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Pukk og grus

Stasjonær produksjon og salg 

Mobilproduksjon

Grov- og finknusing av pukk på 

mobile knuseverk

Tomt- og eiendomsutvikling

Geosynteter Asfalt Massemottak



Samfunnsansvar
og miljø
Hvorfor skal akkurat Feiring lede et 
forskningsprosjekt på Sirkulær
masseforvaltning?

- Vi er gitt et viktig samfunns- og miljøansvar

- Vi vil være aktivt med på å forme vår rolle i
en fremtidig massestrøm

- Vi vil gjennom egen prøving og feiling
inspirere andre i bransjen til å følge etter, 
og på den måten drive bransjen mot mer
bærekraftige løsninger



Prosjekt sirkulær masseforvaltning

• Har som mål å utvikle nye tjenester for å effektivisere ombruk, 
lagring og transport av overskuddsmasser mellom aktører i 
bygge- og anleggsbransjen

• 4-årig forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet med Feiring 
Bruk, SINTEF, NGU og Fremby

• Startet i 2021

• 6 Arbeidspakker
• Materialstrømsanalyse
• Kvalitetskontroll og dokumentasjon
• Verdikjededesign og optimalisering
• Sirkulær forretningsmodell for masseforvaltning
• Design av verktøy for beslutningsstøtte
• Formidling og resultatsspredning



Materialstrømsanalyse



Innhold:
▪ Begreper
▪ Systembeskrivelse
▪ Status for ressursuttak og materialflyt på 

▪ Nasjonalt nivå
▪ Regionalt nivå
▪ Forekomst- og prosjektnivå

▪ Erfaringer fra norske og europeiske prosjekter
▪ Kunnskap om og utfordringer ved bruk av bygg- og 

anleggsmasser
▪ Erfaringer/tilrettelegging i andre land
▪ Anbefalinger og vegen videre



Innsiktsfase

Innsikt i problemstillingen er bygget på gjennomgang av en 
rekke tilstøtende forsknings- og anleggsprosjekt i inn- og 
utland, samt intervjuer med sentrale aktører i bransjen. 

Innsiktsintervju:
• PA Entreprenør
• Veidekke
• Askim Entreprenør
• Becker Entreprenør
• NCC Område Oslo
• Hæhre Entreprenør
• Vaktmesterkompaniet
• Gunnar Knutsen AS
• AF Gruppen
• Skanska
• Isachsen Anlegg

Anleggsprosjekter:
• Interne Feiringprosjekter
• Mortensrudprosjektet
• E39 Svegatjørn – Rådal
• Tunellprosjekter i Sveits
• Follobanen
• E16 Åsbygda – Olum

(Alunskifer i god stein)

Forskningsprosjekter:
▪ Kortreist stein
▪ Resgram
▪ GEOreCIRC
▪ Bærum ressursbank
▪ Tverrsektorielt prosjekt om 

disponering av jord og stein
▪ Pådriv
▪ Optimass



Situasjon byggeråstoff

• Årsforbruk av byggeråstoff som sand, grus og knust stein er 
grovt estimert til ca. 94 mill tonn i 2020

• Uttak som ikke rapporteres DMF er ca 71 millioner tonn fast 
fjell pr. år

• Manglende krav til rapportering gjør det vanskelig å få nye og 
sikre data for rene overskuddsmasser

• Ansvaret for optimering av massehåndteringen blir liggende 
innen hvert enkelt prosjekt

Uttak av byggeråstoff i Norge basert på 
mineralstatistikk fra konsesjonspliktige tiltak



Situasjon massetransport

• Gjennomsnittlig transport pr. bil med knust 
fjell i Norge var i 2020 ca 18 km

• Norge bruker mer energi på å transportere 
enn å produsere byggeråstoff

• Transport av tilslag utgjør mer enn 20% av all 
lastebiltransport på norske veger

• Det er stort press på massemottak og deponi 
rundt Oslo



Systembeskrivelse



Masseforvaltning = Dataforvaltning

Dårlig forståelse og data = Dårlig ressursbruk



Situasjon sammenlignet med andre europeiske land

Nasjonal produksjon i tonn pr. innbygger i en rekke 

europeiske land [UEPG 2015]

Andel av salg av stein som er basert på 

sekundære material i ulike europeiske land 

[UEPG 2017]



Erfaringer fra andre land - Nederland

• Nederland er helt på toppen i Europa når det gjelder utnyttelse av overskuddsmasser og har en 
total materialgjenvinningsandel på 99,8% og dermed bare 0,2% til deponering

• Blant årsakene til at Nederland har så god utnyttelse av overskuddsmasser er blant annet at det 
finnes et forbud mot å deponere overskuddsmasser som kan nyttegjøres, samt tilstøtende regler i 
miljøloven, miljøvirksomhetsvedtaket og jordkvalitetsforskriften

• Det planlegges på nasjonalt nivå, i nært samarbeid med lokale myndigheter, at informasjon om for 
eksempel jord som skal graves opp, blir rapportert til et sentralt register og tilgjengeliggjort for 
videre bruk

• Etter mer enn 15 års utvikling trådte i 2018 det nederlandske undergrunns-lovverket i kraft. Loven 
pålegger kommuner, provinser, og offentlige etater å legge inn alle relevante undergrunnsdata
knyttet til for eksempel grunnundersøkelser for bygging og vedlikehold av veger, hus og 
infrastruktur i det nasjonale undergrunnsregisteret. 



Erfaringer fra andre land - Østerrike

• Også i Østerrike ansees bygg- og anleggsmasser som avfall

• Må rapporteres til sentralt register for alle typer avfall (et nettverkssystem av internettapplikasjoner 
og databaser for miljørelatert dokumentasjons-, registrerings- og rapporteringsplikt)

• Det blir i konkurransegrunnlaget eller i byggekontrakten endelig avklart om oppdragsgiver forblir 
eier av bygg- og anleggsmassene eller om eierskapet for massene blir overført til entreprenør

• Avfallseieren har plikt til å registrere mengde, type, opprinnelse og lagringssted av avfallet i edm.

• Nasjonal avfallshåndteringsplan, med kategori for «gravematerialer». Hvis dette materialet oppfyller 
kvalitetskriterier for et målrettet bruk, mister massene sin status som avfall (kun hvis det foreligger 
konkret bruksformål for massene).

• Det er definert ulike spesifikke kvalitetsklasser som gir føringer for hvilke bruksformål massene kan 
benyttes til.

• Retningslinjer som beskriver hvordan ulike undersøkelsesfaser skal gjennomføres, mulige bruks-
og deponeringsalternativer, og økologiske og økonomiske vurderinger





Innkjørt overskuddsstein til Feiring



Utfordringer knyttet til produksjon på overskuddstein i 
pukkverk

• I pukkverk - mye av produksjonen kan være bundet opp mot 
tilslagskontrakter til betong og asfalt med strenge krav og ønsker 
om homogenitet mm.

• Mekaniske egenskaper og finstoffinnhold i innkjørt stein varierer

• Varer produsert på innkjørt stein må separeres i egne lagerhauger 
-> økt arealbehov

• Mye av steinen i Oslomarkedet fremover er tunnelstein. Denne 
har mer finstoff/fine partikler og kan inneholde forurensning i 
form av sprøytebetong og stålfiberarmering.

• Høyt finstoffinnhold gjør det vanskeligere å splitte enkelte 
finvarer, litt avhengig av mineralogien i finstoffet



Steinen som kommer inn



Maskinlæringsmodell for gjenkjenning og kontroll

• Egenutviklet maskinlæringsmodell

• Gjenkjenner

• Finstoff

• Storstein

• Uønskede 
fremmedlegemer

• Asfaltflak

• Enkelte uønskede 
bergarter

• Skal rulles ut større tester det 
neste året for kontroll og sortering

• Med god og mye læring kan IDA 
kjenne igjen og sortere enda mer i 
fremtiden



Verdikjeden
Regjering

Reguleringsmyndighet
(kommuner)

Bestiller (departement)

Byggherre (private, Vegvesen, 

Nye Veier, Bane NOR, 
Fylkeskommuner, kommuner, 
StatsBygg, +++ )

Oppfølgingsmyndighet
(Statsforvalter og direktorat)

Utførende (Entreprenør)

Leverandører

Transportør

Krav

Stor 
innflytelse

Liten 
innflytelse



Viktige suksesskriterier for sirkulær masseforvaltning i 
prosjekt

• Tidlig kartlegging av bergmassekvalitet og 
evt. forurensning

• Planlegging for sirkulær masseforvaltning 
fra tidlig fase, og sette av tilstrekkelig areal

• Riktig bruk til riktig formål – ha kontroll på 
hvilke krav som stilles til testing og 
dokumentasjon for ulike formål

• Finne praktiske og gjennomførbare 
fortløpende sorterings og kontrollmetoder

• Optimalisere drivemetode også mtp. 
steinens gjenbrukspotenisal

• Riktig bruk av kontrakt og 
gjennomføringsmodell

• Ikke la gjenbruk gå på bekostning av 
levetid!



Takk for meg!


