
Gjenvinning av gravemasser

Fana Stein og Gjenvinning AS (FSG) 
v/ Miljøsjef Joar Hovda





•Sirkulær økonomi
• Eller som vi i bransjen sier…

• Gjenvinne, ombruk.

Mål og strategier



Flesland



Fana kommunale steinknuseverk
1952- 1963

Tidlig på 1950-tallet var mangelen på sand 
og grus prekær.

• Industrialisering
• Befolkningsøkning
• Privatbilisme
• Flesland flyplass (1954)



Rådal 
1963-1995

Dagbrudd 1963- 1995

Deponi for Bergen kommune 1974-1996



Rådalsdeponiene



Rådalen





Hall 13



Det kongelige slott



Lengdesnitt



Dato: 13.02.2023 Side: 13

Pukkverk i Stendafjellet
• Grovknuser plassert for seg selv lavere enn finknuseverk
• Ferdige masser går ned i lagringssjakter i fjell
• Tørre masser 
• Årlig produksjon ca 400 000 tonn



Deponidrift



Deponi
Tillatelse fra Miljødirektoratet 
for mottak av:

– Forurenset jord / løsmasser til 
og med tilstandsklasse 5

– Div. betongprodukter, BA-
avfall

– Koste og sandfangsmasser





Gjenvinning i FSG

1. Gjenbruk av asfalt
2. Gjenbruk av murstein og takstein av tegl
3. Gjenbruk av stein etter sortering av forurenset masse
4. Gjenbruk av knust betong
5. Gjenbruk av vaska masser når vaskeanlegget er igang



1. Gjenbruk av knust asfalt

Mellomlager for 
brukt asfalt

Knuser

Knust asfalt i 
mellomlager

Knust asfalt til 
kunde



Mottak av asfalt:

• 2020 – 2022 totalt mottak av ca 115 000 tonn

Salg av knust asfalt:

• 2022: 41 000 tonn, av dette gikk ca 50 % til varm gjenbruk
• 2021: 34 000 tonn, av dette gikk ca 40 % til varm gjenbruk
• 2020: 33 000 tonn, av dette gikk ca 40 % til varm gjenbruk

Gjenbruk av knust asfalt



2. Gjenbruk av tegl for bruk på flate tak



Takstein av tegl 



Anleggsgartner Boasson kjøper dette

Prøvetaking og 
kjemiske analyser



Knust og sortert murstein 
og takstein av tegl



3. Gjenbruk av stein etter sortering av 
forurenset jord- og steinmasser

• Massene blir sortert i fraksjonene: 
• 0 - 40 mm,  
• 40 - 80 mm, 
• 80 - 150 mm 
• 150 mm +++ (stor stein)

• Massene over 40 mm blir levert ut i markedet som ikke sertifiserte masser



Massene på 0-40 mm blir sendt til 
vasking hos Velde i Sandnes

• 2020 = ca 64 000 tonn
• 2021 = ca 21 000 tonn
• 2022 = ca 15 000 tonn
• Totalt = ca 100 000 tonn



Stein over 80 mm blir knust til 20-120 mm 
og levert som ikke sertifisert steinmasser 



Gjenvinning av masser

Levert til vasking under 40 mm  ca 100 000 tonn
Utsortert stein over 40mm           ca 60 000 tonn
Totalt                                              ca 160 000 tonn 

• 160 000 tonn ikkje deponert i Stendafjellet
• Dvs. 10 000 lass med stein til gjenvinning
• Totalt ca 17-18 % gjenvinning av masser i FSG



4. Gjenbruk av knust betong

Må vi kjøpe 
knuseskuff?



Gjenvinning av knust betong 
for produksjon av betonglodd



Knust betong må sorteres. Den har 
for mye finstoff til direkte gjenbruk



Betonglodd



5. Gjenbruk av vaska masser



Det er mye som taler for å etablere 
et vaskeanlegg i Rådalen.

• Forlenge levetid til deponi i Stendafjellet.
• Krav i ny tillatelse om å behandle masser før deponering.
• Ønske og økt krav om gjenvinning av forurensede masser.
• Krav fra EU og FNs bærekraftsmål.
• Konkurransefordel og ønske fra utbyggere og entreprenører.
• Bearbeide/vaske egne knuste produkter for nye markeder, øke kvalitet og lagertid.
• Mulig CO2 avgift på naturlige steinmasser for å øke gjenvinningsgraden.
• Vise utad at FSG tar sitt miljøansvar på alvor.





16-90 mm
8-16 mm

4-8 mm

2-4 mm0,063-2 mm

Vaska jord- og steinmasser vil øke 
gjenvinningsgraden til FSG betraktelig



Oppsummert
• FSG gjenvinner ca 40 000 tonn asfalt årlig
• FSG gjenvinner murstein og takstein av tegl
• FSG gjenvinner 17-18 % av forurenset jord- og steinmasser
• FSG skal knuse og sortere betong for bruk til fyllmasser og 

tilslag i betonglodd
• FSG skal etablere vaskeanlegg for forurensede masser
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