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URBAN MINING 



GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ 
SPITSBERGEN 

5 gram gull per tonn fjell 
 gir en drivverdig forekomst  



TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE 
AVFALLMENGDER OG STORT CO2-UTSLIPP 

Finnes  andre muligheter for metallutvinning? 



GULL I TRADISJONELL GRUVEDRIFT  
OG GULL  FRA URBAN MINING I EE-AVFALL 

5 gram per tonn 

150 gram per tonn 



HVA MENER VI MED EE-AVFALL? 

• EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske 
produkter, det vil si alt som bruker strøm eller 
batterier. 

• Eksempler på EE-avfall er:  
Vaskemaskiner, komfyrer, klokker, strykejern, TV, 
radioer, tørketromler, stereoanlegg, fjernsyn, 
lommelykter, lysstoffrør, sparepærer, 
mobiltelefoner, datautstyr, elektriske leker og 
kabler 
 
 



EE-AVFALL ER FULL AV METALLER OG  
ORGANISKE MILJØGIFTER 

Aluminium, barium, bly, beryllium, kadmium, jern, kobber, 
krom, kvikksølv, nikkel, sink, gull, sølv plantina, palladium,. 

Bromerte flammehemmere og polyklorerte bifenyler,… 

Sjeldne jordartsmetaller: lantan, neodym, europium,…  



HVEM SAMLER INN EE-AVFALL? 

• Elretur 

• ERP Norway AS 

• Euroenvironment AS 

• Ragn-Sells Eltronikk 

• RENAS AS 



I 2010 BLE 91,5 % AV ALT EE-AVFALL 
SAMLET INN AV ELRETUR GJENVUNNET 

• Jern er det metallet som det gjenvinnes størst 
tonnasje av, hele 21 000 tonn jern kom ut på 
verdensmarkedet igjen for å brukes på nytt.  

• Over 3000 tonn kobber ble gjenvunnet, og  

• 944 tonn aluminium.  

• 580 kilo nikkel  

• 85 kilo gull  

 

MEN HVA MED DE SJELDNE JORDARTSMETALLENE? 



Kina strammer grepet om sjeldne jordarter  
 

• Kina har så godt som monopol på utvinning av 
sjeldne jordarter.  

• Kina står i dag for 97 prosent av produksjonen av 
sjeldne jordarter, som er en viktig bestanddel i en 
rekke høyteknologiske produkter 

• Nå strammer landet kraftig inn på eksporten av 
sjeldenhetene, til industrinasjoners store 
fortvilelse.  

• Situasjonen har fått varsellampene til å blinke rødt 
i europeiske land så vel som i USA og i Japan.  

 

 

 

 



Sjeldne jordarter 

Sjeldne jordarter,  er betegnelsen for oksidene til metallene scandium, yttrium, 

lantan i gruppe 3 i grunnstoffenes periodesystem, og de 14 grunnstoffene som 

følger etter lantan i periodesystemet 



SJELDNE  JORDARTSELEMENTER (REE) 

• Scandium 

• Yttrium 

• Lantan 

• Cerium 

• Praseodym 

• Neodym 

• Promethium 

• Sarium 

• Lutetium 

• Disprosium 

• Europium 

• Gadolin 

• Terbium 

• Dysprosium 

• Holmium 

• Erbium 

• Thulium 

• Ytterbium 

• Lutetium 

 

 

 



I HVILKE PRODUKTER BRUKES DET SJELDNE 
JORDARTSMETALLER? 

• Mobiltelefoner 

• LED lys 

• TV 

• Katalysatorer 

• Ultrasterke magneter 

• Fiberopptikk 

• Lysfiltre 

• Keramiske materialer 

• Oppladbare batterier 

• Pigmenter i maling 

 



GRØNN ENERGI - VINDMØLLER 



Foto: Anne Sofie Gjestrum (Klima- og forurensningsdirektoratet) 

Mye av EE-avfallet sendes tilbake til produsentlandet Kina 



Her er en omfattende gjenvinningsindustri som tar ut 
verdifulle metaller som råvare for nye produkter 



har Statens forurensningstilsyn (SFT) og Tollvesenet gjort noe med.  
  

 

Klif stopper ulovlig eksport av EE-avfall i 2010 



Materialgjenvinning av sjeldne jordarter kan    
være et supplement til gruvedrift  



URBAN MINING ER ET MEGET VIKTIG 
SUPPLEMENT TIL TRADISJONEL GRUVEDRIFT  

• Norge har et velfungerende retursystem for 
EE-avfall 

• Vi må blir flinkere til å ta ut ressursene i 
dette avfallet 

 



Selskapet Titech  i Asker og  SINTEF IKT utvikler 
utstyr for gjenvinning av sjeldne jordarter 



Kilde: Teknisk Ukeblad 

Gjenvinning av sjeldne jordarter ved bruk av røntgen  
teknologi  gjør det mulig å skille disse metallene fra avfall 



Gjenvunnede sjeldne jordartsmetaller 



BRUKSOMRÅDER FOR SJELDNE 
JORDARTSMETALLER 

• Oppladbare batterier i bl.a. elbiler og hybridbiler 
er også storforbrukere av sjeldne jordarter. Disse 
anvender et nickel-metall-hybrid-batteri hvor 
katoden er laget av hovedsakelig lantan. En Toyota 
Prius trenger 10 - 15 kg med lantan for batteriet 
og det elektriske drivsystemet. 

• Sammen med andre metaller benyttes cerium i 
eksoskatalysatorene i moderne biler for å redusere 
utslipp av skadelige gasser som CO og NO.  

 



SJELDNE JORDARTSMETALLER I EN ”PRIUS” 
Lantan, cerium, yttrium,  neodym, dysprosium, terbium, dysprosium 



URBAN MINING 

• Å sammenligne gjenvinning av EE-avfall med god 
gammeldags gruvedrift gir èn soleklar miljø- og 
klimaseierherre.  

• Derfor er det nødvendig å sette seg inn i begrepet 
urban mining – ikke bare for å se på hva som er 
best for klima og miljø – men hvorfor det er 
avgjørende for vår fremtidige utvikling å ta vare på 
ressursene som vi lever midt oppi. 

• Avfallsselskapene bør etablere samarbeid med 
metallurger og  kjemikere for å lære å få ut 
etterspurte råstoffene 


