
 

 
Skumglass i veg og bygg 

Tore Bye 



 
  Ring 

Glasopor!! 



• Produseres av Norsk Glassgjenvinning AS  sine 
Fabrikker i Skjåk og Onsøy. 
 

• Eneste lettfylling som produseres av glass samlet 
inn i Norge gjennom det velkjente 
innsamlingssystemet. 
 

• Glasopor består av 20 prosent glass og 80 
prosent luft. 
 
 

• Både isolerende og drenerende egenskaper 



Miljø / Produksjon 

Norsk Glassgjenvinning og Glasitt er sertifisert etter 
•  ISO 9001 Kvalitetsstyring,  
• ISO 14001 Miljøstyring,  
• ISO 50001 Energiledelse og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø og 

sikkerhet.» 
• Ny, forbedret og oppdatert EPD for begge fabrikker 

 
 



• Glasopor produseres 
utelukkende av 
returglass fra Norsk 
GlassGjenvinning. 

• Glasopor spiller på 
denne måten en 
betydelig rolle for 
miljøet 

 



 
 



Skumglass i Norge 
Benyttet siden 1990 tallet 

 
Gjenbruksprosjektet 2000 -2005 

 
Benyttet av Statens vegvesen siden 1998 

 
Volum 1998-2005 i vegbygging var 34 700m3 

 
Volum totalt bygg/ samferdsel i 2014 alene var 

240 000m3 
 



Gjenbruksprosjektet  

• Overordnet mål var å 
tilrettelegge for 
gjenbruk ved å øke 
kunnskapen om 
materialets tekniske og 
miljømessige 
egenskaper og 
systematisk utprøving 
og oppfølging startet i 
2000 



Frostsikring av Fv. 133 Sigdal 1998  

• Fukttekniske 
egenskaper og hvordan 
dette slo ut i 
varmeledningstall 

 

• Anleggstekniske 
egenskaper( hvordan 
materialet skulle 
håndteres rent 
anleggsteknisk) 

 



Lett fylling Rv 17 Rosendal 1999  

• Undergrunn av 
kvikkleire av middels 
styrke 

• Ned mot elv ble det 
etablert skråningsfot av 
sprengstein 



Hvorfor ? 
• Bare 180 kg/mᶟ tørr  

• Karakteristisk 
friksjonsvinkel 45° 

• Isolerer godt 

• Er drenerende 

 

• I t 



Og det gir  

• Redusert jordtrykk og 
god stabilitet 

• God drenering og 
isolasjon 

• Enkel og god 
anleggsteknikk 

• Det mest miljøvennlige 
alternativet 

 

 

 



Fv 120 Østfold 2011  

  

 



Fv 120 Østfold 2011  

  

 

• Utbedring av 
ustabil skråning 
med geonett og 
skumglass 



 
April 2013 



 
Hvorfor ikke skumglass helt opp… 



 
 



 
 



 

• Bro E 18 Knapstad 



 
 















Bygg 

 













VA - rør  



Anvendelsesområder  

Veibygging / Jernbane 
• Lett fylling 

• Frostsikringslag 

 

Grunnarbeid for bygg 

• Kompensert fundamentering 

• Tilbakefylling 

• Isolering og drenering 

 



Anvendelsesområder  

 VA – Grøfter 
• Omfylling / frostisolasjon 

 

Støttemurer 
• Trykkreduksjon / Frostisolering 

 

Støpte dekker og elementdekker 
• Isolering / drenering 

 

 

 



Anvendelsesområder 

 Idrettsanlegg og kunstgressbaner 
• Isolering og drenering 

 

 



Innovasjon 
Runway safe utviklet av Norsk Glassgjenvinning benyttet på Midway i Chicago 
2014. Tørr bulkdensitet på 100 kg /mᶟ.  



Fremtidsutsikter 

  
Kapasitet i dag på ca 240.000 mᶟ 

 

Markedet for lette fyllinger og frostsikring er økende, da 
vi bygger på dårlig grunn 

 

Vi investerer for kapasitetsøkning i årene fremover 

 

Vi gleder oss til fortsettelsen og nå kan dere starte 
applaus. 



Takk for oppmerksomheten! 

  
 



Støttemurer 

 
E 6 Mortensrud 



Idrettsanlegg og kunstgressbaner 

 



Støpte dekker og elementdekker 

  



Komprimering og utlegging 

• Glasopor skumglass 
komprimeres ved bruk 
av beltegående utstyr 
eller platevibrator.  

•  Maks trykk: 50 KN/m2 

 

• Lagtykkelse før 
komprimering varierer, 
men maks 1,0 m 





Logistikk 



Lett fylling 

Adkomstvei Vestby Lett fylling Akerselva 



Veibygging / Jernbane 

• Nytt dobbeltspor Tønsberg 
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