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Informasjon om prosjektet

• Prosjektperiode: 1/3-16 til 1/6-19

• Estimert totalkost.: 16.826.000NOK

• Prosjekteier: Veidekke Entreprenør AS

• Prosjektleder: Torun Rise, SINTEF Byggforsk

• Prosjektet er delt inn i 5 Hovedaktiviteter

• Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd



Partnere

• Veidekke Entreprenør AS

• Veidekke Industri AS 

• Metso Norway AS

• Multiconsult ASA

• Asplan Viak AS

• Statens Vegvesen

• Bane NOR

• Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga

• Bergen Kommune

• SINTEF

• NGU

• NTNU



Målsetting for «Kortreist stein»

• Prosjektet Kortreist stein har som idé å utvikle

– nye tekniske løsninger og verktøy 

– smarte forretningsmodeller

– forutsigbare og gode planprosesser 

– mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra 

infrastrukturprosjekter. 

• Fokus er på overskuddsmasser

– energieffektiv materialproduksjon og optimal bruk av ikke-fornybare bergressurser. 

• Praktiske verktøy som enkelt gjør det mulig å hensynta miljø, energibruk, 

ressurssituasjon og andre utfordringer. 



Arbeidspakker

• H1 Planprosesser og 
ressursforvaltning

• H2 Kontrakter, incentiver og 
forretningsmodeller

• H3 Produksjon og 
anvendelse

• H4 Miljø og energibruk

• H5 Prosjektledelse og 
innovasjonsarena



H1 Planprosesser og ressursforvaltning

• Sette i sammenheng gjeldende regelverk, plandokumenter og rapporter 

angående planprosesser og ressursforvaltning i Norge.

– Hvordan bidrar planprosessene til at man tar vare på overskuddsmasser fra tuneller og 

skjæringer.

• Uttak av masser er regulert av

– Konsesjon etter mineralloven

– Planavklaring etter plan- og bygningsloven

– Bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven.

• Avklaring mellom driftsform for uttak av overskuddsmasser kontra 

ordinære uttak.

• Utarbeide veileder for geologisk vurdering av berggrunnen.

– Karakterisering og bruksevaluering av bergmasser tidlig i plenleggingsfasen.



H1 Planprosesser og ressursforvaltning

– Gjennomgang og evaluering av planprosesser og 
eksisterende eksempler på ressursforvaltning for i 
alt 7 store anlegg.



H1 Planprosesser og ressursforvaltning

• Gode «intensjoner» i kommuneplanen, men de er svakt forankret og i 
arealplanen er det ikke avsatt områder for massemottak
– Følges ikke opp i etterfølgende reguleringsplan

– Aktiv bruk av planbestemmelsene i overordnet plan vil medføre økt fokus på temaet når 
det skal utarbeides reguleringsplan.

• Steinkvalitet er undersøkt i noen prosjekt
– Dårlig beskrevet hvordan dette er gjort. 

– Ikke fulgt opp i reguleringsplan

• For mye overskudd av stein på kort tid i lokale markeder gjør det vanskelig 
med alternativ bruk. Steinressursen blir tapt ved at den blir tippet i 
sjø/fjord/vann.  

• Svært mye stein må mellomlagres i lang tid da det lokale forbruket er lite.

• Mellomlagring er viktig for gjenbruk, men lite brukt i prosjektstudiene. I et 
av eksemplene er tunnelstein lagret i et nærliggende steinbrudd.

• Overskuddsmasser deponeres stort sett på billigst mulig måte. 



H2 Kontrakter, incentiver og forretningsmodeller

• Gjennomgang og evaluering 

av kontraktsformer og 

avtaleverk, nasjonalt og 

internasjonalt.

• Utarbeide forslag til nye 

kontraksmodeller og 

incentiver som gir 

fleksibilitet i utnyttelsen av 

overskuddsmasser.



H2 Kontrakter, incentiver og forretningsmodeller

• Gjennomgang av 
entreprisemodeller 
i bruk i dag

• Ytelsesbeskrivelser

• Entrepriseform

• Kontraktstype

• 6 prosjekter belyst med 
forskjellige entreprise- og 
kontraktsformer

• Utførelsesentrepriser

– varierende grad av beskrivelse 
for håndtering av 
overskuddsmasser.

• Totalentrepriser

– Større frihetsgrad utnyttelse, 
men kolliderer ofte med 
reguleringsforutsetninger

• OPS

– Som totalentrepriser



H3 Produksjon og anvendelse

• Sammenhengen mellom bergart, driveteknikk, produksjonsmåte (knusing, 

sortering) og brukskvalitet for knust tilslag. 

• Spesielt fokus på utfordringene med underjordsdrift, hvor både geologiske 

forhold, logistikk og tilpasning til bruksegenskaper vil kreve nye løsninger

• Optimaliserte knuse- og sikteløsninger, inklusive mobile knuseverk for 

tilslagsmaterialer fra sprengstein til bunden og ubunden bruk.

• Optimalisert material- og bruksteknologi, inkl. proporsjoneringsregler for 

bruk av knuste tilslag i betong og asfalt.



H3 Produksjon og anvendelse

• Kort innføring i geologien i Norge og sammenliknbare deler av 
Europa.

• Utviklingen innen de to hovedretningene innen tunneldrift 
diskutert.

• Utvikling innen utstyr og eksisterende knuseteknologi

• Begrenset til å se på bruk av tunnelmasser i asfalt, betong, 
veioppbygging og oppbygging av jernbane

• Muligheter og hindringer for økt utnyttelse av tunnelmasser



H4 Miljø og energibruk

• I 2015 ble det tatt ut ca. 7 000 
000 m3 fra norske fjell og 
bergrom. Norge er i en særstilling 
med tanke på potensiale for 
utnyttelse av bergmasser.

• Ingen av LCA verktøyene som er 
kartlagt i denne rapporten har 
særlig oppmerksomhet på 
utnyttelse av bergmasser.  

• Utvikling av et LCA-verktøy for 
kortreist stein er dermed, så vidt 
vi har kjennskap til, 
nybrottsarbeid. 

• LCA inngår som en del av 
BREEAM og CEEQUAL som er to 
miljøsertifiseringssystemer som 
benyttes i Norge



Erfaring så langt

• Utvalgte erfaringer

– Planprosessene og reguleringene har den største 
innvirkningen på kortreist utnyttelse

– Grundig geologisk kartlegging nødvendig for å 
vurdere mulig bruk

– Komme forbi spesifikke materialkrav og se på 
funksjonskrav



Langvarig stor byggeaktivitet


