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Om prosjektet

Bestilling

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering

regional utredning av områder for deponering av rene masser 18. desember 2020. Som del av

vedtaket var at Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i

utbyggingsprosjekt i regionen, og 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.

Hensikt

Hensikten med prosjektet er å få fart i omstilling til en mer bærekraftig massehåndtering i

utbyggingsprosjekt i Trondheimsregionen ved å samordne strategier for massehåndtering i

utbyggingsprosjekt i medlemskommunene.

Gjennom et godt samarbeid mellom kommunene, privat næringsliv og forskningsinstitutter, skal vi få

til omstilling til en mer bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekt i Trondheimsregionen. Alle

skal dra i samme retning og spille på lag.

Dette prosjektet er en start på omstillingsprosessen til en bærekraftig massehåndtering i

Trondheimsregionen. Det er behov for videre arbeid med kunnskapsinnhenting, veiledning og

samarbeid.

Fra fokus på deponering til bærekraftig massehåndtering

Ressurspyramide: Rogaland fylkeskommune, Berit Sømme

Avgrensning

Prosjektet har fokus på håndtering av gravemasser fra utbygging av prosjekter med boliger, næring

og  offentlige tjenester, både i form av fortettingsprosjekter, små og store boligområder,

næringsareal, skoler, barnehager, helse- og velferdssentre og parkeringskjellere. I slike

utbyggingsprosjekter produseres store mengder overskuddsmasser hvert eneste år, som per dagens

dato i all hovedsak leveres til deponier i regionen.

3



Tematikken og strategiene er imidlertid like relevant for prosjekter innenfor vei, vann og avløp.

Oppfølging av prosjektet bør skje i all utbygging i Trondheimsregionen.

Organisering

○ Prosjektleder: prosjektleder IKAP

○ Styringsgruppe: Kommunedirektørforum i Trondheimsregionen. Her er både

kommunaldirektørene, fylkesdirektøren i Trøndelag og daglig leder i Trondheimsregionen

representert.

○ Prosjektgruppe: rådgivere fra Trondheim kommune, Stjørdal kommune og Melhus kommune

○ Referansegruppe næring: NiT, MEF, EBA og RIF

○ Referansegruppe forskning: NTNU, NGU, SINTEF, NMBU (SFI earthresQue)

Medvirkning

○ Det har blitt avholdt et politisk seminar med representanter fra ulike partier i Trondheim

kommune.

○ Det har blitt avholdt dialogmøte med utbyggere, plankonsulenter og entreprenører.

○ Det er gjennomført intervjuer med ulike enheter og avdelinger i Trondheim kommune som er

aktører i kommunale utbyggingsprosjekter.

○ Det er gjennomført intervjuer og seminarer med byggherrer, plankonsulenter og entreprenører.

○ Det er arrangert tematiske arbeidsmøter med rådgivere fra  kommunene, Trøndelag

fylkeskommune og Statsforvalteren.

Resultat

○ Likelydende vedtak i kommunene i Trondheimsregionen om mål, strategier for økt bærekraftig

massehåndtering i Trondheimsregionen.

○ Tydeliggjøring av roller og ansvar av de ulike aktørene i utbyggingsprosesser.

○ Levering av kunnskap til kommunene underveis i prosjektet, slik at tematikken allerede kan bli

tatt inn i pågående planprosesser i kommunene, særlig arbeidet med rullering av

kommuneplanens arealdel.

○ Vedtak om oppfølging i kommunene og videre arbeid i Trondheimsregionen.

Forslag til Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen er et omforent forslag med tilslutning

fra referansegruppe næring og Kommunedirektørforum i Trondheimsregionen.

Høring av forslag til Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen

Foreliggende forslag til Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen er sendt på høring til

kommunene i Trondheimsregionen, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Høringsfrist er 1. mai 2023.
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Det som kom fram i prosjektet

Fakta på bordet - data om mengder overskuddsmasser og andel gjenbruk

I Trondheimsregionen har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) siden 2012 kartlagt mengder

masser som deponier kan ta imot årlig i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik. I 2020 og 2022 har

MEF i tillegg kartlagt hvor store mengder rene overskuddsmasser har blitt levert til deponier i

kommunene i Trondheimsregionen, mengder overskuddsmasser som ble gjenbrukt i eget prosjekt

eller solgt til markedet for gjenbruk, og mengder som ble brukt til jordforbedring.

MEF har kartlagt et årlig behov for deponering av rene masser i regionen, med dagens håndtering av

masser, på 2-2,5 million m3. Dette er inklusiv vegutbygging. Andelen av overskuddsmasser som

deponeres årlig på grunn av bolig-, næringsutbygging, skoler, barnehager osv. (ikke vegutbygging)

anslås å være 1,7 mill m3/år.

Andel gjenbruk av overskuddsmasser som er levert til deponi ligger mellom 15 % og 20 %. I tillegg blir

rundt 50.000 m3 brukt til jordforbedring årlig.

Figur: Kartlegging overskuddsmasser 2020 (MEF)

Det mangler mer detaljert kunnskap om massehåndtering i utbyggingsprosjekter i dag. Det er ingen

rapporteringskrav om hvor store mengder overskuddsmasser som  produseres i ulike

utbyggingsprosjekter og på ulike steder i Trondheimsregionen, hvor stor andel av

overskuddsmassene som gjenbrukes, hvor og til hva.

Datainnsamling

I ulike faser av utbyggingsprosjekter samles det inn kunnskap om eksisterende masser i området. Fra

svært grovmaskede grunnboringer i startfasen for å vurdere stabilitet av undergrunnen, til mer

finmaskede grunnundersøkelser i prosjekteringsfasen.

For å få innsikt i stabiliteten i et område, gjennomføres det i hvert utbyggingsprosjekt grunnboringer.

Hvor det bores må rapporteres til den nasjonale grunnboringsdatabasen NADAG1. Minimumskrav til

geografisk informasjon er koordinator for borehullene eller prosjektområdet. Data som leveres til

NADAG varierer fra fulle datasett på GeoSuite-format til kun minimumskravet om punkt for borehull

eller omriss av prosjektområde, med og uten lenke til geotekniske rapport eller annen

dokumentasjon.

1NGU NADAG

5

https://www.ngu.no/emne/nadag


Opplysninger om type masser på ulike dybder blir per dagens dato ikke systematisk lagt inn i den

nasjonale grunnboringsdatabasen.

Som første skritt i å få økt innsikt i type masser og forurensningsgrad på ulike steder og ulike dybder

bør det stilles krav om innhold og format i rapportering til NADAG, på lik linje som ved rapportering

til for eksempel Naturbasen eller Askeladden.

Krav til antall grunnboringer er egentlig for å få et godt nok bilde om type masser i et område, men

det gjennomføres også innledende undersøkelser. Her kan det være større fokus på

massehåndtering. Det bør samles inn tilstrekkelig kunnskap om type masser og forurensningsgrad på

ulike steder innenfor et planområde. Dette er vesentlig kunnskap for å bidra til bærekraftig

massehåndtering på reguleringsplannivå.

Kunnskap og fakta om massehåndtering blir mer og mer konkret og presist i løpet av

utbyggingsprosesser. Ved å systematisk samle inn fakta om massehåndtering knyttet til

reguleringsplaner og byggesøknader, kan vi få innsikt i status for bærekraftig massehåndtering i

Trondheimsregionen og følge utviklingen over tid.
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Håndtering av masser i utbyggingsprosesser

Alle aktører i prosjektet er enige i at masser og byggematerialer bør sees på som en ressurs, og ikke

som avfall. Ressurspyramiden skal legges til grunn, med fokus på:

1. Begrense mengder overskuddsmasser

2. Ombruk av masser

3. Gjenbruk av masser etter bearbeiding

Ressurspyramiden

(Rogaland fylkeskommune, Berit Sømme)

For å hente ut potensialet for bærekraftig håndtering av masser i utbyggingsprosesser er det viktig at

tematikken står på agendaen helt fra initiativ til gjennomføring.

Massehåndtering er ikke godt innarbeidet i utbyggingsprosesser i dag. Som oftest kommer tema

massehåndtering på bordet helt på slutten, når anbudskonkurransen lyses ut. Bestillingen er i de

fleste tilfellene at overskuddsmasser skal leveres til godkjent deponi.

Entreprenørene forsøker å finne løsninger for å få økt gjenbruk av overskuddsmasser, men siden

innspillet kommer svært sent i prosessen, blir løsningene ikke nødvendigvis optimale eller

bærekraftig. Om massehåndtering tas opp som et tema helt fra initiativfasen til utbyggingen, kan det

i hver fase gjøres utredninger og foreslås tiltak. Dermed er det mye mer sannsynlig at mulighetene

for en bærekraftig massehåndtering blir identifisert og fulgt opp i utbyggingsprosessen.

Ambisjonsnivået for massehåndtering i et utbyggingsprosjekt bør defineres i en tidlig fase og

konkretiseres underveis i de ulike fasene. Allerede i initiativfase, dvs. før beslutningen om et område

foreslås utviklet er fattet, kan det gjennomføres kartlegginger og vurderinger som er relevante for

bærekraftig massehåndtering. Detaljeringsgrad av kartlegginger, utredninger og tiltak vil bli mer og
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mer konkret i løpet av prosessen. Ved avslutning av en fase i utbyggingsprosesser bør stafettpinnen

bringes videre til neste fase, ved å beskrive videre kartleggings- og utredningsbehov og hvilke tiltak

som må konkretiseres. Rapportering mht. klima har i dag fokus på transport og gjenbruk av

byggematerialer. Massehåndtering bør bli en del av klimaregnskapet for utbyggingsprosjekter.

Det bør sikres en sammenheng mellom planutforming, massehåndteringsplan, utbygging og

rapportering.

Plassering av bebyggelse, infrastruktur og terrengtilpasning, samt mengder masser som graves opp,

er eksempler på hvordan planutforming kan bidra til en bærekraftig  massehåndtering.

Det etterspørres tydelige forventninger og krav fra kommunene til reguleringsarbeid og

dokumentasjonskrav ifm byggetillatelser, gjerne samordnet mellom kommunene. I oppstartsmøte

må massehåndtering være tema og det bør avklares utredningsbehov, tema og detaljeringsgrad som

skal tas opp i en massehåndteringsplan som skal utarbeides som del av komplett planforslag. I

byggesaken kan tiltakene detaljeres og beskrivelsen av massehåndtering innenfor og utenfor

prosjektet kan være mer konkret.

Utarbeidelse av en massehåndteringsplan ved reguleringsplaner er noe nytt. Det kan med fordel

lages en felles mal for massehåndteringsplan i reguleringsplaner, som tar hensyn til at

detaljeringsgrad kan tilpasses omfang av reguleringsplanen.

Å sette massehåndtering i system vil gi økt potensiale for bærekraftig massehåndtering . Det gir også

mulighet for å samle inn data i ulike faser av utbyggingsprosjekter, som både er relevant for selve

prosjektet og som kunnskap for framtidige utbyggingsprosjekter. Data om massehåndtering i

utbyggingsprosjekter og innsikt i utvikling over tid til en mer bærekraftig massehåndtering, vil gi et

godt grunnlag for beregning av framtidig behov for areal til deponi i Trondheimsregionen.

Utbyggingsprosess - fra initiativ til utbygging og rapportering

8



Forskjell mellom by/tettsted og landsbygda

Hvor det bygges og størrelse på prosjektet påvirker muligheter for bærekraftig massehåndtering og

hvilke løsninger som kan velges.

Arealeffektivitet versus unngå å grave

Mest effektive tiltak er å begrense mengder gravemasser. Sentralt i by- og tettstedsområder er dette

utfordrende der det som oftest stilles krav om parkeringskjellere for å sikre arealeffektiv utbygging,

trafikksikre og attraktive uterom. Ved større planområder og i utkanten av by- og tettsteder kan

behovet for anlegg av grønnstruktur gi økt mulighetsrom for å tilpasse planutforming som begrenser

mengder gravemasser og gir økt gjenbruk av masser i eget prosjekt (massebalanse).

Størrelse på planområdet

Ved fortettingsprosjekter i eksisterende by- og tettsteder er det ofte trangt på tomten. Her er det

sjelden plass til mellomlagring av gravemasser på egen tomt. Transformasjonsprosjekter er som

oftest litt større, noe som gjør at det er muligheter for håndtering av masser innenfor eget

planområde, eventuelt på areal til framtidige byggetrinn.

Også ved mindre vegutbygginger eller vann- og avløpsprosjekter i eksisterende by- og tettsteder er

det i mange tilfeller begrenset med areal innenfor tiltaksområdet for å mellomlagre masser. Her er

det potensiale for økt gjenbruk av masser i eget prosjekt ved å utvide tiltaksområdet litt, med

dedikert areal til mellomlagring av gravemasser.

Bilde: Trangt på byggeplass i eksisterende byer og tettsteder

Omgivelsene

Utenfor eksisterende by- og tettsteder er det ofte enklere å finne løsninger for mellomlagring av

masser i tilknytning til tiltaksområdet, både når det bygges bygninger og ved veg-, vann- og

avløpsprosjekter,  men også her skal det gjøres vurderinger om grunnforhold og konsekvenser for

miljø og samfunn.
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I tettbebygde strøk er det mange naboer som det skal tas hensyn til, noe som kan innebære høy

konfliktgrad. Løsninger for mellomlagring bør ta hensyn til naboene. Begrensning av mengder masser

som graves opp og mengder masser som skal transporteres ut av området, har positiv effekt for

omgivelsene.

Type masser

Det er forskjell i type masser i ulike deler av Trondheimsregionen. I Melhus og Stjørdal er det for

eksempel ofte mer sand og drenerende grus, som egner seg godt til gjenbruk. I Trondheim er det

mye leire, en del myrmasser og forurensede masser i eksisterende byområder, som er mer krevende

å gjenbruke på en bærekraftig måte.

For å få til mer gjenbruk av leire og myrmasser er det behov for økt kunnskap, som blant annet kan

hentes fra andre land som Finland, Danmark og Sverige. Bærekraftig gjenbruk av lett forurensede

masser (tilstandsklasse 2) bør forskes nærmere på. Næringsaktørene foreslår at masser med

tilstandsklasse 2 under visse forutsetninger bør kunne gjenbrukes i noen forhåndsavklarte områder i

byområdet. Dette er mange utfordringer ved en slik løsning og i strid med forurensningsforskriften, som

sikrer at miljøgifter tas ut av sirkulasjon når det graves opp forurensede masser. Forurensningsloven § 32

må i så fall endres. En mer nærliggende løsning for økt gjenbruk av eksempelvis byjordmasser er vasking

av masser. På denne måten kan egnede masser gjenbrukes som rene istedenfor å flytte på forurensede

masser. Det forventes at flere avfallsselskaper vil komme med mobile vaskeløsninger som gir mulighet for

vasking innenfor eget utbyggingsområde og dermed vil reduserer transport.

Også innenfor et planområde kan det være ulike type masser og dermed masser med ulik potensiale

for gjenbruk. Gjennom planutforming kan muligheter for gjenbruk av masser påvirkes. Masser skal

helst gjenbrukes innenfor eget planområde, uten at de må kjøres bort først. Ikke alle masser egner

seg for gjenbruk. Noen masser som kan gjenbrukes bør behandles for eksempelvis miljøgifter først og

sorteres i ulike fraksjoner før gjenbruk.

"Riktig type masser til riktig formål"2

Basert på mineralstatistikken forbruker hver nordmann i gjennomsnitt ca. 13 tonn mineralske

byggeråstoffer hvert år. Det er viktig å sikre markedet tilgang til masser og vi må være varsomme

med bruk av naturressursene. Det er sløsing med ressurser å benytte høykvalitets masser til

eksempelvis drenering rundt grunnmur og kjellervegger dersom overskuddsmasser kan brukes i

stedet. Samtidig er det viktig at kvalitet og levetid er vurdert. Det er avgjørende at overskuddsmasser

benyttes i forhold til hvilken kvalitet de har og hvilke krav til ulike bruksformål de oppfyller. Dette er

det behov for økt kunnskap om.

Hvilke masser kan gjenbrukes til hvilket formål er viktig å få økt kunnskap om.

I Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset3 (Miljødirektoratet m.fl.)

er det flere anbefalinger knyttet til gjennomgang og nærmere avklaringer om ulike regelverk som hindrer

økt gjenbruk av overskuddsmasser på en bærekraftig måte. For å få til bærekraftig massehåndtering i

Trondheimsregionen er det avgjørende at Staten følger opp disse anbefalingene raskt.

3 Miljødirektoratet, Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset

2 SINTEF. Sirkulær masseforvaltning - massestrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen.
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Sorteringsanlegg og areal til mellomlagring

For å få til økt gjenbruk av masser er det behov for areal til mellomlagring og sorteringsanlegg.

Dersom masser gjenbrukes i eget prosjekt eller et prosjekt i direkte nærhet, er det en fordel å ha

tilgang til mellomlagring i kort avstand for å redusere transporten. For mellomlagring av masser over

lengre tid, eller der det er behov for bearbeiding før gjenbruk, må massene leveres til

sorteringsanlegg i regionen.

Areal til mellomlagring

For å begrense transportavstander kan det avsettes areal til mellomlagring på selve byggeplassen

eller i kort avstand fra byggeplassen. Ved utbyggingsprosjekter utenfor by- og tettsteder, og i

prosjekter med små mengder overskuddsmasser, er det enklere å finne areal og å få alle tillatelser på

plass. Ved utbyggingsprosjekter i eksisterende by- og tettstedsområder er dette mer krevende. Det

fins imidlertid eksempler hvor deler av et utbyggingsområde avsettes til mellomlagring. Dette

forutsetter at planområdet er av en viss størrelse og at utbygging skjer over tid, slik at det er plass til

mellomlagring.

Overskytende jord- og steinmasser fra utbygging ansees som næringsavfall. Regler for håndtering av

slike masser er forankret i Forurensningsloven4. Per dags dato kan areal til mellomlagring kun brukes

til overskuddsmasser fra selve utbyggingsprosjektet innenfor samme tiltaksområdet. Hvis massene

mellomlagres utenfor tiltaksområdet, må det være en egen tillatelse fra Statsforvalteren for slik

mellomlagring. For å få til økt gjenbruk av masser, er det avgjørende at overskuddsmasser kan

gjenbrukes andre steder. Når det er flere prosjekter innenfor en viss radius, kan det med fordel settes

av areal til felles mellomlagring i området. Et slikt anlegg bør driftes av en uavhengig aktør og være

tilgjengelig for alle utbyggere innenfor et definert område. Det er flere utfordringer som må løses ved

en slik felles mellomlagring, men det er et viktig grep for å få til økt gjenbruk av masser og samtidig

begrense transport. Utfordringene gjelder både organiseringen, belastning for omgivelsene, og

forholdet til regelverket.

For å vurdere konsekvenser for miljø og samfunn og for å stille krav til bl.a. utforming, drift og

tidsperioden, bør et område for mellomlagring reguleres som midlertidig bygge- og anleggsområde

etter plan- og bygningsloven. I november 2022 publiserte Kommunal- og

Moderniseringsdepartementet en spesifikasjon om teknisk framstilling og bruk av

bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde, f.eks til rigg og midlertidig

massedeponering5.

Før utfordringene knyttet til et felles anlegg for mellomlagring i et område er løst, kan det startes

med enkle løsninger for mellomlagring.

5KDD (2022). Spesifikasjon for midlertidig bygge- og anleggsområde

4 Miljødirektoratet (2018). M-1243|2018
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Bilde: mellomlagring i utbygging av Leangenbukta og VGS Leangen i Trondheim

Sorteringsanlegg i regionen

I de fleste tilfellene er det ukjent i hvilket prosjekt overskuddsmasser skal gjenbrukes, eller det er

behov for bearbeiding av masser før de kan gjenbrukes. I slike tilfeller er det behov for tilgang til et

sorteringsanlegg. Anleggene bør ligge i kort avstand fra by-/tettsteder, med korte forbindelser til det

regionale hovedvegnettet. Det er en fordel når tungtransporten fordeles over flere transportruter. Da

blir ikke den totale belastningen konsentrert på en strekning. I tillegg gir en god geografisk fordeling

mulighet for kortere transportavstander fra de ulike utbyggingsprosjekter i Trondheimsregionen.

Det er en fordel når sorteringsanlegget kombineres med masseuttak, slik at masser til og fra et

område kan kjøres i samme lastebil. Dette begrenser antall turer og dermed belastningen på

strekningen og samlet transport av masser.

Sorteringsanlegg bør være tilgjengelig for alle, for å unngå at alle entreprenører etablerer sitt eget

sorteringsanlegg.

Bilder: sorteringsanlegg i Trondheim og Orkland
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Dersom overskuddsmasser skal gjenbrukes utenfor regionen og i nærheten av en kai, kan

overskuddsmassene transporteres med båt. Da er behovet for et sorteringsanlegg i direkte

tilknytning til en kai i nærheten av utbyggingsområder, en premiss. I Trondheim pågår et pilotprosjekt

med grønn bulkterminal6 (massehotell) på Nyhavna. Hensikten er å transportere overskuddsmasser

fra utbygging i sentrale områder i Trondheim som returlast med båt. Massene som leveres til grønn

bulkterminal sorteres. Massene som kan brukes lokalt kan transporteres tilbake, mens de øvrige

massene kan transporteres ut av byen på skipene og benyttes til andre formål andre steder.

Bilde: Grønn bulkterminal (massehotell) Nyhavna

Samordning i tid

Når overskuddsmasser skal gjenbrukes i et annet prosjekt må overskuddsmassene være tilgjengelige

på tidspunktet det er behov for dem på det andre stedet. Ideelt sett kjøres massene direkte til

prosjektet de skal gjenbrukes. Det finnes allerede noen eksempler i Trondheimsregionen hvor

fremdriften i et utbyggingsprosjekt er blitt litt utsatt for å sikre at overskuddsmassene kan kjøres

direkte til gjenbruk i et annet prosjekt. For å få dette til må det være fleksibilitet i kontrakten til å

justere litt i fremdriften, uten at sluttdato for ferdigstilling flyttes på. En slags Finn.no for

overskuddsmasser, hvor både tilbud og etterspørsel registreres, skulle være et svært nyttig verktøy

for å få økt gjenbruk mellom prosjekter, og dermed også potensiale for redusert transport. Det finnes

allerede et slikt verktøy på markedet. Det testes ut av blant annet Rogaland fylkeskommune. Bærum

ressursbank har igangsatt utvikling av et lignende verktøy, men med mer omfattende

funksjonaliteter. Som et av tiltakene for en mer sirkulær økonomi har Stortinget bedt regjeringen å

legge til rette for etablering av en digital markedsplass for overskuddsmasser, etter modell fra Bærum

ressursbank7.

7 Stortinget. (2023). Dokument 8:254 S (2021-2022), Innst. 124 S (2022-2023). Vedtak 455.

6 Forset/Trondheim havn, pilotprosjekt grønn bulkterminal
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Roller og ansvar

Byggherrer

Byggherrer har mulighet å spare tid, penger og ressurser ved å tenke massehåndtering tidlig i

prosjekter. Samtidig er det en mulighet til å redusere forbruk av nye råstoffer, tungtransport og

CO2-utslipp. Byggherrer kan gjennom krav i kontrakter med konsulenter og entreprenører bidra til økt

bærekraftig massehåndtering.

Plankonsulenter og øvrige rådgivere

Rådgivere har mulighet å bidra til økt fokus på gjenbruk av masser hos både byggherrer og

entreprenører, og dermed skape miljøgevinster og bedre økonomi i utbyggingsprosjekter. Uavhengig

på hvilket tidspunkt i prosessen rådgiveren involveres, så bør rådgiveren bidra til å skape oversikt

over mulige løsninger for gjenvinning lokalt.

Entreprenører

Entreprenører har mulighet til å foreslå konkrete løsninger for bærekraftig massehåndtering, både i

tilbudet og seinere i prosessen. Dette kan redusere kostnader og ressurser. Men entreprenører

involveres ofte først seint i prosessen. Vanligvis er anbudsmaterialet ‘stramt’ beskrevet, som gjør det

utfordrende å tenke massehåndtering i tilbudsfasen. Det mangler insentiver i anbudsmaterialet til å

foreslå bærekraftige løsninger for massehåndtering.

Næringsorganisasjonene som representerer utbyggere, konsulenter og entreprenører

Næringsorganisasjonene kan ta en aktiv rolle i  samarbeidsorgan og videre oppfølging for å få fart i

omstillingen til en bærekraftig massehåndtering.

Offentlige myndigheter

Det offentlige er pådriver for omstilling til bærekraftig massehåndtering ved at de stiller krav i egne

utbyggingsprosjekter og til plan- og byggesøknader etter Plan- og Bygningsloven.  Det offentlige har i

tillegg en veiledningsrolle.
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Hvordan få til en mer bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen

Kartlegging av dagens håndtering av masser i utbyggingsprosjekter har avdekket stor mangel på

kunnskap og kompetanse om bærekraftig massehåndtering, både i kommunene og i næringslivet.

Tematikken er ikke godt innarbeidet i utbyggingsprosesser. Omstillingen til en bærekraftig

massehåndtering viser seg å være en omfattende prosess. Det viktigste er å starte med er at alle

aktører, både offentlige og private, drar i samme retning.

Dette prosjektet er en start på omstillingsprosessen til en bærekraftig massehåndtering i

Trondheimsregionen. Det er behov for videre arbeid med kunnskapsinnhenting, veiledning og

samarbeid.

Som første trinn i omstillingsprosessen vedtas følgende i Trondheimsregionen-regionrådet.

➔ Utbyggingsprosess

● Ressurspyramiden skal legges til grunn i all utbygging i Trondheimsregionen. Masser

skal håndteres som en ressurs, ikke som avfall.

● Kommunene i Trondheimsregionen skal gå foran i omstillingen til en bærekraftig

massehåndtering i utbyggingsprosjekter.

● I kommunenes egne utbyggingsprosjekter skal tema massehåndtering stå på

agendaen helt fra initiativ til utbygging og ved levering av klimaregnskap.

● Kommunene skal ta inn bestemmelser om massehåndtering i kommuneplanens

arealdel og stille krav om massehåndteringsplan ved utarbeidelse av (nye)

reguleringsplaner. Detaljeringsgrad av massehåndteringsplanen skal tilpasses de

enkelte planene.

➔ Areal

● Sorteringsanlegg

○ Kommunene bør sette av areal til sorteringsanlegg. Anleggene lokaliseres

fortrinnsvis strategisk i forhold til de største utbyggingsområder i

Trondheimsregionen og i tilknytning til områder med masseuttak.

○ Sorteringsanlegg bør være tilgjengelig for alle, slik at nærmeste anlegg med

kapasitet kan velges.

● Mellomlagring

○ Der det er mulig skal det sikres areal til mellomlagring innenfor et prosjekt.

○ Når det er for lite areal innenfor selve tiltaksområdet, bør det vurderes å

utvide slik at det er plass til mellomlagring av gravemasser.

○ Ved prosjekter som bygges ut trinnvis, skal det vurderes å regulere areal i

fremtidige byggetrinn til mellomlagring av gravemasser.

➔ Regelendringer nasjonalt nivå

● Staten oppfordres til å få fart i oppfølging av “Tverrsektorielt prosjekt om disponering

av jord og stein som ikke er forurenset”.

● Staten oppfordres til å åpne for uttesting av bærekraftige løsninger for gjenbruk av

lett forurensede overskuddsmasser tilstandsklasse 2.

Trondheim kommune anbefales å melde seg som pilotkommune, dersom det åpnes

for uttesting.
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➔ Tilgang til data

● Utvikle rutiner for systematisk innsamling av fakta om massehåndtering knyttet til

reguleringsplaner og byggesøknader, slik at vi får innsikt i status for bærekraftig

massehåndtering i Trondheimsregionen og kan følge utviklingen over tid.

● Staten bør vurdere å stille minimumskrav til opplysninger som skal leveres fra

grunnboringer til den nasjonale databasen NADAG.

➔ Dialog

● Alle aktører som har en rolle i utbygging i Trondheimsregionen må spille på lag. Det

skal fortsettes med tett dialog mellom næringsaktørene og kommunene i

Trondheimsregionen.

● For å sikre smidige planprosesser skal det fortsettes med god dialog med
Statsforvalteren.
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Oppfølging

Prosjektet er en første skritt i omstillingen til en bærekraftig håndtering av masser i

utbyggingsprosjekter i Trondheimsregionen. Både kommunene og privat næringsliv må ta ansvar for

oppfølging av vedtaket i alle utbyggingsprosjekter i Trondheimsregionen.

Oppfølging i kommunene i Trondheimsregionen

- Kommunene skal følge opp strategiene i alle utbyggingsprosjekter i kommunen, både som

byggherre av egne utbyggingsprosjekter og som planmyndighet.

Oppfølging i Trondheim kommune

- Trondheim kommune oppfordres til å utrede nærmere hvordan tilgjengelig areal til

mellomlagring kan brukes av andre utbyggingsprosjekter i nærområdet. Et slikt anlegg bør

driftes av en uavhengig aktør.

- I samarbeid med de øvrige storbyene få fortgang i nødvendig endring av regelverk.

- Trondheim kommune oppfordres å ta initiativ til å bli pilotkommune for å finne bærekraftige

løsninger for gjenbruk av lett forurensede masser tilstandsklasse 2.

Videre arbeid i Trondheimsregionen - IKAP

- Ved neste rullering av IKAP skal mål og strategiene om bærekraftig massehåndtering tas inn.

- Etablere en samarbeidsarena mellom kommunene, næringslivet og forskningsinstitutter frem

til 2025, med en fast struktur for dialog. Hensikt er å sikre framdrift i omstillingen til en

bærekraftig massehåndtering i utbygging i Trondheimsregionen.

- Opprette Trøndelag ressursbank etter modell  fra Bærum ressursbank.

- Samle inn data om massehåndtering i utbyggingsprosjekter i Trondheimsregionen.

- Utvikle mal for massehåndteringsplan i reguleringsplaner i samarbeid de øvrige byregionene.

- Fortsette med kunnskapsinnhenting og formidling.
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