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Norges geologiske undersøkelse 

 
 



Materialgjenvinning  er bra, men hva med 
miljøgiftene… 

Plast Bildekk 

Trevirke Metaller 



RESIRKULERT PLAST SOM RÅVARE FOR NYE 
PLASTPRODUKTER 

Vi har undersøkt om nye plastprodukter 
inneholder PCB 

Ziplock pose, vanlig plastpose, HDPE-kanne og HDPE-
skrukork 



Hva er polyklorerte bifenyler (PCB)  
og hvor brukes det? 

• PCB er hovedsaklig  209 syntetiske 
klorforbindelser som er giftige, tungt 
nedbrytbare og bioakkumulerende.  

• PCB ble tatt i bruk i elektrifiseringen av 
samfunnet for 80 år siden.  

• Det ble raskt forstått at PCB hadde egenskaper 
som var nyttig i mange produkter.  

• I perioden fra 1940 til 1980 ble PCB bl.a. tilsatt 
fugemasser, lim, visse typer papir,  maling, 
murpuss, betong og andre produkter... 

• PCB ble forbudt i 1980 

 

 



VI LETTE ETTER PCB  I PLASTPRODUKTER 
 LAGET I 2009 OG 2010  

HDPE-kanne   

HDPE-skrukork 

Ziplock pose 

PCB ble påvist 

PCB ble påvist 

PCB ble påvist 

Vanlig plastpose 

PCB ble påvist 



HVILKE STOFFER FINNER VI I PET-FLASKER? 

• Antimon 

• Bisfenol A 



FRA PET-FLASKE TIL FLEECEJAKKE 

Antimon 
Bisfenol A 



• Brom, antimon, SCCP og MCCP er 
påvist i en prøve av fleece som et 
produkt laget av gjenvunnet plast.  

• Bisfenol A  og antimon stammer 
fra den originale plasten 

• Bromforbindelsene  og 
klorparafinene er sannsynligvis 
tilsatt  i produktet fleece 

 

 

Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer 

Antimon 
Bisfenol A 

SCCP 
MCCP 



GJENVINNINGSSPØKELSET LIKER PLAST  

 Resirkulert plast som  

råvare for nye  

produkter fører til  

resirkulering av  

miljøgifter  

 



Gamle bildekker inneholder mer  
enn 60 ulike kjemiske stoffer 

Høyaromatiske oljer med mye PAH og litt PCB? 
Avfallsprodukt fra produksjon  av smøreoljer  

Sink og kadmium til vulkanisering 

Mykgjørere: Ftalater og klorerte parafiner  
– kanskje også PCB? 

Nonylfenol og oktylfenoletoksilater 



Hvor havner miljøgiftene? 

Fra bildekk via oppkappede dekk til gummigranulat  

 

Miljøgifter 



GUMMIGRANULATER FRA BILDEKK ER FULL 
AV MILJØGIFTER 

Innhold av miljøgifter:  
>C10-C12: 35,6 mg/kg 
>C12-C16: 234 mg/kg 
>C16-C35: 19 300 mg/kg 
>C35-C40: 4380 mg/kg 
PAH: 73 mg/kg 
BaP: 2,1 mg/kg 
Ftalater: 3,9 mg/kg 
Nonylfenol: 21,6 mg/kg 
PCB: 0,35 mg/kg 
Sink: 20 000 mg/kg 
Krom: 5 000 mg/kg  



FALLUNDERLAG FOR SMÅ BARN 
 

Høyaromatiske oljer 
Ftalater 
PAH 
PCB 
Nonylfenol  
Sink 



Resirkulerte bildekk blir til kunstgressbaner 
100 tonn granulater per  bane 

84 000 tonn gummigranulater  
er lagt ut på kunststgressbaner 

Høyaromatiske oljer 
Ftalater 
PAH 
PCB 
Nonylfenol  
Sink 



GUMMIASFALT  

Høyaromatiske oljer 
Ftalater 
PAH 
PCB 
Nonylfenol  
Sink 



FÅR VI HEFTIGERE KJEMI I STØVET  
FRA GUMMIASFALT? 



HA-oljer PAH PCB Nonylfenol Sink 

Fallunderlag  lekker miljøgifter til underliggende jord 



RESIRKULERTE RÅVARER  KAN 
HOLDER LIV I GJENVINNINGSSPØKELSET 



Ragn-Sells har fått jobben med åsamle inn og 
gjenvinne gamle dekk de neste 5 årene 

Ny fabrikk for produksjon av gummigranlat  i 
Trollhättan . Granulatene ønskes brukt i asfalt 



DEKKENES KAN BENYTTES SOM ENERGI I 
SEMENTFABRIKKER 

• Norske sementfabrikker er 
blant de fremste i verden 
til å bruke alternativt 
avfallsbasert brensel.  



Blodprøver  avslører hvilke miljøgifter vi har i kroppen 

30 metaller, PCB og klorerte pesticider; HCB, b-HCH, oksyklordan, 
trans-Nonaklor, p,p’-DDE og p,p’-DDTpestisider  
 



EPDM-granulater laget  
av syntetisk gummi 

To typer gummigranulat som brukes i fallunderlag 

Granulater fra resirkulerte 
bildekk 



KONKLUSJON 

Det må settes krav til  

kjemiske analyser av  

produkter vi ønsker å  

materialgjenvinne,  

ellers får gjenvinnings- 

spøkelset gode  

levevilkår 

 


