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Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen

Bestilling Regionrådet i Trondheimsregionen
Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering
regional utredning av områder for deponering av rene masser 18. desember 2020.
Del av vedtaket var at Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i
utbyggingsprosjekt i regionen, og om hvordan dette håndteres i de andre storbyregionene. I
tillegg ble daglig leder bedt om å komme tilbake med et forslag til et utvalg som sammen kan
komme med forslag til en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser.

Fått tildelt skjønnsmidler 2022: 600 000 kr

Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen
Hensikt:
A få mer bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekt i Trondheimsregionen
Behov for økt kunnskap om håndtering av masser og oversikt over virkemidler de forskjellige aktørene for å få en mer bærekraftig håndtering av masser

Resultat:
- Regionalt vedtak om mål, strategier og virkemidler for økt bærekraftig massehåndtering i
Trondheimsregionen, roller og ansvar
- Kunnskapsgrunnlag pågående arbeid med KPA Trondheim kommune og Stjørdal kommune;
KDP for grustak, steinbrudd og deponi i Melhus kommune

Avgrensning:
Fokus på håndtering av gravemasser fra utbygging (fortettingsprosjekter, boligområder, næringsareal,
skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, parkeringskjellere, ...)
Ikke store vegprosjekter eller annen teknisk infrastruktur

Utredninger
- Kartlegging dagens håndtering av masser
- type masser og mengder som håndteres i forskjellige typer prosjekt og på forskjellige steder
- andel gjenbruk i eget prosjekt, annet sted, levering til sorteringsanlegg, deponeres
- når i planprosessen tas tema massehåndtering opp, hvilke utredninger gjennomføres

- Utredning om muligheter og virkemidler for økt bærekraftig massehåndtering
- hvilke type masser kan brukes til hvilke type formål
- hvilke virkemidler må tas i bruk - roller og ansvar

- Logistikke forutsetninger
- sorteringsanlegg
- mellomlagring
- massehotell havn (når masser skal transporteres ut av regionen med båt)

Medvirkning
Tett dialog med næringslivet og forskningsinstitutter
referansegruppe næringslivet: MEF, NiT, EBA, RIF
referansegruppe forskning: SINTEF, NTNU, NMBU, NGU
Tematiske arbeidsmøter og seminarer
Involvering kommunene, fylkeskommunen, statsforvalteren
- prosjektgruppe: Trondheim, Melhus, Stjørdal
- arbeidsmøter
- seminarer
Deponigruppa Trondheim kommune utvidet med fylkeskommune og statsforvalteren:
Administrativt referansegruppe

Organisering prosjekt Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen

Styringsgruppe
Støttespillere TK:
Solvår Reiten
Anette Fenstad

Kommunedirektørene
TRR

Referansegruppe
Næring: MEF, NiT, EBA, RIF
Forskning: SINTEF,NTNU,NGU,NMBU

Dagens situasjon
Næringsaktører

Utredninger
sirkulærøkonomi
Konsulent
forskningsinstitutter

Prosjektgruppe
Prosjektleder IKAP, Trondheim,
Stjørdal, Melhus

Logistikk
massehåndtering
Prosjektgruppe

KPA
Trondheim
Marianne Langedal

Kartlegging dagens håndtering av masser
Spørsmål til utbyggere, entreprenører gravemasser, entreprenørene
deponi/masseuttak
Vi har startet med kommunale enheter i Trondheim kommune
Nå setter vi i gang intervjuer med næringslivet

Spørsmål
1. Hvilke typer prosjekter har dere der overskuddsmasser produseres?
2. Planleggingsfasen:
Når i planleggingsfasen tar dere opp tema massehåndtering?
(når tas ulike tema opp og hvordan følges det opp videre)
3. Hvilke krav stilles til håndtering av masser, f.eks. i anbudsprosess/kontrakt?
Og hvordan blir dette fulgt opp/dokumentert?
4. Hva overlates til entreprenørene mht. beslutninger, løsninger osv.?
5. Hvilke forskjeller er det i tilnærming til massehåndtering i
- a. byområder kontra utbygging i utkant av byen?
- b. store prosjekter kontra små prosjekter?
6. Hvordan samarbeider dere i kommunen når det gjelder gjenbruk av masser/ bruk av
masser i andre kommunale prosjekter (internt i enheten eller med andre enheter)?
7. Hvilke utfordringer ser dere for å få til økt gjenbruk av masser?
8. Hva kan dere bidra med for å få økt gjenbruk av masser?

MEF kartlegger
❖
❖
❖
❖

type og mengder masser i ulike utbyggingsprosjekt
andel som gjenbrukes i selve prosjektet
andel som gjenbrukes et annet sted
andel som leveres til deponi

Kartlegging 2020

Grønn sjøbasert massetransport i
sirkulærøkonomi
Pilotprosjekt med Forset Grus og Trondheim havn i spissen
Mål
❖
❖
❖

Radikal reduksjon av omfanget av massetransport gjennom Trondheims gater,
samtidig som transporten blir grønnere
Opptil 50 % gjenbruk av brukte masser
Kombinere dette med sjønærnæringsutvikling og deponi for etablering av
jordbruksland i distriktet

Overskuddsmasser
Trondheim - nytt
landbruksareal i Aure

Grønn sjøbasert massetransport - Massehotell på Nyhavna
Overskuddsmasser fra sentrale områder i Trondheim
- kvalitetskontroll og sortering i forskjellige fraksjoner

Offisiell åpnet av direktør næring, miljø og samferdsel
24 juni 2021

Fremdriftsplan bærekraftig massehåndtering

Orientering i
regionrådet
april 2022

Orientering i
regionrådet
desember 2021

medvirkningsseminar 1

Forankring
prosjektplan i
rådmannsforum
9. mars 2021

Rigge prosjekt, formulere
spørsmål til
Oppstart
næringsaktørene dagens
håndtering

Kartlegging dagens
håndtering masser
Samle inn eksisterende
kunnskap

september 2021 - januar 2022

Levering
rapport 1
kartlegging/
kunnskap

Regionrådet sender
på høring
sept/okt 2022

medvirkningsseminar 2

Levering
rapport 2
logistikk/
arealdimensjon

Utredninger
Muligheter bærekraftig massehåndtering
Logistikk/arealdimensjon

februar - april 2022

vedtak i
regionrådet
februar 2023

medvirkningsseminar 3

Levering
rapport 3
muligheter og
forutsetninger

Høringsutkast

Oppsummere innhentet
kunnskap, anbefaling
bærekraftig massehåndtering i
Trondheimsregionen

april - juni 2022

ekstern
høring

høring i
vedtak
kommunene i TRR

okt.-nov. nov. 2022 - februar 2023
2022
jan. 2023

