langsiktige strukturelle behov

Vi må skape forståelse og aksept for strukturelle/industrielle 
løsninger på strukturelle utfordringer, og de må moderniseres
• Prosjektbaserte ad hoc/testløsninger som var akseptable for 10 år siden kan virke i 

dag også, men risikoen er stor for at de kan ødelegge mye for lang tid for mange, og 
gjøre veien til forståelse, aksept og forankring lang og vanskelig. 

Den risikoen er for stor i Oslo i dag!

Samfunnets strukturelle behov for bedre ressursbruk og reduserte 
miljøbelastninger gjennom sirkulær økonomi og god avfalls- og 
massehåndtering og miljøvennlig transport kan ikke forsinkes, 
stoppes eller risikeres ved velmente men dårlige enkeltvalg.

Det stiller store krav til samspillet mellom aktørene i verdikjeden.

Så da er alt fint da …
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Kritiske hull i dagens sirkulær-forståelse:
Norge er helt avhengig av eksport av sekundære råstoff for å omsette 
råvarene og holde dem i omløp på et så høyt nivå som mulig i 
avfallshierarkiet (dekk, glass, returtrevirke, papp/papir, m.m.)

Norge er et lite land med lite og smalt grunnlag for materialgjenvinning i 
konkurransedyktig industriell skala (med noen unntak, bl.a. jern/skrap, 
muligens gips). Vi har ofte ikke lokalt marked.

Industriell kapasitet og markeder for bearbeiding og videre omsetting av de 
fleste ferdigprodukt er internasjonal. Havna kan øke nedslagsfelt.

Manglende fokus på den andre delen av begrepet sirkulærøkonomi, 

• det forutsettes implisitt at dagens oppstrøms kostnadsstruktur og verdikjeder skal 
beholdes (negativ pris, betaling for ansvarsoverdragelse). 

• Det antas etablert masse verdiskapende nedstrøm-industri uten marked og uten at 
det skal gå på bekostning av eksisterende industri

Behovet for areal til avfalls- og massehåndtering lokalt øker dersom det 
ikke skal medføre mye unødvendig og kostnadsdrivende transport, 

• For lite og feil lokalisering av areal øker transportbehov og reduserer 
konkurransedyktigheten mot jomfruelige råstoff

• det totale transportbehovet for avfall og masser øker, og det øker mye (men 
forhåpentligvis reduseres uttak og transport av jomfruelige råstoff)

Aktørene i verdikjedene for avfall og 
byggeråstoff må ha forutsigbare 
logistikkløsninger for å planlegge, anskaffe, 
tilby og velge riktig mht. de målene samfunnet 
ønsker og er villige til å betale for.

Mye taler for at havner og sjøtransport er en 
viktig del av slike løsninger for en rekke store 
avfallsstrømmer.

Avfallsstrømmene oppstår i stor grad der det 
er mye folk konsentrert, og der det er sterke 
interessekonflikter knyttet til arealbruk.

Dersom det ikke avsettes nok og riktig areal for 
avfall og masser vil dette øke kostnader og 
transport

Det reduserer mulighetene for god ressursbruk 
og sirkulær økonomi med lavest mulig 
miljøutslipp.


