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Ringeriksbanen

E16

E18

Fornebubanen

Asker og Bærum

vannverk

Ny vannforsyning Oslo 

Masser fra 6 store 
infrastrukturprosjekter…

Bærum 
Ressursbank



…skal håndteres på en bærekraftig måte 
gjennom samarbeid mellom mange…. 
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…ut fra prinsippene i Ressurspyramiden

Kilde: Rogaland fylkeskommune



Hva oppnås ved økt 
gjenbruk og samarbeid?

Redusert 
klimabelastning

Bedre nærmiljø

Økonomiske 
gevinster

Effektiviserings-
gevinster

Bedre 
ressursutnyttelse

Besparelser 

anlegg i BR

Besparelser 

samarbeid

652 348



Utfordringen som skal løses:
Mange forskjellige type masser….



…. som kommer samtidig, og de kommer nå…



UT: 21 mill. pam3

TILBAKE: 8 mill. pam3

OVERSKUDD: 13 mill. pam3, hvorav ca. 5 mill. pam3 er av god kvalitet

Mye stein!



En god del skal nå gjenvinnes internt i prosjektene 
og ved samarbeid mellom prosjektene…

Fokus på gjenvinning av stein 
med god kvalitet



…men likevel er det et enormt overskudd!

tilsvarer 

134 Oslo Plaza’er

i overskudd

Hvor mye masser 

ble brukt ved 

utfyllingen av 

Sjursøya?



Mulige mottaksanlegg 

Legge til rette for 
etablering av flere 
mottaksanlegg i samarbeid 
med prosjektdeltakerne



Mulige nyttiggjøringsprosjekter

Legge til rette for 
flere utfyllinger til 
samfunnsnyttig bruk



Gjenvinning av masser internasjonalt

Forespørsel fra Femern-prosjektet (tunnel mellom Danmark og 
Tyskland) – 5 mill. m3 stein



Tett dialog med forvaltningen for å tilrettelegge for god 
ressursutnyttelse



Myndighetspåvirkning

«Høvdingmøte» i august 2019 med departementer, direktorater, fylkeskommunen, 
kommuner og utbyggere

Departmental løsningsgruppe (7 departementer og 5 direktorater), ledes av KMD
Felles prosjekt, på tvers av involverte sektormyndigheter og statlige aktører. Ledes av 
Miljødirektoratet
Ny forskrift om overskuddsmasser (Miljødirektoratet). 

Regional gruppe for kortsiktige løsninger. Ledes av Viken fylkeskommune.

Samarbeid med Rogaland fylkeskommune

Involvert i arbeidet til SSB med avfallsstatistikk for anleggsavfall



Våre utfordringer til forvaltningen

Mer krav og insentiver til gjenbruk av masser

Krav og insentiver om mer samarbeid mellom 

utbyggingsprosjekter. Felles massehåndteringsplaner?

Tidligere og enklere regulering av arealer til massehåndtering

Tilpasse regelverk etter størrelsen på dagens infrastrukturprosjekter

Tettere og tidligere dialog mellom myndigheter og utbyggere

Effektivere saksbehandlingsprosesser og mer parallell-prosessering

Mindre streng tolkning av lovverket ved nyttiggjøring av masser 

(forurensningsloven §27 og 32)



Hvordan tilrettelegge for økt gjenbruk av 
overskuddsmasser? Oppsummering

Tidlig involvering og samarbeid

God masseforvaltning:
Masseoversikt
Massekvalitet
Massebalanse

Gode planprosesser:
Avsette/regulere nok arealer til massehåndtering i 
regionalt perspektiv

Forvaltningsmessige grep:
Mer effektiv forvaltning/saksbehandling i parallell
Mer krav og insentiver
Endring av regelverk



Sandvika Fjordpark

Laget av overskuddsmasser fra E16

Takk for oss!

Tore Gulli, prosjekteier Bærum Ressursbank

90 77 72 78, tore.gulli@baerum.kommune.no

Ida Nilsson, prosjektleder Bærum Ressursbank

48 31 20 99, ida.nilsson@norconsult.com


