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Norsk Betongforenings…
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Hvorfor ?
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Bakgrunn



5Bærekraftig utvikling

• Brundtlandkommisjonens sluttrapport «Vår felles framtid» 
(1987)
‒ Hovedpoenget i rapporten var at verdenssamfunnet må imøtekomme 

dagens forbruksbehov uten at det ødelegger mulighetene for 
kommende generasjoner til å få dekket sine
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6Bærekraftig utvikling

• bærekraftig fokus lønner seg, også økonomisk
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Eccles et al. 2013



7Begreper og systemer

7

Svanemerke

Flygeaske

Klimagassregnskap. no

Kalsinering
Karbonatisering

Framtidens 
byer.

MiljøfyrtårnMiljøsement
Lavkarbonbetong

ISO 14001 Future builtLife Cycle
Assessment

(LCA)

Power 
house

Transnova

CEEQUAL



8Lavkarbonbetong
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9Eksempel på hvordan gode hensikter kan slå feil.

• 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

• Kundens velmente miljøkrav kan 
tilfredsstilles ved at leveransen øker med 
64 tonn, blir dyrere, og totalt CO2- utslipp 
øker med 8759 kg
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Godt nok er godt nok
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Karbonatisering
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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

Betong og lyd
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Termisk masse
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Ved bevist utnyttelse av termisk masse flyttes 
overskuddsvarme fra dagtid til nattestid

Betong og termisk masse
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Permeabel betong
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Permeabel betong
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Betongslam
- fra avfall til nytteprodukt
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Betongslam har lenge vært en utfordring for betongbransjen. Nå viser det
seg at restproduktet kan brukes til å kalke jord og dyrkbar mark.

Betongslam
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bærekraftig fokus lønner seg,     
og gir økt 

konkurransekraft
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