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Basal eies av 14 VA-produsenter som
distribuerer rør, kummer og utstyr fra
28 steder fordelt over hele Norge.
Basal arbeider kontinuerlig med teknisk
utvikling til beste for kundene og
bedriftene.
Organisasjonen har gitt økt kvalitet til
reduserte kostnader. Det styrker den
enkelte bedriften, hever kvaliteten på
produktene og gir store fordeler for
VA-markedet.
Gjennom Basal løser eierbedriftene
fellesutfordringer. Alle får økt styrke,
økte muligheter og bedre resultat ved
at utviklingsressursene samles. Når det
kommer til salg og markedsandeler,
konkurrerer bedriftene på lik linje med
andre bedrifter.
Basal kommuniserer blant annet med
sentrale
premissleverandører
for
VA-markedet, som Standard Norge,
Norsk Vann, Jernbaneverket og Statens
Vegvesen, og kommer med innspill som
bidrar til at premissleverandører kan
skape de beste VA-løsningene. Basal
har også kontakt med høyskoler og
kommune- Norge.
Basal arbeider aktivt med produktutvikling og har samarbeidspartnere
innen mange produktområder. Dette
gir gode priser og optimaliserte sluttprodukter.
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I Basal er grunnpilarene kvalitet, kompetanse og innovasjon.
Kvaliteten på våre produkter er veldokumenterte og utprøvde med
en garantert levetid på hundre år. Et trygt valg for fremtidige generasjoner.
For å kunne levere best mulig kvalitet, både på produkt og miljø,
har betongrørbransjen utviklet en unik samarbeidskultur. I over 2 år
har vi arbeidet med å lage en ny og bedre betongresept som gir
sterkere, tettere og lengre levetid på våre produkter samtidig som
CO2 fotavtrykket reduseres. I Basal samarbeider 14 produsenter på
kvalitetsaspektet samtidig som det er en betydelig priskonkurranse
ut i markedet, ser man Basal merket vet man at kvaliteten er ivaretatt.
Vi setter stor pris på samarbeidet med andre organisasjoner og
leverandører der vi utnytter hverandres kunnskap for å sammen
kunne tilby de beste produktløsningene kortreist til hele landet. Et
godt eksempel på slikt samarbeid er utviklingsarbeidet med Basals
nye rensekum. Det blir et totrinns rensesystem for rensing av
overvann fra veier og tuneller. Rensesystemet vil hindre forurensning
av fjorder og innsjøer. Her samarbeider vi både med Leca International og Skild AS for å finne den beste løsningen som kan fange opp
mellom 95 og 99 prosent av tungmetallene i overvann. Du kan lese
mer om løsningen i denne utgaven av VA forum.
Bærekraft handler også om å redusere risikoen for feil på nyanlegg.
Ved kontroll av nye VA-anlegg finner rørinspektørene feil på opptil 50
prosent. For å hindre feil på nyanlegg har vi lansert Basal Aqua-Safe
vannkum. Våre sertifiserte eksperter skrur på plass alle vitale blådeler og garanterer for leveransen før kummene sendes ut i grøfta.
Da sikrer vi at det blir færre feil på nyanlegg og i tillegg gir våre AquaSafekummer en sikker og trygg leveranse av rent drikkevann
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Det er generelt stor usikkerhet i markedet om dagen, men Basal og
eierne har tett dialog med våre leverandører, og foreløpig ser det
ut som vi har tilgang på råvarer selv om prisnivået blir noe større
enn hva vi ønsker og er vant med. Det blir desto viktigere å tenke
lokalt, gjenbruke masser og bevare naturressursene, som vi omtaler
nærmere i dette nummeret.
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58,8 PROSENT FEIL PÅ
NYE VA-ANLEGG
I løpet av 2020 registrerte
Norva24 Sørmiljø og Rørinspeksjon Norge feil på mer enn
halvparten av nye avløpsanlegg.
Sørmiljø dekker området Agder
og Telemark. – Men det er de
samme feilene som går igjen
rundt om, det er liten grunn til å
tro at det er så mye bedre andre
steder i landet, sier Per Sigve
Henriksen, driftsleder rørtjenester i Norva24.
Det er etter hvert en kjent
sak at vi sliter med gamle og
utette VA-anlegg i Norge. Årlig
produseres det 770 millioner
kubikk med drikkevann. 30
prosent, eller 210 millioner kubikk
med rent drikkevann, forsvinner rett ut i grøfta. Etterslepet
på oppgradering er enormt, og
man regner med å bruke 2-300
milliarder kroner på nødvendig oppgradering de nærmeste
årene. Da er det et paradoks at
så mange nyanlegg ikke holder
mål, og VA-bransjens produsenter
og entreprenører må ta grep for
å bedre situasjonen. Per Sigve
Henriksen har med seg sønnen
Christoffer Finstad Henriksen som
rørinspektør. De forteller at det er
de samme feilene som går igjen.

å få punktdeformasjon på plastrør.
Deformasjon der et lengre stykke
av røret er klemt flatt vertikalt eller
horisontalt kommer ofte av at
omfyllingsmassene er for dårlig
komprimert, forteller Henriksen
senior. Han trekker også frem at
en annen årsak til slike skader er
at man kjører tunge kjøretøy over
rørene før man har fylt helt opp
med omfyllingsmasser.
− Så er det skjøter og synlige
pakninger. Ofte ser vi at pakningene blir presset ut av posisjon og
henger og dingler inne i plastrøret.
Den feilen gjelder også betongrør,

men det er færre feil med betongrørene fordi de har innstøpte
pakninger, forteller Henriksen
junior.
Monteringsfeil
Rørinspektørene forteller at noen
kommuner bruker betongrør både
på overvann og kloakk, mens
andre kommuner bruker bare plast
på kloakk og betong på overvann.
Forskjøvne pakninger forkommer
på begge rørtyper.
− Det blir filmet mest plastrør, og
derfor kommer de dårligere ut enn
betongrørene i statistikken.

Grove omfyllingsmasser
På avløpsrør av plast er deformasjoner (sammenklemte rørstrekk),
hvite merker på rørveggen og
punkdeformasjon feil som rørinspektørene ser gå igjen.
− Årsaken til slike feil er at det
brukes for grove omfyllingsmasser, jo større pukk, jo lettere er det
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PÅ BANEN: Rørinspektørene ønsker helst å komme på banen før rørene blir dekket til.
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VIKTIGSTE REDSKAP: Klar til inspeksjon med rørinspektørens spesialbygde
inspeksjonskamera.

Vi har undersøkt veistrekk der
betongrør brukes som stikkrør. Da
har vi funnet 20-30 prosent feil på
stikkrenner og større betongledninger. Ofte ser vi at årsaken da
er monteringsfeil. Gjerne fordi
maskinene man bruker er store og
skader rørene under montering,
forteller Henriksen junior.

− Ved bruk av langbend ser vi en
del mere vannfyllinger i bend, men
de er vanskelig å vatre opp. Fordi
den er lengre i radien kan det tippe
ned i bøyen, sier senior og legger
til at typiske feil på grenrør og
stikkledningene er at de kommer
inn for lavt under senterlinjen på
hovedledningen.

− Betongrør som brukes til kloakk
har lavere feilprosent. Vi har
ikke filmet så mange slike rør i
vårt distrikt. Men lenger vestpå
i Stavanger har vi sjekket en del
kloakkrør av betong. Mitt inntrykk
var at det var lite feil på de rørene,
sier senior.

− Da kan du få en svanke/vannfylling og det kan gi tilbakeslag inn i
kjellere eller et hus.

Skal ikke si noe for bastant
De forteller at plastrør er mest
brukt både på kloakk og overvann
rundt om i landet i dimensjoner
fra 160 mm opp til 400 mm. Det
forklarer også hvorfor disse rørene
blir sjekket oftest.
− Vi skal være forsiktig med
å være for bastant her. Norge
er langstrakt og har forskjellige grunnforhold. Noen plasser
passer betong bedre enn plast og
omvendt, sier senior.
Men begge to er bastante når de
forklarer årsaken til feil:
− Feil behandling av rørene og
montørfeil er største årsak til de
feilene vi finner. Produktene er
som regel bra i utgangspunktet.

FAR OG SØNN: − Feil behandling av rørene og montørfeil er største årsak til de feilene vi
finner. Produktene er som regel bra i utgangspunktet, forteller rørinspektørene Christoffer
Finstad Henriksen og Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø.

− Det finnes gode leggeanvisninger. Det er en standard som er
enkel og følge, men spørsmålet
er om den blir lest og fulgt av de
som legger rørene, sier Henriksen
junior som tror at det vil være mye
å hente på at montørene får bedre
opplæring på produktene.
Rørinspektørene trekker også
frem noen andre gjengangere:

"Årsaken til slike feil er at det brukes for grove omfyllingsmasser, jo
større pukk, jo lettere er det å få punktdeformasjon på plastrør."

6

Lekke flenser i kummene
Når det kommer til «blådeler» og
rør inn i kummen er det også noen
gjengangere som blir avdekket
ved trykkontroll.
− Kummer og ventiler kommer
i mange tilfeller hver for seg, og
skrus sammen på stedet. Ofte blir
ikke delene montert riktig i kum
og det oppstår lekkasje. Gjengangeren er at det ikke blir skrudd
godt nok til, eller de blir trukket
til skjevt. Her er feilprosenten
stor ved nymontering i kummen,
forteller Henriksen senior.
Inspektørene forteller at de må
ettertrekke i opptil 40 % av nye
anlegg.
− Vanskelig å få ut statistikk på
dette. Ofte blir slike feil fikset med
en gang på stedet av entreprenør
eller kontrollør og kommer ikke
med i sluttdokumentasjon. Vi gjør
gjennomsnittlig to trykkprøver
hver uke. Det blir rundt 120-160 i
året og da er feilprosenten oppe
i rundt 30 % med lekkasjer på
flenser og stikkledninger.
Når det gjelder ferdigmonterte,
eller prefabrikkerte kummer ser
det mye bedre ut.
− Vi opplever færre lekkasjer på
de ferdigmonterte kummene. Vi
har ikke ordentlige tall på dette,

så feilprosentene er vanskelig å
si.

tredjepart uten binding til de som
legger VA anlegget.

Aqua-Safe hever standarden
Per Sigve Henriksen mener
at Basal er et eksempel på
kumleverandør som er veldig
fremme (og har gått i bresjen) for
å utvikle og lage bedre kumkonsoller og kummer.

− Det er kontrollører fra kommunene som følger opp anleggene,
men tiden strekker kanskje ikke
alltid til for å kontrollere jobben.
Da kunne det kanskje vært en
fordel med et uavhengig firma til
å utføre oppgavene med kontroll.
Det legges stor vekt på kontroll av
produktene på forhånd, men for
lite kontroll når jobben er gjort.

− De har gått i front med å prefabrikkere kummer med «blådeler» i
kontrollerte former, der montøren
signerer for at jobben er gjort
korrekt. Vi har god dialog med
fagfolkene i Basal. De har laget
en håndbok for hvordan deres
skjøter skal se ut, da har vi et
godt hjelpemiddel under rørinspeksjonen. Det er med på å heve
standarden på rørinspeksjonen og
hele ledningsnettet, forteller han.
Kontrollørene bør tidligere på
banen
Rørinspektøren trekker frem at det
alltid er veldig fokus på produktet,
men ikke fullt så mye på kontrollen etterpå.
− Den må opp flere hakk. Vi som
kontrollører burde komme inn
mye tidligere i prosessene. Vi er
tro mot rørene. Finner vi feil, så
må det graves og det er dyrt, sier
Henriksen senior.
Han forteller at det nå skal
investeres 200-300 milliarder som
må til for å oppgradere vann og
avløp i Norge.
− Da må jo dette gjøres riktig. Skal
man bruke så mye penger så må
det bli gjort på skikkelig vis.
Tredjepartskontroll
Rørinspektørene synes det er
merkelig at levetiden skal økes
til 100 -150 år på nye VA-anlegg,
mens det ikke alltid er krav til at
anleggene skal kontrolleres av

Hovedpoenget som rørinspektørene drar frem, er at man må
få bort alle feil og mangler på
nyanlegg og at det er mulig å få til.
− Hvis du kjøper deg ny bil, vil du
ikke kjøpe en med bulk, sier Per
Sigve Henriksen.
Han er også glassklar på at vann
er et næringsmiddel og at mange
mangler forståelsen for at rørledningene de legger skal transportere
vann og bør behandles deretter.
Manglende opplæring
Senior mener at produktene er
greie og holder standarden, men
at de som jobber med det må få
bedre opplæring og kanskje bedre
tid i grøfta. Han har et ønske om
at man må heve statusen og
standarden til montørene. og tror
det er en vinn-vinn-situasjon der
man får færre feil og bedre anlegg.
− De må få opplæring på alle nye
deler som kommer og lære seg å
bruke dem riktig. Opplæring for
legging og montering av vannrør
må også opp noen hakk. Når det er
travelt så avdekker vi flere feil, men
det finnes selvsagt mange dyktige
folk. Bransjen er på riktig vei, og
bedre i dag enn for ti år siden, sier
rørinspektør Per Sigve Henriksen.

"Vi opplever færre lekkasjer på de ferdigmonterte kummene."
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AQUA-SAFE:

BRANSJENS SIKRESTE
VANNKUM
Norge er blant landene i Europa
med størst lekkasjeprosent i
VA-anlegg. Det avdekkes feil
på nærmere 60 prosent av
nye VA-anlegg i Norge. Det
er bekymringsfulle tall, og
kompetansebedriften Basal har
tatt grep for å heve kvaliteten på
vannledningsnettet.

– Vi har utviklet et nytt konsept
for montering og levering av en
komplett vannkum. Vi har økt
kompetansen og forståelsen for
å sikre tetthetsgaranti og økt
levetid, forteller Sogge Johnsen,
daglig leder i Basal AS, som
gjennom sine eierbedrifter er

Norges største totalleverandør av
betongrør og kummer.

besparende og sømløst for alle
parter, forklarer Johnsen.

En viktig fordel er at én aktør nå er
ansvarlig for hele leveransen, alle
komponenter monteres og skrus
sammen av en leverandør. Dette
sikrer et tydelig ansvarsforhold.

Nyutviklet standard
Basals Aqua-Safe vannkummer er
produsert i henhold til alle krav i
VA-miljøblad nr. 112.

– Basal bedrifter tilbyr komplett
vannkum direkte til grøftekanten. I stedet for å måtte etterskru på anlegget, hvor man
ikke har noen forutsetning for å
vite hvilken flensepakning som
er satt inn og dermed hvilket
moment man skal stramme til,
kan man bare heise kummen
ned i grøfta, fiks ferdig! Dette
er tidsbesparende, kostnads-

– For å kunne merke en kum med
kvalitetsstempelet «Aqua-Safe»
må produsenten tilfredsstille Basal
Aqua-Safe standard og være
tredjepartssertifisert av Kontrollrådet. Standarden innebærer
blant annet krav om bruk av sertifiserte montører og fasiliteter. Alle
komponenter skal lagres trygt
og forsvarlig, og det skal være
rene og hygieniske forhold under
montering. Samtlige bolter må

KVALITETSSTEMPEL: Kummer merket Auqa-Safe garanterer for
kvaliteten.

være tiltrukket med riktig moment
for å sikre lang levetid og unngå
lekkasjer, forklarer teknisk sjef i
Basal, Terje Reiersen.
Alle montørene av Aqua-Safe
vannkummer har tatt kurs og
bestått eksamen i både det
praktiske og det teoretiske innholdet i standarden. Det gir en total
kunnskap og kompetanse ingen
andre produsenter kan matche.

ORDNEDE FORMER: Montering av Aqua-Safe kummer skjer i
rene og spesialtilpassede lokaler.

– Det er ganske unikt at man
bygger kompetanse i fellesskap og deretter konkurrerer med
samme kvalitet i anbudsfasen.
Dette kommer selvfølgelig entreprenørene og byggherrene til
gode, konstaterer Johnsen.
Leveres over hele Norge
Aqua-Safe
vannkummen
er
dimensjonert for opptredende
krefter, har 100 års levetid og er

100% sikker. Det er dessuten et
kortreist, norskprodusert produkt
som kan leveres over hele landet.
– Basal har tatt grep og lagt ned
mye arbeid for å utvikle bransjens
sikreste vannkum med kvalitetsgaranti, dermed vil vi kunne få
bukt med det høye antallet feil og
lekkasjer i VA-anleggene.

PÅ LAGER: Alle deler til Aqua-Safe lagres med tanke på å sikre deler mot forurensning og skader.
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OMBRUK AV MASSER
GA KLIMAPRIS

JAN-ERIK OLSTAD:
byggeleder,
Viken fylkeskommune

På tampen av fjoråret ble
Norconsult og Isachsen Anlegg
tildelt Byggenæringens klimapris
for prosjektet fv. 120 Storgata i
Lillestrøm. Det var de innovative
og bærekraftige løsningene for
massehåndteringen i prosjektet
som spesielt imponerte juryen.
– Jeg stilte spørsmålet om
hvorfor vi skulle kjøre brukbare
masser ut av området og
erstatte disse med nye, når
vi kunne gjenbruke det vi har
på plassen, forteller Jan-Erik
Olstad, byggeleder for prosjektet i Viken fylkeskommune.

Jan-Erik Olstad har bakgrunn
fra entreprenørvirksomhet og
Vegvesenet før han begynte
som byggeleder i Viken. Han har
gjennom mange år stilt spørsmålstegn ved manglende gjenbruk
av masser. Dette var kimen til at
prosjektet i Storgata på Lillestrøm

nå kan vise seg å bli et mønsterprosjekt andre kan lære av.
Ifølge tall fra Norconsult er klimabesparelsen sammenlignet med
et tradisjonelt veiprosjekt på rundt
40 prosent reduksjon i CO₂-utslipp
knyttet til massehåndtering. Dette
utgjør ca. 300 tonn CO₂, tilsvarende 1250 flyreiser Oslo-London.
De har spart 35 000 tonn jomfruelig stein ved å gjenvinne eksisterende masser. De har i tillegg brukt
gjenvunnet knust betong og asfalt
som fyllmasser. Løsningen har
også gitt en kostnadsbesparelse
på hele 15 millioner kroner. Deler
av prosjektet dreier seg om å
oppgradere det kommunale vannog avløpsnett. Løsningene man
har valgt har derfor utfordret den
kommunale vann- og avløpsnormen (VA-normen).
Voldsomt å skifte ut alle masser
− Når man skal gjenbruke stedlige
masser til omfylling av rør er

BIRGITTE RODUM:
seksjonsleder,
Viken fylkeskommune

betongrør en vinner. Kanskje ikke
på CO₂, men rørene tar det igjen
på gjenbruken av grove stedlige
masser. Det kommer jo litt an på
hva vi graver opp lokalt, men vi
har mulighet til å grovsikte ulike
masser slik at de kan gjenbrukes,
sier Olstad. Han forteller at dette
er et stort prosjekt.
− Storgata i Lillestrøm er en
gammel gate med mye stein og
sand under asfalten. Gata holdt på
å gå i oppløsning og VA-anlegget
holdt på å kollapse.

GROVE SAKER: Betongrørene i Storgata tåler omfylling av grove stedlige masser.
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Jobben som gjøres nå er et samarbeidsprosjekt, der man i tillegg
til å oppgradere byens Storgate
bytter ut alle rør: vann, kloakk og

overvann. Vegvesenet startet et
forprosjekt i 2009 og anbefalte å
skifte ut alt i 2017.
− Vi skulle ha ned DN1200 betongrør i Storgata. Jeg tenkte at det
ble voldsomt hvis vi skulle skifte
ut alle massene som lå på stedet.
Hvis vi skulle følge VA-normen og
bruke nyprodusert singel 4-8, ville
det blitt enorme mengder.
Olstad, kollegene i Viken og
prosjekterende begynte å tenke
på miljø og spurte kommunen om
det var mulig å avvike fra normen.
− Det var vanskelig, men vi fikk det
til. For å få lov til å gjøre prosjektet miljøvennlig måtte vi få unntak

fra reglene. Det er jo et paradoks,
mener Olstad.
Gjenbruk av betong
Prosjektlederen forteller at han
hadde et annet prosjekt for
fire-fem år siden, en gang- og
sykkelveg på Skedsmokorset.
− Der gjenbrukte vi betong. Det
ble brukt i stedet for nyprodusert
knust berg og grus. Vi brukte knust
betong fra gamle konstruksjoner
og overskuddsbetong dumpet fra
andre byggeprosjekter.
Den erfaringen tok de med seg
inn i prosjektet i Storgata. I gata
var det også et myrlag med torv
på rundt en meters tykkelse
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"Husk også at nye kvalitetsmasser er en begrenset ressurs.»

som skapte utfordringer. Olstad
og hans kollega, Birgitte Rodum,
forteller at hele gata hadde dårlig
grunn. De måtte ned på 2,5 meter
og noen plasser enda dypere.
Totalt er gata 800 meter lang.
− Gjenbruk av betong for veger
med trafikkmengder som i
Lillestrøm krever særskilt tillatelse,
da det er et fravik fra kravene i
dagens håndbok N200. Norconsult utarbeidet i samarbeid med
Sintef en fravikssøknad som ble
innvilget, sier Birgitte Rodum som
er seksjonsleder i Viken for utbygging på Romerike.
Massedisponeringsplan
Rodum forteller at det ofte er et
ønske om at materialene man
bruker skal være bra nok, da
velger man det man har mest erfaring med først i stedet for å tenke
gjenbruk. I grøfta på Lillestrøm
valgte de heller å erstatte noe av
torven med knust betong og asfalt.

− Det er viktig å få med at torven
som ble kjørt bort har blitt
gjenbrukt til ferdigplenproduksjon
ikke langt unna Lillestrøm.
Norconsult tok utfordringen og
ringte de nærmeste deponiene
og
ferdiggressprodusentene.
De sjekket torven. Det som ble
friskmeldt for forurensning gikk
til plenproduksjon, mens restene
ble brukt som tilsetningsstoff for
å behandle bl.a. oljeforurenset
avfall. Torva suger opp oljen.
− De som skulle gjøre transportjobben måtte jobbe for å finne
korteste vei for å levere. De måtte
lage en massedisponeringsplan.
Og de som fant det beste alternativet fikk en bonus med fradrag
på anbudssummen. Det ble en
konkurranse om færrest antall
tonnkilometer for massetransport
i Storgata, sier Rodum.
Asfalten fra Storgata ble frest opp
og gjenbrukt som forkilingslag.

− Det har blitt mer og mer vanlig
å gjøre. Vi stilte i utgangspunktet krav om gjenbruksasfalt i ny
asfalt, men det viste seg at det
gjør alle asfaltprodusentene allerede, sier Olstad.
Kortest mulig transport
Jan-Erik Olstad har merket seg
at entreprenørene til tider kjører
massene veldig langt.
− Noen har kanskje faste steder
de leverer, der de får en god deal,
eller de kjører på gammel vane.
Når vi la inn CO₂-utslipp i forbindelse med transport ble de nødt til
å tenke nytt. De måtte kjøre kortere
for nå opp i anbudskonkurransen.
Birgitte Rodum er opptatt av at
potensialet for å øke gjenbruk
og kutte CO₂-utslippene er stort
hvis flere gjør som de har gjort i
Lillestrøm.
− Noe av det viktigste er å
tenke kortest mulig transport. I
anleggsprosjekter der det

GJENBRUK: Klimaprisen til prosjektet i Lillestrøm viser at gjenbruk av stedlige masser er en forutsetning for å få ned klimagassutslippene
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finnes ressurser lokalt må byggherren honorere bruk av lokale
masser, det samme gjelder
ombruk av stedlige masser. Husk
også at nye kvalitetsmasser er en
begrenset ressurs. På Østlandet
regner man med at disse
ressursene er brukt opp innen
10-30 år. Stein og grus er en ikke
fornybar ressurs, og vi ønsker
heller ikke å ta ut alt fjell av andre
miljøårsaker, forteller hun.

− Slik jord kan f.eks. benyttes i
midtrabatter på nye veier. Der
klipper man ned alt som kommer
opp og da dør uønsket vekst.
Du kan også bruke jorda på nye
landbruksområder som bøndene
uansett sprøyter. Det er alt for
mye matjord som bare graves ned
på deponier, mener Olstad, mens
Birgitte Rodum understreker at
man må ha en bevisst bruk og
begrensing.

Olstad kaster inn en annen
brannfakkel:
− Det kastes utrolig mye brukbar
stein, særlig fra veiprosjekter
der masser har en del forurensing som etter forurensningsforskriften kun kan brukes innenfor
samme gårds- og bruksnummer.
Den regelen bør noen se på, den
hindrer ombruk. Selv om det er
samme forurensningsgrad og
arealbruk kan ikke massene flyttes
over kommunegrensen der veien
får annet gårds og bruksnummer,
sier en engasjert Olstad.

− Man må håndtere masser klokt
og fornuftig for å redusere CO₂
og andre klimagassutslipp. Færre
tonnkilometer og tyngre lass pr.
tur er lik mindre CO₂. Pluss at det
er bedre for lokalmiljøet, det blir
mindre trafikk, mindre støv og
støy og bedre trafikksikkerhet.

Alt for mye jord deponeres
Birgitte Rodum sier at de samme
reglene gjelder for masser av jord,
men der kan frø fra uønskede arter
og lignende være en utfordring.

Reglene står paradoksalt nok i
veien for å få ned utslippene, og
hvis man ønsker å få ned klimagassutslippene må man søke
fravik fra reglene.
− Men nå er det flere som er klare
for å lempe på reglene. Det burde
lages massehotell rundt om der
man kan sortere og deklarere ulike
masser, også kan disse gjenbrukes
ulike plasser der stedlige masser
har samme type innhold. Hvis det

er masser som er veldig forurenset
blir disse stoppet ved prøvetaking,
mener Olstad.
Vil inspirere andre
Jan-Erik Olstad mener det er en
stor oppside hvis flere gjør som
på Lillestrøm.
− Det er også viktig framover å
ha fokus på energibruk. Det blir
manko på dette framover, sier han.
Birgitte Rodum mener det er viktig
å lage CO₂-regnskap, men også
like viktig å lage et energiregnskap
for samferdselsprosjekter.
− Hvordan ser du for deg å bruke
minst mulig energi i et prosjekt
som tilsvarer vårt? Vi må bli bedre
på å tenke nytt fremover, sier hun
og legger til de er veldig fornøyde
med å ha fått prisen.
− Vi må gi Norconsult en stor del av
æren for det gjennom å nominere
prosjektet. De har tatt utfordringene og funnet gode løsninger.
Vi har fått mye oppmerksomhet
etter prisen, og det er bra fordi da
kan vi spre kunnskapen fra dette
prosjektet. Det er en døråpner.
Vi fikk nok prisen også for at
den skal kunne inspirere andre,
forteller prosjektleder Olstad.

Klimapris 2021
Norconsult og Isachsen Anlegg ble i november 2021 tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm.

GLOBAL SANDKRISE:

SANDEN RENNER UT
Etter vann er sand den naturressursen som vi utnytter mest på
jorda, og klodens sandreserver
er i ferd med å tømmes. Hvordan
er det mulig på en klode med
ufattelige mengder ørkensand?

2000-tallet like mye sand som USA
brukte i hele det 20. århundret.

Sand brukes som tilslag i betong
til infrastruktur og bygninger, i
glass, PC-er, telefonskjermer og til
og med i strikken på underbuksa
di. Det finnes ikke noen ordentlig
oversikt av hvor mye sand som
brukes hvert år, men en indikator
som vi vet mer om er hvor mye
sement vi produserer.

Tredoblet forbruk på to tiår
Mellom 1900 og 2010 ble det
globale forbruket av naturressurser til bygninger og infrastruktur for
transport økt med 23-gangen. I
løpet av de siste to tiårene har den
globale sandbruken tredoblet seg.
Økt urbanisering i store land som
Kina og India trekker forbruket
ekstra opp.

FN har gjort et regnestykke som
anslår at det produseres 4,1
milliarder tonn sement hvert eneste
år. Ut fra det kan man beregne at
det globale forbruket av sand og
grus kan kalkuleres til ti-gangen av
det. I tillegg kommer sand brukt i
andre sammenhenger.
40-50 milliarder tonn
Vi forbruker altså mellom 40-50
milliarder tonn sand hvert år.
58 prosent av verdens sementproduksjon skjer i Kina. Landet
alene brukte i løpet av tre år på

FN beregnet at forbruket av sand i
2012 ville dekket en 27 meter høy
og 27 meter bred mur rundt hele
jorda ved ekvator, i dag ville den
muren hvert enda høyere.

– Vi trodde vi aldri ville gå tom for
sand, men det begynner vi å se
enkelte steder. Vi vil få gigantiske
problemer med sandforsyning, sier
Pascal Pedruzzi, klimaforsker i FNs
miljøprogram (UNEP) til nyhetskanalen CNBC.
Miljøproblem og mafia
Ukontrollerte uttak av natursand
rundt om i verden er blitt et stort
miljøproblem. Elveleier tømmes,
store båter støvsuger havbunnen
for sand, og i Indonesia forsvant

20 små sydhavsøyer på mystisk
vis. Utvinningen endrer naturlige
miljøer, og skader naturen både til
land og til havs.
I kjølvannet av sandmangelen har
det utviklet seg rene mafiatilstander enkelte steder. Det er meldt
om flere drap i forbindelse med
kriminell virksomhet i kampen om
sandkornene.
Knust stein og resirkulering
Og hvorfor kan vi ikke bruke ørkensand? Fordi vinden sliper ned
kornene slik at de får feil form, i
tillegg er innholdet av salt og andre
mineraler ikke forenelig med å lage
god betong.
Etterspørselen etter byggeråstoff
er forventet å doble seg i løpet av
de neste tiårene. Aurora Torres ved
Michigan State University sier at
mulige løsninger på bærekraftsutfordringene er å fremme en
kompakt byutvikling for mer effektiv
materialbruk, og å utvikle markeder
og teknologier for bygge- og
rivningsavfall. Forskere ved NGU
trekker fram bruk av maskinsand
for å erstatte naturlig sand, bedre
utnyttelse av overskuddsmasser
som oppstår i bygge- og anleggsvirksomheten, og resirkulering.
Hvis vi ikke får kontroll på rovdriften
med natursand renner bokstavelig
talt sanden ut mellom hendene
våre.

Formålet med den nyetablerte prisen er å synliggjøre de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. Prisen ble delt ut under
Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo rådhus. I sin begrunnelse
skriver juryen blant annet følgende:

Kilder: Norges Geologiske Undersøkelse
(NGU), FNs Miljøprogram, One Earth-Cell
Press, Science Magazine, A-Magasinet,
vg.no, Michigan State University (MSU) og
nyhetskanalen CNBC.

«Klimaprisen tildeles prosjekterende rådgiver og utførende entreprenør på
Storgata i Lillestrøm, som ut ifra gitte forutsetninger har funnet innovative
og bærekraftige løsninger for massehåndtering, noe som vil kunne gi stor
spredningseffekt på lignende prosjekter i det ganske land.»
WADI RUM: Ørkenen i Jordan er full av sand som er ubrukelig som tilslag i betong, men
det sikrer også at den vakre ørkenen får være i fred. (Foto: Tore Kristensen)
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plass til å gjenfylle de samme
massene tilbake i grøfta sier
Edvardsen.

OMBRUK AV MASSER:

SPARTE 15 MILLIONER
OG KUTTET STORE
MENGDER CO₂-UTSLIPP
I en VA-grøft på Hamar ble det
beregnet at 220 tonn masser
skulle
kjøres
på
deponi.
Det viste seg å være en real
feilberegning. Fasit ble at de satt
med 48 420 tonn overskuddsmasser fra den to kilometer
lange trerørsgrøften. Det kunne
kostet kommunen dyrt. De ble
reddet av litt tilfeldigheter, en
løsningsorientert entreprenør
og dispensasjon fra de strenge
reglene om gjenbruk av lett
forurensede masser.

Hamaregionen har en berggrunn
som for store områder består av
alunskifer og svartskifer dekket
av jordsmonn. Skifer skiller bl.a.
ut tungmetaller som nikkel og
krom til jordlaget over. Hvis man
skal omdisponere slike naturlig
forurensede masser må man
søke om tillatelse etter Plan- og
bygningsloven. Masser med
naturlig bakgrunnsnivå av forurensning kan altså gjenbrukes og
omdisponeres, men da må man
planlegge operasjonene nøye på
forhånd. Gevinst kan være enorm,
som i vår sak fra Hamar, der både
miljø og pengebok ble spart.
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Bommet med 47 780 tonn
Trym Edvardsen er prosjekt- og
byggeleder i Hias IKS på Hamar.
Han forteller at det var entreprenøren Dobloug Entreprenør AS
som fikk oppdraget med jobben
på Hamar. I Ringgata, Furubergveien, Vognveien og Bondesvea
skulle det graves 2000 meter med
grøft, 6000 meter rør fordelt på
overvann DN1000, avløp DN500,
vann DN500 og en DN250 (på
deler av strekket som da ble en
firerørsgrøft). I tillegg skulle det inn
90 nye kummer og stikkledninger
skulle kontrolleres. Kontraktsverdien var på ca. 50 millioner.
Levering og behandlingsavgift for
lett forurenset masse, tilstandsklasse 2 og 3. var oppgitt 220
tonn, men ble til hele 48 000 tonn
eller 23 057 kubikkmeter.
− Det var jo en liten bom, sier Trym
Edvardsen med en viss ironi. Når
det gjelder massene fra Ringgata
var de å regne som forurenset,
men i en slik grad at de kunne
ombrukes på områder med tilsvarende forurensningsgrad.
Forurenset, men brukbare
Han forteller at det var litt tilfeldigheter som gjorde at de fikk løst

utfordringen med overskuddsmassene.
− Entreprenøren hadde et område
i nærheten der de trengte masser
til å fylle opp et større areal satt
av til industriområde. Kunne
massene brukes der? Da vi
sjekket grunnen der så vi at det
var tilsvarende bakgrunnsverdier
i massen på den tomta, som lå
mellom fire og fem kilometer unna
vårt anleggsområde i Ringgata.
Det var jo bra og vi slapp å kjøre
massene femten kilometer til
deponiet. Det sparte oss for
unødvendige CO₂-utslipp og på
toppen sparte vi ca. 15 millioner
kroner i avgift for å levere
massene.
Mye å spare på god planlegging
Noe av massene ble også
gjenbrukt i grøfta, men på grunn
av alle rørene ble det voldsomt
mye masser til overs. Det var
på dette punktet at nøkkelen
til feilberegningen i det aktuelle
prosjektet lå.
− Det var gjort grunnundersøkelser på hele anlegget i forkant.
Vi visste ikke at det ble så mye
masser ut av det, og hadde ikke

Generelt
sier
reglene
at
forurensede masser i tiltaksklasse
2 og 3 kan ombrukes innafor
området man jobber i. Men
løsningen i dette tilfelle ble å finne
andre områder med tilsvarende
tilstandsklasse og regulering som
åpnet for gjenbruk.

"For fremtiden er det klart for oss
at vi må planlegge ekstra godt for
massehåndtering i vårt område."

− I og med at området til Doubloug
Entreprenør AS skulle brukes til
industriformål var det mulig å
bruke massene der, forteller han
og legger til at det var en viss
prosess å få på plass den alternative løsningen.
− Vi måtte få klarsignal fra
miljørådgiverne i kommunen. For
fremtiden er det klart for oss at
vi må planlegge ekstra godt for
massehåndtering i vårt område.
Det koster mye å levere på
deponi. Det blir også mye transport, ja mye ekstra av alt. God
planlegging er nøkkelen, mener
han.
Veldig strenge regler
Prosjektlederen har et lite hjertesukk på lager i forbindelse med
massehåndtering.
− Når man ser på tabeller og kriterier for grenseverdier i miljøreglene
gir ikke disse noe rom for å bruke
fornuften. Når man tar prøver der
innholdet av uønskede stoffer
er f.eks. 1,2 gram pr tonn, og
hvis dette overstiger grenseverdien med 0,002 gram i forhold
til regelverket, blir de betegnet
som forurensede masser. Da må
de på godkjent deponi, og det
er både dyrt og gir unødvendige
utslipp knyttet til transport. Det
blir litt meningsløst for meg, sier
Trym Edvardsen er prosjekt- og
byggeleder i Hias på Hamar.

BOMMET: I forarbeidet til en 2000 meter lang grøft var det beregnet at de fikk 220 tonn
lett forurenset masse, men ble til hele 48 000 tonn. − Det var jo en liten bom, sier Trym
Edvardsen med en viss ironi: Han er prosjekt- og byggeleder i Hias IKS på Hamar. (Foto:
Hias IKS)
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1317 TURER MED LASTEBIL
På Hamar satt de igjen med
23 057 kubikk med masser. Hvor
mange lastebilturer blir det?
Hva blir transportavstand og
kostnader? Hva koster hvert
lass å levere? En liten lastebil tar
10-12 kubikk, mens en stor tar
17-18 kubikk. Da blir det ca 1317
turer med den største lastebilen
med snitt på 17,5 kubikk last.

Det var ca. 4-5 km til industriområdet én vei, og én vei til Heggvin
deponi var det ca. 14-15 kilometer.
I anbudet var det lagt inn kostnader på 70 470 kroner for å levere
220 tonn masser til deponiet. For
48 420 tonn som det viste seg å
bli, ville kostnaden blitt svimlende
15 509 806 kroner.
Fordi man fant en god løsning
for ombruk av massene, ble
besparelsen på rundt 15,5 millioner
kroner. I tillegg sparte man penger
på transport, men det har vi ikke
lagt inn her.
Men hva med CO₂- regnskapet?
•
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For hver liter autodiesel
som forbrennes slippes det
ut 2,66 kg CO₂, uavhengig
av motorteknologi ifølge et
temahefte fra Norges Lastebileier-forbund. Det finnes ulike
tall i ulike tabeller, men vi velger
å holde oss til denne.

•

Et omtrentlig anslag for
gjennomsnittsforbruk for all
type kjøring kan ligge rundt
3,75 liter pr mil hvis man tar
utgangspunkt i tabell fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

•

Ved køkjøring er forbruket opp i
6,18 liter pr mil og ved kjøring fri
flyt 100 km/timen på motorvei
er forbruket ned mot 2,5 liter pr
mil for en moderne lastebil.

•

Ved kjøring av tung last går
forbruket betydelig opp, mens
en tom bil naturlig nok har
betydelig lavere forbruk.

Hvis vi legger gjennomsnittsforbruket til 3,75 liter diesel pr mil for
blandet kjøring og CO₂-utslippet
til 2,66 kg pr liter gir det et utslipp
av CO₂ på rundt 10 kg pr mil.
Når du skal kjøre 1317 turer blir
CO2-utslippet betydelig.
I tilfelle på Hamar er det er 15 km til
deponiet. Lastebilene må nødvendigvis kjøre strekningen tur retur
slik at det totale utslippet i dette
tilfelle blir rundt 39 510 kg CO₂.
Til området der massen ble
gjenbrukt var det 5 km, slik at du
reduserer CO₂-utslippet til 1/3,
altså 13 170 kg CO₂. Du sparer 26
340 kg CO₂-utslipp bare på dette
ene prosjektet.
Rundt om i Norge kjøres
forurensede masser ofte på
deponi. Det er ikke alltid nødvending slik saken på Hamar viser.
Forurensede
masser
trenger
ikke å forurense ved riktig bruk.

Hvis massene kan gjenbrukes
lokalt innenfor samme gårds- og
bruksnummer, slipper man transportkostnader, store CO₂-utslipp
og i tillegg kostnader for å levere
massene.
Transport til bygg- og anleggsbransjen, herunder massetransport, står for rundt regnet 19
prosent av totalutslippene knyttet
til varetransport i Norge, ifølge en
rapport fra Transportøkonomisk
institutt.
Denne trafikken utgjør ca. 45
millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte
kilometer. Av varekategoriene
innenfor «Bygg og anlegg» er det
«Materialer og utstyr» som gir flest
kilometer samlet sett.
Rapporten viser videre at 51
prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra byggog anleggsvirksomhet, og skyldes
først og fremst transport av store
mengder masser, stein og grus,
torv og leire. Transporten er fordelt
på mange, men relativt korte turer.

MASSEHÅNDTERING EN
UTFORDRING I BRANSJEN
«Tiltaksplaner
er
prosjektfokusert, og bidrar ikke til en
planlagt og strukturert håndtering
av
overskuddsmasser.
Arbeidet med kartleggingen av
løsmasser starter for seint, og
det finnes ingen gode planer for
hvordan overskuddsmasser skal
benyttes», ifølge Maren Eskeland
Storsveen VA-ingeniør Hias IKS.

VA forum sendte over spørsmål til
Hias i forbindelse med vår artikkel
om massehåndtering på anlegget
i Ringgata-Bondesvea. I det
prosjektet fant man gode løsninger
underveis som sparte både penger
og miljøutslipp. Storsveen forteller
at generelt er utfordringer knyttet
til massehåndtering at tiden i
anleggsgjennomføringen er knapp.
Det er en av hovedårsakene til
at masser med naturlig forhøyet
bakgrunnsverdier leveres til deponi
(det er i mange tilfeller kun den
muligheten man har). Dersom det

ikke finnes egnet sted til ombruk
av masser med naturlig forhøyet
bakgrunnsverdier må de leveres til
godkjent deponi.

utførende, og bidrar til tidlig kartlegging av løsmasser, og planlegging
for hvordan de faktisk skal benyttes
(og ikke hvordan de kan benyttes).

Kreves overordnet samarbeid
Videre skriver hun at for at vi skal
få til en god struktur for ombruk
av masser med naturlig forhøyede
bakgrunnsverdier kreves det et
overordnet samarbeid mellom
kommuner, private utbyggere og
entreprenører.
Det er behov for en database eller
tilsvarende hvor:

Må være med i alle ledd
Det er tiltakshaver sitt ansvar at
det gjennomføres miljøteknisk
grunnundersøkelse og utarbeides
tiltaksplan ved påvisning av
forurensning. Og oppfølging i
prosjektet.
Før
gravearbeider
igangsettes skal tiltaksplanen være
godkjent av forurensningsmyndighet. Vår erfaring er at vi får best
resultat når vi er med i alle ledd –
fra kartlegging – gjennomføring av
tiltak og sluttrapportering.

• Alle prosjekter registreres

• Er det masseoverskudd eller

masseunderskudd i prosjektet?

• Har massene naturlig forhøyede
bakgrunnsverdier?

• Analysedokumentasjon

• Med mer

Det vil bidra til at bransjen har
oversikt over alle pågående
prosjekter, både byggherre og

Entreprenør er ansvarlig for at
tiltaksplanen følges, og dokumenterer hvordan massene håndteres
i prosjektet. Entreprenør rapporterer til byggherre, og overleverer vektsedler for leveranse av
masser til deponi, grustak og
mengde masser til ombruk i andre
pågående prosjekter, skriver VAingeniør Storsveen.

"Du sparer 26 340 kg CO2-utslipp bare på dette
ene prosjektet."
"Skal vi få til en god
struktur for ombruk
av masser med
naturlig forhøyede
bakgrunnsverdier
kreves det et overordnet samarbeid."

STORE LASS: I vårt regnestykke la vi inn at en stor lastebil ville kunne kjøre 17,5 kubikk
med masser. Da ble det 1317 turer. Dersom en mindre lastebil, som tar ca. 12 kubikk,
skulle kjørt unna 23 057 kubikk måtte den tatt ca. 2000 turer og CO₂-utslippet ville økt fra
39 510 til ca. 60 000 kg CO₂. Det illustrerer et annet poeng og det er at man forurenser
mindre med å kjøre store lass.

KNAPP TID: − Generelt er utfordringer knyttet til massehåndtering at tiden i anleggsgjennomføringen er knapp. Det er en av hovedårsakene til at masser med naturlig
forhøyet bakgrunnsverdier leveres til deponi, sier Maren Eskeland Storsveen VA-ingeniør
Hias IKS. (Foto: Hias IKS)
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FORURENSEDE MASSER BLIR
TILSLAG I NY MILJØBETONG
Betong Øst og Betonmast
tar nå i bruk en ny betong der
tilslaget hovedsakelig består
av vaskede gravemasser som
tidligere ble karakterisert som
forurenset avfall. − Det finnes
få begrensninger for bruk av
denne miljøbetongen, forteller
Øystein Bækkelien, daglig leder
Betong Øst.
ØYSTEIN BÆKKELIEN:
daglig leder, Betong Øst

Det er AF Decom som har utviklet
et omfattende vaske- og renseanlegg ved Rimol Miljøpark i
Trondheim. De startet allerede i
2013 og året etter var de i gang
med å rense masser og de klarer
nå å gjenbruke hele 80 prosent av
massene. I 2018 ble de godkjent
av Kontrollrådet som leverandør
av tilslag til betong. Massene blir
sortert og satt sammen igjen til en
grus med fraksjon 0 til 8 mm. Hvis
alt går etter planen, vil et tilsvarende renseanlegg bli godkjent ved
Esval Miljøpark ved Vormsund nå
i mai.
Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør miljøparker AF Decom
forteller at tilslaget kan brukes i
alle sammenhenger.
− Betong Øst har utviklet
betongsammensetninger
med
dette tilslaget og høstet meget
gode erfaringer, og de ser at
det ikke er noen begrensing for
bruken. Det er kun Betong Øst
som bruker tilslaget i dag. Vi har
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en eksklusiv avtale med dem,
og de eier tilslaget sammen med
oss. Men det kunne vært interessant å snakke med Loe eller andre
betongrørprodusenter i denne
sammenheng, sier Stedenfeldt.
Må våge å gå i upløyd mark
− Vi har trodd på dette helt siden
oppstart i 2013, men vi var avhengige av å få med et firma som
Betong Øst. De så potensialet, og
turte å satse og bruke penger på
dette. Du må våge å gå i upløyd
mark for å finne på noe nytt, og
det har vi fått til sammen.
Stedenfeldt forteller at Betonmast
har ønsket å sikre seg denne miljøbetongen eksklusivt til alle sine
bygg i Trøndelagsregionen, og at
de ønsker å utvide til Østlandet
når anlegget ved Vormsund åpner.
− Da er vi virkelig i gang og VAbransjen må gjerne ta kontakt,
sier Stedenfeldt entusiastisk.
Miljøsjef Siv Tallang-Vold i Betonmast forteller at miljø og økonomi
kan gå hånd i hånd med gjenbruk
av massene.
− Det er viktig å få ut dette til resten
av bransjen. Det er mye å hente
bare ved reduksjon av miljøutslipp
knyttet til transport av gamle og
nye masser, når vi i tillegg tar i
bruk problemassene lager vi gull
av gråstein, mener miljøsjefen
som synes det er fantastisk det de
har fått til ved Rimol Miljøpark.

MILJØ OG ØKONOMI: Det er mye å hente bare ved reduksjon av miljøutslipp knyttet til
transport av gamle og nye masser, når vi i tillegg tar i bruk problemassene lager vi gull av
gråstein, mener Siv Tallang-Vold miljøsjef i Betonmast.

INDUSTRIELL PROSESS: Magnus
Stedenfeldt, avdelingsdirektør for
Miljøparkene i AF Gruppen og Tom Utvik,
daglig leder i Betonmast Trøndelag
kvalitetssjekker ferdig renset tilslag.

Sirkulærøkonomi
− Dette er sirkulærøkonomi i
praksis. Forurensede masser fra
anleggstomter i hele Trondheim
blir levert til Rimol. Etter at de
har sortert og vasket massene
bruker vi det som tilslag og kjører
de samme massene tilbake til
anleggstomten som betong. Dette
åpner jo for poengsanking og
BREEAM-sertifisering fra Grønn
Byggallianse. Det har ikke vært
mulig før, forteller Bækkelien fra
Betong Øst.

dette er bare starten, forteller
Bækkelien.

− Det er kjempespennende.
Vi sparer naturgrusen og kan
heller bruke tidligere forurensede
masser. Vi unngår unødvendig transport og vi slipper at
deponiene fylles opp av noe som
egentlig er et høyverdig produkt.

Dette kommer i tillegg til andre
tiltak i ferdigbetongbransjen.
Norge skiller seg positivt ut i
forhold til andre land i verden. Det
har vært et enormt fokus på å få
ned CO₂-utslipp i betong og dette
har virkelig båret frukter, forteller
Bækkelien.
Mer stabilt tilslag
Han er klar på at kvaliteten på
betongen ikke forringes.
− Grusen vi tilsetter har vært
gjennom en veldig nøyaktig
industriell prosess som gjør
at tilslagsforekomsten vi får er
mer stabil enn den fra naturen.
Det gir en mer stabil og støpelig
betong. Miljøbetongen brukes
nå i fullskala på alle Betonmast
sine prosjekter i Trøndelag og

Stedlige masser kategoriseres
i tilstandsklasser fra en til fem.
Der klasse en er lite forurenset
og klasse 4-5 sterkt forurenset.
Masser som overstiger klasse fem
regnes som giftig avfall. Magnus
Stedenfeldt eksemplifiserer med
en tomt med tilstandsklasse fire.
− Hvis man skal grave ut 30 000
tonn på gammelmåten ville hele
lasset gå til et ordinært deponi,
men fra oss går 24 000 tonn (80%)
tilbake til ny betong og 6000 tonn
går til ordinært deponi. Og hvis
man ikke hadde gjenbrukt slik vi
gjør nå, måtte man tatt ut 24 000
tonn med jomfruelige masser.
Vi reduserer altså tilførselen

"Dette er sirkulærøkonomi i praksis.»
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til deponier med 80 prosent og
reduserer samtidig uttaket med
ikke fornybare ressurser med 80
prosent, sier han og legger til at
de skaper råstoff av et avfall.
Mot hundre prosent
gjenvinning?
Forurensingen sitter på de minste
partiklene i massene forklarer
Stedenfeldt.
− Det blir som hår i suppa, vi tar
ut håret og suppa er ok igjen, sier
han.
De gjenstående massene er
industriavfall som de nå ser på
muligheten for å utnytte.
− Vi vasker ut de forurensede
partiklene i massene og lager leire
av den. Leira blir utsatt for stort
trykk og sluttproduktet kaller vi
filterkaker. Vi ser for oss at vi kan
bruke disse som membran i ulike
sammenhenger. Det tar 200 år for
vann å trenge gjennom en meter av
disse kakene, forteller Stedenfeldt.

Målet nå er å finne ut om de
kan bruke kakene som tetningsmembran.
− Forurensingen ligger pal i kaka.
Den er bundet i materialet. Dette
er en produktutvikling vi driver
med nå for å oppnå 100 prosent
gjenvinning. Da løser vi et svært
miljøproblem. Tidligere gravde vi
opp og flyttet problemet, men nå
gjør du noe med problemet. Det er
en mye bedre tilnærming.
Stedenfeldt forklarer at Rimol
Miljøpark konkurrer i to markeder.
De er både et deponimottak som
tar imot avfall og en leverandør
som selger tilslag.
− Det var rett og slett butikk fra
første dag og vi har ikke fått noe
offentlig støtte. Dette er ikke et
kompromiss, men utelukkende
bedre løsning.

Trondheim også har vekket internasjonal oppsikt.
− I 2020 åpnet et tilsvarende
anlegg i New York, Posillico Wash
Plant. De fikk ideen herfra og har
hatt stor suksess med det.
Nå jobber både Rimol Miljøpark
og Betong Øst med å få laget en
skikkelig EPD-miljødeklarsjon på
det nye tilslaget.
− Det er en omfattende prosess.
Det er mange tall og regnestykker
som skal på plass før vi kan gå ut
med hvor stort kuttet i CO₂-utslipp
blir. Vi jobber med det, men det
blir en hyggelig EPD på dette
tilslaget. Det er jeg ganske sikker
på, avslutter Øystein Bækkelien i
Betong Øst.

Jobber med EPD
For å understreke det poenget
trekker han frem at anlegget i

BASALS NYE RENSEKUM:

NY RENSELØSNING FOR
FORURENSET OVERVANN

I fjor startet Basal AS et
samarbeid med Leca International der de i fellesskap skal
utvikle et totrinns rensesystem. I år har de fått med seg
nok et ledd i renseprosessen.
Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk
polymer for å binde partikler i
forbehandlingsdelen.
− Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele
95-99 % av tungmetallene i
overvann, forteller Kjell Heia,
daglig leder i Skild AS.

I siste utgave av VA forum (2-2021)
omtalte vi Basals testanlegg for
en nyutviklet miljøkum med det
nye filtermaterialet Filtralite HMR
(Heavy Metal Remower) levert av
Leca International. Nå har man
tatt et stort steg videre og har
mulighet til å montere inn en ny
enhet som renser partikler mer
effektivt fra overvannet.
− Vi bruker organisk Polymer som
kommer i tablettform. Det lager
en binding som gjør at de små
partiklene, klumper seg sammen
til store partikler slik at de felles
ut i forbehandlingsdelen. For
å få til dette bruker vi organisk

polymer som er nedbrytbart og
ikke forurensende, forteller Heia.
Han forteller at filtersystemet de
har i dag kan bygges direkte inn i
Basals kumløsning.
− Derfor tror jeg at vi skal lykkes
godt. Vi begynner ikke på scratch
med en god idé. Vi har alle erfaringer og til sammen blir vi, Leca
og Basal et veldig godt lag.
Øker levetiden på filtrene
Utfordringen man har hatt i det
første testanlegget var at ulike
partikler for raskt tettet igjen
filteret.
− Nå klarer vi å redusere partikkelinnholdet, før vannet går over til
filteret med Filtralite HMR. Det
gjør at porestrukturen i Filtraliten
ikke tettes så fort igjen, og
vanngjennomstrømningen opprettholdes slik at HMR-en får
binde til seg oppløste tungmetaller. Med dette leddet på
plass økes levetiden før man må
skifte filter i betongkummene,
forteller Heia.
Skild AS lager både mobile og
permanente renseløsninger for å
fjerne tungmetaller fra prosessvann.
Selskapet lager en komplett filterinnsats der de i tillegg til å benytte

KJELL HEIA:
daglig leder, Skild AS

organisk polymer, har lagt inn et
filter med Filtralite HMR fra Leca.
− Opprinnelig har våre løsninger
vært mobile og brukes når man
lager tuneller, mens Basals løsning
blir montert inn som et permanent anlegg. Polymer må doseres
i vannet, og vi har en passiv
løsning med tilsetning av stoffet
i sedimentering/utfellingstrinnet,
så kommer Basals løsning med
Filtralite HMR fra Leca til slutt i
kjeden som andre trinn.
Fantastisk spennende
Det var Geir Norden i Leca som
linket Skild til Basal.
− Vi har akkurat begynt å

RIMOL MILJØPARK: Det er AF Decom som har utviklet et omfattende vaske- og rense-anlegg ved Rimol Miljøpark i Trondheim.
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jobbe sammen med Basal. Fra vi
traff hverandre har det gått veldig
raskt. Det har vært et utrolig bra
samarbeid, og jeg ser at dette
er fantastisk spennende. Vi har
løsninger og de har markedet,
sier Kjell Heia entusiastisk.

overvann og tungmetaller blir
klar i 2022. Lovverket stiller allerede krav til behandling av veiog overvann, men til nå har det
ikke vært praktisert altfor strengt.
Det tror Kjell Heia at det blir en
endring på.

− Dette blir en miks der vi og
Basal tilpasser våre produkter til
hverandre, som igjen gjør at vi til
sammen klarer å fange opp det
meste av tungmetallene opp mot
(95-99 %). 100 % vil vi nok aldri
klare, men resultatet vi nå oppnår
er representativt og det er veldig
bra.

− Min erfaring er at håndhevingen
av kravene er forskjellige fra fylke
til fylke. Det er ulike krav i forhold til
hvor du er og hvor vannet slippes
ut. Skal du slippe ut vannet i en
liten bekk, er det andre krav enn
til en større bekk. Problemet er
jo at alt kommer ut i den samme
dammen til slutt. Havet. Jeg tror
at kravene til rensing av overvann
vil bli betydelig skjerpet fremover. På sikt vil det komme krav
til rensing av alt av veianlegg. Da
blir det et enormt marked for den
nye renseløsningen vi nå utvikler,
mener han.

Det vil og variere fra lokasjon til
lokasjon siden forurensing og
blanding i vann er ulikt.
Prototypen til Basals nye miljøkum for rensing av forurenset

Avløpsvann

Skreddersydde løsninger
Kjell Heia trekker også frem at slik
klimaet utvikler seg blir behovet
for rensing av overvann større og
ikke mindre.
− Med utfordringen knyttet til
arealbruk er Basals nedgravde
løsning å foretrekke. Og vi kan
skreddersy vår løsning slik at vi
også kan koble oss på eksisterende anlegg fra Basal i tillegg
til å produsere nye løsninger.
Fordelen med Basal er at de har
standardiserte og arealeffektive
løsninger. Jeg er overbevist om
at dette har et enormt potensial,
sier han.
Heia trekker også frem at de
sammen med Leca og Basal har
en løsning der de kan ta retur av
filtermassen.
− Den blir jo forurenset av det

Renset vann

den holder tilbake, men vi kan ta
den i retur, og rense og aktivere
filtermassen, slik at den kan
gjenbrukes. Dette gir og gevinst
i forhold til miljø, og det at vi kan
reaktivere gjør at kostnadene
holdes lavere, noe som også er
ett pluss.
Fra offshore til overvann
Historien bak Skild AS startet
med at de begynte å levere utstyr
til offshore-industrien. Men i 2014
kollapset hele næringen.

− Vi holdt på et par år, men det var
som å selge sand i Sahara. Det
gikk ikke veldig bra med andre
ord. Men så hadde vi et møte med
Hæhre entreprenør, de hadde
utfordringer med forurenset vann
fra tunneldrift. Det var utgangspunktet for at vi begynte med
vannrensning i samarbeid med
selskapet Containertech AS, som
lenge har drevet med konvensjonell rensning av tunnelvann.
Skild AS har holdt på siden 2015
med en renseløsning som de hele
tiden har utviklet.

− For tre år siden kom vi inn og
supplerte løsning til Containertech.
Skild AS eies i dag av AMV-Group
AS i Flekkefjord. I fjor kjøpte AMV
også Containertech AS.

"På sikt vil det komme krav til rensing av alt av veianlegg.»

Rensegrad

Analyser
av vann

Disse målingene er gjort
med bruk av MudWizard
utfelling og HMR filtrering.

RENSER VEKK: Tabellene viser hvor mye av tungmetallene som blir renset vekk i den nye miljøkummen.
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MOBILE ANLEGG: Containertech har utviklet mobile renseanlegg for tunneldrift der Skild etter hvert ble involvert for å optimalisere
renseprosessen.
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VA FORUMS

gjesteskribent

VA forum inviterer konsulenter og andre til å bidra med kronikker for å spre nye ideer til

fagmiljøet. Eneste ”føringen” som er gitt er at temaet skal være VA-faglig nyttig, og gjerne

inneholde nye og interessante måter å løse utfordringer på. Det kan ta utgangspunkt i et
spennende prosjekt eller en innovativ visjon.

FORURENSET
OVERVANN
I BYER
Frode Skår
Kommunikasjonsrådgiver,
Norsk Vann
Norsk vann skal bidra
til rent vann og en
bærekraftig utvikling av
bransjen gjennom å sikre
gode rammebetingelser,
kompetanseutvikling og
samhandling.
www.norskvann.no

Vannspeil, bekker, elver og
bynære strender er med på å
skape trivsel i byene våre. Men
vannkvaliteten i våre urbane
vannforekomster kan være
så som så. Hvordan byens
overvann håndteres har mye å
si for den lokale vannkvaliteten.
Av Frode Skår
Det er i dag et mål at overvann,
som er vann fra nedbør og
snøsmelting som renner av
gårdsplasser, gater, tak og andre
tette flater i byene våre, i størst
mulig grad skal håndteres lokalt.
Det som ikke kan infiltreres i
bakken eller fordrøyes lokalt skal
søkes ledet bort i trygge flomveier til en lokal vannforekomst
(resipient). Flomveiene kan både
være lukkede ledninger og åpne
løsninger.
Tradisjonelt har overvann i større
grad blitt ledet sammen med
kloakk i fellesavløpsledninger til
kommunale avløpsrenseanlegg.
Økende vannmengder på grunn av
fortetting i byer og klimaendringer
har ført til kapasitetsutfordringer
i både ledningsnettet og på
renseanleggene. Dette kan føre
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til at urenset avløpsvann havner
på avveie ved store regnskyll,
og ende opp med å trenge inn i
folks kjellere eller forurense lokale
vassdrag. Med separate ledninger
for overvann er det mindre fare for
at urenset avløpsvann havner på
avveie ved store regnskyll.
Forurenset overvann i byene
Renseanleggene
er
primært
konstruert for å rense avløpsvann
fra husholdningene og noen typer
industri. Overvann fra byområder
fører imidlertid med seg søppel
og ulike typer miljøgifter, som
vi hverken vil ha i de lokale
vannforekomstene eller i slammet
som er restprodukt fra avløpsrenseanleggene. Dette slammet
skal gjerne brukes som gjødsel
eller jordforbedring, og bør
selvsagt ikke inneholde miljøgifter.
Utfordringen er altså at vi sitter
med forurenset overvann i byene,
som egentlig burde vært renset før
utslipp til vannmiljøet, men som
det tradisjonelle transportnettet
for avløpsvann og tilhørende
renseanlegg ikke kan håndtere
uten svært store og kostbare
oppgraderinger.

er ofte plasskrevende. Og siden
vi som kjent ikke bygger byene
fra bunn av, er det ikke alltid så
lett å finne plass til infiltrasjonsløsninger, rensedammer eller
andre rensetiltak for overvannet
som er gode nok til å beskytte
natur og vannmiljø.
Vi må derfor også gjøre det vi kan
for å unngå at overvannet i byene
blir forurenset i utgangspunktet.
Forebyggende tiltak
Det er flere årsaker til at overvannet
i tettbygde områder blir forurenset
av
partikler,
oljeforbindelser,
tungmetaller, organiske miljøgifter,
salt og mikroplast. En av dem er
utløsning av stoffer fra konstruksjoner som regnet/overvannet
kommer i kontakt med, for eksempel fra maling og annen overflate-

behandling. Biltrafikk og veivedlikehold, utslipp fra lekkasjer, søl
og akutte uhell, eller nedfall fra
nærområdet med industri, fyring,
støv og så videre, er andre kilder
til forurensing av overvannet.
Forebyggende tiltak kan da være
å forsikre seg om at bygg og
andre konstruksjoner i fremtiden
har materialbruk eller får overflatebehandling som ikke avgir giftige
stoffer.
Mange giftige stoffer som PCB
er for lengst forbudt, men historiske kilder som for eksempel
husmaling kan noen steder bidra
til fortsatt høye konsentrasjoner.
Vi må passe på at stoffene som
blir forbudt ikke erstattes med nye
miljøfarlige stoffer.

Det kan være fornuftig å begrense
aktivitet som gir fare for lekkasje
og søl på tette flater, herunder
unngå privat bilvask med miljøfarlige vaskemidler. Det blir også
viktig med riktig drift og vedlikehold av urbane overflater, med
renhold av veier og gater, tømming
av sandfang og fordrøyningsbasseng, og vintervedlikehold med
mindre bruk av veisalt.
Ved utbygging av nye områder må
planleggerne ta hensyn til behovet
for både trygg bortledning og
eventuelt behov for rensing av
overvannet. Da sikrer vi at de
urbane vannforekomstene våre
har en kvalitet som skaper trivsel
og økt bolyst, og samtidig tar vare
på det viktige vannmiljøet.

?: ?

Løsninger for å rense forurenset
overvann lokalt finnes, men de
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KUNNSKAP ER KJERNEPUNKTET
PÅ VANNSENTERET I ÅS
Til høsten settes spaden i jorda
for å bygge et nytt Nasjonalt
senter for vanninfrastruktur.
Senteret skal blant annet opparbeide et unikt treningsfelt for
VA-bransjen.
− Det mangler folk i bransjen, og
vi skal bidra til at flere kan lære
faget og jobbe med det, forteller
Sjur Tveite som er daglig leder
ved senteret.

Norge har store utfordringer med
gamle og dårlige vann- og avløpsrør. Behovet for oppgraderinger
er beregnet å koste opp mot
300 milliarder kroner det neste
tiåret. Både kostnader og miljøutfordringer har gjort at hele tre
departementer har fått laget
«Mulighetsstudien for vann og
avløpssektoren».
Studien
er
utarbeidet av Oslo Economics,
Cowi AS og Kinei AS på oppdrag
fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
og
Helseog
omsorgsdepartementet.
I den omfattende studien nevnes
det nye vannsenteret som skal
bygges et steinkast unna Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU på Ås.
− Det at vi blir omtalt i mulighetsstudien er naturlig fordi den kunnskap og de moderne løsninger som
etterspørres i VA-sektoren blir et
kjernepunkt for senteret, sier Tveite.
Synliggjøre og samle kompetanse
I mulighetsstudien pekes det på en
rekke miljøutfordringer knyttet til

VA-feltet. Det nye vannsenteret vil
være med på å bidra til at bransjen
velger løsninger som bøter på
dette. Miljøfotavtrykket skal ned
og blant tiltakene som trekkes
frem i studien er sirkulærøkonomi,
ombruk, resirkulering og økt bruk
av stedlige masser. Et annet tiltak
er gravefrie løsninger.
− Av mange ting som nevnes i
studien er gravefrie løsninger for
nye vann- og avløpsledninger noe
vi vil legge til rette for på senteret.
Vi skal lage et eget område
der man kan øve/trene på ulike
oppgaver som kan effektivisere
VA-arbeidet. Det finnes en del
spennende løsninger der ute, men
det er en viss treghet med å ta ting
og ny kunnskap i bruk. Der kan
senteret være med på å synliggjøre
det som finnes og hvilken nytteverdi det har forteller han, og legger
til at kompetanseløsninger er en
sentral del av studien, og det er der
vannsenteret skal komme inn.
Teknologiprogrammet for
vannbransjen
Sjur Tveite forteller at det
blir spennende å se hvordan
Mulighetsstudien vil bli behandlet
fremover.
− Det er vanskelig å være
motstander av det som nevnes om
kompetanse, ressurser og miljøutfordringer i studien, men det må
settes av midler for å kunne utvikle
bransjen. Vi har blant annet en ny
statlig tilskuddsordning: «Program
for teknologiutvikling i vannbransjen». Det er foreløpig satt av fem
millioner kroner som skal deles ut
hvert år de neste fire år, sier han.

ÅPNER SNART: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur skal bygges ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet NMBU på Ås. Byggestart for senterets treningsfelt er
høsten 2022. Hvis alt går etter planen, vil senteret åpnes for leveranse 4. kvartal 2022
og ferdigstilles i 2023.

SJUR TVEITE:
daglig leder, Nasjonalt senter
for vanninfrastruktur

Det er kommuner med ideer om
innovative løsninger for levering av drikkevann som kan søke
midler fra fondet, som er forvaltet
av Folkehelseinstituttet. Vannsenteret ønsker å bli en sentral
aktør i slike sammenhenger, der
forsøk og utvikling av nye innovative løsninger kan prøves ut
på treningsfeltet i tett samarbeid
med kommuner, næringsliv og
FoU-miljøer.
− Det jobbes for å få dette fondet
opp på permanent basis, slik at
det kan settes av mer penger. Nå
bidrar staten med 1/3 av kostnadene på omsøkte prosjekter.
Kommuner som søker må dekke
2/3, men de kan også få private
aktører til å bidra med midler.
Myndighetene viser vilje til å støtte
utvikling gjennom fondet som
foreløpig bare dekker områder
knyttet til drikkevannleveranser.
Det eneste treningsfeltet i Norge
Vannsenterets daglige leder mener

"Vi kommer til å legge mye i å få folk til å møtes, og vi skal sette
erfaringsoverføring i system»
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at sentrale aktører som jobber for
og med VA-bransjen kan bruke
mulighetsstudien til å understøtte
en god utvikling i bransjen.
− Senteret er jo et verktøy for å
bidra nettopp til det som påpekes
i mulighetsstudien.
Byggestart for det nye Nasjonale
senteret for vanninfrastruktur er
delt inn i to etapper.
− Vi har to byggeprosjekter, et for
hovedbygg og utomhusanlegg og
et for trenings-/ testfeltet. Entreprise for hovedbygget hadde
tilbudsfrist 6. mai i år. Plan A er at vi
skal ha alt ferdig høsten 2023, men
det vil være utfordringer nå knyttet
til markedet og den krevende
situasjonen knyttet til leveranser
av innsatsfaktorer. I en normalsituasjon ville vi nok kunne satt i gang
å bygge allerede til høsten, men vi
får se. Men trenings- og testfeltet
skal uansett opp å stå selv om
hovedbygget ikke ferdigstilles i
denne omgang. Vi planlegger å
starte anleggsarbeidet til høsten.
Vi har hele tiden tenkt dette som
to separate byggeprosesser, og nå
er det ekstra viktig at det er slik,
forteller Tveite.
Det
nye
treningsfeltet
for
VA-bransjen blir unikt i Norge. I
dag må man sende folk til Sverige
for at de skal kunne øve og utvikle
seg faglig på et eget treningsfelt

for VA-bransjen, og det feltet er
kun spisset inn mot lekkasjesøk.
Trenings- og testfelte på Ås får
et langt videre nedslagsfelt og
bruksområde.
Begynner ikke på scratch
En viktig ting for det nye vannsenteret et at de skal nå både teoretikere og praktikere i VA-faget.
− Vi skal være en møteplass. Det
blir naturlig nok bedre med kurs i
rørinspeksjon her på vårt treningsfelt enn på hotell på Gardermoen. Det er også viktig å si at vi
ikke starter på scratch. En rekke
kurs som i dag holdes av Norsk
Vann, RIN, SSTT, MEF og andre
i VA-bransjen vil kunne gjennomføres her på Ås. Vi kommer til å ta
eksisterende kurs og bake disse
inn hos oss sammen med de
nevnte eiere og samarbeidspartnere, og så skal vi lage nye kurs,
sier Tveite.
Han tror at erfaringsutveksling blant fagfolk i bransjen er
avgjørende for å kunne heve nivået
og møte fremtidens utfordringer.
− Vi kommer til å legge mye i å få
folk til å møtes, og vi skal sette
erfaringsoverføring i system. Vi
skal tenke utradisjonelt i forhold
til læring. Vi skal utvikle noe som
blir ekstremt bra, for en fantastisk bransje som er flink til å dele
kunnskap, sier han entusiastisk.

Felles dugnad
I den fasen de er nå jobber Sjur
Tveite og prosjektgruppa bak
vannsenteret med prosjektering og planlegging for hvordan
senteret skal bli og hva det skal
inneholde.
− Det vi nå går inn på er å koke
mange gode innspill ned til noen
gode og relevante leveranser
som bransjen nå i første omgang
trenger. Vi skal etablere gode og
relevante former for læring og
pedagogisk virksomhet basert
på en infrastruktur som treffer
på bransjens behov. Vi skal ha
treningsmuligheter for gravere,
for gravefrie løsninger, for rørinspeksjon og andre viktige felt innen
fagområdet ledningsnett og transportsystemer, sier Tveite.
Han trekker også frem at etableringen av senteret er en felles dugnad
der en rekke aktører bidrar. Norske
kommuner, Norsk Vann, Kunnskapsdepartementet og private
bransjeaktører, der blant annet
RIN (Rørinspeksjon Norge) og
Basal med flere bidrar.
− Det er bra og viktig at aktører
som Basal er med på laget. De
arbeider godt med nyvinning og
utvikling. Det bidrar til å realisere
visjonen vår som blant annet er at
vi skal gjøre ting på en ny måte,
sier Sjur Tveite.
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− LEGGESCENARIOET STÅR FOR
MESTEPARTEN AV UTSLIPPENE
For
miljødeklarasjonen
Environmental Product Declaration (EPD) er riktige data
den hellige gral. Legger man
sammen alle data får man et
helt annet bilde enn om man
bare ser på enkeltelementer.
Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte
masser blir betydelig bedre
enn for rør som omfylles med
nyprodusert pukk. − Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene, sier Mie
Vold som er vitenskapelig leder
og ekspert på EPD i LCA.no AS
(LCA).

Sjefspotet i LCA Trond Edvardsen
og Mie Vold har begge bakgrunn
fra Østfoldforskning som nå
heter Nordsus (Norsk institutt
for bærekraftsforskning AS).
Trond var direktør der i ni år og
LCA har sitt utspring fra nettopp
Østfoldforskning.
Mie var den som fant på det
egentlige EPD-verktøyet allerede i 2010, mens Trond med
sin
programmeringsbakgrunn
skjønte at de måtte få det lagt
over i skysystemet for å kunne
bruke det effektivt. LCA som
er leverandør av verktøy og
tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon ble etablert i
2016 og i 2019 overtok de
selskapet fra Østfoldforskning.
− Det har vært en fin reise
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sammen. Vi har DNA-et vårt fra
forskningen. Vi er gode på data,
sier Trond.
Adderbart system
Mie forteller at poenget med EPD
er at det er et miljødokument
med en standard og metodikk
som er adderbar.
− Når alle produsenter av ulike
ting legger inn miljødata på f.eks.
sement, stein/pukk, armering,
vann kjemikalier osv. så vil alle
disse elementene bli addert i
systemet, og du får ut en mye
mer nøyaktig miljørapport. Men
utfordringen er å få dette så
spesifikt som mulig på de ulike
råvarene.
− For å illustrere: Da jeg begynte
med dette hadde vi kun ett data-

grunnlag på sement, mens nå
har vi syv forskjellige, der sement
med flyveaske, standardsement
og andre varianter er beskrevet.
Ting er med andre ord under
utvikling, og nå kan verktøyet
vårt regne ut mye mer nøyaktig hva som er innholdet i f.eks.
et betongrør. Men da er vi ikke
i mål, for det viktigste er å få
med miljøfotavtrykket knyttet
til hele installasjonen. Hvordan
skal dette produktet legges, spør
EPD-eksperten.
− Det er ikke alltid like lett å se
hva man legger til grunn i et slikt
leggescenario der blant annet
transport av masser har stor
betydning for CO₂-utslippene.
Her kan det være rom for
misforståelser. Vi må få på
plass et system der alle gjør

MIE VOLD: Vitenskapelig leder og ekspert
på EPD i LCA.no AS

TROND EDVARDSEN: Administrerende
direktør og systemutvikler i LCA.no AS

denne delen av miljødokumentasjonen riktig og at resultatet
kommer frem i systemet. Dette
er en utfordring i forbindelse med
avløpssektoren, mener hun.

skifte dem ut, sier Mie.

Får lengre livsløp
− Det er krav til rørene, produktene, men den siste delen knyttet
til bruk av masser, transport
m.m. blir litt mer tilfeldig. Så
har vi i tillegg at ulike kommuner og VegLCA (Vegvesenets
system) gjør disse vurderingen
på forskjellige måter, sier Trond.
− Et annet poeng er at hvis du
legger rørene riktig, og følger
korrekt leggescenario, så vil
rørene få et lengre livsløp.
Men hvis du ikke følger korrekt
leggescenario risikerer du å
måtte grave opp rørene og

Trond legger til at hvis alt er gjort
etter boka vil røret også holde
lenger og du får mindre vedlikehold.
− Det som er viktig er å finne ut
hvor det går galt? Er det valg
av rør? Er det den utførende
som legger røret feil? Du sparer
kanskje noe på å velge feil
leggescenario, men du taper
alt på å måtte grave opp igjen.
Det blir en trippelbelastning i
miljøregnskapet, sier Trond.
Må bli like konkurransevilkår
− Vi har inne dokumentasjon fra
leverandører av både betong-,
plast- og komposittrør i våre
systemer. Vi har også lagt til rette
for at leggescenarioet blir
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riktig for de ulike rørtypene. Også
må vi legge til rette for at mottakerne (byggherrene) får dette med
seg riktig, forteller Mie.

utgangspunktet. Men hvis man
håndterer data for hele livsløpet rett vil bildet ofte endre seg,
forteller Mie.

− Det er viktig å synliggjøre at
alle leddene er med slik at det
blir like konkurransevilkår for
produsentene av ulike materialer,
sier Trond.

− På anleggsdelen har vi nesten
EPD-er på alle områder. Du
kan velge leverandører som
har EPD-er på alt, og det er
det vi ønsker: at de som har
det på stell skal kunne velges
som leverandører. Men på den
utførende biten kan det nok
gjøres mer for å få lagt inn miljødokumentasjon. De som legger
rørene skal også bruke dokumentasjon for sin del av jobben, da
først får du hele miljøregnskapet
på bordet, sier Trond.

− Kommunene må vite hva de
skal ta med når de beregner
miljøfotavtrykket. Hvis de bruker
alt vi har lagt inn i vårt verktøy
for det det er verdt, vil de ende
opp med bedre miljøregnskap
på de ulike anleggene de skal
bygge, sier Mie.
Kveler miljømyter
− EPD-verktøyet utvikles også
hele tiden slik at det i større grad
ser på hele verdikjeden, og du får
da hele miljøfotavtrykket beskrevet. Først da kan vi nå de strenge
klimamålene som er satt, forteller
Trond.
Han opplever at stadig flere
produsenter ser på hva som skjer
i alle ledd for sitt produkt. Det
blir etter hvert en måte å selge
produktene sine på.
− Med vår objektive data er det
så mange miljømyter som kan
bli kvalt og tatt livet av. For
eksempel hvis du skal bygge i
tre, det ligger gjerne nærmest
hjertet vårt, men et bygg skal
dekke en funksjon og da må vi
bygge i forhold til det, sier han.
− Hvis man tar tre versus betong
som materiale på et bygg kan
det være store miljøforskjeller i

Han synes det er frustrerende at
det finnes så mange ulike rapporteringsformer.
− I noen fylker er det like mange
måter å tolke reglene på som det
er kommuner, der de ulike stiller
forskjellige krav.
Hvorfor har man ikke én lik
standard å gå ut ifra? Det skal vi
veldig gjerne være behjelpelige
med å få på plass.
Totalen fra produsent til montør
Trond mener det er en utfordring
med EPD-er at det ikke er nok av
dem.
− Hadde alle laget det for
sine produkter ville vi fått god
miljødokumentasjon for hele
verdikjeden. Det er en stor jobb
å sette i gang med å lage EPD-er
og legge inn nye grunnlagsdata.
Dokumentasjonen er vi med på
å utvikle sammen med entreprenørene. Så skal denne kunne

brukes som miljødata som igjen
legges sammen til et regnskap,
forteller han.
− Det er her vi er tilbake til at
systemet må være adderbart.
Vi legger sammen regnskapet
for produktet fra leverandørene
og leggescenarioet fra entreprenørene som utfører jobben.
Da får vi en EPD, et miljøregnskap fra produsent til montør,
sier Mie.
Hun forteller at EPD-er bare sier
hvor bra eller dårlig et prosjekt er.

Tenk overvann.

− Sånn blir det om du velger
betongrør og sånn om du velger
plastrør. Men det helt avgjørende
i begge tilfeller er at leggescenarioet er med i regnskapet. I tillegg
må man ta med etterjobben.
Hvor mye vedlikehold forventes? Hvor langt er livsløpet for et
anlegg? Hva med resirkulering
og etterbruk når livsløpstiden er
utgått, spør Mie Vold.

Tenk rensing.
Tenk Basal.

− Hvis du skal bygge et hus i
Båtsfjord må du ta helt andre
hensyn enn om du bygger det
samme huset på Østlandet. Du
er nødt til å se på helheten for
å finne fasit. Da er EPD et helt
nøytralt verktøy. En EPD som tar
med hele livsløpet vil vise nøyaktig hva du får som miljøregnskap, inkludert hva som skjer
med resirkulering av materialet
når livsløpet er over.
Man må se på det totale produktet og hva det totale regnskapet
blir, sier Trond Edvardsen i LCA.
no AS.

"Det er viktig å synliggjøre at alle leddene er med slik at det blir like
konkurransevilkår for produsentene av ulike materialer."

Permakum - et nytt og spennende sandfang!
Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved
normale regnskyll.
Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele
kummen, mens det meste av forurensning og partikler
blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et
LOD-tiltak i én kum. Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet
og fornuftig!
Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer
kortreiste produkter direkte til grøftekanten.
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BASAL VARIG:

ET VIKTIG STEG I RETNING AV MER

SILIKA
FRA AVFALLSSTOFF
TIL RESSURS

BESTANDIG OG MILJØVENNLIG BETONG
Fagfolkene i Basal-bedriftene
har utviklet en ny resept for
betong som gir en tettere og
mere bestandig betong med
lavere CO₂ -fotavtrykk. Kummer
og rør vil få lengre levetid i
utsatte miljøer der blant annet
sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte
tilfeller kan være en utfordring.
De nye reseptene får navnet
VARIG.

Bestandighet, levetid og miljø har
vært viktige stikkord for de som
har jobbet med reseptene. For
fagfolkene i Basal-felleskapet er
det et uttalt mål at rør og kummer
i betong skal ha minst 100 års
levetid. Med nye betongresepter
vil produkter som brukes i tøffe
miljøer også kunne leve opp til
dette målet.
− Med disse to ulike standard
betongresepter har vi nå mulighet
til å tilpasse produktene til ulike
miljøer som belaster produktene
på forskjellig vis, forteller Roar
Vigre, teknologileder i Ølen Betong.
Han legger til at det er veldig viktig
å tilby produkter som er det beste
valget for miljø og bærekraft.
Tåler tøffere
eksponeringsmiljøer
Han forklarer at man grovt sett kan
inndele de to betongreseptene i to
ulike bruksområder.
− Vi har Basal «standard resept»
i henhold til NS 3121 og 3139,
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som kan brukes i de langt fleste
sammenhenger, men for spesielt
utsatte miljøer har vi nå utviklet
Basal «ekstra bestandig og miljøgunstig resept" med navnet
Basal VARIG, forteller Roar Vigre.
I tillegg har vi anbefalt at det
benyttes ig-kummer i tidevannssonen da kummer er spesielt
eksponert for tidevannsforskjeller.
Ig-kummer har større godstykkelse,
større armeringsoverdekning, økt
vekt og redusert oppdriftsfare, noe
som gjør de spesielt egnet i slike
områder.
Teknologilederen er glad for at
det har kommet nye resepter som
gjør at VA-produktene til Basal
blir enda mer bestandige i tøffere
eksponeringsmiljøer. Han forklarer
at de viktigste elementene vi må ta
hensyn til er armeringskorrosjon,
alkaliereaksjoner og eksponering
mot kjemiske bestandigheter.
− Alle disse elementene må vi ta
hensyn til for å lage gode produkter som er innafor kravene for
bestandighet og generelle krav
som er knyttet til standardverket.
Varig er det rette valget
Betongprodukter som er merket
VARIG har et lavere CO2 fotavtrykk. Resepten Varig har en lavere
miljøbelastning da man har bytter
ut en del sement med silika. Silika
har betydelig mindre miljøbelastning enn sement, samt en rekke
andre positive egenskaper som økt
tetthet, økt bestandighet og lengre
levetid, og bør være det naturlige
førstevalget.

dette vil levetid gå ned fordi feil
betongkvalitet vil etses og tæres
ned over tid, forteller han.

ROAR VIGRE:
teknologileder,
Ølen Betong

− Lengre levetid på våre
VA-produkter gjør også at miljøfotavtrykket blir mye mindre. Våre
nye betongresepter er viktige
forutsetninger for at våre betongkummer og rør er, og skal være det
rette valget som byggemateriale,
og det gjør at kunden har et valg i
forhold til hvilket miljø VA- produktet skal brukes i.

− Vi tilfører og setter et minimums
silikainnhold på 3 % i betongblandingen. Da får du blant annet
en forbedring på vannabsorpsjon
fra 5 % på vanlig resept og ned til
3,2 % med den forberede resepten. Dette gjør betongen mer
bestandig mot eksponeringen i
alt fra ulike typer kloakk til enda
tøffere eksponering i områder
med fabrikker, tungindustri og
sulfatrik jord/alunskifer.
Levetid
Bestandighet
kan
gjerne
oversettes til motstandskraft.
En betongresept som gjør sluttproduktet mer bestandig gjør at
det også får en betydelig lengre
levetid. Roar Vigre forteller at
Basal vil merke produkter laget
med de nye reseptene VARIG
med grønne bokstaver.

Roar Vigre synes det er bra at
Tekniske Utvalg (TU) i Basal har
utviklet enda bedre betongresepter.
− Vi skal levere de beste produktene som har god bestandighet og derigjennom lengre
levetid. Det er bra fordi vi får
ned CO₂-fotavtrykket. Det er
vinn-vinn og vi får bedre og
mer miljøvennlige produkter,
sier teknologilederen fra Ølen
Betong.
Han legger til at man i gitte
tilfeller der kunden har spesielle
behov, kan lage egne varianter
av reseptene og blande inn enda
mer silika for å oppnå enda bedre
bestandighet og tetthet. Det blir
et kost/nytte-forhold som må
diskuteres i tilfeller der produkter
skal utsettes for ekstremt tøffe
forhold.

Silika benyttes som tilsats
i betong. Produktet øker
den elektriske resistiviteten
og senker permeabiliteten i
betongen, noe som forbedrer
betongstrukturen.
Silika fra Finnfjord er etterspurt
over hele verden. Den har blant
annet blitt brukt i byggingen av
Petronas Twin Towers i Kuala
Lumpur; verdens høyeste
tvillingtårn, metroen i København og Hålogalandsbrua i
Narvik.
Fordeler
• Øker levetiden til betong

Basals VARIG «ekstra bestandig
og miljøgunstig resept» har bedre
motstand i sulfatholdig miljø, sure
miljøer som gjerne kan oppstå i
kummer og rør.
− Sure miljøer gjør at man i enkelte
tilfeller trenger en tettere betong
som VARIG, slik at det sure
miljøet ikke ødelegger betongens
egenskaper (spesielt sulfatholdig
miljøer der man tidligere benyttet
SR sement). Tar du ikke hensyn til

Silika var i utgangspunktet et
biprodukt fra produksjonen
av ferrosilisium, men har med
moderne renseteknologi blitt
en ressurs. Silika er et ultrafint
pulver, bestående av nesten
helt runde partikler med en
gjennomsnittsstørrelse på 0,15
mikrometer. Silika er i utgangspunktet et avfallsstoff fra
produksjonen av ferrosilisium
(FeSi).

• Øker motstandskraften
mot sulfater og klorider
• Øker betongens styrke
• Reduserer permeabilitet og
minsker vanninntrengningen
• Øker abrasjonsmotstanden/
slitasje
• Eliminerer «bleeding»
VARIG: Betongprodukter som er merket VARIG har et lavere CO2 fotavtrykk samt en
rekke andre positive egenskaper som økt tetthet, økt bestandighet og lengre levetid.

Kilde: Tekst og foto:
Finnfjord AS/www.finnfjord.no

forum 2022

35

KUNDENE KREVER

MILJØSERTIFISERINGEN ISO14001
Innen utgangen av 2022 skal
alle Basals 14 medlemsbedrifter
være sertifisert etter standarden
ISO14001. En av bedriftene som
var tidlig på ballen var NOBI
på Voss.
− Grunnen til at vi begynte var
at vi fikk krav fra kunder om å
være sertifisert, forteller Ole
Jacob Gustad som er kvalitetsleder i bedriften.

NOBI startet arbeidet med sertifisering allerede i 2018. Gjennom et
helt år jobbet Gustad som leder av
miljøprosjektet, sammen med alle
avdelingslederne i bedriften, for å
bli miljøsertifisertifisert.
− Det var Veidekke som satte
krav om ISO14001 for å levere
på et konkret prosjekt. Å søke
om miljøsertifisering er en større
prosess som tar tid. Vi spurte om
vi fortsatt var aktuelle hvis vi startet prosessen, slik at vi i løpet av
prosjektet klarte å få sertifikatet i
havn, forteller Gustad.
Det var greit for Veidekke og
Gustad og NOBI-fabrikken på
Voss tok utfordringen på strak
arm.
Alle må være med
− Arbeidet startet med å få dette
forankret i ledelsen. Det koster
både tid og penger å bli miljøsertifisert og da må vi ha ressurser
tilgjengelig. Deretter var det å
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finne ut hva vi måtte gjøre for å nå
målet, forteller Gustad.
For å få innspill kontaktet de Kiwa,
som er et ledende selskap på
tjenester innen testing, inspeksjon
og sertifisering. De ga en oversikt
over dokumentasjon som måtte på
plass, men de fikk også et råd om
at det var viktig å få implementert
hele bedriften i prosessen.
− Alle må være med, og alle må
ha fokus på det som kreves for å
få sertifikatet. Vi måtte jobbe oss
gjennom alle lovkrav som stilles,
inklusive hvilke krav våre kunder
stilte til oss som leverandør.
Han forteller at de også måtte se
kritisk på egne leverandører.
− Hvilke varer er det vi kjøper
inn? Vi måtte jobbe for å finne de
mest miljøvennlige produktene
som gjør den nytten vi trenger for
selv å levere mer miljøvennlige
produkter.
Risikovurdering
Gruppa til Gustad måtte gå
gjennom hele bedriften, der alle
prosesser skulle risikovurderes.
− Avfallshåndtering? Hva gjør vi
der? Vi trengte skikkelig kildesortering. I neste omgang måtte vi
implentere dette blant alle ansatte
i bedriften. Det hjelper ikke å bare
ha det på papiret.
For å få oversikt over miljø-

aspektet ved fabrikken laget de
en risikoanalyse på alle ting som
går gjennom bedriften som diesel,
strøm, sement, silika osv.
− Alt måtte vurderes før vi laget
miljømål på alle nødvendige
områder. I tillegg har vi satt opp
et 3-års program for internrevisjoner, der hver avdelingsleder
blir revidert på status, tiltak og
utvikling knyttet til miljøkrav. En
gang i året vil vi i tillegg bli revidert
av ekstern revisor fra Kontrollrådet.

"Du kommer ikke utenom dette
sertifikatet i fremtiden.»

JUBEL: Det var med stor jubel kvalitetsansvarlig Ole Jakob Gustad meldte at
NOBI på Voss hadde bestått miljøsertifiseringa ISO14001.

Merkbar forskjell
Kvalitetslederen legger ikke skjul
på at det var mye jobb, men de
klarte å få sertifikatet til NOBI på
Voss allerede våren 2019.
− Det var stor stas, men mye jobb
som kom på toppen av alle andre
gjøremål. Når det var over, ville
også fabrikken vår på Askøy ha
samme sertifikat. Så da var det
på'an igjen, men det var lettere
når vi allerede hadde gjort dette
på Voss. Vi visste hva jeg gikk til
og i 2021 var også fabrikken på
Askøy sertifisert.
Gustad mener at det er en merkbar
forskjell på hva kunden krever i
dag i forhold til for få år siden.
− Det kommer hele tiden kunder
som har ISO14001 som krav. Du
kommer ikke utenom dette sertifikatet i fremtiden. Du kan nesten
kalle det frivillig tvang.

KONTROLLRÅDET: ISO 14001-sertifiseringen blir kontrollert av ekstern revisor én gang i året.
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UNIKT TEKNISK
SAMARBEID
MELLOM
KONKURRENTER
Basal AS har 14 ulike eierbedrifter
som
konkurrerer
beinhardt om kundene. Likevel
har de klart å få til et felles
Teknisk Utvalg (TU) der de
utnytter og lærer av hverandres
kompetanse.
– Utgangspunktet for samarbeidet var at vi trengte å finne
en felles standard på våre rør
og kummer, slik at kundene
kunne bruke deler fra ulike
produsenter, forteller Bjørn
Ødegård som er leder av TU og
driftsleder i Loe Rørproduker
på Hokksund.

Helt siden Basal ble etablert har
kvalitet og kvalitetsforbedring
vært en sentral del av Basals
oppgaver for betongfelleskapet.
TU er et felles råd der de ulike
Basalbedriftene utnytter alles
kompetanse og spiller hverandre
gode. På den måten kan alle i
Basal, og deres kunder, dra nytte
av kunnskapen. Målet er å få best
mulig teknologi forankret til felles
standarder med god dokumentasjon.
− Utgangspunkt for dette
tekniske samarbeidet var at vi
måtte få en felles standard på
produktene vi leverte. Det var
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ulike varianter med ulike dimensjoner rundt om. Vi begynte
jobben i 2001. Et eksempel er
renneløpskummen Basal Briljant.
Første prøvestøp av vår nye
standardkum Basal Briljant™ ble
gjort i 2014. Vi arrangerte felles
møter der vi fikk erfaring med hva
de enkelte produsentene gjorde,
og vi fant de beste løsningene
gjennom dette samarbeidet. Det
er en suksesshistorie, med alle
utfordringene det er å lage et nytt
produkt, forteller Ødegård.
Ingen bedriftshemmeligheter
Utviklingsarbeidet var et stort
samarbeid med mange bedrifter
som også involverte Jackon i
Fredrikstad som leverer former til
kummene. Det selges mellom 3og 4000 Briljantkummer i Norge
hvert år.
− Alle produsentene ble samlet
hos Jackon for å få til den best
mulige løsningen. Her var det
ikke mye hemmelighold. Her har
det vært et bredt samarbeid selv
om vi er konkurrenter. Det er ikke
veldig vanlig, sier lederen av TU.
− Nå fortsetter vi med å få
til en strekkfastløsning for
PE-ledninger i Briljant kummer.
Det innebærer at produsenten
slipper å ha en ekstra støpt

OM HVERANDRE:
− Vi har fått gjort mye
i løpet av tiden TU har
eksistert. Et av de viktigste
poengene er at kundene skal
kunne bruke deler fra våre
produkter om hverandre, uansett om
du kjøper fra Jaro i Alta eller Loe i
Hokksund, sier Bjørn Ødegård leder av TU
og driftsleder i Loe Rørproduker på Hokksund.
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"Her har det vært et bredt samarbeid selv om vi er konkurrenter."

kasse på kummen for å låse fast
PE-røret, nå håper vi å få til en
låsering som løser den utfordringen enkelt.
Ombyttbare deler
Bjørn
Ødegård
forteller
at
det handler om utvikling av
kompetanse og en Basal standard
som alle skal holde seg til.
− Et av de viktigste poengene
er at kundene skal kunne bruke
deler fra våre produkter om
hverandre, uansett om du kjøper
fra Holmen betong i Karlstad eller
Loe Rørprodukter i Hokksund.
Det er det samme hvor du bestiller fra så er delene ombyttbare,
sier Ødegård og legger til et annet
viktig poeng:
− Kvaliteten skal være like god fra
alle leverandørene!
Fokus på detaljene
Reseptotimalisering på betongblandinger er et annet område
TU er involvert i. Basalbedriftene
bruker 95 % tørrbetong som må
komprimeres og 5% SKB som er
våt selvkomprimerende betong.
Fordelen med tørrbetong er at
man bruker mindre sement i
blandingen og derfor får en mer
miljøvennlig betong med mindre
CO₂-fotavtrykk.
− I 2015 var alle medlemsbedriftene til stede på kurs i tørrbetong
hos Norcem. Det er viktig å være
klar over at betong ikke er bare
sement. Sluttkvaliteten kommer
mye av tilslaget man blander
inn. Støpegrusen kan variere fra

produsent til produsent, og da
må hver enkelt ha fokus på disse
detaljene, sier TU-lederen.
− Det er store forskjeller på naturgrusen og natursanden rundt om
i landet. Det kan f.eks. være for
mye eller for lite finstoff (støvet
som er i sand). Stort innhold
av finstoff gjør at betongen blir
klebrig og vanskelig å bruke. Det
er viktig å ha litt erfaring med det,
slik at folk skjønner at det kan
være variasjon på betongen.
Et eksempel her er også utviklingen av Basals nye miljøresept
VARIG. Hvor TU har vært sentral i
utviklingsarbeidet.
− Det er flere fabrikker som har
testet ut ulike tilsetninger. Det er
tørrstøp som er mest utsatt for
klebrig betong, og da må vi ha
kontroll på resepten. Standarden
VARIG kan brukes i områder
med alunskifer, såkalt aggressiv
grunn. Som kan tære på både
betong og armering, og da må vi
få til en tettest mulig betong med
minst mulig vannabsorbsjon.
Kursing av
produksjonspersonell
En sak TU, Basal og Bjørn
Ødegård har satset på er produksjonstekniske fagmøter.
− Jeg og Geir Lillebø fra Skjæveland Cementstøperi har reist rundt
til seks Basalbedrifter i Norge.
Der jobbet vi sammen med gutta
på gulvet, gikk gjennom maski-

ner, vedlikehold og hva de burde
se på. Da reiste vi altså rundt til
konkurrentene våre og lærte dem
opp, forteller han, og legger til:
− Uansett hvilken leverandør som
produserer skal produktet være
bra. Hvis kundene får et dårlig
rør så blir det fort til at betong er
noe dritt, da er det mye bedre at
vi sikrer et godt renommé ved å
lære hverandre opp.
Basal og TU har også arrangert tekniske fagmøter for alle
medlemmene der vi utveksler og
deler erfaringer.

LARS LOE: − Det Lars har gjort for felleskapet er utrolig imponerende, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal AS.

Digitalisert standard
Han trekker også frem Basals
ulike standarder som en viktig del
av TUs arbeid.

LARS KRISTOFFER LOE

− Før var standarden på papir og
ble revidert hvert andre år. Det
var ikke alle som klarte å få inn
de reviderte delene i sine mapper,
så da begynte vi å digitalisere. Nå
kan alle logge seg på den digitale
versjonen som alltid vil være
oppdatert.
Siste revisjon ble gjort for noen
uker siden og ble umiddelbart
tilgjengelig på nett.
− Det som er hele clouet er at
vi jobber på tvers. Sammen
kommer vi fram til best mulig
løsning som alle kan dra nytte av,
men det viktigste er at alle leverer
bra nok kvalitet.

25 ÅR SOM DAGLIG LEDER
Lars tok over familiebedriften
Loe Rørprodukter AS noen få år
etter at Gardermoen ble utbygd.
Der hadde de store leveranser,
og i den forbindelse investere
de mye i nytt formverktøy til
produksjon av ig-kummer.
– Den gang hadde de hovedanlegget nede på Steinberg i
Hokksund. Da Lars tok over
satt han ganske fort i gang en
prosess med å bygge helt ny
fabrikk, forteller Terje Reiersen
teknisk direktør i Basal AS.

Med Lars Kristoffer Loe i førersetet ble den nye fabrikken bygd
på grunnmuren av en tidligere
betongfabrikk. Det var starten
på en utrolig utvikling av Loe
Rørprodukter.
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− Innen 2011 ble dette etter hvert
Nord-Europas mest moderne
fabrikk. Lars har på mange vis stått
i spissen for å utvikle bransjen til
moderne industribedrifter, forteller
Reiersen som drar frem at Lars
samtidig har han vært veldig
opptatt av felleskapet i Basal.
− Det han har gjort for felleskapet er utrolig imponerende. Når
man skal sette i gang med nye
produkter medfører det omfattende typetester. Gjennom årene
har Lars bidratt med flere årsverk i
den type dokumentasjon. Det er til
berikelse til hele felleskapet, som
alle har nytt veldig godt av.
Reiersen forteller at dette har
vært utrolig viktig for de minste
aktørene i bransjen.

− Den strukturen vi har i Norge
med flere mindre bedrifter med
små ressurser til å utvikle nye
produkter på egen hånd, gjør at vi
ikke kan berømme han godt nok
for denne innsatsen. Det er helt
enestående, sier Terje Reiersen.
Startet som
produksjonsmedarbeider
Det var ingen selvfølge at Lars
skulle bli daglig leder i Loe
Rørprodukter AS. Da han vokste
opp, handlet det meste om
betongelementer og bygg.
– Min far, Terje Loe, var sivilingeniør og drev Loe Betongelementer. Der fikk jeg gjennom
tenårene og studietiden prøvd
meg som både produksjonsmedarbeider, og senere under studietiden med diverse dimen-
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sjonering
av
forteller Lars.

konstruksjoner,

Han ble uteksaminert ved Rheinisch-Westfalische
Technische
Hochschule i Aachen Tyskland
som Sivilingeniør i 1995. Etter
studiet var han to år i Veidekke, og
så mest for seg en fremtid innen
bygg og konstruksjon.
Lars sin onkel, Tom Loe, drev på
denne tiden sammen med sin far
Kristoffer Loe, rør- og kumproduksjon på Steinberg i Hokksund. En
milepel var utbyggingen av OSL
Gardermoen som tilførte bedriften
mye kompetanse. 1. februar 1997
tok Lars K. Loe over som eier og
daglig leder.
Har aldri angret
– Det var en prosess, og det var
ikke opplagt at jeg skulle inn i Loe
Rørprodukter. Det var konkrete
forhandlinger om salg av virksomheten til andre aktører, men
sluttresultatet ble altså at jeg ble
ny eier og daglig leder. Det har jeg
aldri angret på!
– Jeg kan fortelle at det var en
stor overgang, og jeg visste ikke
særlig mye om kummer og rør.

Den første tiden var jeg derfor
mest daglig leder på papiret.
Onkel Tom sørget for at ting gikk
som det skulle, og jeg fikk tid til å
sette meg inn i virksomheten. Jeg
har også skrevet ordrer og tegnet
kummer for å si det sånn!

Fabrikken stod ferdig i 2011 og
gjorde Loe Rørprodukter AS til en
av Europas mest modere fremstillingssteder for kummer og rør i
betong. Fabrikken ligger midt i
markedet og har en svært høy
automatiseringsgrad.

Trodde jeg var sinnssyk
Ved et oppkjøp av B. Brynildsen
& sønner i 1998 fikk bedriften et
større marked og volum. Etter
hvert ble det også klart at lokalene
på Steinberg og maskinparken til
Loe Rørprodukter AS ville trenge
en opprustning hvis bedriften
skulle videreutvikles.

Utvikling av organisasjon og
kompetanse
Lars sitt strategiske valg viste seg
å være en god beslutning. Den nye
fabrikken leverer de neste årene
etter 2011 både på kapasitet og
kvalitet, og gir god lønnsomhet.
Denne lønnsomheten brukes
spesielt til å bygge en ny større
organisasjon og nye investeringer
i produksjonen.

– Det var da vi strategisk besluttet
oss for å virkelig satse, og kjøpte
ny tomt på Sem i Hokksund,
der den gamle betongfabrikken
lå. Fra 2007-2011 bygde vi på
den nye tomten, en helt ny og
moderne fabrikk samtidig som
vi betjente markedet fra den
gamle på Steinberg. Ikke alle
mente vi var riktig vel bevart. En
av sjefene hos en svensk kum
og rørleverandør mente at man
måtte være sinnssyk for å bygge
slik vi gjorde, forteller Lars med
et smil.

Han trekker frem at det tar tid å
finne de riktige folkene til de ulike
oppgavene i en stor organisasjon,
gi de god opplæring i faget, og
forteller at han setter pris på den
innsatsen alle i bedriften til daglig
bidrar med.
Med mange flinke folk er han mye
mindre involvert i den daglige
driften i Hokksund enn før, og
bruker mye av tiden sin på andre
prosjekter. Dette har resultert
i diverse oppkjøp av betong-

ORIGINALEN: Kristoffer Loe Cementvarefabrikk utviklet seg til Loe Rørprodukter AS som Lars K. Loe tok over for 25 år siden.

42

"Vi vil i fremtiden levere dokumenterbare løsninger på en helt
annen måte enn tidligere."

vareutsalg og produsenter nordover. I dag finner man derfor Loe
Rørprodukter AS også på Hamar,
Vingrom, i Trondheim, Molde,
Mosjøen og Bodø. I Trondheim
hos Loe Rørprodukter Nord AS
(LRN) har Lars kommet langt
i prosessen med å bygge nok
en moderne og miljøvennlig
betongvarefabrikk i Muruvik. I
løpet av 3-4 år skal LRN flytte dit.
Produktkvalitet og på lag med
brukerne
– Jeg lever jo og ånder for produktene på en måte. Jeg blir hele tiden
fasinert av prosessen fra råvare
til ferdig produkt, og har nok en
spesiell interesse for industriell
produksjon. Jeg mener også vi har
et stort ansvar overfor sluttbrukerne av våre produkter. Det forventes kvalitet og lang levetid og det
betyr at Loe skal levere nettopp
dette. Derfor skal vi fortsatt være

ARMERT: Daglig leder sjekker at armeringen er i orden før støping.

i front når det kommer til de beste
løsningene, sier han.
Produksjonsoptimalisering med
mål om mindre miljøbelastning står sentralt og vil være en
kontinuerlig prosess i årene som
kommer.
– Vi har allerede lagt ned
en betydelig innsats med å
miljøsertifisere våre produksjonssteder. Vi har også fått på plass
miljødeklarasjoner for våre produkter, og vi vil i fremtiden levere
dokumenterbare løsninger på en
helt annen måte enn tidligere.
Produkter med samfunnsnytte
Lars ser en dreining der markedet
ønsker mer prefabrikkering enn
tidligere.
− De utførende entreprenørene
ønsker “plug and play”-løsninger

som sikrer dem effektivitet og
god fremdrift i prosjektene. Det
vil si monterte, skreddersydde
og dokumenterte løsninger. Sluttbrukerne krever også mer og mer
dokumentasjon som skal sikre
produktene lang levetid. Alt dette
skal Loe levere på, sier Lars.
– Jeg er veldig happy og synes
det er moro med nye prosjekter og nye ting å ta tak i. I Loe
Rørprodukter AS er vi bevisst vår
rolle som en arbeidsgiver som
sikrer trygge lokale arbeidsplasser til mange medarbeidere. Jeg
er også glad for at vi leverer
produkter med samfunnsnytte inn
i norske veg-, vann- og avløpsprosjekter som kunder og sluttbrukere er fornøyde med. Uten
tvil har jeg mye motivasjon og ser
fram til årene som kommer avslutter Lars Kristoffer Loe.

FERDIG I 2011: Fabrikken gjorde Loe Rørprodukter AS til en av Europas mest modere
fremstillingssteder for kummer og rør i betong.
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"For meg er samspill og samarbeid med ulike leverandører til
Basals produkter utrolig viktig."

nisere på alle nivå, og det gjør han
så til de grader, sier styrelederen.
− Det er noe med det limet vi må
lage mellom bedriftene i Basal. Vi
samarbeider på produktutvikling
og det tekniske, men konkurrerer
beinhardt på pris. Da er det viktig
at vi får til god kommunikasjon
mellom bedriftene og der bidrar
Sogge godt, sier Stein Hugo Nilsen
som i tillegg til å være styreleder i
Basal er daglig leder i Holmen
betong.
Innovasjon og digitalisering
Selv sier Sogge at han liker at ting
er uhøytidelig.

KVALITET, KOMPETANSE OG INNOVASJON: Basal arbeider for å være ledende når det gjelder miljø og bærekraft, både med tanke
på å minimere medlemsbedriftenes miljøfotavtrykk, men også ved å tilby gode renseløsninger for overvann som hindrer forurensning av
fjorder og innsjøer, sier administrerende direktør Geir Sogge Johnsen i Basal AS.

DEN NYE SJEFEN I BASAL AS
Geir Sogge Johnsen ble ansatt
som ny administrerende direktør
i Basal AS på tampen av fjoråret.
Men han er ingen nykommer.
Etter over ti år som produktsjef
i bedriften er han et helstøpt
Basalprodukt.
− Styret har ved å ansette Sogge
vist at de ønsker å satse på
yngre krefter, forteller styreleder
Stein Hugo Nilsen.

Geir Sogge Johnsen ble født i Oslo
for 36 år siden, og kalles av alle
kun for Sogge. Han er pappa til tre
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smårollinger under skolealder, gift,
og har en hund. Hobbyer har han i
det siste ikke hatt tid til.
− Jobben og familie tar all tid, sier
Sogge som ikke bare er et helstøpt
Basalprodukt. Hele familien hans er
nærmest et dynasti i VA-bransjen.
Faren er VA-ingeniør og begge
brødrene hans det samme, og
som om ikke det var nok jobber
kona også i VA-bransjen. Selv
er han utdannet sivilingeniør fra
Universitetet på Ås og har master i
Vann- og miljøteknikk. Som
produktsjef har han vært ansvarlig
for blant annet overvannshåndtering, renseløsninger og miljø-

vurderinger. Han har også bistått
mange i bransjen ved spørsmål
angående
dimensjonering
og
tekniske beregninger.
Skaper entusiasme
− Sogge er flink. Han er ung,
energisk og entusiastisk! Han er
en trivelig og omgjengelig mann
som skaper entusiasme rundt seg,
forteller styreleder Nilsen og legger
til at Sogge er et trygt og samlende
alternativ for eierbedriftene i Basal.
− Han har alltid kommet inn med
en energiboost og er faglig dyktig.
I denne jobben skal du kommu-

− Vi skal ha det morsomt på jobb
og tørre å være ærlig og spøke
med hverandre, sier han, men det
er en ting man ikke spøker med og
det er produktene.
− Kvaliteten og erfaringen som
ligger i produktene til Basal er så
veldokumenterte og utprøvde at
de er et trygt valg for fremtidige
generasjoner. Men dreiningen vi
ser nå går mot et økende ønske
og behov for mer digitale løsninger
og hjelpemidler. Vi ser at vi i større
grad trenger å tilby flere produktegenskaper og digitale løsninger
i retning av mer modellbaserte
anbud. Det blir større totalentrepriser og et økende krav om
dokumentasjon både på levetidsaspekt og på miljøfotavtrykket,
og der skal vi levere, sier den nye
sjefen.
Samarbeid er et nøkkelord
− Vi har en fordel i at vi er fjorten
konkurrende bedrifter. Det gjør
at man hele tiden må etterstrebe
bedre løsninger slik at man blir
rasjonelle og kostnadseffektive.

I Basal samarbeider man for å sikre
best mulig kvalitet. Men bedriftene
har en daglig konkurranse som
gjør at de hele tiden må søke å nå
nye forbedringer for å øke konkurransekraften. Med Basalmerket
er man sikker på at kvaliteten og
robustheten er ivaretatt.
− Vi samarbeider også på andre
arenaer. For meg er samspill og
samarbeid med ulike leverandører
til Basals produkter utrolig viktig.
Det er viktig å kunne utfordre og
stille krav til hverandre, slik at man
i fellesskap sikrer at sluttbrukerne
får tilgang til de beste løsningene.
Og alle har noe å bidra med, sier
Sogge bestemt.
− Vi verdsetter samarbeidet
med andre organisasjoner og
leverandører slik at man sammen
utnytter hverandres kunnskap.
Man må tørre å være litt direkte med
hverandre. Vi trenger impulser,
innspill, samhandling og relasjoner
med en rekke aktører i bransjen.
Det er viktig.
− Også må man oppføre seg
troverdig og ordentlig. Jeg har en
intensjon om alltid å være troverdig
og redelig, og forventer det samme
tilbake.
Han understreker at grunnpilarene
kvalitet, kompetanse og innovasjon fortsatt vil være sentralt i Basals
arbeid med å fremme kortreiste
rør- og kumprodukter av betong i
hele Norge.
Ledende på miljø og bærekraft
Johnsen forteller at Basal arbeider
for å være ledende når det gjelder
miljø og bærekraft, både med
tanke på å minimere eierbedriftenes miljøfotavtrykk og lanserer

i disse dager en ny miljøbetong
med navn VARIG. En tettere mer
bestandig betong med et lavere
CO2-fotavtrykk som et av tiltakene.
Miljøaspektet innebærer også et
ansvar for å redusere forurensninger fra blant annet overvann fra
tuneller og veier.
− I den forbindelse utvikler vi nå
et totrinns rensesystem sammen
med blant annet Leca som hindrer
forurensning av fjorder og innsjøer.
Nye produkter som permeable
sandfang er også et resultat av
en kontinuerlig utviklingsprosess
som gjøres sammen med alle
Basals eiere, sier Sogge og legger
til at bærekraft også handler om
å redusere risikoen for feil på
nyanlegg.
Basal Aqua-Safe vannkium er
Norges best dokumenterte vannkum, som sikrer en trygg og sikker
leveranse av drikkevann med
lekkasjegaranti.
Norges største totalleverandør
VA-kompetansebedriften
Basal
AS er, via 14 eiere, Norges største
totalleverandør
av
betongrør
og -kummer. Bedriftens hovedprodukter er avløpsrør, løsninger
for fordrøyning, infiltrasjon og
overvannshåndtering,
samt
vannkummer og renneløpskummer.
Gjennom et sterkt fellesskap
bistår bedriften i utviklingen og
standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges
vann- og avløpssystemer i dag –
og de kommende 100 år.
Produkter merket med Basal sikrer
kvalitet og lang levetid.
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VA-DAGEN TOK
VA-HVERDAGEN PÅ PULSEN
Det er vanskelig å være uenig i
det når man ser at Oslo nå sliter
med vannmangel og at rørledningen som endelig er påbegynt
mellom Oslo og Holsfjorden har en
kostnadsramme på svimlende 18
milliarder kroner …

VA-DAGEN: Sunna Zophoniasdottir fra firmaet Marti fortalte om utfordringene ved å
bygge tuneller blant annet i forbindelse med ny vannledning til Skullerud i Oslo. Her i
diskusjon med møteleder Christen Ræstad.

VA-dagen ble arrangert på Clarion Gardermoen i regi av PAM
Norge tidligere i vår. Arrangementet samlet rundt hundre
VA-folk fra flere steder i Norge
som fikk presentert et variert og
faglig godt program.

Konferanselos var VA-veteranen Christen Ræstad som med
faglig tyngde og en god porsjon
humor ledet publikum gjennom
programmet.
– VA-dagen har som ambisjon å
være et ledende, og forhåpentlig-

vis årlig, fag-forum for bransjen, sa
han innledningsvis. Han beskrev
bransjen som konservativ.
– Vi må gjøre hverandre bedre og
lære av hverandre, sa Ræstad.
Fra sine mange år i bransjen har
han samlet avisutklipp som viste
at dagens temaer er de samme
som da han startet for over førti år
siden. Mest kuriøst var nok opplysningen om at Oslo i 1967 takket nei
til å bruke Holsfjorden i Lier som
drikkevannskilde.
Den historia mente Ræstad
var et eksempel på hvor viktig
langsiktig planlegging kan være.

Ny regnemodell for ombruk
av masser
Denne VA-dagen var innom et vidt
spekter av saker som blant annet
fordelen ved å ta i bruk stedlige
omfyllingsmasser. Sigrid Bergseng
Lakså og Morten Strøyer Andersen ved Norconsult presenterte
en nyutviklet regnemodell som
viser hvilke positive CO₂- gevinster man får ved å bruke stedlige
masser til omfylling og overfylling
av rør i grøfter. Modellen viser blant
annet hva som skjer med utslipp
og kostnader når man legger inn
ulike lengder på transporten av
masser og hvordan kostnader til
jomfruelige fyllmasser påvirker.
Administrerende direktør Sogge
Johnsen fra Basal sa i sitt foredrag
at modellen som Norconsult har
utviklet var interessant og at den
bekrefter beregninger som er gjort
av Basal.

HVEM ER
BASAL?

Gjennom et sterkt fellesskap bistår vi i utviklingen og standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges vann- og avløpssystemer i dag – og de kommende 100 år.
Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og
lang levetid.

Basal AS har som hovedoppgave å gi teknisk
rådgivning til egne bedrifter og til byggherrer, konsulenter og entreprenører. Vi holder
foredrag, kurs og foreleser også for studenter
på universitet og høyskoler.

Basal er ansvarlig for felles informasjons- og
markedsarbeid for å fremme Basal betongprodukter til VA-markedet. På denne måten er
Basal blitt en reell brobygger mellom 14 norske
industribedrifter og markedet.

Loe Rørprodukter AS
Bedriften ble etablert i 1933 og har utviklet seg
fra å være en lokal aktør til å bli en solid norsk
industrivirksomhet rettet mot det norske vann og
avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter AS er i dag
Norges største leverandør av prefabrikkerte rørog kumsystemer til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter og en viktig bidragsyter til byggingen
av samfunnskritisk infrastruktur i Norge.
Produksjonsanlegget i Hokksund, der også
hovedkontoret ligger, er en av Europas mest
moderniserte og effektive fabrikkanlegg av
prefabrikkerte betongvarer.
Bedriften leverer dokumenterte løsninger
som sikrer produktene lang levetid.
Produksjonsoptimalisering med mål om
mindre miljøbelastning står sentralt i
virksomheten.
For mer informasjon,
se loe-ror.no

− Full dokumentasjon er veien å
gå. Riktig bruk av stedlige masser
kan ta klimaperspektiver til et nytt
nivå, sa Johnsen. Han viste til en
rapport fra Norsk Vann som viser
at man kan kutte utslipp fra 95
kg til 30 kg CO₂ pr meter rør ved
å bruke eksisterende masser i til
omfylling av rør i grøfta.

Loe Rørprodukter AS er alltid i nærheten av
kundene med produksjonsanlegg i Hokksund,
Trondheim, Vingrom, og Mosjøen. I tillegg har
bedriften mange utsalgssteder spredt over
store deler av landet fra Skien i Sør til Bodø
i Nord. Med 140 ansatte er Loe Rørprodukter AS en stor aktør som sikrer trygge lokale
arbeidsplasser:
• Skien
• Rygge
• Hokksund
• Lillestrøm
• Hamar
• Vingrom
• Trondheim
• Mosjøen
• Bodø• Sylteosen

Andre temaer på konferansen
var nye metoder for å sikre gode
innkjøp blant annet gjennom
samspillkontrakter.
Utfordringer
ved tunellbygging og utfordringer
innenfor rekruttering og fornyelse
av bransjen.

basal.no
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VA-kompetansebedriften Basal er, via 14 eiere,
Norges største totalleverandør av betongrør
og -kummer. Våre fokusområder er avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og
overvannshåndtering, samt vannkummer og
renneløpskummer.

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS ·
Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS ·
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS ·
Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Tenk miljø.
Tenk levetid.
Tenk Basal-produkter.

Reduser CO2 utslippet betydelig ved bruk av betongrør og
-kummer.
Betongresepten som benyttes av Basal-produsentene er
utviklet og optimalisert for å få lavest mulig CO2 utslipp og
best mulig kvalitet for å sikre lang levetid.
Produktene er robuste, tåler enorme belastninger og kan
omfylles med grove omfyllingsmasser, som gir betydelig
redusert miljøfotavtrykk!
Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer
kortreiste produkter direkte til grøftekanten.

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS ·
Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS ·
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS ·
Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

