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Sammendrag 

Denne rapportens intensjon var å danne grunnlag for hvorvidt det vil være 

hensiktsmessig å gå videre med et større praktisk prosjekt for å utnytte verdiene av 

de ulike materialtypene som ligger nedgravd i nedlagte deponi. Det er i denne 

rapporten beskrevet flere ulike prosjekter som har gravd opp helt eller delvis 

deponier som enten er nedlagt eller er i drift. Eksempler er hentet både nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

Materialforekomstene er beskrevet og estimert. Beregnet total ressursforekomst 

fordelt på materialtype er også beregnet med tanke på lønnsomheten ved å grave 

opp gamle deponier.  

 

Deponiene som er valgt ut og beskrevet i dette prosjektet har også utført en ikke 

ubetydelig risikoanalyse i forhold til HMS.  

 

Gjennomgangen av de prosjektene som er valgt i denne rapporten kan tilsi at det 

ikke nødvendigvis vil bli noen økonomisk fortjeneste ved å grave ut gamle 

deponier med tanke på ressursutnyttelsen/gjenvinning av utgravet materiale. Det 

vil være økonomisk gevinst i dette først når arealprisene er vesentlig høyere enn vi 

har i Norge i dag.  
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FORORD 
 

Sluttbehandling/deponering er en metode for avfallshåndtering som fortsatt benyttes i stor 

grad sørover i Europa, men som har mistet sin betydning i Skandinavia. Årsaken til en 

dreining vekk fra sluttbehandling, er behovet for å gjenvinne materialer (råstoffer) og 

produksjon av klimagass ved deponering av avfall som inneholder organisk materiale. I 

tillegg er kravet til store arealer en viktig variabel som har dreid fokuset over til forbrenning. 

Tross alt medfører forbrenning av avfall en reduksjon i total mengde masse som må 

sluttbehandles på ca 75 %.  

 

På bakgrunn av råstoffsituasjonen spesielt i Europa har flere miljøer sett på muligheten for å 

etablere et regime rundt deponier som både er i drift, og som er nedlagt, med tanke på grave 

ut og gjenvinne ressursene. Et annet moment i forbindelse med utgraving av deponier er 

behovet for arealer. Byer og tettsteder eser utover og møter etter hvert et område hvor det har 

vært drevet sluttbehandling. Dette medfører ofte at materialet flyttes og eventuell 

sortering/gjenvinning gjennomføres på et annet sted.  

 

Utgraving av gamle deponier er miljømessig krevende og kan også innebære eksponering av 

farlige kjemikalier og avfall fra institusjoner/sykehus, som kan representere en 

arbeidsmiljømessig utfordring. Håndtering av sigevann under en utgraving vil kunne medføre 

et nærmiljøproblem hvis det ikke håndteres forsvarlig. Emisjon av deponigass kan medføre 

både lukt, brann og eksplosjonsfare.  

 

Dette arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Avfall Norge innenfor FOU satsningen i 2013. 

Målsetningen med prosjektet er å vurdere om Landfill mining kan være et satsningsområde 

videre for Avfall Norge. Prosjektet ble sjøsatt i juni og arbeidet har pågått i løpet av høsten 

samme år.  

 

I rapporten er det brukt blant annet en del forkortelser:  LFM (Landfill mining) 

        ELFM (Enhanced landfill mining) 

 

Forkortelsene er også behørig definert innledningsvis.  

 

 

 

 

GLT-Avfall 

Desember 2013 

 

 

 

Bjørn E. Berg 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forprosjekt 2013 - LFM  

 

4 

 

1. SAMMENDRAG MED KONKLUSJON 

 

Utgraving av avfall som er deponert kan motiveres av en rekke variabler. Disse kan være 

fordelaktige ut i fra både miljømessige og ressursmessige aspekter. Et annet aspekt er behovet 

for plass. Deponiene ble i sin tid etablert for å ta hånd om utfordringer knyttet til et overskudd 

som samfunnet ikke hadde kapasitet eller teknologi til å håndtere. Etter det man kan kalle et 

paradigmeskifte med stortingsmelding nr 44 som kom i 1991, ble det staket ut en kurs i 

retning av gjenvinning.  

 

Et stort graveprosjekt har pågått i samme periode som dette arbeidet er gjennomført. Om lag 

50 000 tonn med avfall deponert før 1990 måtte flyttes på grunn av konflikt med ny trasé for 

E6 igjennom Gudbrandsdalen. I Trondheim måtte deler av et deponi flyttes på grunn av 

næringsutvikling. I Bergen er det igangsatt et arbeid for å rydde opp i et antall deponier fordi 

disse forurenser vassdrag. Det er ikke ressursene som er drivkraften, men miljø- eller 

arealkrav. Når det er sagt, er det gjennomført en betydelig prosess knyttet til gjenvinning av 

jordmassene fra Sluppen i Trondheim. I alt syv jord-/steinfraksjoner ble gjenvunnet i tillegg 

til jern og metallskrot og en brenselsfraksjon. Fra prosjektet i Gudbrandsdalen er det 

gjennomført preliminære forsøk på å gjenvinne jordmasser som er siktet ut. Over 50 % er 

jordmasser. Massene er testet som innsatsfaktor sammen med hageavfallskompost. Det ble 

produsert et produkt som overholdt klasse III i gjødselvareforskriften. I tillegg ble det sortert 

ut blant annet 2 % (w/w) metallskrap. Brenselsfraksjoner, betong og øvrige fraksjoner 

forekommer i området 16 til 30 % (w/w). Det er påvist medisinrester i avfallet, men ikke 

definert farlig avfall. Utsorterte fraksjoner overrensstemte langt på veg med sortering 

gjennomført på andre anlegg i Europa.  

 

De fleste av graveprosjektene som er gjennomført utenfor Norge er pilotstudier. Av publiserte 

arbeider er det kun 39 arbeider som er gjengitt i publikasjoner med redaksjons ordning. De 

fleste av disse arbeidene diskuterer sammensetningen av avfallet i deponiene mens også en 

betydelig andel diskuterer teknologi for separasjon og gjenvinning. Foruten gravemaskin med 

ulike skuffe-/sorteringsløsninger er sikteutstyr som trommelsikt og alternativt vibrasjonssikt 

utstyr som benyttes. Hvilke fraksjoner som er ønskelig bestemmes med lysåpningen på 

sikteutstyret. Det benyttes også on-line vaskesystemer under sikting på en vibrasjonssikt for å 

fjerne forurensning fra stein- og jordfraksjoner. På den måten oppnås fraksjoner som kan 

benyttes direkte. Plast er en utfordring på grunn av adsorpsjon på andre fraksjoner. For å lette 

separasjonen mellom plast og andre fraksjoner benyttes gjerne en shredder i kombinasjon med 

en vindsikt. Magnetseparasjon kan gjerne benyttes på flere trinn i gjenvinningstoget.   

 

Selv om motivasjonen for utgraving er ressurser, redusere utslipp eller rett og slett at massene 

må flyttes så må det gjennomføres et gravearbeid. Dette innebærer utfordringer knyttet til 

HMS. Disse utfordringene er relatert til utslipp av klimagass og lukt. Når det gjelder 

klimagass er det gjennomført beregninger som viser at en gjennomgående gjenvinning av 

massene som graves ut medfører et redusert utslipp av klimagasser totalt sett. Derimot er lukt 

en utfordring som spesielt naboer til prosjektet vil kunne merke. Det er imidlertid forsøkt med 

aerobisering av områder som skal graves ut for å snu mikrofloraen fra en reduktiv til en 

oksidativ situasjon. Dette har medført en bedre kontroll med luktsituasjonen. Når toppdekke 

på et deponi fjernes og eventuelt avfallet graves opp, vil materialet bli eksponert for klima på 

en annen måte enn i deponiet. Blant annet vil overvann som genereres, og som kommer i 

kontakt med avfallet måtte, betraktes og håndteres som sigevann.  
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En del av de elementene som benyttes i moderne elektronikk er dokumentert å forekomme 

blant annet i bunnaske fra forbrenning som er i tilsvarende konsentrasjoner som det som er 

dokumentert i jordskorpen. Basert på beregning av materialstrømmen er mengden av en rekke 

andre elementer betydelig. I et tradisjonelt deponi i Linköping er det beregnet mengder av 

kobber, sink og titan som er i området opp mot 10 000 tonn. For aluminium dreier det seg om 

mengder opp i mot 100 000 tonn. Imidlertid er det ikke teknologi i dag tilgjengelig for å hente 

ut denne gevinsten.  

 

For et middelstort kommunalt deponi i Norge som ble drevet i perioden 1960 til 1990, er det 

på tross av store kostnader til rensing av sigevann og uttak av deponigass, ikke 

regningssvarende å grave ut og gjenvinne deler av deponiet. Det er først når tomteverdien når 

verdien i tettbygde områder i Belgia at dette kan lønne seg.  

 

Selv om det er generelt mye areal tilgjengelig i Norge vil beliggenhet i forhold til nye 

byggeprosjekter bidra til at nedlagte deponier må flyttes. Dette i kombinasjon med at det etter 

hvert blir færre deponier som har konsesjon og kapasitet til å ta i mot store mengder avfall i 

en hektisk graveperiode, kan dette tvinge fram et behov for kompetanse på gjenvinning på 

ulike nivåer i graveprosessen. Basert på denne gjennomgangen vil det være fornuftig at Avfall 

Norge tar et ansvar for å skaffe tilveie kompetanse igjennom utvikling og gjennomføring av 

FOU programmer innenfor LFM. For å få tilgang til den utviklingen som foregår i EU, kan 

deltagelse i ELFM konsortiet være en mulighet til å holde seg oppdatert på utviklingen og 

også delta i eksterne prosjekter.   
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2. INNLEDNING 

2.1. Bakgrunn 

Utgraving av avfall som er deponert kan motiveres av en rekke variabler. Disse kan være 

fordelaktige ut i fra både miljømessige og ressursmessige aspekter. Deponiene ble i sin tid 

etablert for å ta hånd om utfordringer knyttet til et overskudd som samfunnet ikke hadde 

kapasitet eller teknologi til å håndtere. Etter det man kan kalle et paradigmeskifte med 

stortingsmelding nr 44 som kom i 1991 ble det staket ut en kurs i retning av gjenvinning. Fra 

2009 ble det også forbud mot å sluttbehandle brennbart avfall ("biologisk nedbrytbart avfall)) 

i Norge. Landfill-direktivet ble vedtatt 16.juli 1999 og skulle være implementert i 

medlemslandene i løpet av en to-års periode. I tillegg til å stille krav om dobbel bunntetting i 

forbindelse med etablering av deponi, ble det også stilt krav om avsetning av midler til 

etterdrift i minst 30 år etter avslutning av driften. Dette er midler som også kan benyttes til 

utgraving. Slike avsetninger er naturligvis ikke avsatt til etterdrift av deponier som ble 

avsluttet før direktivet ble innført.  

 

I stortingsmelding nr 8 som utkom i 1999 ble det med utgangspunkt i 3390 kontaminerte 

områder i Norge konkludert med opprydding av 100 deponier/områder med en 

forurensningsgrad som ikke var akseptabel [1]. I henhold til Jones et.al er det i området fra 

150 000 til 500 000 deponier i EU [2]. Dette tilsvarer mellom 30 og 50 milliarder m3 med 

avfall [16]. Dette representerer et betydelig potensial for gjenvinning av sekundære råvarer og 

brensel.  

 

Avfall Norge ønsket å gjennomføre et forprosjekt med følgende målsetning: Etablere 

grunnlag for etablering av hovedprosjekt om landfill mining (LFM) som et alternativ til 

etterdrift av nedlagte deponi i Norge. Dette for å skape et grunnlag for et større 

forskningsprosjekt. Basert på denne målsetningen ble det etablert fire underaktiviteter: 

 Etablere oversikt over aktuelle prosjekter 

 Gjennomføre besøk/befaring ved aktuelle prosjekter 

 Fremskaffe gjenvinningsdata og miljødata fra et lite utvalg prosjekter 

 Rapportering 

2.2. Definisjoner 

Miljøutfordringer med gamle deponier kan være et viktig incitament for å gjennomføre en 

utgraving/opprydding. Dette er dog ikke landfill mining i ordets rette forstand. I henhold til 

Krook et.al er landfill mining (LFM) definert som en prosess som har til hensikt å ekstrahere 

mineraler eller annet fast materiale/ressurser som har vært nedgravd i grunnen som avfall [3]. 

Landfill reclamation (gjenvinning) av deponi (LFR) er også begreper som benyttes i mange 

sammenhenger [4, 5] og også i samband med LFM. Forskningsmiljøer i Belgia har innført et 

tredje begrep: Enhanced landfill mining (ELFM) som skal innebære en avansert form for 

LFM. Det foreligger naturlig nok ingen norsk definisjon, men en internasjonal definisjon er 

gitt i et arbeid gjennomført av Jones et.al [6]: "the safe conditioning, excavation and 

integrated valorization of landfilled waste streams as both materials and energy, using 

innovative transformation technologies and respecting the most stringent social and 

ecological criteria". I det samme arbeidet er det også gjort en grov inndeling i in-situ og ex-

situ LFM tilnærming. I den førstnevnte tilnærmingen er ekstraksjon av CH4 og eliminering av 
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forurensning fra jord og vannfase viktige prosesser som gjennomføres uten at det graves i 

avfallet. Ex-situ refererer seg derimot til en fullstendig eller delvis utgraving.  

 

Kombinasjonen av de to begrepene har ledet til mer eller mindre praktiske løsninger som [6, 

7]: 

 

 Avansert landfill mining (ELFM) 

 Tilrettelagt biodegradering 

 Bærekraftig deponering 

 Biologisk håndtering av sigevann og gass i eller på deponiet/toppdekke 

 Mellomlagring (temporary storage) 

 

I 2009 ble det startet et forskningsprosjekt i regi av Avfall Norge som studerer bruken av 

biocelle som en forbehandling til sluttbehandling av restavfall. En biocelle kan være en form 

for temporary storage, eller tilrettelagt biodegradering. Både kildesortert restavfall fra 

husholdningene og ulike typer restavfall fra næringsvirksomhet er inkludert i prosjektet. 

Omsetningen er studert både i form av gassuttak og kvaliteten på sigevannet som en funksjon 

av behandlingstiden [8]. Størrelsen på de fem prosjektene som er i drift varierer innenfor en rå 

mengde med avfall på omlag 5000 tonn. I tillegg til den faglige/tekniske utfordringen med en 

slik form for behandling, er det også administrative utfordringer knyttet til §9-2 i 

avfallsforskriften hvor sluttbehandling er definert i forhold til lagring utover 3 år. Dette vil 

også kunne få avgiftsmessige konsekvenser.  

 

I den videre presentasjonen er det imidlertid tradisjonell utgraving i kombinasjon med 

gjenvinning som er tema. Etter en gjennomgang av relevant litteratur er det flere motiver for å 

grave opp og fjerne deponert avfall, enn det er for å ekstrahere ut mineraler/ressurser. 

Nedenfor er det listet opp andre motiver som kan bidra til at deponert avfall bør fjernes/graves 

opp [9]: 

 

 Redusere arealkravet til deponi som er i drift 

 Utvide deponiets varighet i tid 

 Redusere og fjerne forurensning 

 Gjenvinne energibærere og materialer 

 Redusere kostnader til etterdrift 

 Gjøre arealer tilgjengelig for andre formål 

 

I henhold til Krook et.al ble det første kjente LFM prosjektet gjennomført i 1953 i Israel i den 

hensikt å fremskaffe næringsstoffer/gjødsel til fruktproduksjon [3, 10, 11]. Dette må anses 

som en annen innfallsvinkel til samme tema, men er mindre aktuell i dag siden tilgangen på 

gjødsel fra landbruket og kunstgjødsel er god. På tross av dette er muligheten brakt inn i et 

graveprosjekt i Tyskland (se avsnitt 3.2.2).  

 

Basert blant annet på prosjekter både innenlands og internasjonalt kan en like gyldig 

betegnelse være "landfill moving" i stedet for mining. I løpet av 2013 har det vært 

gjennomført minst to prosjekter av sistnevnte kategori i Norge. Det ene ble gjennomført i 

Trondheim (Sluppen) og det andre ble gjennomført på Vinstra (Rustmoen). Det er dog ikke 

snakk om en fullstendig flytting med påfølgende re-deponering. Avfallet som er gravd ut og 

transportert bort, skal i størst mulig grad gjenvinnes/energiutnyttes i begge prosjektene (se 

avsnitt 3.1.2 og 3.1.1).  
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Ford et.al gjennomførte i sin presentasjon på Sardinia høsten 2013 en gjennomgang av 57 

LFM prosjekter med fokus på hvilke beveggrunner som var viktige i forbindelse med de ulike 

utgravningene [20]. Fire områder/land/verdensdeler var utgangspunktet for gjennomgangen.  

 

Tabell 1. Motivasjon utgraving [20] 

Prosjektmotivasjon UK EU eksklusiv UK Nord Amerika Asia Total 

Økt deponivolum  3 4  7 

Arealbehov 3 2  1 6 

Redusere 

utslipp/forurensning 

 2 5 1 8 

Driftsoptimalisering 3 1 2 1 7 

Gjenvinning/RDF  3 2 6 11 

Annet  12 4 2 18 

Totalprosjekt 6 23 17 11 57 

 

2.3. Litteratursøk 

Selv om prosjektbeskrivelsen ikke har spesifisert litteratur som et eget delprosjekt, er dette 

gjennomført for å etablere et naturlig utgangspunkt i det videre arbeidet. For å fremskaffe 

informasjon om eventuell erfaring i Norge, er Avfall Norges egen faggruppe 

("deponigruppa") benyttet som kompetansepool. International erfaring er fremskaffet ved søk 

i databaser som driftes av American Chemical Society, Science Direct og Landfill symposium 

på Sardinia. Det er også gjennomført søk i Google med fokus på å skaffe oversikt over 

gjennomførte symposier om emnet.  

 

Begrepet "Landfill" i kombinasjon med "mining", "reclamation", "excavation" og 

"remediation" er benyttet i de respektive søkene. Resultatet fra disse søkene ble 35 

artikler/publikasjoner med varierende kvalitet i forhold til kravet til en vitenskapelig 

presentasjon og validering av resultatene. En av disse presentasjonene var en oversiktsartikkel 

("review" artikkel) som presenterte en gjennomgang av publikasjoner om emnet i løpet av de 

siste 20 årene. Det ble konkludert med 39 vitenskapelige artikler ut i fra et utgangspunkt på 

274 i 2012 [3]. De fleste studiene er teoretiske betraktninger rundt emnet i tillegg til at noen 

prosjekter er gjennomført i pilotskala. I henhold til Krook et.al dreier omlag halvparten av 

publikasjonene seg om utgraving og analyser av sammensetningen av avfallet i et makro og 

mikroperspektiv [3]. I et makroperspektiv er muligheten for å gjenvinne metaller og 

brennbare fraksjoner fokusert, mens kvantitative betraktninger i mikroperspektiv har dreid seg 

om blant annet kvaliteten på jordmasser som eventuelt kan gjenvinnes. I perioden fra 1988 til 

2009 ble det publisert flest arbeider i fireårsperioden fra 1994 til 1998. Hele 7 arbeider i 1997. 

Et annet viktig tema som har vært fokusert i presentasjonene er teknologi relatert til selve 

gravearbeidet og prosessering av de materialene som graves ut. I forhold til prosessering har 

utfordringene vært relatert til en effektiv separasjon av jord og avfall. Dette med tanke på en 

antagelse om at jordmassene er enklere å gjenvinne eller gjenbruke direkte. Et noe 

underordnet tema har vært miljømessige og sikkerhetsmessige betraktninger knyttet til 

gravearbeidene. Utlekking av farlig avfall og risiko knyttet til mulig dannelse av eksplosiv og/ 

eller giftig atmosfære i gravegropa, er noen av fellesnevnerne knyttet til miljømessige 

aspekter [12].  
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Figur 1. Fordeling av hovedtema i 39 vitenskapelige presentasjoner [3] 

På det 14. internasjonale møtet på Sardinia ble det presentert 10 arbeider som omhandlet 

LFM. Tre av prosjektene var hentet fra Belgia [13, 14, 15], et prosjekt var gjennomført i 

Estland [16] og to presentasjoner var hentet fra Danmark [17, 18]. I Tyskland er det 

gjennomført et prosjekt med fokus på den økonomiske siden av LFM [19]. UK er det landet 

som opptil nå har valgt sluttbehandling som hovedmetode for behandling av avfall. Imidlertid 

ble det presentert et teoretisk arbeid innenfor LFM fra Skottland på Sardinia i 2013 [20]. 

Dette arbeidet hadde også fokus på gjenvinning. Law presenterte et arbeid med fokus på 

stabiliteten i forbindelse med utgravingen. Dette med bakgrunn i økt infiltrasjon på grunn av 

at toppdekket fjernes under utgravingen [21]. Midlertidig lagring (Temporary storage) vil bli 

inkludert senere.  En form for mellomlager var tema under konferansen på Sardinia i 

forbindelse med et studium gjennomført i Italia med bruk av bioceller [22].  

 

I tillegg er det tatt kontakt med miljøer som driver forskning innen feltet LFM. Blant annet 

prof. Hogland ved Linnæus Universitetet, Dr. Peter T. Jones som er research manager at KU 

Leuven i Belgia og Roberto Braga ved universitetet i Padova. Hogland har arbeidet med 

prosjekter innen feltet LFM siden 1995. Jones er sentral i graveprosjektet som skal igangsettes 

i Belgia ved Remo Milieubeheer landfill i Houthalen-Hechteren som inneholder omlag 16,5 

millioner tonn og som skal gjennomgå LFM. Å ”lukke sirkelen” er målsetningen i dette 

prosjektet hvor alt avfall som graves ut skal omsettes og bidra til en verdi. Det er etablert en 

egen masterplan for prosjektet (se avsnitt 3.2.3). Jones er også en av initiativtagerne til et 

konsortium etablert i 2008 med en målsetning om å bringe deponiet inn som en viktig del av 

en bærekraftig håndtering av avfall via ELFM (ELFM-consortium). Dette ble utvidet til et 

European ELFM Consortium i 2013 [23].  

 

Den første internasjonale konferansen med kun LFM som tema, ble avholdt i London i 2008. 

I 2010 ble det avholdt en tilsvarende konferanse også i UK, som en oppfølging av møtet i 

London. Begge disse møtene var etablert av "Global Cement". Det første internasjonale 

akademiske symposium med ELFM ("Enhanced landfill mining") som tema, ble avholdt i 

Belgia i 2010. Dette ble fulgt opp med et nytt symposium i 2013, også i Belgia. Totalt ble det 

gitt 16 presentasjoner på dette møtet i fire forskjellige sesjoner [23]. I tillegg til presentasjoner 

i forbindelse med begrepet ELFM var det avfall til ressurser som hadde flest presentasjoner. 

Totalt 9 foredrag ble publisert innenfor dette feltet. Færrest publikasjoner var knyttet til helse 

og miljø. Kun ett arbeid var relatert direkte til miljøpåvirkning i forbindelse med utgraving fra 

deponi [24].   
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3. GJENNOMFØRTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER  

3.1. Nordiske prosjekter 

Det er i den videre presentasjonen kun vurdert prosjekter som er gjennomført i løpet av de 

siste 5 årene. Dette henger sammen med de betydelige endringene som har skjedd i 

forbindelse med avfallshåndteringen de siste årene. Grensen for hva som kan sluttbehandles 

ble knyttet til maks 10 % TOC i Norge, og innføring av avgift på sluttbehandling av farlig 

avfall i Danmark fra 2012. Det er gjennomført utgravingsprosjekter fra deponier både i 

Norge, Sverige og Danmark i løpet av de siste tre årene. Et av prosjektene som ble startet på 

Vinstra i mars 2013, er fortsatt ikke avsluttet. Dette prosjektet er gjennomført på grunn av 

behovet for jomfrulig fundament for nye E6 igjennom Gudbrandsdalen (Rustmoen1). Det 

andre prosjektet er gjennomført i Trondheim (Sluppen). Dette er også en situasjon som er 

initiert av behovet for et jomfruelig fundament for et byggeprosjekt. Det er kun preliminære 

resultater som er presentert fra disse to prosjektene [25]. Begge prosjektene er å betrakte som 

"landfill moving".  

3.1.1. Rustmoen Vinstra 

I forbindelse med etablering av ny E6 igjennom Gudbrandsdalen ble det støtt på en utfordring 

i form av et gammelt nedlagt deponi på Vinstra. Deponiområdet med avmerkede 

prøvepunkter er vist nedenfor. Området dekker ca 4400 m2 med deponiareal. Deponiet ble 

etablert i et grustak i 1970 og ble drevet for i første rekke å håndtere kommunalt avfall fram 

til 1985.    

 

 

Figur 2. Rustmoen inkludert prøvepunkter [26] 

For å vurdere kvaliteten på deponiet og sammensetning av avfallet ble det gjennomført 

prøvetaking ved hjelp av gravemaskin i fire ulike sjakter på området. Det ble gjennomført 

karakterisering både på makro- og mikroskala ned til 6 meter. 

 

Karakterisering i makroskala dokumenterte ulike mengder og typer avfall avhengig av hvor 

dypt nede i deponiet prøvene ble tatt. Bildene nedenfor er hentet fra Norconsult sitt arbeid for 

vegvesenet (se Figur 3). Mye stein og plast var tydelig fra alle gropene. Det så imidlertid ut til 

at plastandelen ble tydeligere desto lenger opp i deponiet man kom.  

 

 

                                                 
1 I området var det anlagt to deponier: Rustmoen og Brynsmoen. I utredningen gjennomført av tiltakshaver ble 

det brukt feil navn på det aktuelle deponiet. Riktig navn er Brynsmoen.  
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Figur 3. Karakterisering av avfall fra prøvegroper fra Rustmoen [26] 

Jordmassene fra de ulike gravegropene ble analysert kjemisk med hensyn til en rekke 

uorganiske og organiske parametre. Av tungmetaller var det konsentrasjonen av Zn som 

medførte at massen fra den respektive prøvegropen ble klassifisert tilstandsklasse 3. Derimot 

medførte innholdet av olje (C12-C35) at masse fra en av gropene ble klassifisert i 

tilstandsklasse 4. Det ble også funnet tønner med ukjent innhold og en karakteristisk lukt av 

olje ble observert under gravingen [42]. Innholdet av PAH og PCB falt inn under klasse 2 

[26]. Sett under ett var den kjemiske forurensningsgraden tilfredsstillende.  

 

 

Figur 4. Oppgravde tønner fra Rustmoen [26] 

Det var ikke kapasitet på området til å gjennomføre en inngående sortering/gjenvinning. Store 

steiner og noe metaller ble imidlertid tatt ut før massene ble transportert ut av området. TS- 

innholdet i massene var i området 84 til 93 %, som er svært tørt og kan i noen sammenheng 

representere et støvproblem ved uttransporten. Jordmassene var å anse som biologisk stabile. 

TOC-nivået var under 2 %. På grunn av faren for setninger og ustabilitet i grunnen måtte det 

meste av avfallet fjernes [26]. Pr. 31. desember 2013 var det transportert ut omlag 50 000 

tonn med deponert avfall.  
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Figur 5. Område (til venstre) og utgraving og bortkjøring av deponiet på Rustmoen (foto JH) 

Deponiet er transportert ut og til et nytt deponi for sortering/gjenvinning og re-deponering av 

masse som ikke kan gjenvinnes. I figuren nedenfor er deponiet etter lossing illustrert. Som det 

fremgår er det både mye stor stein og dekk i massene. Det kan også sees en del plast og 

metallskrot.   

 

 

Figur 6. Masse fra Rustmoen etter bort transport og lossing [25] 

For å skaffe oversikt over krav til utstyr og kapasitet, er det gjennomført en innledende studie 

av sorterings-/gjenvinningspotensialet av massene. Det er benyttet frontlaster, gravemaskin og 

en Fuchs med påmontert magnet. Dette utstyret er benyttet til å ta ut store steiner, magnetisk 

metallavfall og andre store partikler før innlasting i trommelsikt. Duken i sikta hadde en 

lysåpning på 12 mm. I figuren nedenfor er det illustrert en del av de fraksjonene som ble tatt 

ut. I tillegg ble det tatt ut store mengder med masser som lignet jordmasser. Disse massene 

hadde en betydelig tetthet. Enkel måling med bruk av vekt på frontlaster viste en tetthet på 2,1 

tonn/m3. Det er trolig at massene inneholder mye jern.  
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Figur 7. Utsortere dekk og metallskrot fra deponiet på Rustmoen [25] 

 

 

 

 

Figur 8. Utsiktede jordmasser fra Rustmoen [25] 

 

Resultater etter sortering i vektprosent var som følger: 

 55 % jordmasser/fines2 sortert på 12 mm 

 28 % grov stein 

 16 % småstein/dekk/plast/ymse 

 2 % metallskrap 

 

De store mengdene jordmasser/fines gjorde det nødvendig med en ytterligere karakterisering 

for å vurdere kvaliteten på et mikronivå. Innholdet av tungmetaller er analysert og 

sammenlignet med normverdi for mest følsomme arealbruk (se Figur 9). Resultatene viser at 

Zn og Pb overstiger normverdien. Konsentrasjonen tilsvarer tilstandsklasse 2. Innholdet av 

THC øker klassen til 3, mens konsentrasjonen av PCB tilsvarer klasse 2. Kvaliteten er bedre 

enn det som ble målt on-site [26].  

 

 

                                                 
2 Består av jordmasser og nedbrytningsprodukter av organisk avfall (humus) [31] 



 

Forprosjekt 2013 - LFM  

 

15 

 

 

Figur 9. Tungmetaller analysert i jordmasser siktet ut fra Rustmoen [25] 

 

3.1.2. Sluppenveien 17 - Trondheim 

I juni 2011 ble ny reguleringsplan for ”område nord” vedtatt i Bystyret i Trondheim, noe som 

gir et potensial på ca 85 000 m2 nytt bygningsareal. På den nordre delen av eiendommen 

ligger en kommunal søppelfylling som ble nedlagt i 1970. Over fyllingen lå et topplag av 

ukjent tykkelse som var opparbeidet til grøntareal og parkering.  

 

  

Figur 10. Sluppen Trondheim (utgraving - orange felt) og delvis utgravd område til høyre 

Både på grunn av beliggenhet (se Figur 10) og deponiets karakteristika, ble det lagt ned 

ressurser både med hensyn til arbeidsmiljø og påvirkning på ytre miljø før utgravingen. 

Planleggingen ble delt inn i tre faser [27]: 

 

- Risikovurdering 

- Prøvegraving 

- Gassmålinger 

 

Med bakgrunn i beliggenhet, plassbehov til sortering og ytre miljø ble avfallet transportert ut 

av området forløpende. Massene hadde en beskaffenhet som muliggjorde transport på åpne  

lastebiler. Totalt ble det transportert ut ca 10 000 tonn [27]. 
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Figur 11. Utgraving i Sluppenveien 17 

 

Massen ble losset på Rimol Miljøpark. Her har AF-gruppen har gjort en betydelig investering 

i anlegg for sortering og regenerering av jordmasser. Anlegget inkluderer rister og sikteverk 

med ulik lysåpning. I tillegg vaskes ulike siktefraksjoner med vann for å fjerne forurensning. 

Dette er et viktig grep for å kunne oppnå en kvalitet som tilsvarer anvendelse på mest 

følsomme arealbruk.  

 

 

 
 

Figur 12. Behandlingsanlegg for avfallsmasser (jord og stein) på Rimol Miljøpark 

 

Behandlingen bestod i fire vaske-/sorteringsfaser som vist i Figur 12. Store gjenstander ble 

delvis fjernet med gravemaskinskuffen. Øvrige masser ble først lastet opp på en grovrist hvor 

blant annet store steiner (>50 mm) ble ekskludert. Jern og metallskrot som ikke var fjernet før 

rista, ble også tatt ut av den videre strømmen i dette deltrinnet av behandlingen. Sikteresten 

ble ført videre på transportbånd til sikter og maskinelle rister, og vasket med vann undervegs.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Forprosjekt 2013 - LFM  

 

17 

Hele prosessen frembrakte ni forskjellige fraksjoner [27]: 

 

1. Jern og metallskrot 

2. Storstein > 50 mm 

3. Maskinkult 32-50 mm  

4. Pukk 16-32 mm 

5. Singel 8-16 mm 

6. Strøsand 2-8 mm 

7. Finsand 0,063-2 mm (forurenset med tungmetaller og olje) 

8. Finstoff 0-0,063 mm (forurenset med tungmetaller og olje) 

9. Organisk materiale (plast og treverk) 

 

Fraksjon 1 til 6 gikk direkte til gjenbruk, mens fraksjon 7 og 8 tilsvarte tilstandsklasse 3 i 

henhold til de helsebaserte tilstandsklassene. Fraksjon 9 gikk til energiutnyttelse. I henhold til 

Stedenfeldt ble mellom 70 og 80 % av massene gjenvunnet.  

 

3.1.3. Eidsmona - Gloppen kommune 

Rustmoen og Sluppenveien 17 er typiske eksempler på prosjekter som igangsettes fordi 

deponiet ligger og blokkerer for annen aktivitet. I forhold til næringsutvikling i nærheten av 

byer og tettsteder er dette en situasjon som det kan forventes å bli flere av med tiden. I 

forbindelse med byggearbeider i regi av Nomil IKS sitt avfallsanlegg i Gloppen kommune ble 

det oppdaget rester etter deponert avfall under byggeaktivitet. Dette nedlagte deponiområdet 

var ikke registrert i grunnforurensningsdatabasen til miljødirektoratet [28]. Det ble imidlertid 

gitt tillatelse til midlertidig lagring av materialet og krav om utsortering og 

materialgjenvinning av avfall som kan gjenvinnes. Dette inkluderte blant annet: stein og 

jordmasser, magnetisk metall, energifraksjoner og andre fraksjoner som kan gjenvinnes i 

tillegg til restavfall som måtte sluttbehandles på nytt deponi. Et utdrag fra Fylkesmannens 

vilkår i forhold til utgraving fra Eidsmona er satt opp nedenfor: 

 

 

Figur 13. Vilkår for utgraving, mellomlagring og sortering av avfall fra Eidsmona [28] 
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3.1.4. Virksomhetsplan - Bergen kommune 

Bergen kommune har etablert en virksomhetsplan for 2012 - 2016 som har som formål å 

foreslå en prioritering på skisserte tiltaksbehov og dermed drifts- og investeringsbehov for de 

nedlagte kommunale avfallsplassene. Dette for å få på plass mer forutsigbare økonomiske 

rammer for arbeidet med miljøsikring og forvaltning av deponiene. Totalt gjennomgås 7 

deponier i planen [29]. Tiltak er prioritert ut i fra fire kategorier: 

 Økologisk tilstand 

 Naturverdier 

 Potensial for arealbruk 

 Konfliktnivå 

 

Som det fremgår av listen er det ikke "mining" som er en eventuell drivkraft for å utbedre, 

alternativt grave opp områder, men snarere den miljø og helsemessige utfordringen disse 

nedlagte aktivitetene representerer. De to deponiene som får "høyest score" er Rådal og 

Slettebakken i virksomhetsplanen.  

 

 

Figur 14. Oversiktsbilde av Slettebakken avfallsdeponi (rød strek markerer deponiets utstrekning) [29] 

I 1998 ble det første gang påvist forekomster av PCB i Tveitevannet som senere kunne spores 

tilbake til deponiet. Basert på disse funnene ble kommunen i 2007 varslet av 

miljøvernavdelingen hos fylkesmannen om krav til iverksetting av tiltak for å stanse 

utlekkingen. Byrådet har nå foreslått for bystyret at deponiet saneres fullstendig.  

3.1.5. Vika - Katrineholm 

Prosjektet som er gjennomført ved deponiet i Vika i Katrineholm er et LFM prosjekt i ordets 

rette forstand. Det vil si at sortering og gjenvinning er gjennomført parallelt med utgravingen 

on-site. Prosjektet er gjennomført i flere etapper med oppstart i 2007 og er fortsatt i drift [30]. 
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Hensikten med prosjektet er å sortere ut metaller. I løpet av første etappe i 2007, ble ca 1120 

m3 med avfall gravd opp. Av dette klarte man å hente ut 11 tonn med metall. I tillegg 400 til 

500 tonn med sjaktmasser som ikke var tilstrekkelig rene til å kunne brukes fritt. I 2010 ble 

det gravd ut 4100 m3 med avfall. Sortering foregikk kun med skuffe og magnet. Her fikk man 

ut 28 tonn med metallskrot eller 0,7 % (w/w). I 2011 ble det gjort en ny utgraving av 6000 m3 

med avfall som var deponert i perioden 1990 til 1992. Her klarte de å gjenvinne 60 tonn med 

skrotmetall som i henhold til Lindberg var et positivt resultat. I 2012 ble det tatt ut og sortert 

6000 m3 fra et deponiområde som ble etablert i perioden 1998 til 1999. 

 

 

 

Figur 15. Utgraving fra Vika i Katrineholm [30] 

 

Det ble gjenvunnet 51 tonn med skrotmetall fra dette området. Både i 2011 og 2012 klarte 

man å hente ut metallmengder som bidro til at prosjektene gikk i pluss. I 2013 er et område på 

14000 m2 gravd opp og 130 tonn med metaller er sortert ut.  

 

  

Figur 16. Bruk av klo for maskinell utsortering av skrotmetall på Vika [30] 

 

3.1.6. REFA miljøcenter - Gerringe 

To prosjekter gjennomført i Danmark, ble presentert på Sardinia konferansen høsten 2013. 

Det første prosjektet ble initiert i 2010 og selve gravearbeidet ble gjennomført i 2011 og 2012. 

REFA miljøsenter i Gerringe var sentrale aktører i prosjektet. Dette var planlagt som en 

pilotstudie med en målsetning om å generere ny deponikapasitet på et område med fortsatt 

deponidrift, og gjenvinning med vekt på utsortering av brennbare fraksjoner til 

energiutnyttelse.  
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Deponiet Gerringe ble etablert i 1972 og området avsluttet i begynnelsen av 1990 tallet ble 

valgt i forbindelse med utgravingen. Området har et omfang på 120000 m2 og inneholdt 750 

000 tonn med avfall hvor om lag halvparten var betraktet som biologisk nedbrytbart. Området 

er vist i figuren nedenfor (se Figur 17). Det ble etablert forbrenningskapasitet i dette området i 

1983 slik at i henhold til Rosendal var det viktig å ikke grave dypere enn ca 6 meter for å 

unngå å treffe på områder med biologisk nedbrytbart avfall og dermed utfordringer i forhold 

til deponigass [17]. Det totale arealet valgt for utgraving var ca 6000 m2.  

 

 

 

 

Figur 17. Gerringe deponi [17] 

Avfallet ble sortert i følgende fraksjoner: 

 Brennbart avfall 

 Jern og metallskrot 

 Betong og annet inert BA-avfall 

 Dekk 

 Jord med rester av plast, gummi og glass for re-deponering 
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Figur 18. Skisse av sortering og gjenvinning (utsortering i vekt %) – Gerringe [17] 

 

Prosjektet ble imidlertid stanset før tiden på grunn av at forventet mengde avfall som kunne 

gjenvinnes var langt lavere enn forventet [17]. Rosendal har i sin presentasjon listet opp og 

vurdert både positive og negative aspekter knyttet til dette prosjektet. Blant annet er det 

fokusert på at innholdet av metaller i danske deponier sannsynligvis ikke er over 2-3 %. Blant 

annet er det påpekt at mindre enn 1 % kan gjenvinnes i form av metall. Dessuten at kvaliteten 

var dårlig og vanskelig å omsette med gevinst. Kostnadene til graving, transport og personell 

var den tyngste økonomiske delen av prosjektet. Dette representerer et underskudd i 

prosjektet på om lag 100 Euro/tonn avfall. For at prosjektet skal gå med overskudd måtte 

metallverdien være vesentlig høyere [17].  

3.1.7. DEPONET - Odense  

Det danske nettverket for sustainable landfilling (DEPONET) initierte et forskningsprosjekt 

med midler fra det danske EPA. Målsetning med prosjektet var å gjenvinne ressurser basert 

på LFM av shredder avfall og fraksjonering av partikler. På samme måte som i Norge i 

perioden før forbudet mot å deponere avfall som er biologisk nedbrytbart, er det deponert mer 

enn 1,8 millioner tonn med shredder avfall i monoceller i Danmark. I henhold til Hansen et.al, 

er det antatt at 60 til 70 % av det deponerte avfallet kan gjenvinnes i form av material- eller 

energiutnyttelse [18].  

 

Blant annet på grunn av innføring av sluttbehandlingsavgift på farlig avfall i Danmark fra 

2012 (21 Eu/tonn), har LFM av shredder avfall antatt å bli økonomisk gunstig. Prosjektet ble 

gjennomført som en pilotstudie med i overkant av 100 tonn avfall. Avfallet ble siktet med 

ulike lysåpninger som vist nedenfor: 

 > 45 mm 

 10-45 mm 

 5-10 mm 

 < 5 mm 

 

De ulike fraksjonene ble testet både med hensyn til brennverdi og innhold av metaller. Med 

en siktefraksjon > 45 mm ble 17 % metall gjenvunnet ved mekanisk separering og 6 % for 

lysåpning 10 til 45 mm. Høyest brennverdi fulgte fraksjonen med størst lysåpning fordi 

brennverdi og innholdet av plast korrelerte [18].  
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En viktig vurdering ble gjennomført i forhold til spesiering/form på en rekke av elementene 

som er dokumentert i de ulike fraksjonene. Oksider, karbonater og sulfater er de ulike 

forbindelsene/motionene som er inkludert i studien. Si, Fe og Al foreligger stort sett som 

oksider i den største fraksjonen. Blant annet dukker Cu opp først i fraksjonen som er mindre 

eller lik 10 mm. Da også i form av både oksider, karbonater og sulfat.  

 

En vurdering av de økonomiske forutsetningene basert på denne pilotstudien har vist at 

kostnadene til forbrenning er en betydelig belastning, og viktig i forhold til om utgraving og 

gjenvinning av deponert shredder avfall skal lønne seg. Det er anslått at verdien av 

tilgjengelig deponivolum er svært avhengig av beliggenheten. Verdivurderingen er satt til 

spennet mellom 2,7 og 39 €/tonn avfall som graves ut. Prosjektet konkluderer med at det ikke 

er mulig å gi en sikker prognose på om det er økonomisk gunstig å grave ut å gjenvinne 

shredderavfall [18].   

 

3.1.8. Kuopio – Finland 

Deponiet hadde en ustrekning på 32 000 m2 og en maks dybde på 30 m. Det spesielle med 

dette deponiet er at avfallet var ferskt. Det vil si deponert i perioden fra 2001 til 2009. Det ble 

gjennomført to fullskala utgravingsforsøk. Materialet som ble gravd ut ble blant annet 

behandlet i: 

 

 Knuseverk  

 Magnet for å ta ut metall  

 Trommelsikt 

 Vindsikt 

 

Det ble tatt ut om lag 1 % med magnetisk metallskrot. Utsortering av brennbare fraksjoner 

ledet til masser som hadde en relativt høy brennverdi. Problemet med brenselet var det høye 

innholdet av klor (0,59 til 2.1 %, w/w), som i praksis vil lede til produksjon av HCl i 

forbrenningen og også mobilisering av andre tungmetaller i røykgassen. Årsaken til det høye 

kloridnivået kan være at avfallet var ferskt, hvilket tilsier at det er deponert mye plast [31].  

 

3.2.  Europeiske prosjekter 

3.2.1. Kudjape - Estland 

Et joint venture prosjekt ble etablert i 2011 for å initiere fullskala LFM i et baltisk land og 

vurdere resultatene mot andre prosjekter i andre land. I denne regionen er det estimert et sted 

mellom 75 000 og 100 000 stengte deponier [32]. I dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i 

Kudjape deponiet i Estland. Deponiet har vært driftet i fra tidlig 70-tall til 2009. Deponiet 

dekker et areal på 42 000 m2 og består av to seksjoner som er utviklet i to tidsperioder. Det 

eldste området er estimert å inneholde kun 35 000 m3, mens den nye seksjonen som ble 

utviklet i perioden 2000 til 2009 inneholder 158 000 m3 med kommunalt avfall. Oversikt over 

avfallets sammensetning er gjennomført ved å etablere fire gravegroper ut i fra et 

bedømningsbasert prøvetakingsdesign.  
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Figur 19. Utgraving og sortering på deponiet Kudjape [33] 

 

Totalt ble 11,61 tonn med avfall gravd opp og prøvetatt [16]. Det ble gravd ned til 4,9 m og 

prøver ble tatt ut for hver meter nedover med gravemaskin. Det ble benyttet trommelsikt med 

lysåpning på 40 mm. Materialer som gikk igjennom sikta ble behandlet med magnet før 

sikting på 10 mm. Fraksjonen mellom 10 og 40 mm ble sortert for hånd. Dette gjaldt også 

fraksjonen større enn 40 mm (se Figur 20). Den største fraksjonen representerte 5453 kg eller 

47 % som fordelte seg på 80 % < 10 mm og 20 % > 10 mm. Denne fraksjonen var vanskelig 

identifiserbar. En inert fraksjon bestod av glass og stein og representerte 21,5 %. Papir og 

treverk representerte 5,4 %. En forbrenningsfraksjon bestod av plastikk, tekstiler og gummi 

(5,2 %), samt metallskrot 0,6 %. Ytterligere detaljer er vist i Figur 21.  

 

Det ble gjennomført analyser av tungmetaller av finfraksjonen. Totalt ble det gjennomført 20 

analyser. Ingen målinger var over 250 mg/kg TS for Pb, 175 mg/kg TS for Cr eller 200 mg/kg 

TS for Cu. Resultatene for Zn varierte svært mye. Ingen måling var over 7 500 mg/kg TS 

[16].  

 

 

Figur 20. Manuell og sortering av fraksjonen > 40 mm på deponiet Kudjape [33] 
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Figur 21. Karakterisering av fraksjonen > 40 mm på makronivå (Kudjape) [33] 

 

I tillegg til LFM har også prosjektet istandsatt områder som er gravd ut. Resultatet av dette er 

vist i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 22. Kudjape-deponiet før og etter utgraving og istandsetting [33] 

 

3.2.2. Pohlsche Heide - Tyskland 

I september 2012 ble det etablert et forsknings- og utviklingsprogram i Tyskland med LFM 

som tema. Dette er et program som skal gå over tre år. Både selve utgravingen, 

behandlingsstrategier og muligheter for å resirkulere de materialene som graves ut skal 

evalueres/studeres [19]. Hovedfokuset er rettet mot metaller og plast/materialer med høyt 

energi-innhold. Dog er ikke målsetningen å lage en RDF, men å benytte materialet som en 

sekundærråvare. For metallene er det meningen og ikke bare benytte magnet, men også å 

benytte metoder hentet fra tradisjonell gruvedrift. Prosjektet ønsker i størst mulig grad å 

redusere re-deponering av masse. Derfor skal det benyttes fines/jord som separeres ut 
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gjennom en vaskeprosess med vann for å øke kvaliteten på massene slik at de kan benyttes 

som konstruksjonsmaterialer. Undersøkelsene skal gjennomføres på ulike anlegg i Tyskland. 

Både deponier som kun består av bunnaske, kommunalt avfall i kombinasjonsdeponier skal 

inkluderes [19].  

 

De første utgravingene er gjennomført i deponiet Pohlsche Heide som ligger i nærheten av 

Hannover. Dette deponiet representerer et areal på 270.000 m3 og 2,5x106 m3 med avfall som 

ble deponert i perioden 1988 til 2005. For å utrede sammensetningen av avfall i deponiet, ble 

det innledningsvis gjennomført syv prøveboringer. Finfraksjonen (< 40 mm) ble analysert 

med tanke på fortsatt biologisk aktivitet og konsentrasjoner av metaller. Konsentrasjonen av 

Cu i finfraksjonen har et snitt på om lag på 450 mg/kg TS. I kobbermalm er konsentrasjonen i 

området 10000 til 20000 mg/kg. Fire av målingene av Cu ligger i dette området.  

 

I tillegg ble det etablert tre prøvegroper med et volum på 2600 m3 hver. Måling av VOC 

dokumenterte at det kun var nødvendig med passiv lufting etter at massen var gravd opp. 

Beskrivelsen dekker ikke resultatene fra den videre håndteringen av massen. Et flytdiagram 

som beskriver prosessering av massen er foreslått i arbeidet (se Figur 23). Til forskjell fra 

andre prosjekter som retter seg mot en optimalisert utgraving og gjenvinning fra deponiet, er 

det avsatt tid til stabilisering etter utgraving. I tillegg er det også lagt inn behov for biologisk 

behandling av masser som har en partikkelstørrelse < 60 mm. Et annet viktig moment er 

rensing av vaskevannet fra jordvasking og bruken av eventuelt dette avfallet som 

gjødselvare/jordforbedring.  

 

Foruten gjødselvare er det lagt opptil fire ulike fraksjoner som resultat fra utgravingen: 

 Mineraler/materialer 

 Plast/granulat etter behandling av plasten 

 Metall 

 Energy 

 

 

Figur 23. Flytdiagram for masser gravd ut av deponiet [19] 

Resultatet fra utgravingene viste at inntektene for salg av de sekundære råvarene ikke dekket 

inn kostnader knyttet til utgraving, behandling av utgravde materialer eller avhendig av 

avfallet som ikke kunne gjenvinnes. Det er i samme arbeid gjennomført en preliminær 
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kalkulasjon relatert til ulike scenarioer og utslipp av klimagass. Tendensen viser at det er først 

ved en fullstendig prosessering/gjenvinning av avfallet som er gravd opp, at klimaregnskapet 

kommer ut med et redusert utslipp av CO2. Dette innebærer blant annet hovedtrinnene 

illustrert i Figur 23.  

3.2.3. Remo Milieubeheer - Belgia 

"Closing the circle ELFM"- prosjektet er det første definerte studium som det før nevnte 

ELFM konsortiet skal gjennomføre. Se avsnitt 2.3 for beskrivelse av konsortiet. 

Eksempeldeponiet er REMO som ligger i nærheten av tettstedet Heusden-Zolder i Belgia. 

Deponiet har vært operativt fra 1970. Det ligger ved et naturreservat noe som fremtvinger en 

tilbakestillelse av området som et grønt areal. 18 millioner tonn med avfall er lagret i 

deponiet, hvorav 11,8 er kommunalt avfall, mens 6,3 millioner tonn er industriavfall som 

shredder avfall, bunnaske, slagg fra metallurgisk industri og slam fra industrien og forurenset 

jord. Basert på prøvetaking, bestemmelse av vannmengde og antatt degradering av organisk 

materiale, er det antatt at det er gjenværende 13 millioner tonn tørt avfall i deponiet. Basert på 

materialstrømsanalyse, vektrapporter og logger ført i henhold til EAL koder, er det antatt at 

50 % er brennbart materiale som papir, kartong, plast og trevirke mv. Omlag 25 % (w/w) er 

fines, hovedsaklig jord, slam og litt flyveaske. Resterende 25 % består av betong-avfall og 

riveavfall, metallurgisk slagg, metaller og glass [6].  

 

Som allerede nevnt ble det gjennomført prøvetaking av deponiet. Følgende metoder ble 

benyttet: 

 

 Trommelsikt 

 Andre typer sikter 

 Vind sikt 

 Vaskeanlegg 

 Separasjon basert på forskjell i tetthet 

 

Basert på resultatene fra disse prøvene representerer finfraksjonen en høyere andel samtidig 

som mengden brennbart er vesentlig lavere. Denne jord/fines fraksjonen har vist seg å være i 

størrelsesorden 50 %. Å omsette denne fraksjonen er krevende. Dette gjelder også riveavfallet 

[6]. Slaggfraksjoner som inneholder både Cr og Ni, er antatt å følge finfraksjonen. Dette vil 

kreve omfattende renseteknologi [6].  

3.3. Øvrige prosjekter 

I en periode på seks år fra 1986 ble det gjennomført et graveprosjekt i Collier County i 

Florida på deponiet Naples. Om lag 40 000 m2 har vært gjenstand for utgraving. Dette er 

ansett for å være et av de første prosjektene knyttet til utgraving fra et deponi i USA [34]. På 

grunn av kostnaden knyttet til avslutning og etterdrift av deponiet, ble det ansett som 

økonomisk mer fornuftig å grave ut og gjenvinne avfallet [35]. Målsetningen for prosjektet 

var å grave ut og gjenvinne metaller og energiutnytte de fraksjonene som var ansett å være 

brennbare. Disse målene ble ikke nådd. Blant annet fordi metallene ikke var av en slik kvalitet 

at de kunne gjenvinnes uten noen form for oppgradering. Derimot ble 50 000 tonn med 

jordmasser gjenvunnet dels som toppdekke på deponi og dels som jordforbedringsmiddel.  

 

Et annet stort prosjekt i USA var Frey Farm - deponiet i Pennsylvania. Prosjektet ble 

gjennomført i perioden 1990 til 1996 og utgangspunktet for prosjektet var utgraving av om 

lag 300 000 m3. Gjenvinning av deponivolum, tilgang på energi og gjenvinning av jord og 
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metaller var hoveddrivkraften. En klar ulempe med prosjektet var det høye askeinnholdet etter 

energiutnyttelse av avfallet. Årsaken var sannsynligvis rester av jord på brenslet [34].  

 

Det største prosjektet som er gjennomført i løpet av de siste årene er et utgravingsprosjekt 

som ble gjennomført også på grunn av arealkrav. I 2006 ble 6 millioner m3 med avfall flyttet 

fra et område hvor den nye internasjonale flyplassen i Qatar skulle være, til et nytt deponi 

hvor det var gjort miljømessige tilpassninger inkludert bunntetting [21].  

 

Perdido deponiet i Florida ble gjenstand for et pilotskala graveprosjekt i 2008. Et område på 

10 000 m2 ble gravd opp i løpet av et halvår. Dette tilsvarte om lag 41 000 m3 med avfall. Av 

dette ble det gjenvunnet 29 000 m3 med jord som ble benyttet som topplag på et nytt deponi.  

Avfallsmasser som ble siktet direkte inneholdt om lag 58 % (w/w) jord/fines. Ved knusing før 

sikting sank jordmengden ned til et snitt på 48 (w/w). Kontakttiden med sikta var viktig for å 

få en god separasjon mellom jordmasser og det øvrige avfallet [36]. Det meste av avfallet som 

ble gravd opp ble redeponert i et deponi som hadde tilfredsstillende bunntetting.  
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4. LANDFILL MINING I PRAKSIS 

4.1. Planleggingsfasen - bestemme avfallssammensetningen i deponiet 

Å skaffe til veie opplysninger om sammensetningen av avfallet i et nedlagt deponi er en 

utfordring på linje med å utrede grunnforurensning. Med referanse til tradisjonell gruvedrift 

kan vi kalle det letefasen. Letefasen på et deponi kan gjennomføres på to måter i henhold til 

den litteratur og de prosjektene som er gjennomført. Den ene metoden består i å gjøre en 

materialstrømsanalyse (MFA). Det vil si, basert på historiske data om bruken av deponiet og 

avfallsstrømmen inn på anlegget, etablere oversikt over hvilke avfallstyper som er levert. 

Dette kan naturlig nok være krevende fordi riktig gamle deponier verken hadde vekt eller 

annen form for registrering av avfallsstrømmen. Litt avhengig av tidsepoke og typen deponi 

kan det også være mulig å bruke data om produksjon/industri som virket i nærområdet til 

deponiet. Alternativt kan man bruke statiske data, som sier noe om samfunnsutviklingen og 

dermed etablere en grovanalyse. For norske forhold vil datamateriale fra SSB være en mulig 

leverandør av litt mer generelle data.  

 

Basert på statistiske data har Hogland et.al gjort en studie tilbake til 30–tallet for å kunne 

vurdere hvilke typer avfall som kan være deponert på et deponi ut i fra en bestemt 

driftsperiode.  

 

 

 

Figur 24. Bruk av statistiske data i letefasen [37] 

 Grafene viser i hvilken periode de forskjellige fraksjonene forekom i samfunnet. Vurdert i 

forhold til en utgraving 10 eller 15 år etter nedlegging av deponiet, må det kalkuleres inn en 

betydelig nedbrytning av organisk materiale. Dette vil lede til en økning av jordfraksjonen (se 

avsnitt 4.5).  

 

Materialstrømsanalyse er også et verktøy som kan benyttes i letefasen. En slik type 

tilnærming ble presentert i et master prosjekt ved Linköpings Universitet [38]. MFA 

kartlegger avfallsstrømmen inn og ut av anlegget som funksjon av tiden. Dette er en lokal 

MFA-analyse hvor man har benyttet blant annet tilgjengelige data fra mottakskontrollen og 

vekter. Prosjektet har tatt for seg deponiet Gärstad som ligger i og eies/driftes av Linköping 
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kommune. Deponiet ble etablert i 1974. Husholdningsavfallet er den dominerende mengden 

avfall inn til anlegget frem til 1982, da aske etter hvert tar over. Årsaken er etablering av 

forbrenningskapasitet. Alle andre fraksjoner går ned (se Figur 25). C&D-avfall er på figuren 

en forkortelse for bygningsavfall og metall (construction and demolition waste). ”Other” er 

organisk avfall som inkluderer blant annet ristegods og slakteriavfall. Hovedhensikten med 

masterprosjektet, er derfor også å kunne vurdere om asken kan graves ut, og om eventuelle 

metaller som kan utvinnes fra asken.  

 

 

Figur 25. Avfallsstrømmen inn til Gärstad deponiet [9] 

 

Basert på en materialstrøm på 4 millioner tonn avfall har man konkludert med et 

konsentrasjonsvindu som vist i Tabell 2. Dette er metall i alle former. Det ble også i det 

samme arbeidet konkludert med at skrapmetallet utgjør om lag 2,5 % av den totale mengden 

aske som blir deponert. Skrapmetall er den metallfraksjonen som er enklest å gjenvinne. 

 

Tabell 2. Totalt innhold av metaller i deponiet Gärstad [9] 

 Mengde (tonn) 

Metall Min Max 

Fe 127015 180283 

Al 98075 110912 

Mo 40 62 

Ni 319 676 

Cu 7388 9392 

Pb 2442 4726 

Sn 476 1031 

Ti 7959 9648 

 

Som et supplement til MFA analyse vil også involvering av tidligere medarbeidere som 

kjenner anlegget, være viktige ressurser i planleggingsfasen.  

 

Sammenlignet med MFA-analyse er tradisjonell prøvetaking en langt mer krevende oppgave. 

Dette involverer alle de variabler som man møter ved alle typer prøvetaking. Man må ta 

stilling til de tradisjonelle spørsmålene som går på valg av prøvetakingsstrategi og 

prøvetakingsdesign. Førstnevnte retter seg mot eventuelt en sannsynlighetsbasert eller en 

bedømningsbasert strategi. Når det er gjort, må man si noe om design: tilfeldig eller 

systematisk. Også med denne metoden vil tilgangen på informasjon som eldre driftsoperatører 

kan bidra med være viktig. Bruk av denne typen informasjon vil oftest lede til en 



 

Forprosjekt 2013 - LFM  

 

30 

bedømmingsbasert strategi. Blant annet å etablere en plan som unngår å prøvegrave i en 

asbestcelle, eller i et område hvor det ble mottatt flyteslam. Nedenfor er det illustrert en figur 

som viser planleggingsfasen med tanke på å etablere en bedømmingsbasert plan for 

prøvetaking. For å unngå miljømessige og arbeidsmiljømessige utfordringer, er det naturlig at 

prøveplanen unngår disse tre områdene. Plasseringen er basert på informasjon fra tidligere 

driftspersonale.  

 

 

Figur 26. Nygard deponi med avmerket flyteslam (grå) og asbest (rød) 

Målsetningen med prøvegraving er å etablere et representativt bilde av sammensetningen i 

deponiet. Prøvetakingen kan gjennomføres basert på to måter. Enten via prøveboring i 

deponiet med en skruebor (etablere brønner)) [31] eller utgraving med en tradisjonell 

gravemaskin (sjakting) [39]. I førstnevnte tilfelle er det materialet som avsettes på selve 

skruen som analyseres. Dette er en metode som representerer mindre belastning på både 

arbeidsmiljøet og nærmiljøet. Årsaken er naturlig nok omfanget av prøvetakingen som er 

langt mindre enn med tradisjonell utgraving med etablering av sjakter.  

 

 

Figur 27. Prøvetaking med skruebor (foto BB) 
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Prøvetaking ned til 31 m ledet til et prøvevolum fra 5 til 10 m3. Sjakting ned til en slik dybde 

er i praksis utelukket på grunn av de praktiske problemene som oppstår [21]. Avfallsvolumet 

ville også bli betydelig. Ulempen med uttak av prøver via boring i deponiet, er at det må tas 

langt flere prøver for å etablere et representativt bilde av sammensetningen av avfallet.  

 

I 2008 ble det gamle deponiet, som ble driftet av Gjøvik og Vestre Toten kommune, gjenstand 

for en utredning vedrørende planlegging av prøvetaking med målsetning om LFM. Deponiet 

ble i sin tid anlagt og tatt i bruk i 1964 etter datidens standard, som tilsa kun etablering av en 

fyllingsgrop uten noen form for tetting utover de naturlige grunnforholdene. Overflaten 

dekker ca 48 000 m2 med maks fyllingshøyde på 25 m. Antatt mengde deponert avfall 

tilsvarer ca 570 000 tonn. Om lag 50 % av dette avfallet er antatt biologisk nedbrytbart. I 

2008 da planleggingsarbeidet for prøvegraving ble gjennomført, hadde det vært tilnærmet 

kontinuerlig uttak av deponigass fra 1995.  

 

I prøvetakingsplanen ble det lagt opp til sjakting ned til 9 m og siden boring med auger med 

diameter 0,9 m ned til bunnen. Under sjakting ble det lagt opp til uttak av prøver fra sjikt med 

dybde 3 meter.  Det vil si tre definerte prøver ned til 9 meter. Ved boring med auger fra dybde 

9 meter skulle det gjennomføres uttak av prøver for hver 5 meter nedover. I tillegg ble det lagt 

opp til prøvetaking av bunnen for å kunne vurdere spredning av forurensning med tanke på 

hvor mye ikke-avfallsmasser som måtte fjernes.  

 

Basert på tidligere erfaring ble det lagt opp til en prøvegrop pr 10.000 m2 [40]. Det vil si inntil 

fem prøvepunkter. For å gjennomføre en sikker utgraving med gravemaskin, var 

utgangsstørrelse på hvert prøvepunkt 10 x 10 m. Som allerede nevnt var målpopulasjonen 570 

000 tonn. Basert på prøvetakingsplanen og antatt tetthet på massene ble delpopulasjonen 2 

700 tonn, mens karakteriseringsskalaen ble 580 tonn. Det vil si den mengden som faktisk ble 

analysert.  

 

Karakterisering av utgravd materiale var planlagt gjennomført i både makro- og mikroskala. 

Makroskala refererer seg til sortering med etterfølgende sikting med lysåpning ned til 18 mm 

som vist i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 28. Skjematisk presentasjon av prøvetaking fra deponiet på Nygard [39] 
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Basert på prøvetakingsplanen ble grave- og siktekostnader estimert til 412.000 kr. Det ble lagt 

inn analyser på et stort antall parametre. Kostnaden ble estimert til 280.000 kr. Dette 

inkluderte analyser i henhold til normverdiene og i tillegg næringsstoffer som fosfor og 

nitrogen. I henhold til Figur 28 var det også lagt opp til manuell sortering av visse fraksjoner. 

Kostnaden for dette var estimert til 90.000 kr. Dette innebærer at kostnaden for 

gjennomføring av prøvetakingsplanen var om lag 800.000 kr.  

4.2. Miljømessige utfordringer 

Ved utgraving fra et deponi vil man møte en del av de samme utfordringene som ligger i 

etablering og drift av et deponi. Det er imidlertid en vesens forskjell i og med at de massene 

som skal graves ut er i en anaerob tilstand. Dette innebærer reduktive forhold som vil lede til 

utslipp av gasser som representerer et luktproblem. I tillegg vil utslipp av CH4 kunne 

representere en fare for brann og i verste fall eksplosjon. Aerobisering av deponiet før 

utgraving kan være et alternativ i forhold til å snu mikrofloraen fra en reduktiv til en oksidativ 

atmosfære, og dermed redusere utfordringer knyttet til lukt. Dette er tiltak som rettes inn før 

utgraving. Flere arbeider introduserer et slikt alternativ [11, 22, 41]. Bruk av en slik metodikk 

innebærer at eksosen fra lufteprosessen må gjennom et biofilter for at denne forbehandlingen 

skal være reelt forebyggende. I pilotprosjektet som Rosendal beskriver i sin publikasjon, løste 

man utfordringen med eventuelt utslipp av CH4 ved å unngå å grave dypere enn seks meter 

[17]. Hvor god kontroll man i virkeligheten hadde med et utslipp av gass er noe usikkert. I 

henhold til Münnich et.al var mellomlagring av massene etter utgraving tilstrekkelig for 

degassing av massene før videre håndtering [19].   

 

Punktering av toppdekke vil naturlig nok medføre emisjon av CH4. Dette er som kjent en 

kraftig klimagass. Det er gjennomført preliminære beregninger knyttet til det totale 

klimagassregnskapet i forbindelse med LFM (se avsnitt 3.2.2) som inkluderte både 

etterbehandling i kompostering (MBT) og vasking av jordmassene, i tillegg til gjenvinning av 

det øvrige materialet [19]. Van Passel et.al har i sitt arbeid også forsøkt å se på 

karbonfotavtrykket. De målte dagens deponi-situasjon mot et scenario hvor utgraving og 

produksjon av blant annet brensel i tillegg til materialgjenvinning fra deponiet. Hele studien 

var relatert til et 20-års perspektiv. Resultatet viste at i dette perspektivet dokumenterte LFM-

scenarioet 15 % reduksjon i utslippet av klimagass vs. ”business as usual” [46]. Den samme 

argumentasjonen er benyttet i arbeidet til Jones et.al i et ELFM-perspektiv knyttet til 

utgraving av REMO-deponiet i Belgia [6].  

 

Et deponi som er i normal drift vil etter dagens standard ha en oppsamling av sigevann. Ved 

eksponering av avfall i forbindelse med utgraving, vil kontakt mellom gravemasser og 

regnvann kunne medføre utlekking av et overvann som er forurenset på grunn av kontakt med 

massene. I noen tilfeller er dette betraktet som sigevann på lik linje med sigevann fra deponiet 

[36]. Forurenset vann fra et graveprosjekt kan naturlig nok representere en kilde til 

forurensning både til grunnvann og en elv/innsjø. Dette må det tas høyde for både ved 

mellomlagring og eventuell oppsamling og rensing av overvann. Nedbørsituasjonen må derfor 

overvåkes i forbindelse med en utgraving.  
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I forbindelse med forflyting av deponiet på Vinstra (se avsnitt 11) ble det, basert på en 

beredskapsplan og SJA3-analyser, utarbeidet en kravspesifikasjon i tillegg til forebyggende 

tiltak/rutiner rettet mot å unngå uønskede hendelser. Blant annet ble entreprenøren kurset før 

utgravingen startet. I kurset var det fokus på [42]: 

 Værprognoser – vurdere behov for oppsamling av overvann ved regnskyll 

 Farlig avfall – direkte bort-transport til godkjent håndtering/behandling 

 Store beholdere uten innhold – vurdere prøveuttak for dokumentasjon av farlig avfall 

 Måling av gassutlekking 

 Skjerming av vassdrag i nærheten 

 Lagvis utgraving og skjerming av deponiet under graving 

 Vanning for å unngå støvplager 

 

4.2.1. Involvering av nærmiljø 

I henhold til ”Eurobarometer on risk issues” publisert i 2006 (Nr.238) vurderer innbyggerne i 

EU at miljøforurensning har en høyere sannsynlighet for å påvirke helsen enn for eksempel å 

bli skadet i en bilulykke [43]. Dokumentasjon av eventuell negativ påvirkning fra behandling 

og håndtering av avfall er generelt begrenset. I 2007 gjennomførte WHO en workshop med 

tittelen: "Population health and waste management: Scientific data and policy options" som i 

stor grad dokumenterte mangel på god dokumentasjon og behovet for å etablere metoder for å 

monitorere en eventuell påvirkning. I 2013 ble dette uttrykt på nytt i rapporten: 

“Contaminated sites and Health”. Før utgravingsprosjekter sjøsettes er kommunikasjon med 

eventuelle naboer svært viktig for å unngå konflikter under arbeidet. Dette innebærer både 

kommunikasjon rettet mot ulempene under selve gravingen, og fordelene når området er satt 

tilbake til opprinnelig tilstand [39].  

 

Human eksponering av ikke-kjemisk karakter i forbindelse med LFM er knyttet til støy, støv 

og økt transportbelastning knyttet til tungtransport. Flyveavfall kan også være en utfordring 

[44]. I den grad man ikke innfører et ekstra forurensningsproblem, vil vanning være et 

alternativ til støvdemping [36]. For øvrig er det ikke publisert resultater som dokumenter 

påvirkning på human helse [43]. Grensen mellom det som kan kalles irritasjon på grunn av 

ikke-kjemiske stressfaktorer og kjemisk stress er knyttet til lukt. Lukt er utslipp av kjemiske 

forbindelser med en lav luktterskelgrense [45]. Denne grensen er vesentlig lavere enn grensen 

hvor man pådrar seg en somatisk lidelse. Det som imidlertid kompliserer bildet er at et utslipp 

er knyttet til en lang rekke med kjemiske forbindelser. Dette er blant annet godt dokumentert i 

forbindelse med kompostering av organisk materiale [45]. Det er ikke usannsynlig at 

situasjonen i forbindelse med utgraving fra deponier er tilsvarende. Det er svært krevende å 

vurdere den additive effekten som et slikt utslipp har på omgivelsene. I henhold til Smolders 

et.al er det etablert løsninger for effekt-orienterte målemetoder for både luftprøver, 

sedimenter, jord og avfall [44]. Dette er løsninger som kan implementeres i et 

overvåkningsregime rundt et graveprosjekt.  

4.2.2. Arbeidsmiljø 

Når det gjelder arbeidsmiljøet til operatørene som er involvert i selve utgravingen og 

sorteringen, så er det tilgjengelig gode løsninger for å verne seg mot påvirkning av gass, 

mikrobiologi og væske. Det er i henhold til Krook et.al ikke rapportert om helseproblemer i 

forbindelse med utgraving. Deponigass kan i noen tilfeller være et problem spesielt nær 

bunnen av deponiet. Imidlertid er det naturlig at myndighetene i forbindelse med godkjenning 
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av et utgravingsprosjekt forlanger både beredskapsanalyser og instrukser for å håndtere farlig 

avfall, i tillegg til systematisk måling av luftkvaliteten. Dessuten er det naturlig at 

driftsoperatørene har den nødvendige kompetanse for å håndtere ulike situasjoner [3].  

Det er dokumentert fra Estland at håndplukking under sortering ikke er effektivt blant annet 

på grunn av human risiko [16]. Dette gjelder både støv, gass og sannsynligheten for 

stikkskader under sorteringen. Det finnes i dag ikke tilfredsstillende hansker som verner mot 

stikkende eller skjærende gjenstander i avfallet. Sortering av masser fra deponiet på Vinstra 

(se avsnitt 3.1.1) dokumenterte både kanyler og medisinrester.  

 

 

Figur 29. Medisinrester sortert ut fra deponiet på Vinstra (foto BB) 

4.3. Metodikk for utgraving og sortering 

I henhold til Krook et.al er teknologi rettet mot utgraving og sortering det andre mest 

diskuterte temaet i vitenskapelige artikler [3]. Arbeidene har i stor grad inkludert utstyr rettet 

mot å separere jordaktige masser fra avfallet ved å bruke sikteutstyr. Dette er også et svært 

viktig tema for å holde brennverdien oppe og unngå høy askeproduksjon. Hansen et.al har 

påpekt utfordringen med uren plastfraksjon på grunn av fines/jordmasser som sitter på 

overflaten [18]. Dette er også dokumentert på papir og i trevirkefraksjon [16]. 

Selve utgravingen foregår naturlig nok med en gravemaskin, alternativt med hjelp av en 

bulldoser [4]. I figuren nedenfor er utgraving fra Rustmoen i Vinstra illustrert. Under selve 

gravearbeidet er det lagt opp til en grovsortering av det som fremkommer som naturlig 

gjenvinnbare fraksjoner. I tillegg tas det ut store steiner som sorteres for seg. Dette er viktig 

også med tanke på å unngå å belaste senere trinn i prosessen, som for eksempel sikteutstyr.   
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Figur 30. Utgraving og grovsortering fra Rustmoen [42] 

Utsortering av store steiner ved hjelp av spesialskuff kan være et alternativ for å effektivisere 

forbehandling av massene. Dette ble testet ut på Rustmoen, men ble funnet å ikke være 

tilfredsstillende effektivt.  

 

 

Figur 31. Bruk av roterende sorteringsskuff på Rustmoen [42] 

 

I tillegg til maskinell forbehandling kan bruken av en såkalt harpe være et mellomtrinn før 

sikteutstyret. Dette for å redusere belastningen med mellomstore steiner på etterfølgende sikt. 

Harpe brukes blant annet ved anlegget til AF gruppen i Trondheim (se avsnitt 3.1.2). Det er 

lysåpningen mellom stengene som bestemmer størrelsen på partiklene som fortsetter 

igjennom anlegget. Det er også interessant å legge merke til plasseringen av magneten 

allerede på dette stadiet i sorteringen.  
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Figur 32. Bruk av Harpe for utsortering av stein (foto BB) 

 

 

 

 

Figur 33. Vibrasjonssikt med vasking av jord og steinmasser (foto BB) 

Vibrasjonssikten åpner for muligheten til å separere flere fraksjoner samtidig som den også 

åpner for muligheten for vasking av de ulike fraksjonene. Imidlertid hevder EPA at 

trommelsikter er mer effektive, uten at dette er forklart/diskutert ytterligere [34]. Uansett er 

lysåpningen viktig for å oppnå en renest mulig jordfraksjon uten rester av plast og annet 

avfall.  
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Figur 34. Trommelsikt for å separere ut jord/fines (foto BB) 

 

Bruk av shredder kan bidra til å separere ulike typer avfall som klistrer/filtrer seg inn i 

hverandre. En etterfølgende sikt vil så bidra til å separere de ulike fraksjonene. Som vist i det 

generelle sorteringstoget i Figur 36 er det også plassert inn en vindsikt. Dette vil også bidra til 

å fjerne plastflak fra andre gjenvinnbare fraksjoner, samtidig som plasten i seg selv vil bli 

renere.  

 

 

 

 

Figur 35. Sorteringstog med shredder og trommelsikt brukt på Vika [33] 
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Figur 36. Illustrasjon av sorteringstog etter utgraving fra deponiet i Estland [16] 

I sorteringstoget over er det også plassert inn en balistisk separasjonsenhet. Denne separerer 

også på form og ikke bare på størrelse. I denne er det også tenkt å oppnå en separasjon av 

inerte fraksjoner. Fra vindsikten er det også tenkt oppnådd en RDF fraksjon basert på plast. I 

gjenvinningstog der jordmassene vaskes vil det være nødvendig å rense vannfasen. Dette 

fordi det er naturlig å kjøre vannfasen tilbake til vaskeprosessen. I AF-gruppens anlegg i 

Trondheim renses vannet i en kjemisk felling som vist i figuren nedenfor. Det benyttes 

tradisjonelle organiske polymere kjent fra VA-bransjen.  

 

 

Figur 37. Renseanlegg for vaskevann på Rimol miljøpark (foto BB) 
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Slam-fasen pumpes ut av fellingsanlegget og fortykkes i en lagune som er bunn- og sidetettet 

med en plastmembran, som vist i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 38. Fortykning av slam fra renseanlegg for vaskevann på Rimol miljøpark (foto BB) 

 

Bruk av slike mekaniske installasjoner har medført at man oppnår å separere det som er gravd 

ut i fire fraksjoner. Disse fraksjonene, som vi kan kalle hovedfraksjoner, er: 

 

1. Jord eller jordaktige masser 

2. Brennbar fraksjon 

3. Skrapmetall 

4. Inerte masser 

 

Innenfor disse fire kategoriene kan det deles opp ytterligere avhengig av hvor mye ressurser 

som er benyttet. Det være seg sikter med ulike lysåpninger og vaskeanlegg for rensing av 

grus, sand og pukk. Ved bruk av vibrasjonssikt og vaskeanlegg klarte AF gruppen å gjenvinne 

syv fraksjoner (se avsnitt 3.1.2). Fra den brennbare fraksjonen kan det være mulig ved å bruke 

en vindsikt for å separere ut plast fra andre fraksjoner. En fordeling av de fire fraksjonene i 

vektprosent er satt opp i Krook et.al. og er gjengitt i tabellen nedenfor [3]. 

 

Tabell 3. Materialfordelig av masser gravd ut av deponi 

Fraksjon % w/w 

Jordaktig masse  50 - 60  

Brennbare fraksjoner 20 - 30  

Uorganisk materiale 10 

Metallskrap  1- 2 

Farlig avfall < 1 

 

Hvis imidlertid målsetningen med utgraving er ekstraksjon av ressurser, som metaller, er 

konvensjonell teknologi som beskrevet over ikke tilstrekkelig [3].  

4.4. Etterdrift vs. utgraving 

Oppfølging av et deponi (etterdriftsfasen) etter at det er avsluttet innebærer følgende 

hovedelementer: 

 

 Dokumentasjon av miljøbelastning i form av prøvetaking og analyse 

 Oppsamling og rensing av sigevann 

 Behandling av deponigass 

 Setningskorreksjon 
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I hvor stor grad alle disse elementene er inkludert i etterdriften henger sammen med alder på 

deponiet, avfallet som er deponert og beliggenheten. Flere kommuner/avfallsselskaper har et 

ansvar for etterdrift. Blant annet pålegger de nye konsesjonene som ble gitt i perioden 2008 til 

2010, klare krav om både oppfølging av dokumentasjon av miljøbelastningen og eventuelt 

gassuttak. Det er imidlertid få anleggseiere som har gode budsjetter som dokumenterer de 

spesifikke kostnadene. I de fleste tilfellene er ikke disse utgiftene skilt fra andre 

deponiaktiviteter. En henvendelse til noen selskaper har gitt lite etterprøvbare tall.  

 

Ett selskap har imidlertid oppgitt kostnader for seks nedlagte deponier.  Ettersyn og analyser 

beløper seg til ca 200.000 kr/år. Kostnader til rensing av sigevann, ei heller oppgradering av 

deponigassanlegg eller setningskorreksjon er inkludert i dette beløpet. For etterdriften av 

deponiet på Nygard i Gjøvik som er tidligere omtalt (se side 28), er det etablert en god 

oversikt over kostnadene til rensing og ettersyn, samt behandling av deponigass. Dette vil i 

den videre drøftingen bli benyttet som eksempelanlegg. Deponiet ble anlagt i 1964 og nedlagt 

i 1993 etter å ha tatt i mot 570 000 tonn avfall. Øvrige detaljer er satt opp på side 31.  

 

Tabell 4. Eksempel på etterdriftskostnader for et kommunalt deponi 

Aktivitet Årlig kostnad (kr) Merknad 

Analysekostnader 95000  

Sigevannsanlegg 5400 Spyling av ledningsnett 

Rensing av sigevann 1242800 Kjemisk felling 

Behandling av deponigass 434000 Fakling 

Avskrivinger 90000  

Årlige kostnader 1867200  

 

Som det fremgår av tabellen er det ikke belastet med setningskorrigerende tiltak. Dette er 

revisjoner som gjennomføres etter behov. I 2005/2006 ble det påkostet ca 700.000 kr for å 

utbedre skråninger og avrette toppdekke. Hvis vi antar at etterdriftskostnadene er 2 millioner 

kroner pr år, og at etterdriften skal måtte foregå i 30 år, så beløper dette seg til 60 millioner 

kroner.  

 

I forbindelse med prøvegraving på Nygard ble det, basert på en utgraving og sortering, gitt en 

pris på 192 kr/tonn (2008 NOK). I henhold til et arbeidet til Krook et.al så varierer kostnadene 

for utgraving og sortering mellom 10 og 100 $. I norske kroner blir dette mellom 65 og 650 kr 

med en kurs på 6,5 kr/$. Derimot har Van Passel et.al i sitt arbeid lagt inn en kostnad på 22,8 

€/tonn. Dette blir omregnet i NOK 194 kr/tonn, som er tilnærmet det samme som prosjektet 

på Nygard er kostnadsbestemt til.   

 

Det er antatt at om lag 50 % av den deponerte mengden på 570 000 tonn er biologisk 

nedbrytbart materiale på Nygard. Hvis vi videre antar at 50 % av dette er omsatt til gass, så 

må 427 000 tonn graves ut. Med utgangspunkt i 192 kr/tonn innebærer dette en totalkostnad 

på 82 millioner kroner for graving og sortering. Her er ikke kostnader til forbrenning eller 

deponering lagt inn. I og med at det er en betydelig kostnad knyttet til å utnytte brennverdien i 

avfallet som sorteres ut, vil dette være en naturlig ”show stopper” i prosjektet [3].  

 

Området er attraktivt med tanke på både næringsbygg og boliger. Tomteprisene i dette 

området ligger på om lag 200 kr/m2. Blir hele området realisert så representerer dette en 

inntekt på ca 9,6 millioner kr. En antatt fordeling mellom de ulike utsorterte fraksjoner er satt 
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opp i Tabell 3. Eventuelle inntekter på utsorterte metallfraksjoner vil variere med 

etterspørselen. Hvis vi imidlertid antar at det ligger en inntekt på 1400 kr/tonn og at 

representativ mengde metall i deponiet tilsvarer 1 % (w/w), så vil det ligge an til en inntekt på 

metaller som tilsvarer 6 millioner kroner. Med en realisering av tomteareal, eliminasjon av 

etterdriftskostnadene og inntekter på skrotmetall så er det fortsatt ikke økonomi i å grave ut 

deponiet. Det mangler fortsatt om lag 8 millioner uten at utgifter til sluttbehandling eller 

forbrenning er tatt med. Pr i dag er det ikke økonomisk gunstig å grave ut dette deponiet med 

de gjeldende forutsetningene.  

 

Effekten av å sette i stand et område lenger nedover i EU har en langt større betydning på 

grunn av knappheten på landareal. I Belgia, nærmere bestemt i Flandern, er verdien av slike 

arealer 155 €/m2. I norske kroner tilsvarer dette 1317 kr/m2. Da øker arealverdien til hele 63 

millioner kroner og utgraving av Nygard er positivt på tross av at kostnadene til avhending 

(forbrenning og sluttbehandling) ikke er lagt inn.  

 

Prosjektet i Vika i Sverige (se side 18) hvor målsetningen var å ta ut metallskrot, ble det 

benyttet kun gravemaskin med klype og magnet. Det ble 2012 gjennomgått og sortert 6000 

m3 med avfall til en kostnad av ca 63000 kr. Hvis vi antar at tettheten er 1 tonn/m3 ,så 

representerer dette om lag 10 kr/tonn som må betraktes som meget rimelig og godt under 

estimatene til Krook et.al. I henhold til prosjektledelsen bidro utsortering av skrapmetall, og 

frigjøring av nytt deponivolum til at dette prosjektet gikk i pluss [30].  

 

Karakterisering av deponert materiale, er hovedfokuset i omlag halvparten av publikasjonene 

innen temaet LFM [3]. Dette temaet er også prioritert i de publikasjonene som er gjennomgått 

for å skrive denne rapporten.  

 

Deponier har spesielle egenskaper relatert til beliggenhet, størrelse og sammensetning. Det er 

derfor ikke gitt at et prosjekt bør danne skole som et generelt prosjekt. Van Passel et.al har 

arbeidet med å utvikle økonomiske modeller for å kunne vurdere det enkelte LFM-prosjekt. 

Modellen skiller mellom tre typer deponier: ulike typer monodeponier, husholdningsavfall og 

til sist inert avfall. Inert avfall er materialer som asbest, betong glass mv. Dette er lavverdi 

deponi. Monodeponier kan inneholde flyveaske, muddermasser eller annet homogent 

materiale. Det avfallet hvor det er vurdert i forhold til verdier mest gunstig å grave i, er 

kommunalt husholdningsavfall [46]. Det andre viktige elementet som må utredes er 

tidsrommet for når deponiet var i drift (se Figur 24). I henhold til Passel et.al så er deponier 

eldre enn 1950, og deponier driftet etter at kildesortering er etablert, lite hensiktsmessige å 

grave ut på grunn av manglende verdier i avfallet. Husholdningsavfall deponert i perioden 

1950 til 1985 ansees å være mest gunstig i forhold til det å grave ut gjenvinnbare fraksjoner. 

Til syvende og sist er økonomien i et graveprosjekt relatert til effektiviteten knyttet til det å 

konvertere avfallet til brensel, priser på EL, pris på CO2, investeringskostnadene knyttet til 

konvertering til brensel og kostnadene knyttet til energiproduksjonen [46].  

4.4.1. Deponiet som en del av materialkretsløpet 

I et ELFM-perspektiv er etterdrift knyttet til sluttbehandling en situasjon som ikke er en 

mulighet. Deponiene skal inkluderes som en del av materialkretsløpet som vist i Figur 39. Det 

vil si at avfall og restprodukter, i tillegg til avkapp og skrapmetall som ikke kan gå direkte til 

gjenvinning, kan lagres i et deponi før massen/materialet blir gjenstand for utgraving og 

gjenvinning. Det kan være flere grunner til bruken av mellomlager i form av et deponi. Blant 

annet kan det på et tidspunkt ikke være tilgjengelig løsninger for en fornuftig 
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materialgjenvinning. Det betyr at deponiet benyttes som et mellomlager i påvente av ny 

teknologi.  

 

 
 

Figur 39: Materialkretsløpet i et ELFM perspektiv [6] 

 

Den midlertidige lagringen av avfallet skal i et slikt kretsløp foregå på en miljømessig 

forsvarlig måte med hensyn både til håndtering av sigevann og deponigass. Dette innebærer 

tilrettelegging for optimal omsetning av organisk materiale med resirkulering av sigevann og 

uttak av deponigass, i tillegg til optimal overdekning for å redusere/eliminere lekkasje av 

metan. Som diskutert innledningsvis (se avsnitt 2.2), kan en biocelle drevet på en optimal 

måte fungere som et tilpasset mellomlager i materialkretsløpet. I Figur 40 er tverrsnittet av en 

biocelle illustrert med toppdekke og bunn i tillegg til drenssystem og plassering av 

gassbrønner [8]. For å minimalisere gasslekkasje fra cellen er denne pakket inn i 

plastmembran som er sveiset (se Figur 41).  

 

 
 

Figur 40. Tverrsnitt av biocelle for resirkulering av sigevann og uttak av deponigass [8] 
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Figur 41. Biocelle "pakket inn" HDPE membran [8] 

I forbindelse med åpning og utgraving av biocellen vil man generelt stå over noen av de 

samme utfordringene som man har i en tradisjonell utgraving. Dette gjelder spesielt utslipp av 

gass og eventuelt også kontaminering av overvann. Imidlertid er det en vesentlig forskjell i og 

med at man kjenner sammensetningen av avfallet, samtidig som oppfølging av 

sigevannskvaliteten og deponigassen vil gi verdifull informasjon til utgravingsplanen. Det vil 

også være mulig å snu mikrobiologien i cellen ved å blåse inn luft og dermed redusere 

innholdet av organisk stoff ytterligere [22].  

4.5. Verdier begravd i deponier 

Det har igjennom hele arbeidet vært referert til hva de ulike prosjektene har oppnådd ved 

sortering av utgravd avfall og vasking av masser. Jordfraksjonen som oppstår som et resultat 

av LFM, er både et produkt av bruken av jord til mellomdekke i forbindelse med oppbygging 

av deponiet, og som et resultat av nedbrytning av organisk materiale. I forbindelse med 

sikting av massene fra Rustmoen ble det preliminært målt en tetthet på 2,1 tonn/m3 som er 

betydelig. Årsaken kan være høyt jerninnhold. Øvrige elementer var imidlertid lave, selv om 

kvaliteten ikke tilsvarer normverdiene (se Figur 9). På grunn av sluttbehandlingsavgiften kan 

ikke slike masser gjenbrukes som toppdekke. Derimot kan de brukes som mellomdekke på 

ordinært deponi, forutsatt at massen har en opprinnelse før 1999. Det er ikke usannsynlig at 

massene også kan brukes som driftsmiddel utenfor deponiet.  

 

Gjenbruk av massene i andre sammenhenger enn tradisjonell deponidrift, er naturlig nok 

avhengig av innholdet av miljøgifter. Jordmassene sortert ut fra Rustmoen gav en kvalitet på 

massene som tilsvarte klasse III i henhold til gjødselvareforskriften. Testing av kvaliteten på 

massene ble gjort i karseforsøk som vist i figuren nedenfor.  
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Figur 42. Spiretesting med karse i jordmasser utsortert fra deponi innblandet hageavfallskompost  (foto 

BB) 

 

Basert på avfall som er deponert og forbrent i perioden 1975 til 2005 i Tyskland, har Münnich 

et.al beregnet at verdien av metaller som jern, kobber og aluminium tilsvarer omlag 9 

milliarder €. Basert på olje-ekvivalenter har de beregnet at deponert avfall tilsvarer 60 

milliarder € [19]. Å få betalt for å levere avfall til et avfallsforbrenningsanlegg er hverken i 

Tyskland eller andre land noe utopisk.  Potensialet som ligger i sekundære råvarer i deponier i 

Tyskland tilsvarer 50 til 65 % av det årlige behovet for Al. For kobber derimot er det antatt at 

deponert materiale kan dekke fra 140 til 170 % av det årlige behovet [19]. Dette innebærer at 

deponiene kan bidra til fylle behovet for metaller i lang tid fremover.  

 

I et internt dokument produsert ved MIT er det gjort beregninger som viser at det bare i år 

2000 ble deponert over 4,6 millioner tonn EE-avfall i USA. Dette betyr betydelige mengder 

med metaller [47] bundet i installasjoner/produkter. Å få verdiene tilbake i kretsløpet er 

imidlertid en utfordring. Münnich et.al hevder imidlertid at oppkonsentrering i aske fra 

forbrenning av avfall, kan bidra til å redusere kostnadene med å hente/ekstrahere metallene ut 

igjen. Dette gjelder spesielt sjeldne metaller som Praseodym, Neodym og Gadolinium. 

Førstnevnte finnes i jordskorpen med ca 9,5 mg/kg, mens det i bunnaske er påvist inntil 5,4 

mg/kg. Konsentrasjonen av Neodym i jordskorpen er ca 24 mg/kg, mens det i aske er målt 

konsentrasjoner på inntil 21 mg/kg. Neodym benyttes blant annet for å lage kraftige magneter. 

Gadolinum forekommer ikke i ren form naturlig. I mineraler er konsentrasjonen ca 6 mg/kg. I 

bunnaske er det påvist inntil 4,1 mg/kg. Denne benyttes blant annet kontrastmidler for MR-

undersøkelser. Dette er metaller som tilhører lantanoidene og har som vist spesielle 

egenskaper med betydelige anvendelser [19].  

 

Utlekkingstester av aske viser imidlertid at konsentrasjonen som oppnås i vaskevannet er lavt. 

I henhold til Polettini er.al kreves en kjemisk behandling for å kunne ekstrahere spormetaller 

fra bunnaske. En naturlig prosess som karbonatisering vil påvirke mobiliteten av metaller 

forskjellig. Kobber, bly og sink immobiliseres, mens krom, molybden og antimon mobiliseres 

[48]. For lantanoidene nevnt tidligere kan det imidlertid være grunn til å se på metoder for og 

ekstrahere ut slike verdifulle elementer.  
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I forbindelse med illustrasjon av bruk av MFA-analyse for å bestemme sammensetningen i 

deponi, ble arbeidet til Tanha og Zarate brukt som eksempel. I sitt arbeid hadde de 

hovedfokuset på elementer i deponiet Gärstad i Linköping. De betrakter tradisjonell gruvedrift 

i forhold til LFM. En tabell som viser konsentrasjonen av et utvalg av elementer fra deres 

arbeid, er illustrert i Tabell 2 på side 29. Konsentrasjonsvinduet for kobber varierer mellom 

7000 og 9000 tonn, mens titan varierer mellom 8000 og 9600 tonn. Dette er også i stor grad 

bundet i bunnaske fra forbrenning [9]. I henhold til Krook et.al er ikke dagens teknologi 

tilstrekkelig for å kunne ekstrahere ut elementer fra et utgravingsprosjekt [3]. Rosendal 

hevder i sitt arbeid at det er kostnadene knyttet til forbrenning og miljøavgiftene som stopper 

denne typen prosjekter fra å være økonomisk forsvarlige [17].  

 

Krook et.al påpeker utfordringen som ligger i at avfallsselskaper er involvert i LFM. Dette 

med tanke på at disse selskapene tradisjonelt arbeider med deponi og effektiv deponering. Det 

innebærer at det er tradisjonell tankegang som er utgangspunktet for de prosjektene som 

igangsettes. Blant annet at utgangspunktet for vurdering av om prosjektene er økonomisk 

forsvarlige, veies mot kostnader til avslutning og etterdrift. Dette utgangspunktet er ikke det 

som bør være grunnlaget for om et prosjekt skal gjennomføres [3]. Derimot er 

ressursknapphet og det faktum at råvareprisene stiger, et naturlig utgangspunkt for å starte en 

utgraving med påfølgende optimalisert gjenvinning.  
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