


Hvordan bli kvitt gamle bildekk?



Over 60 ulike 
kjemiske stoffer
● nonylfenol
● oktylfenol-

etoksilater
● ftalater og klorerte 

parafiner 
(mykgjørere)

● sink og kadmium 
fra vulkanisering

● høyaromatiske 
oljer

● carbon black (sot)
● PAH
● PCB
● avfallsprodukt fra 

produksjon  av 
smøreoljer



SBR-granulat stammer fra oppmalte bildekk.

EPDM-granulat er nyprodusert industrigummi.

TPE-granulat har mange likheter med EPDM-granulat, 
hovedforskjellen er at den ikke er vulkanisert.

Vulkanisering gir et hardere og mer slitesterkt 
materiale som også er mer motstandsdyktig mot 
kjemiske angrep.









[...] En slik anvendelse kan gi utlekking av miljøgifter og sink til underliggende jord 
og til nærmeste resipient. Sink står for den største utlekkingen fra gummigranulat 
fra kasserte bildekk.
 
[...] Klif vil for øvrig nevne at PAH ble forbudt å bruke ved produksjon av bildekk fra 
2010 slik at granulatprodukter laget fra nyere bildekk ikke vil inneholde PAH.



Klif konkluderer

Mai 2011: ”undersøkelsene 
viser at dagens metoder 
for material- og 
energigjenvinning er 
miljømessig forsvarlige”.

Vi mente derimot at 
rapporten konkluderte 
med at ingen av 
gjenvinningsformene 
kunne utpekes som klart 
best på grunn av 
manglende 
kunnskapsgrunnlag.

September 2012: 
“Resirkulert 
gummigranulat kan 
brukes trygt”



- sand (krever jevnlig 
vedlikehold/risting/rydding/påfylling)

- gummibark (slites lettere enn 
granulatmatter, sprer mer)

- gummigranulatmatter (slites for lett)
- plasstøpt gummiunderlag med mye lim 

(best erfaring så langt varer 10-15 år)
- naturbark (er nesten umulig å gjøre ren).



- Stor forskjell på miljøgifter i resirkulerte bildekk og nyprodusert 
gummi

- Begge deler gir mikroplast
- Forskjell på slitasje av matter, plasstøpt fallunderlag og 

gummibark
- Forskjell på slitasje med mye eller lite lim

- Hvor går alt når det blir avfall?



Bildekk sprer gift
Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende 
fallunderlag på lekearealer for barn
Støtdempende fallunderlag – vurdering av helserisiko 
ved bruk av støtdempende underlag på lekeplasser i 
barnehager og skolegårder
Gamle bildekk på avveie


