
 

 
 

Prosjekt Materialstrømmer avfallstrevirke Dato 01.08.18 

 

Prosjektnr: 2128 

Prosjektnavn: Materialstrømmer avfallstrevirke del 2 

Oppdragsgiver:  Avfall Norge  

Oppdragstaker:  

1. Bakgrunn og behov 
Treavfall  utgjør omtrent 7 % av avfallsproduksjon til Norge (tall for 2015). Den største kilden til dette 
avfallet er private husholdninger, 38%,  og avfallet ender da opp på kommunale 
gjenvinningsstasjoner. Det resterende treavfallet stammer fra bygg og anleggsvirksomhet og 
tjenesteytende næringer. Det er behov for å få bedre oversikt over materialstrømmene for denne 
fraksjonen. 

Avfall Norge har  tidligere gjennomført en utredning der vi har kartlagt omfanget av avfallet og 
forsøkt å sette søkelyset på materialstrømmen, kvaliteten og utnyttelsen til dette avfallet. Vi ønsker 
med denne utlysningen å gå enda lenger, og undersøke om det er mulig å bidra til utviklingen av en 
enda bedre utnyttelse av avfallet.  

Erfaringer fra tidligere prosjekter:  

Det er tilsynelatende lite fakta omkring mengder og mulige anvendelser av denne fraksjonen både i 
markedet og hos medlemmene i Avfall Norge. 

Blant de kommunale medlemmene er det et uttrykt ønske om få utredet mulighetene som ligger i å 
materialgjenvinneg av fraksjonen. Flere ser at fraksjonen er stor og økende samtidig som 
avsetningsmarkedet er i endring.  

Det er en stor interesse for avfallstrevirke både fra kommunalt hold, private aktører og fra 
myndighetenes side. Avfall Norge som faktaleverandør er den naturlige besitter av kunnskapen for 
denne avfallsstrømmen. Dette er nå et aktuelt tema, da det er økende interesse fra medlemmer og 
nye mulige krav fra myndighetene.  

 

2. Målsetting  
Målsettingen med dette prosjektet er å undersøke mulighetene og bidra til bedre utnyttelse av 
ressursene i treavfallet som oppstår i Norge. Vi har tidligere bidratt til en oversikt over 
avfallsmengdene og vi forsøker nå å bidra med å kartlegge løsninger, barriere for utnyttelse og 
potensialer for annen utnyttelse enn den som er i dag.  

 

 

3. Prosjektbeskrivelse  
Prosjektet skal ta utgangspunkt i resultatene som kom fra kartleggingen som allerede er gjennomført 
der vi fremskaffet oversikt over avfallsmengdene både fra kommunal sektor og bygg- og 
anleggsbransjen.  Det er et klart formål med prosjektet at vi skal legge til rette for å påvirke 
utviklingen av markedet for avfallstrevirke. Denne utredningen skal resultere i konkret informasjon 
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som kan benyttes til å utvide markedet for avfallstrevirke innenfor type produkter, verdikjeder, 
materialmengder, kvaliteter, etc. 

 

Vi har identifisert noen sentrale problemstillinger som vi ønsker svar på:  

 

Kartlegging av eksisterende materialgjenvinning 

- Hva skjer av materialgjenvinning i Norge, fordelt på fylker. 
- Hvor er de største strømmene og anvendelsene for materialgjenvinning i utlandet 
- Hvordan er materialflyten for treavfall fra aktører i Norge i dag. 
- Hvordan er etterspørsel fordelt på kvaliteter i markedet i dag og hvordan tror man at dette 

utvikler seg. 

 

Kartlegging  av potensialet i materialstrømmene  

- Dokumentere kvalitet i materialstrømmen av treavfall, som et grunnlag til kartlegging av 
potensiale  

- I dokumentasjon av kvalitet er det nødvendig med en kartlegging av andel 
treemballasje i materialstrømmen (litteraturstudie og plukkanalyser)  

- Hvor stor andel av materialet går i dag til materialgjenvinning og hvor stort er potensialet, 
inkludert eksport. Dette sees gjerne i en horisont på 5 år.  

- Myndighetsreguleringer i Norge og i Europa 
- Synliggjøre prisdifferansen mellom energigjenvinning og materialgjenvinning  for 

IKS/kommuner og næringslivet. Det er ønskelig å få dokumentert nåværende prisdifferanse, 
samt historisk differanse i løpet av de siste 2 årene.  

 

Prosjektet skal inkludere avfallsstrømmene gjennom både kommune/IKS og private virksomheter 
(Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells, etc.)  

 

4. Fremdrift og ferdigstilling 
Valg av konsulent skal offentliggjøres senest 2 uker etter tilbudsfrist.  Anslagsvis skal prosjektet 
avsluttes høsten 2018.  

Fremdriftsplan bestemmes videre sammen med valgt konsulent, på bakgrunn av tilbud. 

 

5. Kostnadsrammen for prosjektet er 250 000,- eks.mva.  
Tilbudet skal spesifisere antall timer hver konsulent skal bruke på prosjektet innenfor 
budsjettrammen.  

 

Innenfor kostnadsrammen ligger: 

● Oppstartsmøte 
● 2 fysiske arbeidsmøter med gjennomgang av status og framdrift, disse avklares på 

oppstartsmøte eller underveis i prosjektet. 
● 2 telefonmøter med prosjektgruppe 
● Det skal utarbeides en sluttrapport som godkjennes av styringsgruppen og utgis som Avfall 
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Norge -rapport. Rapporten legges ut på nettet for åpen nedlastning for medlemmer. 

● Presentasjon av sluttrapport i egnet fora i regi av Avfall Norge (reise/kost/losji kommer 
utenom). 

 

6. Tildelingskriterier  
Tilbudet blir tildelt etter disse kriteriene (ikke prioritert rekkefølge): 

 

Oppdragsforståelse 

Hvordan konsulent ser for seg å løse oppgaven. 

Tolkning av problemstilling. 

Fremdriftsplan  

 

Kvalitet 

Erfaring fra tilsvarende prosjekt. 

CV til aktuelle konsulenter som skal gjennomføre oppdraget. 

 

Pris 

Totalpris. 

Timeantall. 

Timepris på konsulent(er) dersom det blir avdekket behov for ekstraoppdrag innenfor prosjektet. 

 

 

Tilbudsfristen er 10 dager etter utsendelse og tilbudene sendes til: hakon.bratland@avfallnorge.no  

 

Mvh 

Håkon Bratland 

97578502 

Fagrådgiver Avfallsressurser  

Avfall Norge 
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