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AGENDA

• Hva er egentlig jordens metaller ?

• Trender for jern- og metallavfall   

• Praktisk eksempel på ombruk av Li-ion batterier



HVA ER EGENTLIG 

JORDENS METALLER?

STORE NORSKE LEKSIKON

Grunnstoffenes periodesystem



I  VÅR PRAKTISKE 

GJENVINNINGSVERDEN…

JERN OG METALL TIL GJENVINNING

JERN OG 

STÅLSKRAP

METALLER

(ikke jernholdige)



JERN OG STÅLSKRAP

• Jern av ulike kvaliteter

• Stål er en jernlegering med < 2 % karbon og er verdens desidert 

mest brukte metall

• Mottak, sortering, klipping, brenning

• «Kompleks» og miljøsanerte, kasserte kjøretøy går til Stenas 

shredderanlegg i Skien

• I Norge skjer omsmelting primært hos Celsa i Mo i Rana

• Jern og stål kan gjenvinnes et uendelig antall ganger

• Produksjon fra stålskrap sparer (vs. primærproduksjon):

• 58 % av CO2-utslippene og 72 % av energien    

• Over 600 millioner tonn resirkulert stålskrap ble benyttet i 

produksjon av nytt stål på verdensbasis i 2017 



METALLER (IKKE JERNHOLDIGE)

• Bl.a. Kobber, aluminium, gull, bly, sink, magnesium, sjeldne jordartsmetaller m.m. 

• Mottak, sortering, klipping, pressing m.v.

• Stena sender bl.a. kobber til Nordox i Oslo og aluminium til Stena Aluminium i Sverige 

for omsmelting 

• Metaller kan gjenvinnes et uendelig antall ganger

• Produksjon basert på gjenvunnet råvare sparer (vs. primærproduksjon):

• Aluminium: 92 % av CO2-utslippene og 95 % av energien 

• Kobber: 65 % av CO2-utslippene og 85 % av energien 

• Ca. 5 millioner tonn Al ble gjenvunnet i Europa i 2017 



SJELDNE

JORDARTSMETALLER 

(SJELDNE JORDARTER) 

• 17 grunnstoffer som alle er metaller

• Man trodde lenge at alle disse fantes i små mengder 

i naturen (derav navnet). Det stemmer for noen av 

dem, men flere av dem opptrer i større mengder 

enn flere av våre vanligste metaller. 

• Finnes bl.a. i all elektronikk, batterier, biler, 

sparepærer, f lymotorer, katalysatorer, vindkraftverk, 

mobiltelefoner, harddisker, TV- og dataskjermer



PÅVISTE MINERALRESSURSER I VERDEN



PÅVISTE MINERALRESSURSER I VERDEN

Europa bruker ca. 20% av 

verdens metall- og mineralressurser, 

men produserer bare ca. 5% selv.



STENA NORDIC 

RECYCLING CENTER
30 %

ØKT MATERIALGJENVINNING

95 %
AV HVER BIL BLIR GJENVUNNET



TRENDER FOR JERN- OG METALLAVFALL

• Avfallet blir mer og mer sammensatt. 

Økte krav til foredling av materialer krever større investeringer i anlegg, teknologi og forskning.  

• Skjerpet regelverk og lovgivning (nasjonalt og internasjonalt) for avhending, transport og gjenvinning 

stiller strengere krav til avfallsbesitter og gjenvinningsbransjen.

• Jern- og metallavfall er råvarer til industrien. 

Kravene til kvalitetssikring og leveranser øker.



VERDENS

BEFOLKNING



EKSEMPEL «LI-ION BATTERIER»

Prognose for mengder satt på markedet [GWh/år]



EKSEMPEL «LI-ION BATTERIER»

Prognose for mengder kasserte batterier [tonn/år]

Kilde:



EKSEMPEL PÅ OMBRUK AV BATTERIER 

Stena – Volvo Buss – Stena Fastigheter



16

https://www.youtube.com/watch?v=3898Qv52cVA


TAKK !


