Din spesialist innen foredling og gjenbruk av asfalt og betong

BA Gjenvinning er spesialist innen foredling og gjenbruk av riveavfall som betong og asfalt.
Siden 1995 har vi aktivt deltatt i arbeidet med å fremme gjenvinning og gjenbruk i Norge.
Vi baserer virksomheten vår på mobilt utstyr, og vi tar oppdrag i hele Norge og Skandinavia.

– en historie om hvordan
avfall blir byggematerialer
BA Gjenvinning så dagens lys for mer enn 20 år siden, den
gang som et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune.
Bakgrunnen var økende fokus på håndtering av betong- og
asfaltavfall og et ønske om å stoppe ulovlige og
miljøskadelige fyllinger.
BA Gjenvinnings forretningskonsept var foredling av tungt
riveavfall til brukbart, lønnsomt og miljøvennlig gjenbruks
pukk. Lettsolgt var dette nye produktet ikke; blant annet
manglet dokumentasjon av egenskaper og bruksområder.
Forskning gir kunnskap
Ved hjelp av statlige midler ble RESIBA-prosjektet etablert
sent på 90-tallet. Her hadde BA Gjenvinning en sentral rolle
sammen med andre private og offentlige aktører som
Norges Byggforskningsinstitutt, Veidekke, Leca og Statens
vegvesen, for å nevne noen. Dette prosjektet ble videreført
av Statens vegvesen i det såkalte Gjenbruksprosjektet,

som ble avsluttet i 2005. Erfaringene og dokumentasjonen
fra disse prosjektene er kommet inn i Vegnormal 018, som
senere er revidert og nå heter Vegnormal N200.
En oppsiktsvekkende god idé
For å gjøre en lang historie kort: Veien fra den spede
begynnelse midt på 90-tallet har vært lang og utviklende,
og kompetansen på feltet har blitt betydelig.
BA Gjenvinning har gjennom denne prosessen vært en
banebrytende bedrift, og besitter i dag lang erfaring og
omfattende kunnskap.
Det som i starten var en oppsiktsvekkende rar tanke, å
gjenbruke betong- og asfaltavfall, fremstår nå som en
oppsiktsvekkende god idé. I denne type gjenvinningsarbeid
er det miljøgevinster å hente og penger å spare.

BA Gjenvinning jobber hardt
for å gjenvinne kvalitetstilslag
fra asfalt og betong

BA Gjenvinning har spesialisert seg på foredling og gjenbruk av tungt, mineralsk basert
riveavfall som betong og asfalt. Med mobilt gjenvinningsutstyr utføres oppdrag i
hele Skandinavia. 15 dyktige og erfarne ansatte sørger for det.

Tjenester vi tilbyr
I tet med teknologi
Vi benytter oss av siste generasjons utstyr for denne type
virksomhet, og vi er bevisste på å nyttegjøre oss av den
nyeste teknologien for å få godkjent byggematerialer til
gjenbruk. Vi har mye å tilby når det gjelder kompetanse og
kunnskap innen riktig gjenvinning.
Styrket posisjon
Gunnar Holth Grusforretning AS (GHG) gjorde sin inntreden
på eiersiden sommeren 2014. Dette har styrket 
BA Gjenvinning sin posisjon som markedsledende innen
denne nisjen i knuse- og gjenbruksmarkedet. I dag er 
GHG 100% eier av BA Gjenvinning.
I tillegg er Masse Gjenbruks Senteret (MGS) i Fredrikstad
kjøpt opp i 2016. I tillegg til å tilby mobile knusetjenester
har MGS eget mottak for asfalt og betongavfall på Øra i
Fredrikstad hvor kunder kan levere avfall og kjøpe tilbake
gjenbrukspukk.

Mye å hente
Vårt mål er å fremme gjenbruk og gjenvinning. Ikke minst
gir dette store økonomiske gevinster: Man kan benytte
materiale som ligger nært tilgjengelig og slipper tilkjøring fra
eksternt pukkverk. Dette sikrer en betydelig miljøgevinst.

Vi forsyner bygg og anleggsnæringen med
resirkulerte byggematerialer

Maskinentreprenør med lang erfaring
og høy kompetanse.
Prosjekter av høy kvalitet, levert til rett tid - Moderne utstyr for
effektiv drift.

• Veiutbygning
• Gang /sykkel-vei
• Masseforflytting
• Planering
• Grunnarbeider
• Matjord

Gjerivegen 186, 2022 Gjerdrum
Tlf.: 63 99 29 20 • post@huser.as
www.huser.as

Referanseprosjekt betong
BA Gjenvinning har utført en rekke større gjenbruks
prosjekt for ulike oppdragsgivere.
St. Olavs hospital i Trondheim
På St. Olavs Hospital i Trondheim knuste BA Gjenvinning i
overkant av 50 000 tonn betong. Hoveddelen av de knuste
materialene ble gjenbrukt som forsterkningslag i
byggegropa for nybygget.
Follum Fabrikker på Hønefoss
I forbindelse med rivingen av Follum Fabrikker på Hønefoss
knuste vi 135 000 tonn betong som ble gjenbrukt på
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prosjektet.

Gardermoen Lufthavn
Siste årenes utvidelser av Gardermoen Lufthavn har
generert store mengder med rivebetong og riveasfalt. 
OSL har sett nytten av gjenbruk, og BA Gjenvinning har i
forbindelse med større anleggsprosjekter knust over 
230 000 tonn betong og asfalt som er gjenbrukt som
forsterknings- og bærelag.
Tofte Cellulosefabrikk
Knuste ca. 118 000 tonn armert betong som ble gjenbrukt
i prosjektet.

Referanseprosjekt asfalt
Nye E18 ved Grimstad
Knuste ca. 80 000 tonn asfalt for gjenbruk i nye E18.
Nye E6 Dovrebanen, Mjøsa
Knuste ca. 100 000 tonn asfalt for gjenbruk i nye E6.
Nye E16 Filefjell
Knuste ca. 60 000 tonn asfalt for gjenbruk i nye E16.

Hvorfor gjenvinning?
Knuseverket plasseres praktisk talt på bygge
plassen, Man slipper utkjøring av riveavfall og i
mange tilfeller innkjøring av tilslagsmaterialer 
fra et pukkverk.Dette vil være en stor kostnads
reduksjon for prosjektet og ikke minst en
betydelig gevinst for miljøregnskapet.
Gjort på riktig måte får man også et sluttprodukt
av topp kvalitet. Gevinsten er dermed
ubestridelig.

Alt innen grunnarbeid og transport
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BA Gjenvinning, sammen med MGS, tar sikte på å befeste
sin posisjon som landets ledende bedrift innen gjenvinning
og gjenbruk av asfalt og betong i årene som kommer

BULL TRANS OSLO AS

P.A. Munchsvei 7, 0870 Oslo
Tlf. 22 95 02 23 • Mobil: 934 09 710
info@bulltrans.no
www.bulltrans.no

Tillerringen 170 A, 7092 Tiller • Mobil: 48 01 03 60 • Tlf. 72 88 76 00

Utstyr og maskinpark
BA Gjenvinning disponerer siste generasjons maskiner når
det gjelder effektiv foredling av bygg- og anleggsavfall. Vi
er opptatt av at sluttproduktene skal bli optimale for å
tilfredsstille gjeldende materialkrav, og en topp utstyrt
maskinpark er et viktig redskap i dette arbeidet.

Maskinparken består av nyere anleggsmaskiner som er
tilpasset de ulike oppgaver og utfordringer vi står overfor.
Vi oppdaterer oss kontinuerlig og har som målsetting at
våre maskiner skal være foretrukne både på grunn av
effektivitet og miljøvennlighet.

Nyhet!
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Nyhet! Nye Caddy og
nye Transporter er her!
Pris nye Caddy fra 179.600,- eks. mva. Nye Transporter fra 281.700,- veil. levert
inkl. leveringsomk. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk nye Caddy: 4,1-5,9 l /100 km.
CO2-utslipp 112-150 g/km. Forbruk nye Transporter: 6,0 - 9,4 l /100 km.
CO2-utslipp 157-220 g/km. Avbildet modell har utstyr utover standard.

Billingstadsletta 2. Tlf.: 24 03 25 00

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Alle behov dekket!
www.wirtgen-group.com/technologies
ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Med ledende teknologi fra WIRTGEN GROUP kan du løse alle oppgaver i veibyggingssyklusen optimalt og økonomisk. Knusing, blanding, utlegging, kompaktering og senere rehabilitering. Du kan stole på de sterke
produktene fra WIRTGEN GROUP teamet, WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN og BENNINGHOVEN.

WIRTGEN NORWAY AS . Gallebergveien 18 . 3070 Sande . T: +47 33 / 78 66 00
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Masse Gjenbruks Senteret AS

Mårveien 14				
Postboks 1223				
2206 KONGSVINGER		

Mårveien 14
Postboks 1223
2206 KONGSVINGER

Org. nr.: 932 770 504 MVA		
E-post: edgar@bagjenvinning.no
Tlf.: +47 90 13 92 30			

Org. nr.: 971 174 935 MVA
E-post: hbjerc@online.no
Tlf.: +47 91 81 40 15

www.bagjenvinning.no
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