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Teknologi for et bedre samfunn



Muligheter for bruk av alternative 
omfyllingsmasser i VA-grøfter

Teknologi for et bedre samfunn

• Prosjekt og rapport fra Norsk Vann

• Tema omfyllingsmasser

• Alternative omfyllingsmasser

• Økt bruk av lokale masser 



Besparelser ved Kortreist stein

• Redusert transport

• Redusert miljøpåvirkning

• Bedre økonomi i prosjektet

• Bedre masseutnyttelse

• Redusert bruk av ikke-fornybare ressurser

-> mye å hente på å benytte lokale masser



Norsk Vann: Prosjekt omfyllingsmasser (2020/2021) 

Foto: Basal

Økende interesse i bransjen knyttet til 
bruk av alternative omfyllingsmasser. 

Vurdere alternative fraksjoner med 
bakgrunn i kvalitet, levetid og miljø. 

Masteroppgave med tema miljø og LCA.

Rapport med fokus på type masser og 
steinmaterialer. 



Prosjektets styringsgruppe

• Norsk Vann (representerer kommunene)

• Franzefoss Pukk AS (pukkprodusent)

• Norsk Bergindustri (bransjeforening for den norske mineralnæringen)

• Maskinentreprenørenes forbund (MEF) (representerer utførende 

entreprenører)

• Statens vegvesen (ledningsgrøfter plasseres ofte under/nær veg)

• Basal (produsent av betongrør)

• NPG Norge / Pipelife Norge AS (produsent av plastrør)

• PAM (produsent av duktile støpejernsrør)



Miljøpåvirkning fra omfyllingsmasser

• Færre knusetrinn gir redusert CO2-utslipp. 

• Transportavstander har lineært økende miljøpåvirkning. 

• Økende miljøpåvirkning ved økende leggedyp. 

-> Massetransport og utførelse gir de største utslagene. 

-> Bruk av lokale masser kan nærmest halvere CO2-utslippet. 



Gjeldende regelverk (1)

• VA-norm og VA/Miljøblad 

• Norsk standard NS 3420

• Ledningsforskriften

• Rørprodusentenes leggeanvisninger

• Statens vegvesens håndbøker (R761 Prosesskode, N500 Vegtunneler)

• Bane NORs tekniske regelverk

Foto: Norsk Bergindustri



Gjeldende regelverk (2)

Eksisterende regelverk tillater bruk av lokale masser. 

Kravene er i hovedsak knyttet til følgende:

• Massene som benyttes skal ikke skade rørene

• Massene skal ikke være telefarlige

• Massene skal sørge for god drenering

• God utførelse er viktig

Foto: NGU



Miljøkravene kommer!

• Norges forpliktelse til reduksjon av utslipp gjennom Parisavtalen 
• FNs bærekraftsmål



Hvordan bruke mer lokale masser?

• Ulike typer masser til ulike type rør

• Ulike typer masser til ulike formål i grøfta

• Fundamentet er viktig

-> Stort potensiale i ettrørsgrøfter

-> Stort potensiale i vegprosjekter med lange strekninger

-> Krav om 100 års levetid Kilde: Inga Rise



"Dagens situasjon"
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Utfordringer lokalt

• Kvalitet

• Levetid

• Miljø (eks. transport og CO2 )

• Ressursutnyttelse 

• Ulike krav og behov for ulike typer rør

• Massenes fysiske egenskaper

• Utførelse og type omfyllingsmasser

12

Foto: Pipelife



Utfordringer i et større perspektiv 

• Kvalitet på lokale masser 

• Tilstrekkelig areal

• Prosjektets plassering

• Entrepriseform/kontraktsutforming

• Ressursutnyttelse

• Sirkulærøkonomi

Foto: Veidekke



Anbefalinger

• Fokus på miljø ved planlegging og gjennomføring av 

VA-prosjekter

• Fokus på økt bruk av lokale masser

• Vurdering av "riktig" bruk av masser

• Gjennomgang av leverandørenes leggeanvisninger

• Pukkprodusentene må synliggjøre sin kompetanse 

i større grad
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Mål: økt bruk av lokale masser

• Stille miljøkrav, både til planlegging og 
gjennomføring. 

• Offentlig anskaffelser må brukes som 
virkemiddel. 

• Etterstrebe reduksjon av transportavstand. 

• Sette av tilstrekkelig areal for lagring, 
bearbeiding og deponi

Fokus på miljø ved planlegging og gjennomføring

Foto: Norsk Bergindustri



Mål: Reduksjon i massetransport, kostnader samt 
uttak av jomfruelige grus- og pukkressurser. 

• Kartlegging og vurdering av kvalitet på lokale 
masser (geologisk kompetanse).  

• Skille på krav til masser i fundament og til 
omfyllingsmasser. 

• Vurdere behov for revisjon av krav og praksis

• Fokus på oppfølging for å sikre god planlegging og 
utførelse. 

• Vurdere om lokale masser kan benyttes 

Fokus på økt bruk av lokale masser

Foto: Einar Sørensen Maskinentreprenør AS



Vurdering av "riktig" bruk av masser

Mål: Redusere miljøbelastning og bidra til bedre ressursutnyttelse. 

• Unngå bruk av masser som tilfredsstiller krav til mer høyverdige formål. 

• Vurdere alternative grøfteoppbygging og utforming grøft. 

• Vurdere valg av type rør. 

• Skille på krav til grøfter i terreng og grøfter under veg og under plasser med 

trafikklast. 



Gjennomgang av leggeanvisninger

Mål: vurdere krav og beskrivelser basert 

på miljø og ressursutnyttelse.

• Vurdere krav mtp. alternative 

omfyllingsmasser (type og sortering). 

• Vurdere krav mtp. økt bruk av lokale 

masser.  

Foto: Norsk Vann/Gunnar Mosevoll



Pukkprodusentenes kompetanse

Mål: Øke VA-bransjens kunnskap om riktig bruk av ressurser. 

Bidra til bedre masseforvaltning og øke den totale utnyttelsen av masser. 

• Bidra for å hjelpe VA-bransjen til å velge riktige produkter. 

• Bidra med erfaring om knuseprosess og kvalitetsdokumentasjon på ulike type masser. 

• Bidra til å optimalisere prosjektering og utførelse. 

• Bidra med mer helhetlig og gjennomtenkt ressursforvalting.

• Bidra til bruk av et bredere spekter av omfyllingsmasser. 

Foto: Norsk 
Bergindustri



Takk for oppmerksomheten!

Torun Rise

Torun.Rise@sintef.no
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