
En anleggsgartners 
hverdag i Oslo

- Utfordringer rundt levering og bruk av (forurensede) masser.





Forvirrende!



Utfordringer

- Høye kvalitetskrav til masser.

- Sporbarhet ved gjenbruk av masser.

- Plassbegrensninger.

- Manglende masseberegning på 
anleggene

- Mistenkeliggjøring av entreprenør.



Høye kvalitetskrav til masser



Sporbarhet ved gjenbruk av masser

«Gjenbruk av masser på anlegg, interne 
og eksterne, velges ofte bort fordi det er 
vanskelig dokumenterbart og en 
omfattende prosess.»

- Hva er gjenbrukt?
- Opprinnelse gjenbruksmasser?
- Hvor mye er gjenbrukt?
- Hvor er det gjenbrukt?
- Når er det gjenbrukt?
- Hvilke øvrige krav må du forholde 

deg til?



Plassbegrensninger

• Plassbegrensninger gjør seprarering og lagring
av masser utfordrende.

• Gjenbruk vanskeliggjøres

• Alt ut –> Alt inn

• Store transportavstander



Manglende masseberegning på anleggene

Forutsetninger anlegg: Forutsetninger transport

Prosjektert utkjørt masse: 60 000m3 Nærmeste aktuelle massemottak: 42 km

Total størrelse parkanlegg: 64 230m2 Største kapasitet lastebil: 30 tonn

Egnethet for gjenbruk/gjenvinning: Veldig
Mulighet for 
returlass: Nei

Tiltak Berørt m2 Heving m Tilsvarer x m3 
reduksjon

Tilsvarer x tonn 
reduksjon

Antall sparte turer 
med lastebil

Redusert kjørte 
km lastebil

Heve koter anlegg med 0,1 meter 64 230 0,1 6 423 12 846 428 35 968,80

Heve koter anlegg med 0,2 meter 64 230 0,2 12 846 25 692 856 71 937,60

Heve koter anlegg med 0,3 meter 64 230 0,3 19 269 38 538 1 285 107 906,40

Heve koter anlegg med 0,5 meter 64 230 0,5 32 115 64 230 2 141 179 844,00



Like konkurransevilkår?

- Mer kunnskap = Mindre konkurranseevne?

- Tilfeldig oppfølgning og kvalitetskontroll = ‘gambling’ i tilbudsfasen?

Mange muligheter for forbedring:

- Praksis rundt håndtering av masser er utdatert og det er store muligheter til å redusere mengder og miljøpåvirkning 
om de riktige føringene legges.

- Lave konsekvenser ved materialsvikt gir store muligheter for gjenbruk i uteanlegg:

- Tegl – Stål – Betong – Asfalt – Isolasjon - Kummer



Takk for meg!


