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Spørsmål:

1. Dagens status

2. Statistikk på hvor mye som gjenvinnes

3. Mål om gjenvinningsgrad for fremtidig sementproduksjon

4. Demontering av betongelementer, praktisk og 

dokumentasjon, fremtidige løsninger

5. Hvordan fremstille betong for fremtidig gjenvinning og 

ombruk? 
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FNs bærekraftsmål
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Bygg21 (World Green building Council) har vurdert disse som best 
relevante for byggsektoren:
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Sementbaserte materialer – ingen reelle alternativer
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Betong er et bærekraftig materiale
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Miljøbetong/Lavkarbonbetong

• Miljøbelastingen til betong angis i dag stort sett i kg/m³ CO2 ekvivalenter.

• Dvs at alle miljøpåvirkende stoffer omregnes til CO2 ekvivalenter.

• I enkelte prosjekter kan også fokus være innebygd energi i betongen målt i MJ/m³, eks 
Powerhouse.

• Dokumentasjon EPD

• Produktspesifikk, A1-A3

• Prosjektspesifikk, A1-A4

• Ca 90% av miljøbelastingen til dagens standardbetong kommer ifra 
sementproduksjonen (klinker)

• For å få miljø-/lavkarbonbetonger må klinkermengden i betongen reduseres og erstattes 
med alternative pozzulaner, eks flygeaske, silika, slagg, kalksteinsmel etc.

• Dette gjøres ved enten at sementleverandøren lager blandingssementer, eks StdFA, AnlFA, eller 
betongleverandøren erstatter sementmengden (ren sement eller blandingssement) i betongen med 
pozzolaner.
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MÅL

• Innen 2020 skal 70% av bygge- og anleggsavfall gjenbrukes

• Hvordan  skal vi være med på dette i betongbransjen?

• Regelverket for krom 6 (Cr6+) endres – letter gjenbruk av betong- og riveavfall.

• Dagens standard for betongproduksjon (NS-EN 206, tillegg E) har en begrensning 

på maksimalt tillatt innhold av knust betong som tilslag (maks 30%).

• Med økt fokus på gjenvinning og oppbruk vil det være svært interessant å bruke 

mer knust betong som tilslag – og det medfører et press på å endre grensen i 

standarden.
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Noen tall…

• Årlig genereres ca 1,5 millioner tonn avfall fra BA-

bransjen

• Av dette er 1,1 millioner tonn betong og tegl

• Hvorav vi anslår 0,8 millioner tonn er betong

• Gjenvinning i dag (SSB):

• Levert til deponi: 791 000 tonn

• Gjenbrukt som fyll/dekkmasse: 239 000 tonn

• Materialgjenvinning: 40 000 tonn

• Annet: 5 000 tonn
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Noen tall…

• Årlig genereres ca 1,5 millioner tonn avfall fra BA-bransjen

• Av dette er 1,1 millioner tonn betong og tegl

• Hvorav vi anslår 0,8 millioner tonn er betong

• I Norge produseres ca 4 millioner kubikkmeter betong 

hvert år.

• Til dette brukes ca 10 millioner tonn tilslag (sand og 

stein).

• Potensialet for bruk i betong er stort (forutsatt en viss 

kvalitet).
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Så hvorfor denne begrensede bruken i dag?

• Standardene skal sikre kvaliteten av betongen med 

rimelig margin.

• Betongproduksjon styres i dag av NS-EN 206+NA, 

samt Statens Vegvesens håndbok R762 

«Prosesskode 2».

• Tilslag til betong er regulert gjennom egen standard 

(NS-EN 12620) som i hovedsak er brukt på sand, grus 

og pukk, men som også regulerer knust betong som 

tilslag.

• Min erfaring er at ingen bedrifter tilbyr knust betong 

som et godt produkt iht standardverket p.t.
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Så hvorfor denne begrensede bruken i dag?

• Betongprodusenter har fokus på tre ting:

1. Riktig kvalitet

2. Lav kostpris

3. Miljøavtrykk, dvs. CO2-utslipp.

• Tilslag av dårlig kvalitet medfører økt forbruk av 

sement

…som betyr økt materialkost 

…og økt CO2-utslipp per kubikk betong.

• Miljøavtrykket av fersk betong måles i kg CO2- ekvivalenter per 

kubikkmeter betong.
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Tidligere forsøk på å gjenbruke betong i betong

• Å bruke knust betong i betong er ikke nytt…

• Rundt årtusenskiftet var det et par større initiativer:

• Pilestredet Park (Oslo)
• svært høy gjenbruk av materialene fra rehabilitering og riving,– opp til 96% (rivemasser), for byggavfall

fra 75 til 85% – 82 500 tonn betong og tegl er knust i knuseanlegg på området og gjenbrukt der, 2 600 

tonn metall er sortert ut og sendt til omsmelting

• RESIBA

• Bruk av resirkulert tilslag i bygg og anlegg

• Felles for disse..

• Byggherren hadde bestemt seg for at slik skulle det være

• Betongavfallet var knust, men ikke foredlet

• Førte ikke til videreutvikling av tilslagsprodukter
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Hva må til for å få et godt produkt til betongformål?

• Riving

• Kontroll på opprinnelsessted

• Sortere bort farlig avfall

• Sortere bort ikke-mineralske materialer

• Foredling

• Knusing

• Kubisering?

• Sikting til aktuelle fraksjoner, f.eks:

• 8-16mm

• 16-22 mm
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Hva må til for å få et godt produkt til betongformål?

• Betongproduksjon

• Tilgjengelig kapasitet til lagring og silo

• Dokumenterte betongsammensetninger

• Hensynta standardverk

Byggherre – kan starte det hele!

• Ønske om oppbruk

• Redusere avfall

• Grønn profil
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Oppbruk – et prosjekt

Stikkord:

• Oppbruk av riveavfall til betongformål

• Utprøving av tilslagsproduksjonen

• Test av mulig andel som tilslag i betong
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Resultater fra første forsøk

1. Borkjerner fra opprinnelig konstruksjon for å dokumentere betongkvalitet

2. Nedknust og siktet til 8 – 16 mm fraksjon

3. Dokumentert hos Sintef iht. NS-EN 12620 Tilslag til betong

4. Laboratorieforsøk med betong hos Unicon

• Resultater:

• Høy fasthet i opprinnelig betong

• Ensgradert tilslagsfraksjon

• Lav vannadsorpsjon og lite vedheft 

• Betong med ferske egenskaper lik betong med ordinært tilslag

• Testet med 50% natursand og 50% knust betong 

• ..og 50% natursand og 20% pukk og 30% knust betong

• Videre arbeid

• Forsøkene fortsetter hos Unicon med denne batchen

• NG leter etter nye mulige råvarer 
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Takk for meg!
Berit G. Petersen

bgpe@unicon.no

Mob. 97171734
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