
Steinar Røine

Jobber i Spenncon as med betong og miljø.

Medlem i NB – Faglig komite

Medlem i NB – Miljøkomiteen

Støtter Elementforeningen i spørsmål om betong 

og miljø



Byggeindustrien nr. 12 – 2017

To artikler om bærekraft – to ulike svar



Betongelement levert byggeplass.

Belastning av CO2 fra materialer og produksjonsprosess



• Prinsippet for bæreevnen til en bjelke eller et dekke:

Optimal design for redusert materialforbruk 
og klimagassutslipp

Trykksone hvor betongen tar 
trykkreftene når bjelken belastes

Avstand mellom trykksone og 
strekksone. 
Styrke og stivhet øker med økt 
avstand.

Deler av betongen kan fjernes 
uten at det går ut over 
momentkapasiteten

Strekksone hvor armeringen tar 
strekkreftene når bjelken belastes:::



Optimal design for redusert 
materialforbruk og klimagassutslipp



Optimal design for redusert materialforbruk 
og klimagassutslipp



1. Ca halve volumet i et 

hulldekke er luft, uten 

at det reduserer 

bæreevnen

2. Spennarmering er 

bedre enn sitt rykte. 

Ved riktig EPD fra juni 

2016 ble CO2-

mengden redusert ca

16% pr enhet ferdig 

dekke

3. Dekkene kan i dag 

støpes med 

lavkarbonbetong

klasse A slik den er 

definert i publikasjon 

nr 37 fra Norsk 

betongforening

Optimal design for redusert 
materialforbruk og klimagassutslipp



EPD-generator for betongindustrien



Fra Publikasjonen NB 37



CO2-utslipp hulldekker pr tonn og m2.

• Tabell som viser klimagassutslipp pr tonn og pm2 for ulike hulldekker

• Basert på standard produksjon på Hønefoss. 

• Gjennomsnittsverdier for hulldekker basert på epd på epd-norge.no = 

134 kg CO2/tonn, men de fleste fabrikker har utgaver ned mot 110 kg/t

• I sammenligninger med andre produkter brukes ofte feil verdier!!

LAVKARBON A,  240 kg/m3 : densitet 2,5 gir 96 kg/tonn



Konstruksjonens betydning for 

miljøavtrykk

1. Bruk riktige 
data for CO2-
utslipp på 
produktet

2. Finn smarte 
løsninger som 
sparer 
betongvolum

3. Bruk lavkarbon-
betong 
tilpasset 
konstruksjonen

88,30





Optimal design for redusert materialforbruk 
og klimagassutslipp

• Kundens velmente miljøkrav kan 

tilfredsstilles ved at leveransen øker 

med 64 tonn, blir dyrere, og totalt CO2-

utslipp øker med 8759 kg

Total mengde betong =   282 
tonn

EPD: CO2 pr tonn      =  249,5 kg

Total mengde CO2     = 70,359 
tonn

• Forespørsel om pris og 

løsning for 22 bjelker.

• Vi kan velge om vi 

benytter I-tverrsnitt eller 

rektangulært tverrsnitt

• Total mengde betong = 

218 tonn

• EPD: CO2 pr tonn      = 

282,57 kg

• Total mengde CO2     = 

61,600 tonn

Et eksempel på velment miljøkrav som slår i feil retning:





Karbonatisering
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Støy
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● I følge WHO er helseplager grunnet støy det miljøprobemet som 
rammer flest personer i Norge

● Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og 
tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner



Termisk masse
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• Ved bevist utnyttelse av termisk masse flyttes 

overskuddsvarme fra dagtid til nattestid



Slik forbedrer vi betongens 

miljøegenskaper

1. Ved sammenligning av byggematerialer:   Bruk 

reelle utslippsdata i stedet for generiske data!

2. Utnytt betongkonstruksjonen!  Maksimal funksjon 

med minimal mengde betong

3. Benytt riktig betong. Godt nok er godt nok!

4. Komponer betongen med limstoff som har minst 

mulig CO2-utslipp

5. Utnytt betongens egenskaper vedr støy, termisk 

masse, brannsikkerhet osv.



Takk for oppmerksomheten!


