Fun facts
Plastemballasje
Visste du at 325 bruskorker kan
bli en elevstol?
Visste du at 8 PET plastflasker =
en fotballdrakt?
Visste du at både Brasil og
Portugal har spilt i fotball-VM
med drakter av resirkulerte
plastflasker? (the Guardian)
Ved å gjenvinne 1 kilo plast
sparer vi så mye som 2 kg olje!

Når vi lager en kilo avispapir fra
gjenvunnet materiale i motsetning
til nytt materiale, tilsvarer det
nok spart energi til å lade en
mobiltelefon så den holder til
uavbrutt snakking i 4 1/2 måned.
Kilde: Stena Recycling

Bly har et etablert og lukka
kretsløp som bare i Norge
gir 10.000 tonn bly i året.
(Batteriretur)

Mengden papir vi samler inn
og gjenvinner i Norge hvert år,
sparer like mye CO2 utslipp som
fra 35 000 biler!

Visste du at glasset i gamle PCskjermer kan bli til sykkellykter?

EE-avfall

Drikkekartong

Visste du at medaljene i OL i
Vancouver brukte metall fra
gjenvunnet elektronisk avfall?
(kilde: http://www.guardian.
co.uk/environment/2010/feb/18/
winter-olympics-vancouverrecycled-medals)

Mengden drikkekartonger vi
gjenvinner hvert år tilsvarer
140 000 trær! (GPN og
Skogselskapet)

I ett tonn gullmalm finnes det ca
5 gram gull, mens det i ett tonn
med kretskort kan finnes opptil
250 gram gull? (Elretur)

Mengden drikkekartonger
som blir gjenvunnet hvert år
tilsvarer en skog på størrelse
med 230 fotballbaner! (GPN og
Skogselskapet)

I et KFK-kjøleskap produsert før
1993 er det så mye klimagass
at det tilsvarer 10 000 km med
bilkjøring. (Elretur)

Visste du at druebegere og
smoothieflasker kan bli til
sykkelskjermer?

Ved å gjenvinne 100 grandisesker
sparer vi like mye energi som det
tar å kjøre en tørketrommel i 12
timer!

Papir
Av 10 aviser kan vi lage 7 nye
notatblokker (Kilde: BIR)

Glass fra gamle tv-apparater
inneholder bly, derfor brukes
de i veggene til røntgenrom på
sykehus. (Elretur)
Visste du at vi gjenvinner over
150 000 vaskemaskiner i året?
(Kilder: Stena metall, Revac og
Weee recycling)

Visste du at stålet i vaskemaskiner
kan bli til tannhjul på sykler?

Metallemballasje
Vi kan lage 300 000 sykler av den
metallemballasjen vi gjenvinner i
Norge hvert år!
En gjenvunnet makrell i tomatboks sparer så mye energi det tar
å ha tv’en på i 3 timer!
(Kilde: The International
Aluminium Institute - omregnet
fra brusbokseksempel)
En gjenvunnet makrell i tomatboks sparer CO2 utslipp på linje
med 1,5 km i bil (omregnet fra
brusbokseksempel)
Av 670 resirkulerte aluminiumsbokser kan vi lage en sykkel.
(kilde: repak)
Metallemballasjen vi gjenvinner i
Norge hvert år tilsvarer vekten av
et middels stort hurtigruteskip.
Mellom 40 og 50 % av Europas
metallproduksjon kommer fra
resirkulert metall. (Kilde: Norsk
Returmetallforening)

Fun facts
Bølgepapp

Gips

Visste du at det årlig arrangeres
en bølgepappseilas på Glomma?

40 000 tonn med gipsavfall graves
ned på deponier i hele verden,
hver dag, 365 dager i året. Dette
er gips som kunne blitt brukt til å
lage ny gips! (Gips Recycling)

Visste du at en gjenvunnet
banankasse sparer like mye CO2
som 3 km i bil?

Klær

Dekk

Kjøper du et brukt klesplagg i
stedet for et nytt hver måned,
bidrar du til å spare utslipp av
nesten 500 kilo CO2 i løpet av
ett år. (Fretex)

Spania la i 2007/08 hele 50 km
motorvei med gummiasfalt.
(Dekkretur)

bare i Bergen by samler Fretex
årlig inn møbler og tøy som var
nok til å fylle opp et volum som
er tre ganger så stort som Bergen
Rådhus. (Fretex)

Matavfall
Av alle eggene vi kaster årlig i
Norge kunne vi lagd 3 millioner
omeletter. Dette er egg vi kunne
ha spist! (Format)
Dersom vi la alle brødene vi
kaster i Norge i året på langs
i en rekke hadde de nådd fra
Nordkapp til Cape Town og
tilbake igjen!
Visste du at vi kan kjøre 96
meter på et bananskall?

Det går ca. 25 slitebaner til en
sprengningsmatte på 5 x 6 meter.
(Dekkretur)
Til en kunstgressbane går det med
ca 100 tonn gummigranulat, det
tilsvarer 140 tonn kasserte dekk.
(Dekkretur)

