Gjenvinning
- Resirkulert betong og asfalt er
en førsteklasses råvare, og
slettes ikke avfall, sier daglig
leder Edgar Dønåsen i BA
Gjenvinning.
AF Gruppen eier BA Gjenvinning.
Virksomheten gjenvinner gjennom å resirkulere
riveavfall fra bygg- og anleggsnæringen og
selger den ferdigknuste massen videre til nye bygge- og anleggsprosjekter. Målet er både trygg
gjenvinning og produksjon av førsteklasses resirkulerte materialer.
Næring i medvind
Ute på mottaksplassen fjernes armeringsjernet fra betongen, før den knuses ned til ulik
gradering, avhengig av om den ferdige pukken skal brukes ubundet i vei eller grøft, eller om den
skal inngå som tilslag i ny betong eller asfalt. BA Gjenvinnings ni ansatte jobber med mobile
knusverk på ulike prosjekter over hele landet.
I Norge er BA Gjenvinning den største aktøren på dette feltet, og virksomheten har vinden i
ryggen. Myndighetene har nemlig en uttalt strategi om at resirkulerte materialer skal tas i bruk i
bygge- og anleggsprosjekter i enda større grad enn i dag.
Høy kvalitet
Resirkulert pukk har mange mulige bruksområder. For eksempel er deler av råbygget i
boligkomplekset Pilestredet Park i Oslo bygd med gjenvunnet betong. På E6 mellom
Svartdalstunnelen og Ryenkrysset er det benyttet resirkulert asfalt i bærelaget.
De resirkulerte materialene holder høy kvalitet, forteller Dønåsen. Resirkulert pukk er fullt ut på
høyde med jomfruelige materialer som råmateriale i nye byggeprosjekter. Materialene tåler like
store belastninger, og leverer til og med enda bedre egenskaper enn jomfruelig pukk på noen
områder. Dette er grundig dokumentert gjennom tester i SINTEFs laboratorier i Trondheim og ute
i fullskala forsøksprosjekter.
Ambisiøse fremtidsplaner
Årlig gjenvinnes 1,5 millioner tonn betong og asfalt i Norge. BA Gjenvinning har ambisjoner om å
ta en større markedsandel fremover.
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AF Gruppen ASA er et av
Norges største børsnoterte
entreprenør- og
industrikonsern. Selskapet
har 2600 ansatte i Norge,
Sverige og Kina og hadde
en omsetning på 9,8 mrd. i
2012.
AF er inndelt i fem
virksomhetsområder:
Eiendom, Bygg, Anlegg,
Miljø og Energi.
Ambisjonen vår er å være
det naturlige valg for å løse
de mest krevende
oppdragene, gjerne i
yttergrensen av hva som er
mulig for et
entreprenørselskap.
Atferden vår skal
kjennetegnes ved
profesjonalitet og høy etisk
standard.
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