
Prosjekt sirkulær masseforvaltning
• 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

Omfyllingsmasser til grøfter
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«… fra overskuddsmasse»



Pukk og grus

Stasjonær produksjon og salg 

Mobilproduksjon

Grov- og finknusing av pukk på 

mobile knuseverk

Tomt- og eiendomsutvikling

Geosynteter Asfalt Massemottak



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

• Næringsavfallet/overskuddsmassene med god kvalitet blir så 
vidt vi er kjent med i for liten grad tatt i bruk til egnede formål

• 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



Årlig forbruk av stein

15 tonn
Pr. innbygger pr. år

Nest etter vann, den mest brukte ressursen



Design

Prosessere

& foredle

Samle Bruk

Gjenbruke

Ombruke

Skape nye produkter og tjenester for å 
øke levetiden på våre naturressurser

Redusere prosessavfall og 
produktets fotavtrykk

Optimalisere livssyklus og redusere 
materialenes transportbelastning

Samle og sortere 
verdifulle råstoffer 

Råstoffer som ny 
input til produksjon 

Skape nytt 
verdifullt terreng  
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Situasjon massetransport

• Transport av grus og pukk bidrar til 131 000 
tonn CO2 pr. år [2011-2016]

• 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

• Det ligger stort potensiale i smarte løsninger 
og planlegging av logistikk for å sikre kortere 
transportavstander, og større andel turer med 
returlass



Ulike masser i grøfter



Grøftetverrsnitt



Anbefalt endring

• Det må i større grad fokuseres på miljø ved planlegging og gjennomføring av VA-
prosjekter. 

• Det bør fokuseres på økt bruk av lokale masser. 

• Det må i større grad gjøres vurdering av «riktig» bruk av masser og hvilke sorteringer 
som beskrives. 

• Det bør tas en gjennomgang av leggeanvisninger for vurdering av mulig revisjon. 

• Pukkprodusentene bør synliggjøre sin kompetanse og i større grad informere om 
muligheter. 



Grovknuser (1.-2. knusetrinn)

Pukk Subbus

Finknuser (4. knusetrinn) 

Varer til betong og asfalt

Andre varer 8/11 mm

Tilgjengeligheten av 8/11 mm fra 4. knusetrinn er omtrent 15% 
av hva som kan utnyttes fra subbus (4/22 mm) 1.-2. knusetrinn





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

• Riktig bruk av kontrakt og 
gjennomføringsmodell

• Ikke la gjenbruk gå på bekostning av 
levetid!



«… Bruk lokal overskuddsmasse som omfyllingsmasse»

Takk for meg!


