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Generering av bygg- og anleggsavfall
Mengde (Mt) Europa1 USA1 India2 Japan1 Norge

Bygg- og
anleggsavfall

510 317 530 77 1.93

Kommunalt
avfall

241 228 62 53 2.44

1 The Cement Sustainability initiative - Recycling Concrete; World Business Council for Sustainable Development
2 Planning Commission 2014; Sekhar et al. 2016, Resource efficiency in the construction sector, GIZ report.
3 SSB 2014 – omhandler kun byggavfall
4 SSB 2014 – Private husholdninger
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Generation and recovery1

1 The Cement Sustainability initiative - Recycling Concrete; World Business Council for Sustainable Development



GJENBRUK OG RESIRKULERING AV 
BETONGAVFALL OG GRAVEMASSER

= RESIRKULERT TILSLAG
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Viktige lovgivning og "spilleregler"

• Teknisk forskrift 2017

• Avfallsforskriften

• Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

• Rammedirektivet for avfall

• Europeiske og nasjonale standarder for tilslag
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Rammedirektivet for avfall

Avfallsdirektivet (gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen) har 

målsetting om at 70 % av avfallet fra bygge- og 

anleggsvirksomhet skal materialgjenvinnes innen 2020.

Materialgjenvinning: Utnytting av avfall slik at materialet 

beholdes helt eller delvis, f.eks. produksjon av skrivepapir fra 

returpapir
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Miljøsanering og avfallsplan er
nødvendig

Oslo, Oktober 2000

“Stripping”
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Selektiv riving



• Ferdigbetong

• Betongprodukter

• Veibygging

• Utfyllingformål og dekkmasser

• Sementproduksjon

• Andre mineralske bygningsmaterialer

Potensielle bruksområder for resirkulert tilslag
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Sørumsand videregående skole 2001-2003

Støttemur E6 Taraldrud 2005 Prøveproduksjon
med resirkulert tilslag

Utprøving i sprøytebetong 2000

Forsterkningslag E6 2004-2005
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Fullskala demonstrasjon



Oslo, May 2011

Støttemur
E6 – Taraldrud (2004)

100% erstatning av det grove tilslaget
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Betongresept utviklet
Material Mengde (kg/m3)

Sand (0-8 mm) 815

Recycled materials (10-22 mm) 788

Portland cement 407

Microsilica 14.8

Water 226

SP (Scanflux AD 18) 3.256

Air entrainer (L-14 F) 0.936
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Standarder som omtaler resirkulert tilslag, 
med bruksområder

Source: Engelsen, C.J.  Recycled aggregates from concrete and masonry, Building Research Design Guides  
572.111, SINTEF Byggforsk  (2015).



Dokumentasjon av egenskaper
og minste prøvingshyppighet for
resirkulert tilslag

Source: Engelsen, C.J.  Recycled aggregates from concrete and masonry, Building Research Design Guides  
572.111, SINTEF Byggforsk  (2015).



Anbefalt maks - innhold for knust betong til
forsterkningslag i vei

Source: Engelsen, C.J.  Recycled aggregates from concrete and masonry, Building Research Design Guides  
572.111, SINTEF Byggforsk  (2015).
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• 4-årig NFR-støttet innovasjonsprosjekt gjennom BIA programmet

• Totalbudsjett på 6,5 mill. nok

• Prosjektkonsortium:
 VELDE Industri AS (Prosjektleder)

 Asak AS avd Kristiansand

 Statens Vegvesen Vegdirektoratet

Universitetet i Agder og SINTEF

• Både laboratorie-, prosess-, og demonstrasjonsaktiviteter skal gjennomføres i tillegg til 
informasjonsspredning.

Prosjektinformasjon



Resirkulerte tilslagsmaterialer fra gravemasser skal oppfylle de samme kravene som 
naturlig tilslag og samtidig utvikle egnede egenskaper til residualfraksjonen til bruk i 
betongproduksjon.

Hovedmålsetning











Delmålsetninger RESGRAM
1. Gjennom prosessutvikling skal alle fremmedkomponenter utgjøre mindre enn 0,5 vekt 

% i alle produserte resirkulerte fraksjoner samt minimalisere potensiell forurensning.

2. Øke forståelsen for hvilken innvirkning de kjemiske, fysiske og mekaniske egenskapene 
til kildematerialet har på sluttproduktene. Innholdet av tungmetaller skal ikke overstige 
tilstandsklassene 1 og 2 for resirkulert tilslag produsert fra henholdsvis ikke-
forurensede og forurensede gravemasser.  

3. Forbedre residualfraksjonens egenskaper ved å tilpasse vanninnholdet og 
partikkelstørrelsesfordelingen til bruksområdet betong.

4. Utvikle akseptkriterier for kritiske egenskaper (f. eks. organisk innhold) for resirkulert 
tilslag der testfrekvensen (dokumentasjonsfrekvensen) for egenskapene angis.

5. Gjennomføre demonstrasjonsprosjekter der resirkulert tilslag benyttes i veibygging og i 
produksjon av betong (belegningsstein).



Materialsammensetningkrav for gjenbruksmateriale (Gjb I/Bm I) 
ihht. N200 og innspill til ny klasse GjNs I (revidert N200)

 

Materialsammensetning Gjb I Bm 1 GjNs I1 

 Knust Betong Blandet masse Resirkulert naturlig 
steinmateriale 

Hovedmateriale: 
Naturlige steinmaterialer (Ru) 
Knust betong (Rc) 
Knust betong, naturtilslag og 
knust murverk (Rc+Ru+Rb) 

 
 
≥ 90 % 

 
 
 
 
≥ 90 %1) 

 
≥ 95 % 
≤ 5 % 
 
≤ 3 % 

Andre granulære delmaterialer: 
Knust murverk (Rb) 
Knust asfalt (Ra) 

 
≤ 10 % 
≤ 5 % 

 
 
≤ 5 % 

 
 
≤ 2 % 

Ikke-mineralsk innhold: 
Glass (Rg) 
Treverk, papir, metall, plast, 
gummi, annet (X) 

 
≤ 2 % 
 
≤ 1 % 

 
≤ 2 % 
 
≤ 2 % 

 
≤ 2 % 
 
≤ 1 % 

Flytende partikler ≤ 5 cm3/kg ≤ 5 cm3/kg ≤ 5 cm3/kg 

Densitet: 2) 

Ovnstørr 
Vannmettet overflatetørr 

 
> 2000 cm3/kg 
> 2100 cm3/kg 

 
> 1500 cm3/kg 
> 1800 cm3/kg 

 
> 2000 cm3/kg 
> 2100 cm3/kg 

Vannabsorpsjon 2) < 10 % < 20 % ≤ 2,5 % 



1. Kvaliteten på resirkulerte produkter

2. Resirkulerte produkter må være tilgjengelige

3. Kostnadseffektivitet som gjør produktene konkurransedyktig

Viktige forutsetninger



Transport av avfall inn

Resirkulert tilslag ut på samme bil

Gravemasser fra bygg 
og anlegg fra hele Nord 
Jæren. Sikrer tilgangen 
på avfallsbaserte rå 
materialer

Optimale 
behandlingsprosesser 
sikrer høy kvalitet

Stor kapasitet, sikrer at 
etterspørselen fra 
markedet blir møtt

Avansert anlegg med 
høy kapasitet øker 
kostnadseffektiviteten

> 95%



• Bort fra "lineær-bruk og kast" økonomi

• Handler mye om mye om resirkulering 
og avfallshåndtering men også om økt 
kapasitetsbruk, smarte løsninger, 
produktdesign etc.

RESGRAM bidrar til sirkulær økonomi
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Parliament House Office of Hon'ble Urban Development
Minister, New Delhi 25 May 2016.



Gjenbruk og resirkulering av materialer er 
viktig for en sirkulær økonomi og for 

fremtidens bærekraftighet lokalt og globalt
Transport av avfall inn

Resirkulert tilslag ut på samme bil

> 95%



Takk for oppmerksomheten
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