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114,51 kg CO2 ekv/m3     B35

330 –> 65% reduksjon ift. bransjereferanse
280 –> 59% reduksjon ift. lavkarbon B
210 –> 45,5% reduksjon ift. lavkarbon A
160 –> 28,4% reduksjon ift. lavkarbon pluss
120 –> 4,6% reduksjon ift. lavkarbon ekstrem



© Veidekke5



© Veidekke

Eksempel fra Oksenøya Senter
Ca. 6 800m3 plasstøpt betong
Lavkarbon B = 280kg /m3 som gir en total på 1 904 tonn CO2 ekv.
CEM III/B = 114,5kg/m3 som gir en total på 779 tonn CO2 ekv.
Dvs. en besparelse på 1 125 tonn, som tilsvarer forbrenning av 416 000 liter diesel.

Mengder:
10% reduksjon i betongmengder vil gi en besparelse på 19 tonn CO2 ekvivalenter
og 9 færre betongbiler til byggeplassen.

Fasthet:
Besparelse ved å gå ned en klasse i fasthet, fra B35 til B30? 
Vil utgjøre ca. 18% reduksjon, dvs. 342 tonn CO2 ekvivalenter.
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Tilgjengelighet og kostnad

• Kun en leverandør av sementen per nå
• Har klart å få pristilbud fra to leverandører ifm. Oksenøya

• Transport kan bli en utfordring for 
Oksenøya prosjektet
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Ruseløkka Skole – våre erfaringer
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Ruseløkka Skole
Utfordringer: 
Lavkarbon ekstrem krever lengre herdetid enn normal betong, 
medfører noe redusert flyt/produktivitet. 
Mer temperaturavhengig enn normal betong, herde temperaturen 
følger utetemperaturen.
Behov for økt mengde utstyr, logistikkutfordringer.
Økt behov for tildekking og tilført varme.
Økte leiekostnader for forskaling og utstyr.
Lav tilgjengelighet, betydelige merkostnader for betongen.

Positive effekter: 
Mindre krymp riss og tettere betong.
Kan støpe større flytt.
Redusert utslipp CO2.
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Erfaring så langt

• Temperaturavhengig
• Lite riss og krymp
• Større flytt
• Mer forskaling
• Mer tildekking og oppvarming
• Økte kostnader
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Konklusjon – ekstrem lavkarbon betong

• Ingen store praktiske utfordringer såfremt en har
• God planlegging
• Engasjert fagkompetanse
• Kompetente håndverkere

• Utfordringen på tilgjengelighet og pris
• Flere oppdragsgivere må gjøre som UBF og kreve bruk av ekstrem lavkarbon betong. Etterspørsel opp, konkurranse 

mellom leverandørene og prisen går ned.

… vi har sett det før, prisen på lavkarbo B var i starten drøye kr 150/m3 dyrere enn standard betong, denne 
leveres nå uten tillegg.
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