Vrakbåter – fra miljøutfordring til ressurs
Pål Hernes, prosjektleder No Waste!
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Mål

I dag

Utfordringen - vrakbåter
• Et globalt miljøproblem
• Økende antall fritidsbåter
• Dumping
• Deponi

• Nye regelverk kommer i EU, arbeider med
forbud mot deponi
• Plast er en verdifull ressurs i sirkulær
økonomien
• ca. 22.000 tonn i Norge i 2030 (båter)
+ Vindmøller, subsea konstruksjoner, o.l.

EU har arbeidet lenge med utfordringen

“If we look back at the history of GRP recycling it could be seen to
be a list of good intentions which came to nought, or very little.”
LinseT, Testing and experimental engineering laboratory, Italy – former R&D lab with Benetti shipyard

EU har arbeidet lenge med utfordringen

ELV og ELB, EU direktiv, End of Life Vehicles (ELV) er operativt
End of Life Boats utredes (ELB)
Vil gjøre de som bygger båter ansvarlige for miljøpåvirkning og
gjenbruk på samme måte som de som bygger kjøretøy.
Fremdriften hemmes av kompleksiteten i større båter pga
kostnader forbundet med dekomponering (over ca. 22 fot).

EU tilnærming, fra IMO rapporten

Teknologi for destruksjon eller gjenvinning
• Brenne, «energigjenvinning»: Gir energi + farlige gasser + aske til deponi. Dyrt å
levere til forbrenning, f.eks. Klemetsrud tar NOK 1800-2000 pr. tonn, og kan kun
brenne materiale som ikke inneholder farlige stoffer. Inneholder «for mye glass»
som gir aske og avsetninger, kun ca. 30% energi
• Kverne/gjenbruk: Lovende men ikke utviklet metode, kverne til gitte størrelser for
ny støp/gjenbruk (gir gjerne tykkere strukturer for å sikre styrke)
• Kverne til flak: Spesialtilfelle for innblåsing i sementovn, 30% gir energi til
prosessen, 70% av materialet gjenbrukes i sementen
• Pyrolyse: Vurderes foreløpig som for dyrt, gir energi + faststoff som er vanskelig å
anvende på nytt
• Kjemisk og/eller termisk materialseparering, også komplisert og dyrt, og reduserer
styrken i glassfiber. Kan lønne seg ved høyt innhold av karbonfiber

IMO rapport
Emissions from FRP boat burning (accepting that there will not be a
universal FRP in boat production (see section 2.1)) contain numerous
organic compounds noted on the Hazardous Air Pollutants (HAP) list (EPA).
Consideration of example compounds produced from FRP combustion
emissions (found on EPA website) shows acute (short term) effects ranging
from:
• Central nervous system dysfunction and narcosis e.g. toluene;
• Eye, skin and respiratory tract irritation (short term exposure) e.g.
benzene;
• Eye, nose, throat irritation and gastrointestinal effects e.g. xylene
compounds;
• Eye and skin irritation, toxic effects on liver, kidneys, central and peripheral
nervous systems e.g. biphenyl;
• Haemolytic anaemia, liver and neurological damage e.g. naphthalene.
Note. Appropriate caution should be applied to assess air levels in relation to toxic effects.
Lemieux, Lutes & Santoianni (2004) commented that fibreglass produced “fairly prodigious
amounts of VOCs” (volatile organic compounds) and data in their paper showed fibreglass burning being
consistently in the top two for example toxic compound emissions.

Konseptutvikling, prosjekt
gjenvinning av vrakbåter
Miljø og samfunnsnytte
• Kommersiell gjenvinning av plastbåter
gjennomføres ikke i dag grunnet det høye
kostnadsnivået
• I forbindelse med Miljødirektoratets
innføring av returordningen for båter i 2017,
startet Røyken og Hurum kommune sammen
med Lindum opp et forprosjekt for å
undersøke mulige metoder og
forretningsmodeller for kommersiell
gjenvinning plastbåter, støttet av Buskerud
fylkeskommune

Mulighetene

Fra problemsøppel til nye produkter

No Waste! prosjekt – «proof of concept»
• Bærekraftig gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast
•
•
•
•

Oppussing og gjenbruk av båt
Demontering og salg av utstyr fra båtene (nettbutikk)
Salg til resirkulasjon, eks. metaller, kildesortere strengt – noe må brennes..
Båtskrogene males til fiber - støping av nye produkter med returfiber

• Aktørene:

Fjorden Ren

Restaurere? Kverne?

Retning og målsetninger for prosjektet
• Redusere plastforsøpling gjennom å utvikle en
mulig forretningsmodell for gjenvinning av
vrakbåter, samt belyse Hva Skal Til? for bærekraft
• Skape nye grønne arbeidsplasser
• Restaurere båter, dekomponere, kildesortere
• Salg av båter, båtdeler, produkter av returfiber,
materialer

• Kompetansebygging – materialkunnskap og
sirkulær økonomi
• Samarbeid VGS og NAV / Fjorden Ren

Vedlegg, mulig prosess/flyt
Kontroll av båt
Evt. miljøsanere

Innlevert båt

Kondemnert båt
kildesorteres, skille
brukbare deler og
materialer
Enkel realisering
Lokal kontroll

Knuse

Gjenbrukbar båt

Delelager
Salg metaller mm.
Forbrenne eksternt

EcoFiber
EcoFiber
avhengig
utvikling

Kverne til
passende fiberfraksjon
3 eller flere trinn

Støpe med returfiber,
enkle betongprodukter

Salg fiber
Støpe med returfiber,
enkle komposittprodukter
Sementproduksjon
hvis betaler!

Nytt globalt marked
Komposittprodukter
Sementprodukter
profesjonelle/privat

Røde bokser = mulige nytt firma aktiviteter

Restaurere

Salg båt

Salg brukte deler

Vedlegg, eksempler
• Gjenbruk av passende fraksjonsstørrelser ved støp av enkle strukturer. Eks.: bordplater,
støyskjermer, fasadeplater, hagekasser, rør o.l. - kanalvegger i NL.
• Lovende som kompositt jernbanesviller, lang levetid, demper vibrasjon/støy
• Som fyllmasse/støydempende innhold/lag i støyskjermer og støydempende
plater/strukturer
• Plate/skallstrukturer for bygninger, båter, campingvogner, maskiner, spesielt egnet som
gulv som blir delvis isolerende - bolig, båter, campingvogner, maskiner
• Ryds, stor svensk fritidsbåtbygger, har brukt ca. 20% oppkvernet materiale i
nybåtproduksjon. Dette fungerte teknisk sett, men var ikke lønnsomt. 1997,
samarbeidsprosjekt

• EcoFiber på Sola har levert kvernet materiale til Siddis plast, brukt både som fiberråstoff
i deler av nye båter, og som eneste fiber i enkle nye produkter.
• Direkte gjenbruk av oppkuttet glassfiberarmert polyester støpt inn i nytt produkt,
eksempel fra Nederland, kanalvegger: The concept does not involve grinding or
shredding the GRP sections into small flakes, but cuts them into long strips, which are
then converted into a new composite material under a vacuum infusion process.

