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For å utrede muligheten for lokal behandling av isolerglassruter på kommunale mottaksanlegg, er 

det utført et prøveprosjekt ved Remiks Miljøpark i Tromsø. Målsetningen med prosjektet har vært å 

få erfaring med behandling av vinduer, både med hensyn på praktisk gjennomføring, risiko for 

utslipp til miljøet, transportgevinst og kostnadseffektivitet.   

Prosjektet har omhandlet behandling av isolerglassruter produsert i tidsrommet 1975 – 1990. 

Demontering av rutene ble utført manuelt ved at rammene ble åpnet og glassene ble tatt ut. 

Avstandslisten med fugen ble fjernet, før kantene på glasset ble skåret av. Rent glass ble sortert ut 

og levert til gjenvinning, mens resten av vinduene ble håndtert som farlig avfall.   

Prosjektet har vist at behandling av isolerglassruter på kommunale avfallsmottak kan øke 

gjenvinningsgraden for avfall, ved gjenvinning av rent glass. Analysene i prosjektet indikerer 

imidlertid at rammene bør håndteres sammen med fugemassen, som farlig avfall.  

En annen erfaring fra prøveprosjektet er at lokal behandling av isolerglassruter innebærer en viss 

risiko for spredning av helse- og miljøfarlige stoffer, som ved det enkelte mottaksstedet vil være 

større enn risikoen knyttet til kun mottak, lagring og videretransport av vinduer. Risikoen kan 

reduseres til et aksepabelt nivå gjennom tilstrekkelig opplæring, samt prosedyrer og utstyr som 

motvirker forurensningsspredning.  
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Forord 

Isolerglassruter er en avfallstype som alle avfallsmottak tar imot i relativt store 
mengder. Mengdene er estimert å øke i kommende år og på tross av 
substitusjonsprinsippet har vært brukt for å erstatte miljøgiftene i fugene er alle 
isolerglassruter fortsatt klassifisert som farlig avfall. De skal dermed også følgelig 
håndteres deretter. 
 
Dette prosjektet ønsket å se nærmere på om det var potensialer i denne 

avfallstypen i forhold til å øke materialgjenvinningsgrad, redusere mengde til farlig 

avfallshåndtering og dermed også redusert transport og kostnader dersom deler av 

isolerglassrutene kunne håndteres på annen måte enn i dag.  

Prosjektet er utført av Multiconsult på vegne av Avfall Norge.  
 
 
Henrik Lystad 
Oslo 5. desember 2014  
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Sammendrag 

Mengden farlig avfall som blir levert til godkjente behandlingsanlegg har økt kraftig de siste 

ti årene. Farlig avfall som leveres inn til kommunale mottaksanlegg pakkes og sendes 

videre til godkjente behandlingsanlegg. Dette betyr at store mengder avfall daglig 

transporteres over lange avstander for å sikre riktig håndtering og sluttdisponering. I tillegg 

til store miljøutslipp ved transport av avfallet, er det knyttet betydelige kostnader til denne 

ordningen. For enkelte avfallsfraksjoner, for eksempel isolerglassruter, er det bare en liten 

del av avfallet som er karakterisert som farlig avfall.  

For å utrede muligheten for lokal behandling av isolerglassruter på kommunale 

mottaksanlegg, er det utført et prøveprosjekt ved Remiks Miljøpark i Tromsø. Prosjektet er 

finansiert og ledet av Avfall Norge, og er en del av Avfall Norges forsknings- og 

utviklingsprosjekt om kommunal behandling av enkelte typer farlig avfall. Målsetningen med 

prosjektet er å få erfaring med behandling av vinduer, både med hensyn på praktisk 

gjennomføring, risiko for utslipp til miljøet, transportgevinst og kostnadseffektivitet.   

Prosjektet omhandler behandling av isolerglassruter produsert i tidsrommet 1975 – 1990. 

Demontering av rutene ble utført manuelt ved at rammene ble åpnet og glassene ble tatt ut. 

Avstandslisten med fugen ble fjernet, før kantene på glasset ble skåret av. Rent glass ble 

sortert ut og levert til gjenvinning, mens resten av vinduene ble håndtert som farlig avfall.   

Prosjektet har vist at behandling av isolerglassruter på kommunale avfallsmottak kan øke 

gjenvinningsgraden for avfall, ved gjenvinning av rent glass. Analysene i prosjektet indikerer 

imidlertid at rammene bør håndteres sammen med fugemassen, som farlig avfall.  

En annen erfaring fra prøveprosjektet er at lokal behandling av isolerglassruter innebærer 

en viss risiko for spredning av helse- og miljøfarlige stoffer, som ved det enkelte 

mottaksstedet vil være større enn risikoen knyttet til kun mottak, lagring og videretransport 

av vinduer. Risikoen kan reduseres til et aksepabelt nivå gjennom tilstrekkelig opplæring, 

samt prosedyrer og utstyr som motvirker forurensningsspredning.  

Etablering og drift av behandlingsanlegg krever investering i blant annet egnede lokaler, 

nødvendig verneutsyr og verktøy, og ikke minst etablering av rutiner og opplæring av 

personell. I dag vil mengden isolerglassruter som leveres til de kommunale 

avfallsmottakene være for liten til at behandling på hvert mottak vil gi økonomisk gevinst. 

Det som kan være mer aktuelt, er større regionale behandlingsanlegg, som benyttes av 

flere avfallsmottak og som dermed får en større og jevnere tilførsel av vinduer til 

behandling.   

Lønnsomheten i å etablere regionale behandlingsanlegg vil i neste omgang avhenge av 

fremtidig håndtering av isolerglassruter. Hvis det i større grad gis tillatelse til knusing og 

komprimering av vinduene før transport til behandlingsanlegg, vil kostnadseffektiviteten for 

transporten øke.  Gevinsten ved gjenvinning av glasset vil da trolig ikke veie opp for 

kostnadene knyttet til lokal demontering av glass. En slik løsning antas kun å være aktuell 

dersom det generelle kravet fortsatt blir at vinduene stables på pall og transporteres 

komplette til mottaksanlegg. 

   



Avfall Norge-rapport 8-2014: Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak side 7/25 

 

1 Innledning 

Mengden farlig avfall som blir levert til godkjente behandlingsanlegg har økt kraftig 

de siste ti årene. Økningen skyldes blant annet mer farlig avfall fra olje- og 

gassvirksomhet, avløps – og renovasjonsvirksomheten og bygg- og 

anleggsvirksomheten. For bygg- og anleggsvirksomheten kan økning i mengden 

farlig avfall knyttes til et større fokus på håndtering av farlig avfall, samtidig som økt 

kunnskap om ulike stoffer har ført til at flere avfallsfraksjoner i dag er karakterisert 

som farlig avfall. Mengden farlig avfall med ukjent håndtering har også gått ned, 

noe som viser at flere tar korrekt håndtering av farlig avfall på alvor.  

Sentrale fraksjoner av farlig avfall innenfor bygg- og anleggssektoren omfatter 

isolerglassruter, isolasjonsmaterialer, gulvbelegg og maling.  

Farlig avfall som leveres inn til kommunale mottaksanlegg pakkes og sendes videre 

til godkjente behandlingsanlegg. Dette betyr at store mengder avfall daglig 

transporteres over lange avstander for å sikre riktig håndtering og sluttdisponering. 

I tillegg til store miljøutslipp ved transport av avfallet, er det knyttet betydelige 

kostnader til denne ordningen. For enkelte avfallsfraksjoner, for eksempel 

isolerglassruter, er det bare en liten del av avfallet som er karakterisert som farlig 

avfall. For å sikre at avfallet håndteres riktig, samt at behandlingen ikke forårsaker 

spredning av miljøgifter til omgivelsene, skal rutene leveres hele til godkjent 

behandlingsanlegg.   

For å utrede muligheten for lokal behandling av isolerglassruter på kommunale 

mottaksanlegg, er det utført et prøveprosjekt ved Remiks i Tromsø. Prosjektet er 

finansiert og ledet av Avfall Norge, og er en del av Avfall Norges forsknings- og 

utviklingsprosjekt om kommunal behandling av enkelte typer farlig avfall.   

Bakgrunnen for prosjektet er bransjens ønske om å se på muligheten for større 

grad av materialgjenvinning fra isolerglassruter, samt redusert transport og lavere 

kostnader knyttet til behandling av farlig avfall.  

Prosjektet er første del av et større prosjekt som også omfatter testbrenning av 

rammer fra isolerglassruter på ordinære forbrenningsanlegg. Det er foreløpig 

usikkert om del to av prosjektet vil bli gjennomført.  
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2 Bakgrunn 

2.1 Isolerglassruter 
Isolerglassruter kan inneholde ulike typer helse- og miljøskadelige stoffer i 

forseglingslimet mellom glassene, samt i gummilistene mellom glass og ramme. Iht. 

Miljødirektoratets faktaark M-29 2013, antas vinduer produsert i Norge i perioden 

1965-1975, samt importerte vinduer produsert i perioden 1965-1980, å inneholde 

PCB.  Disse skal derfor håndteres som farlig avfall. I senere tid er det også antydet 

at PCB kan ha vært brukt i utenlandske vinduer helt frem til midten av 1980-tallet.  

Isolerglassruter med PCB omfattes av en egen returordning, men etter utfasingen 

av PCB ble forseglingslimet tilsatt andre mykgjørere. I Miljødirektoratets faktaark er 

det angitt bruk av klorparafiner i vinduslim og gummilist, i hovedsak frem til midten 

av 1980-tallet, som gjør at også vinduer fra denne perioden skal håndteres som 

farlig avfall1. Iht. Norconsults rapport «Kartlegging av nyere fraksjoner farlig avfall i 

bygg», kan det være benyttet klorparafiner i isolerglassruter i perioden 1975-19902.  

Undersøkelser av helse- og miljøskadelige stoffer i isolerglassruter har vist at også 

nyere isolerglassruter inneholder stoffer som gjør at de skal karakteriseres som 

farlig avfall3,4. Ftalater kan være brukt i isolerglassruter fra slutten av 1980-tallet 

frem til 2003, mens vinduer produsert etter 2003 kan inneholde isocyanater4.  

Iht. retningslinjer fra Miljødirektoratet skal isolerglassruter som inneholder PCB og 

klorparafiner håndteres som farlig avfall. Det er ikke gitt retningslinjer for 

isolerglassruter produsert etter 1990, og håndtering av disse varierer derfor fra 

mottak til mottak.  Noen mottak disse rutene som ordinært avfall, mens andre 

håndterer dem som farlig avfall, blant annet basert på retningslinjer gitt i 

miljøsaneringsbeskrivelser for konkrete riveprosjekter.    

2.2 Håndtering av isolerglassruter 
 

2.2.1 Generelle retningslinjer 

Isolerglassruter skal generelt demonteres med karm, stables på paller og leveres 

hele til godkjent mottak. Rutene stables for å hindre at de knuses under transport. 

Transport fra avfallsmottak til godkjent forbrenningsanlegg skal også utføres med 

ruter stablet på paller.  

Denne metoden å håndtere rutene på sikrer at rutene ikke knuses ved demontering 

og transport, slik at det ikke forekommer spredning av helse- og miljøskadelige 

stoffer. 

Avvikende håndtering av isolerglassruter krever tillatelse fra Miljødirektoratet. 

Fylkesmennene kan også gi tillatelse, etter delegert myndighet fra Miljødirektoratet.  
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2.2.2 Behandlingsanlegg for isolerglassruter 

Det er i dag gitt tillatelse til behandling av isolerglassruter ved enkelte avfallsmottak. 

Blant annet har Norsk Gjenvinning i dag midlertidig tillatelse til mottak og 

behandling av isolerglassruter på Kongsvinger. Norsk Gjenvinning har nå søkt 

Miljødirektoratet om å flytte virksomheten til Øra i Fredrikstad, og har samtidig søkt 

om permanent tillatelse til behandling av isolerglassruter5. Håndteringen på dette 

anlegget omfatter kutting av glasset med glassmesterkniv, før det knuses med 

øksehammer og dermed separeres fra rammen. Rammen med fuge og 

ytterkantene av glasset leveres så til forbrenningsanlegg for farlig avfall. Iht. 

søknaden fra NG ble trerammer og karmer tidligere fjernet før sluttbehandling, men 

på grunn av hyppige registreringer av PCB og klorparafiner over grensen for farlig 

avfall også i rammene, behandles disse nå som farlig avfall. Behandlingen skal 

foregå innendørs, og det antas dermed ikke å være målbare utslipp til vann, luft 

eller grunn. Det er gjort undersøkelser som viser at svært lite fugemasse følger 

med glassfraksjonen, med denne metodikken.   

Bingsa Næring i Ålesund kommune har fått tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, etter delegert myndighet fra Miljødirektoratet, til et tidsbegrenset forsøk 

med behandling av klorparafinruter6. Tillatelsen omfatter 500 tonn vinduer, og 

forsøksperioden skal avsluttes innen 1. oktober 2015. Tillatelsen omfatter 

behandling av alle isolerglassruter produsert etter 1975, og alle ruter håndteres 

samlet. Glasset knuses maskinelt og fjernes, før ramme og fuge knuses med 

grovkvern. Glasset skal i første omgang deponeres, mens rammer og fuger leveres 

til behandlingsanlegg for farlig avfall. Ved å fjerne glasset, samt knuse 

gjenværende deler, vil transportbehovet bli betraktelig mindre og kostnadene ved 

levering av avfallet er beregnet redusert med mer enn 50 %.  

Remiks Miljøpark har søkt Fylkesmannen i Troms om tillatelse til knusing av 

isolerglassruter på mottaket istedenfor stabling av rutene på paller for transport. De 

har pr. dato ikke fått tilbakemelding fra Fylkesmannen på dette. Hvis tillatelsen gis, 

vil rutene kastes i en container og knuses mekanisk før de transporteres til godkjent 

forbrenningsanlegg. Knusingen omfatter komplette vinduer, med glass, ramme og 

karm, i motsetning til behandlingen hos Bingsa hvor glasset tas ut før knusing av 

karm og ramme. For mottakene vil dette være mer transportøkonomisk og mindre 

tidkrevende enn dagens ordning med stabling av ruter på paller. Det er ikke kjent 

om det er andre avfallsmottak som har fått godkjent en slik ordning, eller om det er 

gjort undersøkelser som ser på miljøaspektene ved denne håndteringen.  
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2.3 Innledende forsøk i 2012 
Remiks Husholdning i Tromsø utførte i 2012 et innledende forsøk med behandling 

av isolerglassruter på deres mottaksanlegg. Forsøket danner grunnlag for det 

utvidede prøveprosjektet. I 2012 ble i alt 23 isolerglassruter (827 kg) produsert 

mellom 1975 og 1990 demontert, og innhold av klorparafiner i fugene ble målt med 

XRF-pistol. Under forsøket ble det lagt vekt på å kartlegge metoder for demontering 

og testing av vinduene på en mest mulig effektiv måte.  

På bakgrunn av grenseverdien for farlig avfall for klorparafiner, samt typisk innhold 

av klor i klorparafiner, ble alle vinduer hvor konsentrasjon av klor ble målt til å være 

høyere enn 1 000 ppm klassifisert som farlig avfall, jf. kap. 3.4. I tillegg ble ruter 

hvor det ble målt bly over grensen for farlig avfall (2 500 ppm) håndtert som farlig 

avfall.  

I seks av rutene ble det målt innhold av klor over 1000 ppm, og konsentrasjonene 

varierte fra like over 1 000 ppm til ca. 120 000 ppm. Det ble også påvist bly over 

grensen for farlig avfall i alle vinduer med høye nivåer av klor (> 20 000 ppm), i et 

vindu med innhold av klor like over 1 000 ppm, samt i to vinduer hvor innholdet av 

klor ble målt til mindre enn 1 000 ppm.  

Konsentrasjonene av klor på innsiden av rammene ble også målt, og det ble her 

påvist nivåer av klor over 1 000 ppm i fem rammer. Nivåene av bly var lave i alle 

rammene. 

Etter demontering og testing ble de 827 kg avfall sortert i følgende fraksjoner;  

 79 kg ble klassifisert som farlig avfall 

 291 kg ble klassifisert som rent glass 

 529 kg ble klassifisert som ordinært avfall 
 

På bakgrunn av dette innledende forsøket så Remiks at de både kunne ha 

økonomisk gevinst av behandling av rutene på mottaket, samtidig som en stor del 

av avfallet kunne leveres til mottak i regionen, slik at den totale transportlengden 

minket betraktelig.  

Det ble ikke gjort vurderinger av spredningsrisiko i forbindelse med dette forsøket.  
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3 Informasjon om prosjektet  

3.1 Mål for prosjektet 
Det utvidede prøveprosjektet ble satt i gang på bakgrunn av et ønske om å finne en 

mer miljø- og kostnadseffektiv behandlingsmåte for denne avfallstypen, enn å 

sende komplette isolerglassruter til destruksjon.  

Tanken er at lokal behandling av isolerglassruter vil bidra til økt gjenvinningsgrad 

av avfall, samtidig som løsningen er mer transportøkonomisk enn dagens løsning, 

og vil kunne gi en økonomisk gevinst til de kommunale mottakene.  

Dagens ordning med stabling av hele vinduer på paller sikrer liten risiko for 

spredning av helse- og miljøskadelige stoffer fra vinduene, men er lite 

transporteffektiv og gir store mengder farlig avfall. I tillegg er dette en svært 

tidkrevende prosess for avfallsmottakene. Lokal behandling av vinduene vil kunne 

føre til større risiko for spredning av uønskede stoffer til miljøet, og en del av 

prosjektet går derfor ut på å vurdere om denne økte risikoen er innenfor et 

akseptabelt nivå eller ikke. 

Målsetningen med prosjektet er å få erfaring med behandling av vinduer, både med 

hensyn på praktisk gjennomføring, risiko for utslipp til miljøet, transportgevinst og 

kostnadseffektivitet. På bakgrunn av erfaringene skal det vurderes om behandling 

av isolerglassruter på kommunale anlegg er noe Avfall Norge kan anbefale sine 

medlemmer å søke tillatelse om.  

3.2 Tillatelse til gjennomføring av prosjektet 
Tillatelse til gjennomføring av fase 1 i prosjektet ble gitt av Fylkesmannen i Troms, 

etter delegert myndighet fra Miljødirektoratet, i brev datert 15. januar 2014. 

Tillatelsen er gitt i vedlegg 1.  

3.3  Omfang og behandlingsmetode 
Prosjektet omhandler konkret behandling av isolerglassruter produsert i tidsrommet 

1975 – 1990, det vil si i perioden hvor det ble benyttet klorparafiner i 

lim/fugemassen2. Isolerglassrutene er samlet inn på Remiks Miljøpark i løpet av 

våren 2014.   

Behandlingen av isolerglassrutene innbefatter en metode hvor glassene med 

avstandsskinne og tetningslist separeres fra ramme og karm, før fugemassen 

skjæres ut og ytterkantene av glasset (med rester av fugemasse) kuttes av. Det 

rene glasset sorteres i en egen fraksjon til gjenvinning, mens fugemassen, glass 

med fugemasse, og rammen håndteres som farlig avfall. Nærmere beskrivelse er 

gitt i kap. 5.3.  

Deteksjon av eventuelt innhold av klorparafiner er utført indirekte ved analyse av 

klor med XRF-pistol, før avfallet pakkes og transporteres til godkjent 

behandlingsanlegg.  

Prosjektet omfatter også utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse mot ytre 

miljø, samt risikoanalyse knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). 
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3.4 Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer 
Målet med prosjektet er som nevnt tidligere å øke gjenvinningsgraden av 

isolerglassruter, samt å minimere transportbehovet. Isolerglassruter fra perioden 

1975-1990, som inneholder fugemasse/lim med klorparafiner over grenseverdien 

for farlig avfall, skal i sin helhet håndteres som farlig avfall. I utgangspunktet 

baserte prosjektet seg på denne retningslinjen fra Miljødirektoratet, med den 

konklusjonen at ruter fra denne perioden som ikke inneholdt klorparafiner kunne 

håndteres som ordinært avfall. Det samme gjaldt ruter produsert etter 1990. 

Kjemiske analyser av fuger utgjør en stor kostnad og i mindre prosjekter kan det 

være lønnsomt å håndtere vinduene som farlig avfall istedenfor å utføre kjemiske 

analyser. Dette gjelder spesielt hvis det er flere typer vinduer med ulike produsenter 

og produksjonsår.  

I stedet for kjemiske analyser ble det i dette prosjektet valgt å bruke XRF-pistol for 

undersøkelse av klorparafiner i rutene. XRF-pistolen kan ikke måle klorparafiner 

direkte, men måler innhold av klor i prøven. Klor ble derfor benyttet som en 

indikator på innhold av klorparafiner i isolerglassrutene. Høyt innhold av klor i en 

fuge kan også indikere innhold av andre stoffer enn klorparafiner (for eksempel 

PCB og PVC), men ruter hvor det ble målt høyt innhold av klor ble uansett håndtert 

som farlig avfall og målemetoden ble derfor ansett å være tilstrekkelig til formålet. 

Grenseverdien for når innhold av klorparafiner definerer avfallet som farlig avfall er 

2 500 ppm. Typisk innhold av klor i klorparafiner er mellom 40-70 %. På bakgrunn 

av dette ble det vurdert at fuger i isolerglassruter som inneholder over 1 000 ppm 

klor sannsynligvis inneholder klorparafiner over grensen for farlig avfall.   

Som nevnt tidligere kan fugene i isolerglassruter inneholde andre stoffer enn PCB 

og klorparafiner i konsentrasjoner som gjør at de skal klassifiseres som farlig avfall. 

Det er blant annet påvist ftalater og isocyanider over grenseverdien for farlig avfall i 

isolerglassruter. Ftalater og isocyanider vil ikke gi utslag ved bruk av XRF-pistolen, 

og dette har ført til at isolerglassrutene ikke kan «friskmeldes» ved bruk av pistolen.  

All fugemasse fra vinduene er i dette forsøket, uavhengig av måleresultat oppnådd 

med XRF-pistolen, håndtert som farlig avfall. Målingene er dermed kun benyttet 

som indikasjon på omfanget av klorparafinholdige isolerglassruter i denne 

tidsperioden. Samtidig kan målingene gi en indikasjon på hvor stor andel av 

rammene som må klassifiseres som farlig avfall, etter fjerning av fugemassen. 

XRF-målingene gir også informasjon om nivået av andre stoffer i fugene, blant 

annet bly og sink.  

På bakgrunn av resultatene fra det innledende forsøket, samt erfaring fra Norsk 

Gjenvinning sitt behandlingsanlegg5, er alle rammer også håndtert som farlig avfall, 

uavhengig av måleresultat. I denne fasen av prosjektet er det derfor kun utsortert 

rent glass som har gitt en reduksjon av fraksjonen levert som farlig avfall.  
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4 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.1 Risikoanalyse helse og arbeidsmiljø 
Remiks Husholdning AS har i samarbeid med Frisk bedriftshelsetjeneste utarbeidet 

en risikovurdering for behandling av isolerglassruter på sitt avfallsmottak. 

Risikovurderingen er i hovedsak knyttet til helse og arbeidsmiljø, men det er også 

inkludert én hendelse knyttet til ytre miljø. 

Komplett analyse med benyttet risikokategorier og risikomatriser er gitt i vedlegg 2.  

Risikoanalysen knyttet til helse og arbeidsmiljø påpeker flere hendelser med behov 

for forebyggende tiltak. Tiltakene omfatter nødvendig verneutstyr, tilpasset 

arbeidsverktøy og arbeidssted, samt opplæring av utførende personell.  

4.2 Risikoanalyse ytre miljø 
Styringsgruppa for prosjektet har gjennomført en risikoanalyse av prosjektet basert 

på ytre miljø. Denne er gitt i vedlegg 3.  

Risikoanalysen viser at behandling av isolerglassruter på mottak gir en større risiko 

for spredning av miljøgifter enn dagens ordning, men at behandlingen kan utføres 

med forsvarlig risiko så fremt foreslåtte tiltak gjennomføres.  

Det er spesielt viktig med kvalitet, god planlegging og opplæring i alle faser, både 

knyttet til mottakskontroll, lagring, registrering, intern transport, behandling og 

sluttdisponering av avfallet. I tillegg skal all behandling og lagring av farlig avfall 

foregå innendørs med arbeidssted og utstyr tilpasset arbeidsoperasjonene. Det 

skal være klare rutiner for sortering av avfall, og tilstrekkelig merking av alt avfall 

både før, under og etter behandling.  

5 Gjennomføring av prosjektet 

5.1 Prosjektperiode 
Prosjektet ble utført hos Remiks Husholdning i løpet av 3 uker i juni 2014. Den 

praktiske gjennomføringen med demontering og måling ble utført av innleid 

personell fra Jobzone Norge AS. Informasjon og opplæring knyttet til håndtering av 

rutene, samt bruk av XRF-pistol, ble gitt i forkant av Morten Bangås fra Remiks.  

5.2 Verneutstyr 
Demontering av rutene ble utført på et oppbygd bord av paller. Det ble benyttet 

enkelt verktøy som glassmesterkniv, tapetkniv, hammer, brekkjern, meisel og 

skrujern.  

Alle som var involvert i håndtering av rutene hadde personlig verneutstyr som 

vernesko, arbeidsklær, vernebriller og kuttsikre hansker.  

5.3 Demontering og måling 
Før demontering ble produsent og produksjonsår på avstandskinna notert på 

måleskjema for prosjektet. Alt arbeid med vinduene ble utført manuelt.  
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Demontering av rutene ble utført ved at rammene ble åpnet og glassene ble tatt ut. 

Avstandslisten med fugen ble så skåret ut og lagt i avfallsbeholder for farlig avfall. 

Ved hjelp av en glassmesterkniv ble glassene kuttet ca. 3 cm inn fra fugen før 

ytterkanten av glasset med fugen ble knekt av. Glasset med fugen ble kastet 

sammen med avstandskinna og fugemassen. Det rene glasset ble kastet i en egen 

avfallsbeholder til gjenvinning. Rammene ble stablet sammen og ble senere levert 

til behandlingsanlegg for farlig avfall.  

Det ble utført målinger med XRF-pistol på utsiden av karmen, på selve fugen og på 

innsiden av ramma. Målenummer ble registrert på måleskjema.  

Prosjektet ble utført innendørs i en lagerhall med tett dekke.   
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Figur 1 Isolerglassrute før demontering 

 

Figur 2 Trelistene tas av for å få tilgang til 
glasset 

 

Figur 3 Glassene med avstandsskinne og 
fuge tas ut 

 

Figur 4 Avstandsskinna med fugen skjæres 
ut 

 

Figur 5 XRF-måling av fugemassen 

 

Figur 6 Ytterkanten av glasset med rester av 
fugemassene er knekt av 

Bilder som viser håndtering av rutene er gitt i Figur 1 - Figur 6 
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5.4  Resultater 
5.4.1 Innledning 

I dette kapitlet presenteres noen av dataene fra registrering og måling av 

isolerglassruter i prosjektet. Det er en stor mengde data som er samlet inn, men 

bearbeiding og presentasjon av disse har ikke vært et av hovedmålene i prosjektet. 

Det er også knyttet stor usikkerhet til målingene utført med XRF-pistol, både på 

grunn av at målingene har vært utført av personer med liten kompetanse på bruk 

av slikt utstyr, samtidig som det er utført mange målinger over kort tid (med kort 

måletid), og flere av målingene har blitt registrert med «fail» uten at det er tatt nye 

målinger.  

På tross av usikkerhet i målingene anses datagrunnlaget som helhet å gi 

interessant informasjon om innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i rutene. Noen 

av de viktigste hovedpunktene presenteres derfor i denne rapporten.  

5.4.2 Registreringer 

Totalt 176 vinduer ble demontert i prosjektet. Vinduene var datert fra 1971 til 2005, i 

tillegg til noen vinduer hvor det ikke ble funnet årstall. Figur 7 viser oversikt over 

antall vinduer fordelt på ulike produksjonsår.  

 

Figur 7 Oversikt over antall vinduer fordelt på produksjonsår 

5.4.3 Veiedata 

Veiedata fra prosjektet er vist i Tabell 1. Ved å sortere ut det rene glasset fra rutene 

er det oppnådd en vektbesparelse på 36 %.  

0

5

10

15

20

25

Total

1971
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1996
2002
2004
2005
ukjent

ÅrstallCount of Antall ruter



Avfall Norge-rapport 8-2014: Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak side 17/25 

Tabell 1 Veiedata fra demontering av ruter 

Fraksjon: Vekt (kg): Sorteringsgrad (%): 

Total vekt (176 vinduer) 5 953  

Pakninger 1 310 22 

Rammer 2 480 42 

Rent glass 2 163 36 

 

5.4.4 Måling av helse- og miljøskadelige stoffer 

Klor (Cl) 

Av de 176 vinduene ble det målt nivå av klor over 1 000 ppm i 71 pakninger. Det 

ble også registrert nivå av klor over 1 000 ppm i en stor andel av rammene og 

karmene. Som Tabell 2 viser, er nivåene av klor likevel en del høyere i pakningene 

enn i rammene. 45 av pakningene inneholder nivå av klor over 100 000 ppm. Høye 

nivåer av klor ble i hovedsak målt i ruter produsert mellom 1976 og 1981. Én av 

pakningene med nivå over 20 000 ppm var produsert i 1988, mens tre av rammene 

med nivå over 1 000 ppm var produsert i 1982, -85 og -86. Rutene var produsert av 

både utenlandske og norske produsenter.   

Tabell 2 Oversikt over antall målinger med høyt innhold av klor 

Del av rute Cl >1 000 ppm Cl >20 000 ppm Cl >100 000 ppm 

Karm 28 5 2 

Ramme 76 2 2 

Pakning 71 60 45 

 

Figur 8 - Figur 10 viser antall pakninger med ulike nivåer av klor fordelt på 

produksjonsår.  
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Figur 8 Oversikt over antall pakninger med nivå av klor over 1 000 ppm fordelt på 
produksjonsår 
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Figur 9 Oversikt over antall pakninger med nivå av klor over 20 000 ppm fordelt på 
produksjonsår 

 

 

Figur 10 Oversikt over antall pakninger med nivå av klor over 100 000 ppm fordelt på 
produksjonsår 
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Bly (Pb) 

Det ble registrert nivå av bly over grensen for farlig avfall (2 500 ppm) i pakninger i 

57 vinduer. Det ble ikke målt bly over grensen for farlig avfall i noen av karmene 

eller rammene. I Tabell 2 er antall vinduer med registrert innhold av bly over 

grensen for farlig avfall sammenstilt med produksjonsår. Som tabellen viser er det 

bare påvist høye nivåer av bly i vinduer produsert mellom 1976 og 1981, samt i 

udaterte vinduer.  

 

Figur 11 Oversikt over antall pakninger med blyinnhold over grensen for farlig avfall fordelt på 
produksjonsår.  

Sink (Zn) 

Det ble påvist sink over grensen for farlig avfall (25 000 ppm) i pakninger i 7 

vinduer. Det ble ikke påvist sink over grensen for farlig avfall i noen av karmene 

eller rammene. Alle pakningene som inneholdt store mengder sink hadde lave 

nivåer av klor og bly, med unntak av én av pakningene som inneholdt 1 487 ppm 

klor. Nivåene av sink varierte fra ca. 43 000 ppm til ca. 473 000 ppm. Seks av 

rutene var fra begynnelsen av 80-tallet, mens den siste ruta var fra 2005.  

En oversikt over antall vinduer med nivå av sink over grensen for farlig avfall er vist 

i Figur 12. 
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Figur 12 Oversikt over antall ruter med nivå av sink over grensen for farlig avfall fordelt på 
produksjonsår 

5.4.5 Kommentarer til resultatene 

Høye nivåer av klor er i hovedsak registrert i vinduer produsert fra 1976-1981. 

Hovedandelen av rutene var importerte, og høyt innhold av klor kan derfor i stor 

grad også skyldes bruk av PCB og ikke klorparafiner. Noen av vinduene var 

produsert av norske produsenter og det er på bakgrunn av målingene gjort her ikke 

mulig å si om innholdet av klor stammer fra PCB eller klorparafiner. Det ble 

registrert nivå av klor over 1 000 ppm i 5 vinduer produsert etter 1981, noe som kan 

tyde på at prosentandelen av vinduer med klorparafiner og PCB i denne perioden 

er relativt lav.  

Det er påvist høye nivåer av klor i en stor andel av rammene, og disse bør derfor 

generelt også håndteres som farlig avfall.  

Resultatene i dette forsøket viser samme trend som det innledende forsøket i 2012, 

med nivåer av bly over grensen for farlig avfall i flere vinduer. Høye nivåer av bly er 

registrert i de pakningene som også hadde høye nivåer av klor. Det gjøres 

oppmerksom på at resultatene er noe usikre, da det var problemer med 

blymålingene underveis i prosjektet.  

Målinger utført med XRF-pistol har en høy usikkerhet. Resultatene er avhengig av 

hvor det måles, hvor lang måletid som benyttes og matriksen det måles på. 

Resultatene fra målingene bør derfor ikke sees på som absolutte verdier, og kan 

ikke erstatte kjemiske analyser. Målingene viser likevel noen trender som er 

interessante, samtidig som nivåene (høyt eller lavt) kan anses å være korrekte.  
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5.5 Praktiske erfaringer fra prosjektet 
De viktigste erfaringene fra prosjektet er knyttet til den praktiske utførelsen. 

Nedenfor gis en oversikt over de viktigste erfaringene som ble gjort underveis: 

5.5.1 Opplæring og rutiner 

Behandling av rutene ble utført av innleid personell som fikk opplæring i forkant av 

prosjektstart. Utførelsen viste hvor viktig det er med tilstrekkelig oppæring av 

personell, ikke bare med hensyn på den praktiske delen, men også mhp. 

forståelsen av hvilke materialer som håndteres. Utførende personell må ha god 

kjennskap til hvilke tiltak som skal utføres både for å hindre spredning, men også 

med hensyn på helserisiko, samtidig som det er viktig at de vet hvorfor og dermed 

har forståelse for risikoen knyttet til utførelsen.    

Gjennomføringen av prosjektet har også vist at det vil være en stor fordel med fast 

personell som utfører behandlingen, og at dette er noe som gjøres jevnlig. Med fast 

personell, som kjenner metoden og retningslinjer for håndteringen godt, vil risikoen 

for personlige feil underveis minimeres.   

Før prosjektet startet ble det utført en ROS-analyse hvor det ble beskrevet flere 

tiltak som måtte gjennomføres for at risikoen for spredning skulle være akseptabel. 

Erfaring fra prosjektet viser at det er nødvendig med tett oppfølging for å sikre at 

nødvendige tiltak blir innført, slik at risikoen for spredning av miljøskadelige stoffer 

er på et akseptabelt nivå.   

5.5.2 Praktisk gjennomføring 

Vinduene ble åpnet og fugene tatt ut. Dette medførte direkte håndtering av selve 

fugene. Fugene med avstandsskinne ble fjernet med kniv, og det var da lett for at 

fugene ble fliset opp, og biter falt ned mellom pallene og på gulvet. Rutiner for 

fortløpende opprydding er derfor svært viktig. Ved knusing av glasset direkte uten 

åpning av rammene er risikoen for spredning mindre, da fugene ikke blir direkte 

eksponert og håndtert.  

Ved manuell håndtering vil det være store sjanser for feilhåndtering av avfall. 

Prosjektet har vist at klare rutiner for håndtering, og godt merkede avfallsbeholdere, 

er viktig. Det må også være klare rutiner og prosedyrer for kontroll av sortert avfall, 

samt retningslinjer for hvordan feilsortert avfall skal håndteres.  

All behandling må foregå innendørs på tett dekke for å hindre spredning til ytre 

miljø.  

For å kunne utføre behandling av ruter forsvarlig må det være opparbeidet en egen 

tilpasset arbeidsplass med nødvendig verktøy og verneutstyr.  
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5.6 Vurderinger 
5.6.1 Økonomi 

Drivkraften bak et eventuelt lokalt behandlingsanlegg for farlig avfall er økonomisk 

gevinst. Om behandling av avfall er økonomisk gunstig avhenger av flere faktorer, 

blant annet: 

 Kostnader knyttet til levering av farlig avfall uten behandling. 

 Hvordan vil vinduene håndteres i fremtiden? 

 Kostnadene for drift av behandlingsanlegg med personell. 

 Er det andre behandlingsmetoder som er mer kostnadseffektive? 

 Transportavstander – til behandlingsanlegg og til mottak for 
glassgjenvinning. 

 Er det sannsynlig at en større del av avfallet kan håndteres som ordinært 
avfall? Hva kreves i så fall av målinger/analyser og kontroll? 

 Mengden av det farlige avfallet som mottas. 
 

De fleste kommunale mottak har i dag for lite eget volum til at det vil lønne seg å 

drive egen behandling av isolerglassruter. Skal et behandlingsanlegg drives 

forsvarlig, vil det være nødvendig med en del investeringer, samtidig som 

behandling av avfallet bør utføres jevnlig slik at prosedyrer og rutiner er godt 

innarbeidet. Istedenfor behandling på flere kommunale mottak, kan det derfor være 

mer aktuelt med etablering av et mindre antall regionale mottak.  Da kan volumet bli 

tilstrekkelig i forhold til lønnsomhet, samtidig som behandlingen gjøres forsvarlig ut 

fra miljømessige hensyn.  

En annen viktig faktor er transportavstand til sluttbehandling, både for det farlige 

avfallet og for materialer til gjenvinning. Hvis alle fraksjonene etter behandling må 

fraktes over like lange avstander som før behandlingen, vil lønnsomheten bli liten. 

Mulighetene for lokale nedstrømsløsninger er derfor viktig.   

Hvis det i fremtiden åpnes for at isolerglassrutene ikke må stables på pall og 

leveres hele til mottak, men for eksempel kan knuses og komprimeres før transport, 

vil kostnadene for de lokale mottakene gå ned.  Det må antas at annen lokal 

behandling (demontering og sortering) da vil være mindre aktuelt.  

5.6.2 Miljøhensyn  

Risikoen for spredning av helse- og miljøskadelige stoffer vil være høyere ved lokal 

behandling av vinduer enn ved dagens ordning. Lokal behandling kan likevel 

utføres miljømessig forsvarlig, men det krever både investeringer i utstyr, lokaler og 

personell, samt at spredningsrisikoen må tas på alvor.  

Dette prøveprosjektet ble utført ved åpning av alle vinduer, og fugene ble skåret ut 

før hvert av glassene ble kuttet. Denne metoden anses å føre til unødig risiko for 

spredning, samtidig som det ikke gir noen nevneverdig gevinst i forhold til 

transporteffektivitet eller gjenvinningsgrad. I eventuelle fremtidige 

behandlingsanlegg vil det anbefales at glassene kuttes og fjernes uten at rammene 

åpnes. Resultatene fra dette prosjektet, samt tidligere resultater fra Norsk 

Gjenvinning5 viser at en stor del av rammene også er klassifisert som farlig avfall, 

og den mest hensiktsmessige håndteringen vil da være å håndtere rammer og 
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fuger sammen. Dette vil gi redusert risiko for spredning i forhold til behandlingen 

utført i dette prosjektet, samtidig som det gjør håndteringen enklere og dermed 

også reduserer risiko og eksponering for utførende personell.  

Erfaringer fra Norsk Gjenvinning sitt behandlingsanlegg viser at det selv ved kutting 

av glassene uten åpning av rammene foregår en spredning, og nødvendige 

forebyggende tiltak må derfor være på plass også ved slik behandling.  

Ved eventuell etablering av behandlingsanlegg anbefales det at det utarbeides 

miljøoppfølgingsprogram for å kartlegge eventuell spredning av miljøgifter.  

Det gjøres oppmerksom på at risiko for forbrenningsanlegg og sluttmottakere av 

farlig avfall ikke er vurdert i dette prosjektet. Det vil derfor være en forutsetning av 

risikoen for nedstrømsløsningene også er akseptabel, da forbrenningsanleggene vil 

motta et mer konsentrert farlig avfall enn tidligere. Dette kan igjen få betydning for 

forbrenningsprosessene, og deres krav til utslipp.  

 

6 Konklusjon 

Prosjektet har vist at behandling av isolerglassruter på kommunale avfallsmottak 

kan øke gjenvinningsgraden for avfall, ved at rent glass tas ut og sendes til 

gjenvinning. I forhold til målsetningen er det likevel en mindre del av avfallet som 

kan gjenvinnes, siden rammene generelt sett også må håndteres som farlig avfall. 

Behandling av rutene gir dermed også en begrenset transportøkonomisk gevinst, 

da rammer og fuger skal transporteres til behandlingsanlegg for farlig avfall, mens 

glasset transporteres til nærmeste mottaker for gjenvinning.  

Risikoen for spredning ved lokal behandling av vinduene er vesentlig større enn 

ved dagens ordning med stabling og transport av hele vinduer. Risikoen er da i 

hovedsak knyttet til feildisponering av avfall, ved at rester av fugemasse følger med 

rene fraksjoner. Spesielt vil åpning av vinduene og uttak av fugemassen gi risiko for 

spredning, både ved håndtering av fugene direkte, men også ved større risiko for 

feil håndtering/disponering av fugemassen. Det anbefales derfor kun behandling 

ved fjerning av glasset manuelt, uten åpning av rammene, og at rammer og 

fugemasse håndteres som farlig avfall. Selv om det anses å være økt risiko for 

spredning ved lokal behandling, vil risikoen kunne være akseptabel ved tilstrekkelig 

opplæring og innføring av spredningsreduserende tiltak.  

Etablering og drift av behandlingsanlegg krever investering i blant annet egnede 

lokaler, nødvendig verneutsyr og verktøy, og ikke minst etablering av rutiner og 

opplæring av personell. I dag vil mengden isolerglassruter som leveres til de 

kommunale avfallsmottakene være for liten til at behandling på hvert mottak vil gi 

økonomisk gevinst. Det som kan være mer aktuelt, er større regionale 

behandlingsanlegg, som benyttes av flere avfallsmottak og som dermed får en 

større og jevnere tilførsel av vinduer til behandling.   

Lønnsomheten i å etablere regionale behandlingsanlegg vil i neste omgang 

avhenge av fremtidig håndtering av isolerglassruter. Hvis det i større grad gis 
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tillatelse til knusing og komprimering av vinduene før transport til 

behandlingsanlegg, vil kostnadseffektiviteten for transporten øke.  Gevinsten ved 

gjenvinning av glasset vil da trolig ikke veie opp for kostnadene knyttet til lokal 

demontering av glass. En slik løsning antas kun å være aktuell dersom det 

generelle kravet fortsatt blir at vinduene stables på pall og transporteres komplette 

til mottaksanlegg. 

7 Sluttkommentar 

Den delen av prosjektet som nå er utført skulle i utgangspunktet danne grunnlag for 

planlagt testbrenning av innsamlede rammer i en prosjektfase 2. Testbrenning 

forutsetter tillatelse fra Miljødirektoratet, jf. Avfallsforskriftens §11-6.  

Miljødirektoratet har signalisert at det allerede er utført et betydelig antall 

testbrenninger, og at de derfor ikke anser det som relevant å utrede dette 

ytterligere. Fase 2 av prosjektet er derfor foreløpig lagt på is.   
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