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Tema for presentasjonen

• Regionalplan for massehåndtering på Jæren
• Bakgrunn og mål med planen

• Hovedprinsipper for bærekraftig massehåndtering

• Virkemidler (nettverk, felles forventinger, handlingsplan)

• Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse
• Egnet modell for sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasse

• Forberedelse til etablering av sentrale mottaksanlegg 





Ikke godt nok system for håndtering

Avfall og miljøgifter på avveie

Lav forutsigbarhet for næringen

Status – dagens situasjon 

Lange kjøreavstander - klimautslipp

Konflikt med naturområder/landbruk

Risiko for: 



Situasjonen i 2040, 
med dagens gjenvinningsgrad:

66 000 000 m3



66 mill m3 ?

× 3 × 25

66 000 000 m3



Hvorfor en Regional plan? 

• Bakgrunn i utfordringsbildet

• Regionale planer – felles løsninger på 
tvers av kommunegrensene

• Krav EU/EØS – 70% av alt bygge, rive- og 
graveavfall skal gjenvinnes



Hovedmål

Planen skal bidra til bærekraftig bruk og 
håndtering av overskuddsmasser på Jæren

-Arbeidsplasser og vekst i den sirkulære økonomien

-Økt etterspørsel for sekundære råvarer

-Langsiktig tilgang til sekundære og primære byggeråstoffer 
nær utbyggingsområdene



Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040

Mål: bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen

66 000 000 m3

Situasjonen på Jæren i 2040, med dagens 
grad av gjenbruk og gjenvinning

Overskuddsmasser = potensiell ressurs

Fra avfall til ressurs

Lineær økonomi

Sirkulær økonomi



Ressurspyramiden - prinsipper for arbeidet med massehåndtering 

Massebalanse

Massedisponeringsplan

Regler for tipp og utfylling

Mellomlagringsområder

Mottaksanlegg

Regler for deponering



Handlingsprogram



Mål for prosjektet:

Få fram en egnet selskapsmodell (privat, offentlig eller OPS) som kan 
danne grunnlag for etablering av sentralt mottak og mellomlager av 
overskuddsmasse fra bygg- og anleggsbransjen i byområdet på Nord‐ 
Jæren.

Modellen skulle være:

Økonomisk bærekraftig, sikre tilgang til en bredde av aktører, og 
bidra til god konkurransesituasjon

Medvirkning fra sentrale aktører

58 aktører invitert til å gi innspill, 5 fysiske møter, 7 skype-møter

Konklusjon

En OPS modell vil være den mest tids‐ og masseavsetningseffektive og 
minst kostbare forretnings-modellen for det offentlige for gjenbruk av 
masser på Nord‐Jæren. 

Klimasatsmidler: 250 000 kr
Type prosjekt: Forprosjekter for 
klimagassreduserende tiltak
Prosjektperiode: sep-des 2018 (4 mnd)
Konsulent: ReStone AS

Etablering av en egnet modell for sentralt mottaksanlegg for 
overskuddsmasse



Mål for prosjektet:

Ferdigstille nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale 
mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser 
fra bygg- og anleggsprosjekter kan etableres på Nord-Jæren

Klimasatsmidler: 2 850 000 kr
Type prosjekt: Hovedprosjekt for 
klimagassreduserende tiltak
Prosjektperiode: okt 2019 – des 2021
Status: Anskaffelse ferdig, leverandør 
skal velges

Forberedelse til etablering av sentrale mottaksanlegg for 
overskuddsmasser

Leveranser og sentrale arbeidsoppgaver

1. Utarbeide juridisk modell/ teoretisk grunnlag som ivaretar premisser 

2. Utarbeide egnede eierskaps- og driftsmodeller som sikrer premisser 
for bruk og drift av mottaksanlegget

3. Avklare areal for ett eller flere mottaksanlegg inkludert størrelse og 
lokalitet

4. Avklare planprosesser, inkludert behov for omregulering/regulering, 
konsekvensutredning og søknad etter forurensningsloven, og 
igangsette dette hvis mulig

5. Gjennomføre massebalanse- og markedsvurderinger 

6. Avklare mottaksanleggets hovedoppgaver og logistikk, inkludert 
vurdering av beste praksis og beste tilgjengelige teknologi

Premisser for mottaksanlegg:
• tilgjengelig for alle
• bidra til likere 

konkurransevilkår for 
massehåndtering i bransjen

• økonomisk bærekraftig
• sentral og hensiktsmessig 

lokalisering
• hovedoppgave skal være 

gjenbruk og gjenvinning (ikke 
deponi eller pukkverk)


