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Optimal utnyttelse av ubundne knuste steinmaterialer til vegbygging

https://www.sintef.no/projectweb/kortreist-stein/publisering/


 Steinmaterialene vi tar ut på anlegg er en 
ressurs og bør brukes

 Materialene må utnyttes slik at det blir minst 
mulig masseoverskudd.

 Overskuddsmasser trenger verken å bli 
gjenvunnet eller resirkulert – de må bare 
brukes! 

 Vi må unngå at steinmaterialer som kunne vært 
bruk til nyttige formål ender opp som avfall

Bakgrunn: Ressursutnyttelse



Den mest ressursvennlige vegkonstruksjonen
er den som har lang levetid og krever lite 
vedlikehold

Eksterne faktorer har stor innvirkning på 
vegkonstruksjonene:
 Vær og klima er i endring
 Trafikken øker
 Tungtransporten blir tyngre

Robuste og varige vegkonstruksjoner 
er minst like viktig som før

Kvalitet og levetid har førsteprioritet



Typiske norske vegkonstruksjoner

Kjennetegn:
 Forholdsvis tynne asfaltdekker
 Massive ubundne lag med store steinstørrelser 

(pukk og kult)
 Størst volum går med i forsterkningslag og 

frostsikringslag

Det empiriske dimensjoneringssystemet vårt gjør tilpasning 
til nye materialer og endringer i trafikk og klima

Lagtykkelsene er avhenger av 
trafikk, klimatiske forhold (frost) 

og undergrunnsmaterialer

Bærelag

Dekke (slite- og bindlag)

Forsterkningslag

Frostsikringslag Undergrunn

Undergrunn



 Bruken av grove steinmaterialer er uvanlig utenfor de nordiske 
landene

 Bruken av åpne graderinger (f.eks. 22/125 mm) 
i forsterkningslag er særnorsk

 Bruken av grove steinmaterialer fremmes av 
 god tilgang på steinmaterialer
 tjukke vegkonstruksjoner pga. behov for frostsikring

 Vi har behov for tilpassede dokumentasjonsmetoder fordi de grove 
steinmaterialene (> 90 mm) faller utenfor de europeiske standardene

Resultater: Bruk og dokumentasjon av grove steinmaterialer



Konsept: Én knuser – ett materiale – hvor mye variasjon kan vi skape?

Test design: En fullskala knusetest med en kjeftknuser hvor vi varierte alle tilgjengelige
innstillinger på knuseren med så lite nedskalering som mulig

Parametre: Inngangsmateriale, nedre størrelse 0, 100, 180 mm
Inngangsmateriale, øvre størrelse 300, 400 mm
Mating Høy, lav
Knuseråpning (CSS) 40, 70, 100 mm
Knuserhastighet 355, 284 rpm

Fullskala knusetest



To standardtester for mekaniske egenskaper
 Motstand mot nedknusing ved Los Angeles test 
 Motstand mot nedmaling ved micro-Deval test

To prøver fra hvert knuseprodukt:
 10-14 mm materiale siktet direkte fra knuseren
 63-90 mm fra knuseren ble laboratorieknust for å produsere

10-14 mm materiale til testing

Resultatene viser at de målte mekaniske egenskapene er svært 
avhengig av produksjonsprosessen. 

Flere knusetrinn gir produkt med bedre mekaniske egenskaper

Test av mekaniske egenskaper basert på fullskala knusetest

Deklarerte verdier før testing: 
LA = 29 MDE = 9



Forsterkningslag med ulik gradering
Åpent gradert 22/90 mmVelgradert 0/90 mm



Spordybde ble målt med laser underveis i testen

Trafikkmengden på 1.23 millioner belastninger tilsvarer 20 års trafikk med ÅDT ca. 3000.

Sporutvikling under akselerert trafikk

w1
Jordfuktig tilstand

w2
Økt grunnvannsstand

w3
Flom



God og tidlig planlegging er essensielt 
 Med god kartlegging kan man utarbeide prognoser for hvilke 

bergmasser man vil treffe på, hvilken kvalitet massene har og dermed 
hva de kan brukes til. 

 Så tidlig som mulig i planfasen settes av tilstrekkelig areal til sortering, 
produksjon og mellomlagring av masser

 Anbefaler at planmyndighetene bruker plan- og bygningsloven mer 
aktivt ved at det settes krav til utnyttelse av kvalitetsmessig god 
overskuddsstein. 

Framtidens kontrakter bør utarbeides på en slik måte at de inkluderer 
entreprenører og rådgivere i tidlig fase, helst allerede på 
reguleringsplanstadiet
 Identifisere risikoen knyttet til bruk av lokale materialer og avklare 

hvem som eier denne risikoen og kostnaden

Oppsummert i sluttrapporten Oppnådde resultater i 
prosjektet Kortreist stein (2016-2019)

Resultater fra Kortreist stein

https://www.sintef.no/globalassets/project/kortreist-stein/kortreist-stein-sluttrapport-final.pdf


Oppsummering

 Steinmaterialer er en ikke-fornybar ressurs som må utnyttes med 
omhu

 Vi har stort potensiale for bedre utnyttelse av kortreist stein og 
overskuddsmasser fra anlegg

— også innenfor dagens regelverk

 Bedre ressursutnyttelse kan spare både penger og CO2-utslipp

 Nøkkelord er tidlig planlegging og samarbeid mellom aktørene
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