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Velde sin utvikling 

Fra pukkverk til konsern og bransjens mest moderne industribedrift. 
Vi tar et samfunnsansvar. 

1984: Pukkverk 

2015: Vaskeanlegg 

2013: Parallelltrommel 2008: Betongverk 

2008: Sandfabrikk 

2006: Asfaltverk 



Gjenvinning gravemasser 
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Sirkulær modell for overskuddsmasser 
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Bruksområder 

§  Rørgrøfter. 
ü  4/16 Miljø 
ü  16/32 Miljø 

§  Forsterkningslag / Bærelag 
ü  0/32 Miljø 
ü  0/90 T2. Knust betong 
ü  0/63 T1 Knust betong 
ü  20/100 Miljø 

§  Kabelsand. 0/4 mm. 
§  Tettningmasse. 0/0,063 mm.  

0/90 Knust betong 
0/0,063 mm. Tettningmasse 

5 



Sirkulær modell for Asfalt 
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Gjenvinning? 

SVV. Håndbok N200 
 

Vedlegg 3: 
 

-  Det stilles samme krav til resirkulerte 
materialer som naturlige materialer. 

 
-  Figur V3.1 Forenklet oversikt over krav  
 

7 



Forskning, kunnskap og kvalitetskontroll 
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Regionalplan for massehåndtering på Jæren 



Overskuddsmasser frem til 2040 



Hva må til for å lykkes ? 

Lover og 
forskrifter 

(standarder) 

Leverandører: 
Entrprenør og 

underleverandør 

Kunder: 
Lokale og 
nasjonale 

myndigheter 



Anskaffelsesloven 

 

§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige 
organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å 
redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der 
dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar 
hensyn til livssykluskostnader. 

 

Hvilken effekt har loven på dagens anskaffelser ? 
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Hørings utkast N200 

§  Innskjerpet kravet for tilslag i enkelte typer asfalt. 
§  Konsekvensen for regionen Nord Jæren at ingen asfalt produsent har lokalt tilslag 

for bruk i asfalt slitelag for veier med mer enn 5000. ÅDT 

§ Foreslått begrensinger ved bruk av asfaltgranulat i asfalt produksjonen. 
§  Er et negativt signal til asfalt produsenter for å satse på gjenbruks asfalt 

§  Fremfor å se på kvalitetssikring av granulat eller produksjonsprosessen for å sikre 
kvalitet i det endelige resultat. 

Statens vegvesen - håndbok for vegbygging 
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Rammeavtale asfalt tjenester  

Stavanger kommune: 

§  ”Bærelag 30- 40 % tillat gjenbruk. Bindelag 20-30 % tillat gjenbruk. 
Slitelag er det ikke tillat med gjenbruk. Krav til kullemølle verdi 10 eller 
bedre.« 

 

Sola kommune: 

§ «Det tillates maksimum 20% gjenbrukt asfalt i asfaltblandingen.» 

 

Kravspesifikasjonen: 
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Klepp kommune 

Kravspesifikasjon: 

§ «Skal ha minst 50% gjenbruks asfalt» 
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Oppsummering 

§ Vi har alle et samfunnsansvar hva gjelder kvalitet, miljø, bærekraftig 
utvikling og økonomi. 

§ Utfordringene våre er å være konkurransedyktig med miljø produkter og 
tjenester i en bransje som domineres av en lineær «bruk og kast» 
økonomi.  

§ Er avhengig av langsiktige rammebetingelser som muliggjør satsing på 
miljøteknologi. 

§ Kundene må etterspør og prosjektere/planlegge med resirkulerte masser 
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