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1. SAMMENDRAG 
 
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, ble iverksatt 1. januar 2001. Den styres av 
Norsk Asfaltforening på vegne av den norske asfaltbransjen og Asfaltteknisk Institutt 
gjennomfører det praktiske arbeidet etter oppdrag fra foreningen.   
Det vesentlige av arbeidet har vært rettet mot informasjon om ordningen og asfaltgjenvinning 
generelt. Det er utarbeidet 11 infoskriv som blant annet har blitt presentert på 12 regiona le 
temadager over hele Norge. Sentralt i arbeidet har vært å registrere alle mellomlagre for 
mottak  samt å registrere all anvendelse av returasfalt.  
 
Regnskapet for året er meget positivt og viser at gjenvinningsgraden er på 95 %.  
 

 
 

. 
 
At man har registrert en gjenvinningsgrad på 95 % er overraskende, men man kan kanskje 
forvente årsvariasjoner i takt med ulike behov og bevilgninger. På den annen side er 
erfaringene med bruk av returasfalt ganske entydig positive såvel kvalitetsmessig som 
prismessig. Det er således ingen grunn til at dette gode resultat ikke skal fortsette de 
kommende år. 

Mottak: 
Totalt er det registrert  135 mellomlagre 
som har mottatt 386.030 tonn returasfalt 
fordelt på: 
 129.550 tonn fresemasse 
 256.480 tonn flakmasse 
I tillegg er det behandlet 136.720 tonn 
asfaltmasser direkte på vei med remixing 
og stabilisering. Den totale 
mottaksmengden blir dermed: 
 522.750 tonn. 
  
Anvendelse:  
Det ble anvendt 496.180 tonn med 
returasfalt fordelt på:  
173.980 tonn til ubundet gjenvinning 
156.020 tonn til kald gjenvinning i verk 
136.720 tonn til gjenvinning på vei 
  29.460 tonn til varm gjenvinning i verk 
 
Lager: 
Ved utgangen av året er det registrert 
859.160 tonn returasfalt ved 
mellomlagrene fordelt på: 
  79.970 tonn fresemasse 
107.700 tonn knust flakmasse 
671.490 tonn flakmasse 
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2. MYNDIGHETENES MÅL OG VIRKEMIDLER 
 
I  Stortingsmelding nr.8 (1999-2000)  er de nasjonale resultatmål fastlagt for genereringen av 
avfall og gjenvinningsgraden. Her fremgår at det tas sikte på at mengden avfall til 
sluttbehandling innen 2010 skal være om lag 25 % av avfallsmengden. Dette betyr at 75 % av 
alt avfall skal gjenvinnes. Det legges opp til en evaluering i 2005. For å oppnå målsetningen 
er det etablert en rekke virkemidler som omfatter lover og forskrifter, avgifter, 
tilskuddsordninger, bransjeavtaler og informasjonstiltak og kombinasjoner av disse. De mest 
sentrale virkemidler er avgift på sluttbehandling av avfall, Forurensningsloven og 
konsesjonskrav til deponier og forbrenningsanlegg samt returordninger for enkelte 
avfallstyper, jfr Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001). Innføring av bransjeløsninger ansees 
videre som en viktig strategi for å oppnå målsetningen med gjenvinning. Kontrollordningen 
for asfaltgjenvinning, KFA, er en produsentansvarsordning i samsvar med lovens intensjon..  
 
 
 
3. ASFALTBRANSJENS  MÅL OG VIRKEMIDDEL 
 
Norsk Asfaltforening, NA, er en tverrfaglig forening som arbeider for å fremme asfaltteknisk 
utvikling. Alle som har interesse for asfalt kan bli medlem. Foreningen ledes av et styre som 
skal være bredest mulig sammensatt fra ulike medlemsgrupper. 
 
NA har opprettet en rekke faggrupper. En av disse er fagruppen for ”Gjenvinning av asfalt", 
NAGja, hvor mandatet var å foreslå incentiver for å få gjenvinningskretsløpet til å fungere. I 
1999 ble Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning, NORSAS, engasjert til å utrede 
mulige bransjeordninger for asfaltgjenvinning. Konklusjonen i rapporten var et forslag om å 
opprette en kontrollordning som forutsetter at: 
 

Vegholder krever at asfaltavfall leveres til mellomlager eller deponi og får dette 
dokumentert fra entreprenør 
og at: 
Aktuelle mellomlagre krever, om nødvendig, en avgift ved levering slik at mottak blir 
kommersielt interessant. 

 

Den norske asfaltbransjen ved Norsk Asfaltforening ble enige om å opprette en   
kontrollordning hvor hovedoppgavene skulle være å informere, skaffe oversikt over 
mellomlagre, beregne gjenvinningsgrad samt å rapportere til myndigheter og bransje. 
 
Etter en anbudsrunde fikk Asfaltteknisk Institutt i oppdrag å gjennomføre KFA. Ordningen   
ledes av styret i NA og blir rapportert i NAs årsmelding.  
 
Finansieringen av KFA skjer ved at det legges et gebyr på bitumen til vegformål på kr. 5,- pr. 
tonn. Oljeselskapene innkrever dette gebyr som overføres til NA som på sin side honorerer 
ATI for det arbeidet som utføres etter spesifiserte regninger, basert på et arsbudsjett. 
 
Bransjens målsetningen med opprettelsen av KFA er at 80 % av returasfalten skal gjenvinnes 
innen 5 år etter at ordningen ble innført den 1.januar 2001. 
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4. ARBEIDSOPPGAVER 
 
ATI ga i sitt tilbud om gjennomføringen av KFA et spesifisert opplegg for hvilke oppgaver 
instituttet skulle utføre samt et kostnadsoverslag. Dette opplegget var basert på de 
spesifikasjoner som var gitt av Norsk Asfaltforening. For å holde en løpende kontakt med 
styret i NA om fremdriften og utført arbeide, er det utarbeidet kvartalsvise rapporter. Det er 
også avholdt møter med styret for å drøfte gjennomføringen. Det ble tidlig i arbeidet enighet 
om å øke informasjonsvirksomheten ved å arrangere temadager over hele landet. 
Hovedvekten på arbeidet til KFAs første år har således vært informasjon om ordningen og 
asfaltgjenvinning generelt. Dessuten, som planlagt, å foreta registrering av mellomlagre, samt 
å føre regnskap for mottak, anvendelse og lager av returasfalt.  
  
 
4.1 Informasjon 
 
Informasjonen har blitt gjennomført skriftlig, ved temamøter og direkte kontakter. Det er også 
gledelig å bemerke at temaet har blitt tatt opp på en rekke konferanser og møter som er 
arrangert av andre enn KFA. Det er således vår oppfatning at alle aktører kjenner til og har 
fått informasjon om ordningen og målsetningen. 
 
Det er blitt utarbeidet  følgende 11 informasjonsskriv i 2001: 
 
Infoskriv nr.  0.01 Oversikt infoskriv. 
Infoskriv nr.  1.01 Informasjon om KFA. 
Infoskriv nr.  2.01 Spørreundersøkelse kommuner. 
Infoskriv nr.  3.01 Registrerte mellomlagre, blir oppdatert "kontinuerlig". 
Infoskriv nr.  4.01 Litteraturoversikt, oppdateres årlig, eller ved behov.   
Infoskriv nr.  5.01 Ordforklaring. 
Infoskriv nr.  6.01 Mottak, lagring og behandling av returasfalt. 
Infoskriv nr.  7.01 Bruk av ubundet asfaltgranulat. 
Infoskriv nr.  8.01 Kald gjenvinning i verk. 
Infoskriv nr.  9.01 Varm gjenvinning i verk. 
Infoskriv nr.10.01 Gjenvinning på vei. 
Infoskriv nr.11.01 Forslag til retningslinjer for bruk av asfaltgranulat til varm, kald eller 
   ubundet gjenvinning. Høringsutkast (revidert februar 2002). 
 
Våre infoskriv er basert på andres erfaringer, rapporter og meddelelser. Det er lagt vekt på å 
behandle temaene på en enkel og kortfattet måte.  
 
Det er opprettet egen Internett sider om KFA som finnes på adressene: 

 
www.asfaltteknisk.com  
eller  
www.norskasfaltforening.com 
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Varm gjenvinning i verk 
har vært anvendt i lang tid 
og så vel trommel-
blandeverk (bilde) som 
satsbaldeverk benyttes. 
Produksjonsmetodene er 
godt utprøvd og 
dokumentert.  
Ref: Infoskriv nr. 9.01. 
 
 
 
 
 
Mobile asfaltverk er mest 
vanlig å benytte ved 
produksjon av kalde 
gjenvinningsmasser og det 
finnes en rekke ulike typer 
verk. Erfaringene er 
generelt positive og enkelte 
produsenter har store årlige 
produksjoner. 
Ref: Infoskriv nr. 8.01. 
 
 
 
 
 
Den enklest måten å benytte 
returasfalt på, er å bruke 
den i ubundet form. 
Asfaltgranulatet benyttes 
som et alternativ til vanlige 
steinmaterialer og med 
tilsvarende bruksområder 
og med meget gode resultat. 
Ref: Infoskriv nr. 7.01. 
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Bakgrunnen for å arrangere regionale/fylkesvise temamøter var å skape blest om ordningen, 
informere alle aktører, få til et aktivt miljø, utveksle erfaringer, diskutere problemer og 
muligheter, skape positive  holdninger og gi inspirasjon til aktørene.  For at KFA skal kunne 
fungere er det viktig å skape et engasjement hos alle og invitasjon ble sendt til besittere av 
mellomlagre; entreprenører; pukk og grusprodusenter, statlige,  kommunale og private 
byggherrer; miljømyndigheter og konsulenter, i alt ca 1000 invitasjoner ble utsendt.  
 
Følgende oversikt viser hvor, når og antall deltagere ved temadagene: 
 

Sted Dato Antall 
deltagere  

Mastemyr 24.9 23 
Drammen 27.9 37 
Lillehammer 2.10 18 
Skien 4.10 11 
Kristiansand 16.10 34 
Stavanger 17.10 40 
Bergen 18.10 18 
Ålesund 7.11 20 
Trondheim 8.11 45 
Bodø 23.10 12 
Tromsø 24.10 14 
Alta 25.10 11 
Sum       283 

 
 
Generelt var det stort engasjement og spørsmål ved alle arrangement. En klar konklusjon var 
at alle som hadde gjennomført gjenvinning, enten ubundet, kald eller varm, så var de meget 
godt fornøyd rent teknisk. Enkelte feil har forekommet, men man kjente til årsakene og 
konklusjonene var ganske entydige. Man behersker teknikkene. Når det gjelder økonomien, 
var det også ganske entydige erfaringer og kommentarer. For ubundet og kaldt er det 
utvilsomt meget lønnsomt med gjenvinning. Prisene i forhold til bruk av jomfruelige 
materialer var lavere og til dels mye lavere. For varm gjenvinning er dette imidlertid  ikke 
fullt så enkelt, man bør opp i forholdsvis store tilsetninger (ca 30 % tilsatt granulat) for å få til 
lønnsomhet og slike asfaltfaltverk er det ikke mange av i Norge. Kostnadene ved å bygge om 
spesielt satsblandeverk er forholdsvis store selv for å oppnå små tilsetninger. Her står derfor 
bransjen ovenfor en stor utfordring. 
 
Sentralt ved alle arrangementene var å diskutere eventuelle ”propper” i systemet som hindrer 
bruk av asfaltgjenvinning. Den største ”proppen” er trolig en generell skepsis til kvaliteten. 
Informasjonsarbeidet bør derfor fortsatt prioriteres og dette skal gjøres ved å presentere 
erfaringer fra vellykkede prosjekter. 
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4.2 Registrering av mellomlagre 
 
Registreringen av mellomlagre er utført ved å sende ut forespørsler til alle landets kommuner, 
Statens vegvesen, entreprenører, pukk- og grusprodusenter, gjenvinningsanlegg, 
miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen, samt ved direkte kontakter. 
 

  
 
 
 
Til alle landets kommuner ble det sendt ut et enkelt spørreskjema om mulighetene for å levere 
returasfalt til et mellomlager. Resultatene var meget oppløftende og viste at svært mange 
kommuner levere returasfalt til mellomlagre. Se for øvrig infoskriv nr. 2.01 for ytterligere 
informasjon om spørreundersøkelsen. 
 
Gjennom denne kommunale spørreundersøkelse fikk vi opplysning om mange mellomlagre. 
Dette sammen med øvrig informasjon fra alle andre aktører, ga oss etter hvert  en meget god 
oversikt over antall mottak som finnes i Norge. Selv om det trolig ennå finnes noen 
uregistrerte mellomlagre, så tror vi at majoriteten er i vår database. Dette ikke minst på 
grunnlag av den store innsats og den landsomfattende informasjon som er gjennomført samt 
den dobbeltsjekking som er foretatt ovenfor besittere som brukere.  
 
I utgangspunktet hadde vi som målsetning og få registrert alle mellomlagre i løpet av vinteren 
2001 samt den lagerbeholdning de hadde av returasfalt pr 1.1.2001. Imidlertid tok dette 
arbeidet betydelig lengre tid enn antatt. Først på høsten hadde vi en rimelig oversikt over 
antall mellomlagre, mens lagerbeholdning av returasfalt manglet for en del, se for øvrig 
Infoskriv 3.01 (august 2001).  
 
I desember 2001 ble det påny sendt ut en ny anmodning som har resultert i at vi nå har 
registrert 135 mellomlagre, med en fordeling som vist i figur 1. I denne oversikten er alle 
typer mellomlagre medtatt også de av meget kortvarig art som opprettes og avsluttes i 
forbindelse med et prosjekt. Stedsangivelsen av de registrerte mellomlagre er vist i vedlegg 
kap. 6.1. 
 
 
 

I vår database har vi 
registrert 135 
mellomlagre. Av disse 
har 134 sendt inn data 
for omsetning og lager-
beholdning i år 2001. 
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Figur 1. Antall registrerte mellomlagre. 
 
 
4.3 Inspeksjon av mellomlagre 
 
Det er foretatt en rekke besøk på mellomlagre for returasfalt, men ikke fullt så mange som 
opprinnelig planlagt. Dette fordi vi som tidligere nevnte, og i samråd med styret i NA, valgte 
å gjennomføre en mer omfattende informasjonsvirksomhet med temadager enn opprinnelig 
planlagt.   
 
Opprettelse og drift av mellomlagre er ganske forskjellige. Mange er ubemannede og i mange 
tilfeller er det gratis å levere og det foretas ingen kontroll. Dette kan skape problem hvis 
forurenset asfalt eller annen type avfall leveres. Kostnadene ved rensing og granulering kan 
derfor bli store. Ved  noen andre mellomlagre foretas inspeksjon, veiing og det må betales for 
returasfalten som leveres. Enkelte har også differensierte priser for fresemasse, rene 
flakmasser og forurensede flakmasser med stein og liknende.  
 
Det er ikke  KFAs oppgave å bestemme hva de enkelte mottak bør gjøre med hensyn til 
kontroll og prissettelse. Forholdene vil kunne variere sterkt fr a sted til sted. Men man må  
nøye vurdere hva som er riktig og best ut fra hva returasfalten skal anvendes til, hvem som 
leverer og hvilken kontroll som kreves. Det vil være meget uheldig hvis asfaltgjenvinning  
kom i vannry på grunn av feilaktig anvendelse av asfaltgranulat. Man bør derfor nøye vurdere 
å ha bemannede mottak og at det betales en avgift som dekker alle kostnadene (lønn, lagring, 
rensing, granulering, dokumentasjon osv). 
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Et annet viktig forhold med mellomlagre er dokumentasjon av miljømessige forhold og 
kanskje spesielt avrenning og eventuell forurensning av grunnen. På flere av temadagene var 
det møtt opp representanter fra Fylkesmannen, miljøavdelingen hvor disse spørsmål ble 
diskutert. Data og dokumentasjon om disse forhold er ønskelig og her vil KFA tar et initiativ. 
Først ved å frembringe utenlandske resultater og dernest foreslå en prosedyre for 
miljødokumentasjon for mottak og lagring av returasfalt. Selv om det ikke foreligger noen 
resultat om forurensning fra mellomlagre av returasfalt, så  vil det være svært uheldig hvis det 
skulle rettes mistanke om miljømessige ulemper uten at disse er vurdert og dokumentert. 
 
I denne forbindelse skal det nevnes at samtlige fylkesmenn er forespurt om prosedyre ved 
godkjenning av mellomlagre. Informasjonen så langt viser at dette varierer fra fylke til fylke, 
noen foretar dette sentralt (fylke) mens det mest vanlige foretas på lokalt nivå (kommune). 
Returasfalt er per definisjon et avfall (avfallslista) og skal følgelig behandles som et sådant 
produkt og kommer følgelig ikke inn under forurensningslovens bestemmelser. Derimot hvis 
returasfalten er forurenset med tjære, blir produktet å betrakte som et spesialavfall og må 
behandles deretter. Siden tjæreprodukter til veiformål ikke har vært anvendt i Norge på mange 
tiår, er mulighetene svært liten for at slike produkter vil komme på mellomlager. KFA vil 
imidlertid foreta en vurdering og utarbeide forslag til fremgangsmåte for kontroll og 
dokumentasjon av eventuelt tjæreinnho ld. 
 
 
4.4 Rapportering 
 
Styret i NA får kvartalsvise rapporter fra ATI om virksomheten. ATI har også deltatt  på 
enkelte styremøter for å gi informasjon og diskutere enkeltsaker om ordningen.  
 
Hovedrapporteringen foregår ved utarbeidelse av årsrapport som sendes til berørte 
myndigheter og alle andre aktører i asfaltbransjen. 
 
For øvrig er virksomheten rapportert gjennom en rekke utsendelser av infoskriv samt 
presentasjoner i møter og konferanser og ikke minst ved KFAs temadager. Rapporter og data 
er fritt tilgjengelig for alle interessenter. 
 
 
 

Ved varm gjenvinning i 
verk er det en stor fordel 
at asfaltgranulatet som 
skal anvendes er så tørt 
som mulig. Lagring under 
tak er en stor fordel, slik 
som vist på bildet 
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4.5 Status 2001, omsetning og gjenvinningsgrad 
 
I desember 2001 ble det sendt ut en forespørsel til alle mellomlagre hvor vi ba om å få opplyst 
hvor my returasfalt som var mottatt og hvor mye som var anvendt i 2001. Om mulig ønsket vi  
mer detaljert opplysninger. Dette gjaldt hva slags type returasfalt som var mottatt, 
flak/gravemasse eller fresemasse. Videre ønsket vi opplysninger om det var foretatt ubundet, 
kald eller varm gjenvinning. Lagerbeholdningen på slutten av året skulle likeledes oppgis, 
helst inndelt i fresemasse, flakmasse eller knust flakmasse.  
Dessuten er det samlet inn data om asfalt som er direkte gjenvunnet på vei (varm og kald), 
hvor også stabilisering inngår hvis gammel asfalt har inngått i prosessen. 
 
Resultatene som presenteres i det følgende er basert på svar fra 134 av de totalt registrert 135 
mellomlagre, en svarprosent som må ansees å være meget god og ikke minst på bakgrunn av 
at KFA er en frivillig ordning. Selv om vi kanskje ikke har fått registrert alle mellomlagre, 
tror vi likevel at resultatene gir et ganske riktig bilde av situasjonen i år 2001. 
 
Gjenvinningsgrad for år 2001 er beregnet til 94,9 % ut fra det registrerte datagrunnlag som 
vist i vedlegg kap. 6.2. I det følgende presenteres noen av hovedtallene i figurene 2-8. 
 
I figur 2 vises en totaloversikt over returasfalt som ble mottatt. Her er det også medtatt asfalt 
som er inngått i gjenvinning på vei av type remixing, repaving og stabilisering. Dette for at 
man skal få en total inngående mengde asfalt. Samme mengde angis også for anvendelse, da 
gjenvinning på vei er en 100 % gjenvinning.  

Figur 2. Mottak av returasfalt for hele landet. 
 
Flakmasse er den type returasfalt som det leveres mest av og de største mengdene finnes i 
fylkene Oslo (57.620), Akershus (34.000), Rogaland (32.680) og Vestfold (30.840) hvor 
antall tonn er angitt i parentes. Sogn og Fjordane er det eneste fylke hvor det ikke er 
innrapportert mottak av flakmasse.  
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Mest fresemasse er registret i Oppland og Finnmark med ca 19.000 tonn på hvert sted, mens 
det ikke er registrert noe mottak i fylkene Oslo, Telemark, Nordland og Troms, se for øvrig 
vedlegg kap. 6.2 for flere detaljer. 
 
I figur 3 er det vist en oversikt over anvendelsen av returasfalt og som det fremgår er 
totalforbruket nesten likt med mottaket. 
 
 

Figur 3. Anvendelse av returasfalt for hele landet. 
 
Størst mengde returasfalt anvendes ubundet og hvor Oslo topp med 32.800 tonn fulgt av 
Vestfold med 22.200, Rogaland med 21.800 og Hordaland med 19.600. Telemark og Møre og 
Romsdal er de eneste fylkene som ikke har oppgitt bruk av ubundet gjenvinning. 
Kald gjenvinning er rapportert anvendt i de fleste fylker unntatt Østfold, Vestfold, Sogn og 
Fjordane, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. Her topper Akershus med en anvendelse på 
over 50.000 tonn. 
Varm gjenvinning i verk foregår bare i fire fylker, Hedmark, Oslo, Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag med omtrent like mengder for hver av de fire asfaltverkene. 
Gjenvinning på vei med remixing, repaving og stabilisering foregår også bare i noen fylker 
hvor Troms topper med 71.000 tonn, Nordland med 21.800, Nor-Trøndelag med 31.300, 
Hordaland med 11.320 og Østfold med 1.300.  
 
I figur 4 er det vist en fylkesvis fordeling av mottak og anvendelse av returasfalt for 
mellomlagre (gjenvinning på veg er ikke med i denne fremstillingen). Enkelte fylker anvender 
mer enn mottatt returasfalt og får således en gjenvinningsgrad langt over 100 %. I områder 
hvor det på forhånd er store lagre, er det viktig å få til et stort forbruk, se figur 5 som viser 
lagerbeholdningene ved årsskifte 2001/2002 fordelt på fylkene og den totale lagerbeholdning 
i figur 6. 
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Figur 4. Fylkesoversikt over mottak (blå) og anvendelse (rød) av returasfalt.   
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Fylkesvis fordeling av lagerbeholdning av returasfalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Øst Ak Osl Hed Opp Bus Ves Tel AA VA Ro Ho SF MR ST NT Nor Tro Fin

T
o

n
n

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Øst Ak Osl Hed Opp Bus Ves Tel AA VA Ro Ho SF MR ST NT Nor Tro Fin

317.000



KFA 
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning 

 
         Årsrapport 2001 

 
   Side 13 av 19 

 
 

Figur 6. Total lagerbeholdning av returasfalt ved årsskifte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjenvinningsgraden som er beregnet i denne rapporten er basert på de innsendte data. Det kan 
således være en viss usikkerhet om dette representerer den virkelige gjenvinningsgrad. Trolig 
er tallet noe for høyt, da vi neppe har fått registrert alle mellomlagre og at vi ikke har noen 
oversikt over hvor mye returasfalt som blir deponert eller lagt på villfyllinger. Vi antar dog at 
dette neppe er store mengder, da de mest sentrale aktører som store kommuner og Statens 
vegvesen sørger for at returasfalten blir forsvarlig tatt hånd om. Og det er her den største 
mengden returasfalt genereres. Ut fra de data vi har, kan vi beregne den mengde returasfalt 
som maksimalt kan være deponert i år 2001 for at vi skal oppnå målsetningen på 80 %. Denne 
mengden blir 98.000 tonn. KFA vil derfor i 2002 foreta undersøkelser på deponier og be om 
innrapportering av deponert returasfalt.  
 
Detaljerte oversikter for hvert fylke fordelt på de enkelte mellomlagre er ikke medtatt i denne 
rapporten, men fåes ved henvendelse til KFA. 
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Fornebu er et prosjekt hvor all asfalt 
på den tidligere flyplass skal 
gjenvinnes. Dette mellomlager er ikke 
med i vår oversikt, men blir rapportert 
separat. I 2001 ble det knust opp 
31.000 tonn asfaltflak og det ble 
anvendt 7000 tonn. Ved utgangen av 
året er det 39.000 tonn knust flak på 
lager, mens det er ca 250.000 tonn 
som ennå ikke er gravd opp. 
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5. VIDERE ARBEIDE 
 
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning er forutsatt å vare i 5 år. Hvis målet om 80 % 
gjenvinning av returasfalt ikke er oppfylt innen den tid, må bransjen vurdere nye tiltak eller 
innføre en annen type av produsentansvarsordning. På bakgrunn av årets resultat, synes dette 
ikke å være noen aktuell problemstilling. Imidlertid kan man forvente at resultatet vil kunne 
variere fra år til år. Derfor må målsetningen vurderes ut fra flere års virksomhet, før endelig 
konklusjon kan trekkes. Dessuten har man en utfordring med å få redusert de store lagre av 
returasfalt som forekommer i enkelte områder. 
 
Avtalen mellom NA og ATI om drift av KFA løper fortløpende for et år av gangen og kan 
gjensidig sies opp hvert år innen 15. oktober med virkning fra 1.1 året etter. For år 2002 er 
ATI reengasjert til å videreføre det praktiske arbeidet som i hovedsak vil følge samme 
opplegg som for 2001 med informasjon, registrering, kontroll og rapportering.  
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6. VEDLEGG 
6.1 Registrerte mellomlagre 
 
FYLKE    

Kommune  Sted Hovedbedrift Kode nr. Merknad 

    

ØSTFOLD    

Sarpsborg Sarpsborg Pukkverk AS Statens vegvesen Øs1  

Moss Moss Pukkverk AS Statens vegvesen Øs2  

Halden Svingen Pukkverk Statens vegvesen Øs3  

Eidsberg Brennemoen Grustak Statens vegvesen Øs4  

Fredrikstad Øraveien Masse Gjenbrukssenter Øs5  

    

AKERSHUS    

Aurskog-Høland Øsken Statens vegvesen Ak3  

Enebakk Gran Statens vegvesen Ak4  

Skedsmo Berger grustak Statens vegvesen Ak5  

Sørum Armoen Statens vegvesen Ak6  

Ullensaker Vilberg Statens vegvesen Ak7  

Bærum Solihøgda Statens vegvesen Ak8  

Vestby Vestby pukkverk AS Statens vegvesen Ak2  

Ullensaker Hovinmoen Kolo Veidekke a.s Ak9  

Bærum Fossen/Sandvika Franzefoss Pukk AS Ak1  

Bærum Ici Topaas og Haug   

    

OSLO    

Oslo Grønmo B A Gjenvinning AS Os1  

Oslo Bondkall Franzefoss Pukk AS Os2  

Oslo Huken Oslo Vei Os3  

    

    

HEDMARK    

Sør Odal Skarnes Odal Grus AS He1  

Hamar Gålås Kolo Veidekke a.s He8  

 Diverse Statens vegvesen He2  

Ringsaker Øverkvern Grustak Statens vegvesen He3  

Elverum Sætersmoen Statens vegvesen He4  

Stange Skavabakken Statens vegvesen He5  

Sør Odal Melandsmo Statens vegvesen He6  

Eidskog Grasmo Statens vegvesen He7  

Ringsaker Lillehammer pukkverk, Roterud Kolo Veidekke a.s He9 Ny 

Tynset Kongsvinger Asfalt Kolo Veidekke a.s He10  

    

OPPLAND    

Lillehammer Roverudmyra GLØR Op11  

Gjøvik Hunndalen  Kolo Veidekke a.s Op12  

Ringebu Kamstad grustak Statens vegvesen Op1  

Gran Buhammaren Statens vegvesen Op2  

Lillehammer Hovemoen Statens vegvesen Op3  

Lom Stein grustak, Bøverdalen Statens vegvesen Op4  
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Vinstra Teige grustak Statens vegvesen Op5  

FYLKE    

Kommune  Sted Hovedbedrift Kode nr. Merknad 

OPPLAND, fort    

Østre Toten Kraby veggarasje, Lena Statens vegvesen Op6  

Vestre Toten Støen, Eina Statens vegvesen Op7  

Ringebu Kryss Rv27 Statens vegvesen Op8  

Søndre Land Rv33 Statens vegvesen Op9  

Vågå Rv5 Statens vegvesen Op10  

    

    

BUSKERUD    

Lier Egge grustak Statens vegvesen Bu1  

Ringerike Kilemoen Statens vegvesen Bu2  

Kongsberg Stengelsrud Statens vegvesen Bu3  

Ø-Eiker Burud pukk Statens vegvesen Bu4  

Flå Grøsland grus Statens vegvesen Bu5  

Nore og Ulvdal Grønneflåta Statens vegvesen Bu6  

Øvre Eiker Darbu Statens vegvesen Bu7 Avsluttes 2002 

    

    

VESTFOLD    

Larvik NCC Råstoffer, Hedrum Statens vegvesen Ve1  

Hof Rønneberg Industr. Hof Kommune Ve2 Kun kommunalt bruk 

Borre Skoppum Pukkverk Arne Stokke A/S Ve3  

Holmestrand Skoppum Pukkverk Statens vegvesen Ve6  

Larvik Bommestad HG Asfalt Larvik AS Ve4  

Sandefjord Forkserød, Åsmund Berg AS Statens vegvesen Ve7  

Tønsberg Martin Haraldstad AS Lemminkäinen Norge AS Ve5  

Ramnes Feste Pukkverk Statens vegvesen Ve8  

    

    

TELEMARK    

Porsgrunn Norcem, Bjørntvedt Porsgrunn kommune Te1  

Skien Skyggestein Statens vegvesen Te2  

Bamle Tveitan Statens vegvesen Te3  

Sauherad Gvarv Statens vegvesen Te4  

Seljord Flatdal Statens vegvesen Te5  

Vinje Rogdeli Statens vegvesen Te6  

    

    

AUST-AGDER    

Arendal Stoa Agder Bygg-Gjennvinning A/S AA1  

Grimstad Østerhus  Grimstad Kommune AA6  

Arendal Libru Statens vegvesen AA2  

 Svenne Statens vegvesen AA3  

 Byklestølene Statens vegvesen AA4  

Risør Ravneberget Franzefoss Pukk AS AA5  
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FYLKE    

Kommune  Sted Hovedbedrift Kode nr. Merknad 

VEST-AGDER    

 Rugsland NCC Asfalt VA1  

Flekkefjord Kvinlog Grus og Pukk AS Statens vegvesen VA2  

Kristiansand Randesund Pukkverk Statens vegvesen VA3  

Kristiansand Ringknuten Pukkverk Statens vegvesen VA4  

Mandal Mandalsreg. 
Renovasjonsselskap 

Statens vegvesen VA5  

Lyngdal Gjenvinning Sør-Vest A/S Statens vegvesen VA6  

Vennesla Vennesla Pukkverk Nomelands Anleggsmaskiner A/S VA7  

Kristiansand Dalaneveien Peter Løvaas Transport AS VA8  

Mandal Gismerøy Terreng Transport AS VA9  

Vennesla Støleheia Terreng Transport AS VA10  

    

    

ROGALAND    

Sokndal Rekefjord NCC Asfalt Ro11  

Sola Gimra Statens vegvesen Ro5  

Sola Røyneberg NorStone Ro1  

Sandnes Sandnes Velde Pukk A/S Ro2  

Stavanger Forus Lemminkäinen Norge AS Ro6  

Sauda Birkeland industriom Sauda kommune Ro3  

Sandnes Sandnes  Kolo Veidekke a.s Ro4  

Eigersund Hovland Bertelsen og Garpes tad A/S Ro10  

Haugesund Årabrot miljøpark Haugesund kommune Ro7  

Karmøy Bygnes, Koppervik Karmøy kommune Ro8  

Karmøy Storamyr, Skudeneshavn Karmøy kommune Ro9  

    

    

HORDALAND    

Bergen Rådal Fana Stein & Gjenvinning AS Ho6  

 Div Statens vegvesen Ho2 Brukes omgående 

Bergen Lappeleiren Statens vegvesen Ho3  

Bergen Ytre Arna NCC Asfalt Ho1  

Odda Holmen Odda kommune Ho4  

Bergen Flesland Luftfartsverket Ho5  

    

    

SOGN OG FJORDANE    

Gloppen Mona Grustak, E39 Statens vegvesen SF1  

Stryn Vegtun lager, Rv 15 Statens vegvesen SF2  

Eid Nordsand Grustak, Rv 15 Statens vegvesen SF3  

Luster Gaupne, lager, Rv 55 Statens vegvesen SF4  

Sogndal Div Statens vegvesen SF5  

    

    

MØRE OG ROMSDAL    

Volda Geitvika Statens vegvesen MR1  

Kristiansund Hagelin Kristiansund kommune MR2  

Ålesund Olsvika Kolo Veidekke a.s MR3  
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Ørsta Vikeøyrane Ørsta kommune MR4  

FYLKE    

Kommune  Sted Hovedbedrift Kode nr. Merknad 

    

SØR TRØNDELAG    

Oppdal Sætrumsmoen Statens vegvesen ST1  

Rennebu Skamferseter Statens vegvesen ST2  

Midtre Gauldal Liøya Statens vegvesen ST3  

Holtålen  Bakken Statens vegvesen ST4  

 Myrasga Statens vegvesen ST5  

 Selbu Statens vegvesen ST6  

Melhus Stavsøra Statens vegvesen ST7  

 Solhusøra Statens vegvesen ST8  

Meldal Rønningen Statens vegvesen ST9  

 Leistad Statens vegvesen ST10  

Trondheim Lia Franzefoss Pukk AS ST13  

Trondheim Sjøla Kolo Veidekke a.s ST12  

Orkdal  Orkdal kommune ST11  

    

    

NORD TRØNDELAG    

Steinkjer Lerkehaug Kolo Veidekke a.s NT6  

Stjørdal Haraldreina Kolo Veidekke a.s NT1  

Levanger Åsen Statens vegvesen NT2  

Verdal Stene Statens vegvesen NT3  

Namsos Namsos Statens vegvesen NT4  

 Div steder Statens vegvesen NT5  

    

    

NORDLAND    

Rana Koksverkgata Asfaltverket Mo A/S No1  

Bodø Vikan Industriområde Nordasfalt AS No2  

Hadsel Børøya Industriområde Hadsel kommune   

Vestvågøy  Gravdal Ståle Holdahl No4  

Fauske Fauske Kolo Veidekke a.s. Avd. Fauske No3 Opprettet 1.6.01 

    

    

TROMS     

Tromsø Skattøraveien Lemminkäinen Norge AS Tr2  

Bardu Bardufoss Kolo Veidekke a.s Tr3 Oppretet 1.8.01 

Tromsø Tromsø Kolo Veidekke a.s Tr1 Nyopprettet 

Harstad Harstad Statens vegvesen   

Lenvik Finnsnes Statens vegvesen Tr4 Nedlagt 2001 

    

FINNMARK    

Alta Raipas Finnmark Sand AS Fi1  

 Div steder Statens vegvesen Fi2 Planfresing 

 Div steder Statens vegvesen Fi3 Tørrfresing 
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6.2 Innrapporterte data 
 
Fylkesvis dataoversikt for mottak, bruk og lagerbeholdning av returasfalt pr. 31.12.2001 er 
vist i følgende tabell. 
 
 
FYLKE -> Øst Ak Osl Hed Opp Bus Ves  Tel AA VA 

Omsetning           

Mottatt fresemasse 350 5000 0 13925 19070 1300 4500 0 2483 4036 

Mottatt flakmasse 11227 34000 57620 16307 4237 18250 30840 2850 1740 13368 

SUM Mottak 11577 39000 57620 30232 23307 19550 35340 2850 4223 17404 

Anvendt varm 0 0 6979 8801 0 0 0 0 0 0 

Anvendt kald 0 50594 2898 14957 9400 25000 0 12700 3325 11066 

Anvendt ubundet 2530 3500 32812 6731 8100 8000 22200 0 2559 7622 

SUM Anvendelse 2530 54094 42689 30489 17500 33000 22200 12700 5884 18688 

Gjenv% Mellomlager 21,9 138,7 74,1 100,9 75,1 168,8 62,8 445,6 139,3 107,4 

Gjenv. Vei 1300 0  0     0 0 

Total Gjenv.% 29,7 138,7 74,1 100,9 75,1 168,8 62,8 445,6 139,3 107,4 

Lager           

Fresemasse 1000 12000 3000 19947 9070 200 0 2400 199 1650 

Flakmasse 26478 90900 304596 42200 4637 41850 41538 30050 2535 20377 

Knust Flak 50 41000 9655 18299 0 11000  0 3300 4000 

SUM Lager 27528 143900 317251 80446 13707 53050 41538 32450 6034 26027 

           
           

FYLKE -> Ro Ho SF MR ST NT Nor Tro Fin SUM 

Omsetning           

Mottatt fresemasse 5600 15500 1500 12325 11970 12990 0  19000 129549 

Mottatt flakmasse 32680 9397 0 2180 14940 2650 2031 1539 625 256481 

SUM Mottak 38280 24897 1500 14505 26910 15640 2031 1539 19625 386030 

Anvendt varm 100 0 0 8081 5500  0   29461 

Anvendt kald 12330 2500 0 3400 4000  3850   156020 

Anvendt ubundet 21864 19622 1960 0 12060 4865 51 500 19000 173976 

SUM Anvendelse 34294 22122 1960 11481 21560 4865 3901 500 19000 359457 

Gjenv% Mellomlager 89,6 88,9 130,7 79,2 80,1 31,1 192,1 32,5 96,8 93,1 

Gjenv. Vei  11320   0 31300 21800 71000 0 136720 

Total Gjenv.% 89,6 92,3 130,7 79,2 80,1 77,0 107,8 98,6 96,8 94,9 

Lager           

Fresemasse 0 4500 170 2220 7970 13825  60 1754 79965 

Flakmasse 23580 14152 0 3680 12300 4380 3660 3829 752 671494 

Knust Flak 8400 1300 0 0 10700     107704 

SUM Lager 31980 19952 170 5900 30970 18205 3660 3889 2506 859163 

 


