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Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

BÆREKRAFTIGE MATERIALER - KLIMANØYTRAL BYGGING

Er bruk av betong i våre bygg og anlegg bærekraftig?
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Det har aldri før 

blitt brukt så mye 

betong som i 2016



Gåte: 

Hva er det som krever 60 kubikkmeter betong, 

17 tonn armeringsjern og åtte forankringsstag 

som går 15 meter ned i fjellet?
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VÅRE BYGG OG ANLEGG SKAL VÆRE BÅDE BÆREKRAFTIGE 

OG MILJØVENNLIGE….

Miljøvennlig

LønnsomtTrygt/seriøst
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Stormen Berit treffer 

Kaviarfabrikken i 

Henningsvær med full 

tyngde. 

Foto: Vidar Lysvold

fra Webers web
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HVORDAN SKAL BETONGEN BLI KLIMANØYTRAL 

- innen 2030?

- Nye betongmaterialer

- Nye betongprodukter

- Nye transportløsninger

- Nye byggemetoder

- Ny energibruk i bygg

- Ny etterbruk av betong
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Kilde: Bubbledeck



Vegen til nullutslippsbetong i 2030 

- et eksempel fra Norcem
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• Lavkarbon-bindemidler er dominerende 

• Maskinsand og knuste masser tar over for natursand

• Andre restprodukter blir benyttet som «industrielt tilslag»

• Bruk av vaskevann og restbetong er industrialisert

Nye råmaterialer for betong



• Betongsammensetninger «miljøoptimaliseres» til de 

ulike konstruksjonsdelene

• Økte kompetansekrav i nye tverrfaglige team

• Utnyttelse av digitale modeller i minimum 5 

dimensjoner:

- 3D tegninger (som nå)

- + Miljødata

- + Temperatur-/værdata

Ny miljøprosjektering av betong



• Utnyttelse av biodrivstoff i transportkjøretøy

• Hybriddrift på betongbiler og pumper

• Utnyttelse av fjernvarme på byggeplass for å styre 

herdeforløp

Utslippsfri byggeplass



Redusert timeforbruk på byggeplass med:

• «Preaksepterte» og standardiserte konstruksjonsdeler

• Effektive systemforskalinger med «herdesensorer»

• Industriell/prefabrikkert armering

• Modulbygging

• Fiberarmering

Industriell støpeprosess



Økt CO2-opptak i betong

I dag tar betong opp 15-20% av den CO2 som slippes ut

- nye metoder kan øke dette opptaket

Kilde: Norsk Betongforening/Tekna
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Våre undervisningsaktiviteter:
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Noen tips til hvor dere kan hente mer informasjon


