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A4269-korridoren
Arbeidet med trafikkmaskinen Calder Junction (en 
del av den planlagte engelske veikorridoren A629) er i 
gang, og over 5000 m3 Leca@ lettklinker er spesifisert 
for en ny veiutbygging. Arbeidene skal oppgradere 
trafikkmaskinen Calder and Hebble Junction og utgjør 
en betydelig fase i et større prosjekt for å forbedre A629 
mellom Halifax og Huddersfield. Prosjektet omfatter en 
ny forbindelsesvei som blir lagt via en bro over vannveien 
Calder and Hebble Navigation til en rundkjøring 
på Stainland Road. Prosjektet er fullfinansiert av 
myndighetene i West Yorkshire gjennom fondet West 
Yorkshire Plus Transport Fund.

1000 m³
Opphopning av støv er uunngåelig under produksjon 
av ekspandert leire, men i stedet for å avhende støvet 
som avfall, kan vi føre det tilbake i produksjonen. Denne 
løsningen gjør støvet til en ressurs som skaper ytterligere 
volum for kundene våre. Samtidig kan den redusere det 
årlige støvvolumet ved den tyske fabrikken med 1000 
m³, og dermed beskytte både mennesker og miljø.

TALL
fakta&

-50 % CO2
I januar 2022 innledet Leca Finland en stor bærekrafts
investering på rundt 1,7 millioner euro ved fabrikken 
i Kuusankoski, for å bygge en produksjonslinje med 
trepellets som brennstoff til ovnene. Overgangen til 
trepelleter reduserer CO2utslippene fra fabrikkens 
produksjon med 23 000 tonn årlig, fra 38 000 til rundt 
15 000 tonn. Investeringen er en del av Leca Finlands 
anstrengelser for å transformere forretningsdriften sin 
og bli karbonnøytrale innen 2035.
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SMÅ- 
notiser

Etter en lang periode med nedstengning på grunn av 
pandemien var det på tide å åpne dørene og feire sammen med 
lokalsamfunnene.

I mai tok Leca Finland imot rundt 400 deltakere til åpen dag . 
Gjestene fikk høre om Leca Finlands mange tiltak i forbindelse 
med samfunnsansvar, som det nye trepelletanlegget som 
kommer til å redusere CO22-utslippene fra produksjonen . I tillegg 
fikk gjestene muligheten til å lære mer om løsninger med Leca-
lettklinker . Av andre aktiviteter kan vi nevne besøket fra Kouvola 
fotballklubb, og alle deltakerne ble bedt på lunsj .

I juni arrangerte Leca Polen en fotballdag ved fabrikken . Over 
450 av innbyggerne i Gniew og området rundt tok turen til 
fabrikken, og det var ny besøksrekord . Programmet inkluderte 
en omvisning på fabrikken og leirbruddene, turstier med mange 
morsomme aktiviteter og attraksjoner med fotballtema for hele 
familien . Grilling med pølser og brus hørte med .

Gniews borgermester Maciej Czarnecki og viseborgermester 
Joanna Kamińska deltok også på arrangementet . Blant de andre 
prominente gjestene var Marcin Drewa, rådgiver for den polske 
presidenten, og Karol Rabenda, ekspedisjonssjef i ministeriet 
for statlig eiendom . Under møtet ble det holdt en presentasjon 
for å demonstrere produksjonsprosessen for embetspersonene, 
med en påfølgende diskusjon om mulige bruksområder – 
der retningslinjene og initiativene våre innenfor bærekraftig 
utvikling og miljøvern ble fremhevet .

Etter dette unike møtet hadde vi gleden av å motta en skriftlig 
gratulasjon fra presidentens kontor, der rådgiver Drewa aner-
kjente arbeidet vårt for å utvikle byggebransjen på en bære-
kraftig måte samt på innsatsen for å forbedre livskvaliteten til 
lokalbefolkningen og støtten til lokale samfunnsinitiativer og 
idrettsaktiviteter .  Vi er beæret over denne anerkjennelsen .

I oktober åpnet Leca Portugal endelig dørene for å vise frem 
fabrikken for de lokale innbyggerne . Rundt 100 personer 
var innom i løpet av dagen . Alle gjestene fikk mulighet til å 
besøke fabrikken og solcelleanlegget . De kunne også delta i 
ulike arbeidsseminarer og blant annet lære om hvordan man 
tilbereder et bærekraftig og sunt måltid å spise på jobben, om 
optimale søvnrutiner, om hvordan man kan leve mer bærekraftig 
i hverdagen, og om organiske underlag og jordtyper . Andre 
aktiviteter inkluderte å legge puslespill med bind for øynene, 
hvor målet var å oppleve konsekvensene av en arbeidsulykke . 
Alle deltakerne ble bedt på lunsj, og det var et eget lekeområde 
til barna . 

LECA TAR I BRUK EN OVN FOR BRENNING AV 
EKSPANDERT LEIRE I ESTLAND

Leca Eesti, som er en del av Saint-Gobain-konsernet, har nå 
gjenopptatt produksjonen av lettklinker ved Fibo ExClay-
anlegget i Häädemeeste i Estland. Den årlige produksjons-
kapasiteten er 350 000 m³. Det ble investert over 2 millioner 
euro i fabrikken.

Eik Erich Tahk, Leca Eestis salgssjef for Baltikum, forteller at 
etterspørselen etter byggematerialer av høy kvalitet øker, 
og at Häädemeeste-fabrikken er den eneste produsenten av 
ekspandert leire med slik kvalitet og sertifisering i Baltikum . 

Tormis Vilberg, sjefen for Fibo ExClay-fabrikken, forteller at 
halvparten av produksjonen går til lettklinker, og her er eksport 
av stor betydning . Et skip med 6500 m³ ekspandert leire satte 
nettopp kurs mot Sverige . Den andre halvparten brukes til å 
produsere Fibo-blokker .

Ifølge Vilberg ble mesteparten av investeringen brukt til å 
modernisere utstyret . Han nevner blant annet anskaffelse 
av en ny brenner og et system for kontinuerlig overvåking 
av avgasser . Med en moderne brenner kan man jobbe med 
fem ulike brensler samtidig . Dette gir større fleksibilitet i 
valg av brensel og muliggjør en gradvis overgang fra fossilt 
til fornybart brensel . Det kontinuerlige avgassovervåkings-
systemet installert på pipen kan gi sanntidsoppdateringer om 
hvor effektiv forbrenningsprosessen er, og hvordan prosessen 
kan reguleres slik at forbrenningen blir enda mer effektiv . 

Gjenopptaket av lettklinkerproduksjonen ved Häädemeeste 
har gitt 25 nye lokale arbeidsplasser . De nyansatte har jobbet 
ved fabrikken siden begynnelsen av året og var engasjert i 
forberedelsesarbeidene før produksjonen startet .

ÅPEN DAG
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– Vi kunne ikke bruke lokale masser . 
Bygget var ikke beregnet for å tåle 
det, sier byggeleder Even Krog hos Ole 
Martin Almeli . Maskinentreprenøren 
utførte grunnarbeidene på Fjerdingby 
skole . Rælingen kommune bygget en 
ny skole som er uvanlig miljøvennlig, 
både i løpet av byggeperioden og nå 
når den står ferdig .

BIODIESEL
– Vi har kjørt maskinene våre på 
biodiesel siden dag én . Alt annet går 
på strøm, og det er solcellepaneler på 
taket, forklarer Krog .

Skolen er praktisk talt en null-
utslippsbygning . Den varmes opp fra 
en brønnpark som også betjener flere 

andre bygninger i området – blant 
annet Rælingen rådhus og Rælingen 
videregående skole .

– Da vi kom hit i oktober 2020, var 
det bare en diger fjellknaus her . Den 
ble sprengt bort, og så ble det boret 
over 60 brønner for å hente varme, 
forteller Krog .

Leca® lettklinker 
blåst på plass! 
redder utslippsfri skole

NORGE  Byggeplassen er utslippsfri, og skolen skal drives på en bærekraftig måte. Dette hadde ikke vært mulig uten ti 
meter med Leca@ lettklinker som tilbakefylling.
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Leca® lettklinker 
blåst på plass! 
redder utslippsfri skole

DÅRLIG FJELL
Fjellsikring har vært en viktig del av  
arbeidet . Fjellet i Fjerdingby er av 
dårlig kvalitet . Krog og kollegene spesi- 
fiserte Leca@ lettklinker som fyll 
mellom fjellet og bygget, i ti meters 
høyde . Deretter ble Leca@ lettklinker 
blåst på plass og komprimert .

– Vi valgte Leca@ lettklinker med 
tanke på hvor enkelt det er å jobbe 
med . Dessuten produseres materialet 
lokalt . Fabrikken ligger her i Rælingen . 
Det ga oss fleksibilitet, siden vi kunne 
utsette eller fremskynde arbeidet med 
et par dager, etter rask koordinering 
med Leca-teamet, sier han .

RASKT LEVERT
Det var bare å få på plass en fullastet blåsebil, montere slangene og begynne å pumpe materialet på plass . – Det tok cirka 
25 minutter å tømme bilen . Deretter tok det 40 minutter å kjøre ned til fabrikken, fylle opp bilen med nytt materiale og 
gjøre seg klar til å blåse det nøyaktig på plass igjen, forteller Krog .

535 M3 LECA@ LETTKLINKER 
er levert til dette prosjektet . – Vi avsluttet vår del av arbeidet i august, og skolen åpnet dørene for elever i september . Slik 
det ligger an nå, går alt etter planen, sier Krog .

Skolen får også en flerbrukshall under bakken . Ute blir det lekeapparater, løpebane og fotballbane, og på taket skal det 
være et uteklasserom .

Prosjekt: Fjerdingby skole, 11 000 m³ for 
770 elever fra første- til syvendeklasse

Byggherre: Rælingen kommune

Entreprenør: HENT

Jordarbeider: Ole Martin Almeli

Leca-produkt: Leca ISO® 8/20

Prosjektinformasjon

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING

Even Krog er byggeleder hos Ole Martin Almeli .
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Dette ambisiøse prosjektet omfattet 
bygging av en 884 m2 fotballbane 
med kunstgress og en buet telthall . 
Hallens viktigste bæreelementer 
er runde rammer laget av I-bjelker 
av stål . De er bundet sammen med 
taklekter og avstivere og bygget på et 
fundament av armert betong . Hallen 
er dekket av to lag med presenning . 
Prosjektet omfatter også et container-
bygg på 125 m2 med sanitærrom 
og garderober samt adkomstveier, 

gangveier og parkeringsplasser til 
biler og sykler .

BYGGESTED
Byggeplassen omfatter en del av 
Oderdalen og opptar en bred stripe 
langs vestbredden av elven . Dette 
er et myrlendt område med flom-
avleiringer, våtmarker, torvmyrer og 
enger som oversvømmes om våren . 
Oreskog og kratt er gjennomskåret 
av sideløp, grøfter og sumper . 

Mesteparten av disse våtmarkene er 
forringet som følge av menneskelig 
aktivitet i området, og overflatevann 
slippes nå ut i en rekke vannløp og 
kanaler . Området har gjennomgått 
en systematisk forandring i løpet av 
det siste århundret, som et resultat 
av at det gradvis har blitt fylt ut med 
tilkjørt jord og stein . 

VANSKELIGE GRUNNFORHOLD

Idrettskompleks 
på vanskelige 
grunnforhold

POLEN  Som en del av utvidelsen av sportsklubben Skolwin DAWNs idrettsanlegg, som har vært i drift siden 1952,  
ble det planlagt å bygge en telthall med kunstgress samt ytterligere fasiliteter.

Montering av hallkonstruksjonen
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Et lag med Leca@ lettklinker 8/10–20 
R med en tykkelse på 0,5 til 0,8 meter 
var nok til å løse dette kompliserte 
byggetekniske problemet .

RESULTAT OG BELØNNING
Dette ambisiøse prosjektet vakte 
oppmerksomhet i anleggsbransjen . 
Utvikleren av det geotekniske pro-
sjektet ble hedret og anerkjent på en 
internasjonal kongress for geoteknikk 
og underjordisk konstruksjon som ble 
avholdt i Polen i 2022 (Geoengineering 
and Underground Construction Con-
gress 2022) .

Analysen av tilgjengelige arkiv data 
viste at de geologiske og bygge- 
tekniske forholdene ville vanskelig-
gjøre byggearbeider i området for 
den planlagte investeringen . De 
største utfordringene var avsetning 
av organiske jordarter og fyllinger 
med dårlig bæreevne samt det 
høytstående grunnvannet med 
potensielt aggressivt CO2-innhold . 
De geologiske prøvene bekreftet 
forekomst av myrjordarter med 
dårlig bæreevne, høy kompres-
sibilitet og lav skjærfasthet . De 
danner et sammenhengende lag 
ned til en dybde på 11,2 meter . Det 
ble også oppdaget fyllinger med 
tykkelse fra 1 til nesten 1,5 meter, de 
fleste med dårlige egenskaper på 
grunn av det høye innholdet av stein 
og husholdningsavfall i forhold til 
jordmasser .
Jord av denne typen skal ikke brukes 
som direkte underlag for bygninger 
eller spesialiserte konstruksjoner, noe 
som nødvendiggjør bruk av indirekte 
fundamenteringsmetoder .

Avlastning av grunn under sokkel

Fylling under parkeringsplassen

Det ferdige idretts- og rekreasjons-
komplekset 

Investering: Szczecin bykommune

Prosjekt: ABRYS Design Studio

Prosjektering og fundamentkons-
truksjon: Consprojekt Usługi Projektowe 
i Nadzory Budowlane Mariusz Boderek

Entreprenør: KS Usługi 
Ogólnobudowlane Koza Szymon

Leca-produkt: Leca® lettklinker 8/10-20 R

Mengde: 1680 m3

Prosjektinformasjon

YTTERLIGERE UTFORDRINGER
Vannforholdene i området var et 
annet hinder for byggeprosjektet . 
Det skyldes først og fremst at bygge-
grunnen ligger rett over nivået til 
de tilstøtende våtmarkene . Vann-
innholdet i grunnen ble antatt å være 
varierende, fra lavt til moderat . Siden 
mesteparten av området har grunn 
som ikke er permeabel, vil avrenning 
fra de planlagte anleggene og vei-
infrastrukturen primært skje gjennom 
horisontal infiltrering . Konstruksjoner 
oppført under slike forhold uten at 
det gjennomføres særskilte tiltak, vil 
forstyrre de hydrografiske forholdene 
ytterligere . Et støttesystem for regn-
vann i form av drenering ble vurdert 
å begrense risikoen for dannelse av 
lokale vannansamlinger i områdets 
overflatesone .

EN LØSNING PÅ PROBLEMET
Flere fundamentvarianter ble vurdert 
for det planlagte anlegget . Etter en 
teknisk og økonomisk analyse av de 
foreslåtte løsningene ble det valgt 
en løsning med Leca@ lettklinker . Et 
kompenserende fundament der deler 
av jorden ble erstattet av Leca@ lett-
klinker, ble brukt i alle de prosjekter-
te konstruksjonene . Dette inkluderte 
fundamentene til hallen, container-
byggene samt adkomstveiene og par-
keringsplassen . Denne raske og enkle 
metoden sikret ikke bare tilstrekkelig 
bæreevne i det varierte underlaget, 
men løste også effektivt problemet 
med drenering av regnvann, også når 
det gjaldt aggressivt CO2-innhold og 
surhet . 

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING
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Etter 30 dager i Leca International er den nye administrerende 
direktøren imponert over medarbeidernes engasjement og 

entusiasme. Han forventer store omveltninger i byggemarkedet, 
men ser også et stort potensial for Leca og for nye anvendelser av 

Leca-produktet – ikke minst for en mer bærekraftig fremtid. 

INTERVJU

Møt Lecas nye adm.dir. 

Harald Cholewa
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Harald Cholewa flyttet til København 
på slutten av sommeren for å ta over 
som administrerende direktør i LECA 
International. Han har jobbet i Saint-
Gobain hele sin karriere – først i glass-
industrien Tyskland for 17 år siden, 
og deretter i andre Saint-Gobain-
virksomheter i Frankrike, Italia, Polen, 
Sverige og Tsjekkia. Nå er han altså på 
plass i Danmark. 

FØRSTEINNTRYKKET 

– Jeg synes det er veldig fascinerende 
å oppdage en ny del av Saint-Gobain, 
og jeg er begeistret for Leca-produktet 
– et bærekraftig, naturlig produkt 
med mange bruksområder . Da jeg 
besøkte de ulike avdelingene, så jeg 
så mange eksempler på hvordan vi 
bruker lettklinkeren til å gjøre noe 
helt enestående . 

Det første jeg gjorde hos LECA, var å 
reise til alle fabrikkene for å bli kjent 
med så mange mennesker som mulig 
innenfor de nye ansvarsområdene 
mine . Det er viktig for meg at de blir 
kjent med meg, og at jeg blir kjent 
med dem . Dette er noe jeg kommer til 
å fortsette med – å besøke fabrikkene 
og snakke ansikt til ansikt med alle 
der, slik at vi forstår og deler den 
samme visjonen og jobber mot de 
samme målene . Jeg er glad for å ha 
møtt veldig engasjerte medarbeidere 
over hele landet . Det gjør meg stolt 
over å jobbe for Leca og spent på 
fremtiden . 

EN NØKKELSPILLER I DAG OG I 
MORGEN

– Jeg ser LECA i dag – og i enda større 
grad i morgen – som en sentral aktør 
i byggebransjen . Leca er til stede i de 
tre grunnleggende markedssegmen-
tene boliger, infrastruktur og vann-
håndtering, så bruksområdene vil all-
tid være relevante . 

Jeg ser også et par spennende mulig-
heter for selve LECA-virksomheten . Vi 
har fokusert mye på infrastruktursek-
toren – på veibygging og forhåpent-
ligvis også snart på jernbanebygging, 
som medarbeiderne våre jobber hardt 
med . Vi skal fortsette å være involvert 
i disse store, offentlige investeringene, 
men vi har også noen mer nisjepre-
gede bruksområder, for eksempel for 
Filtralite, der jeg tror at vi med litt mer 
innsats og fokus fortsatt kan øke mar-
kedsandelen vår . 

Vannhåndtering og -behandling er  
et annet interessant område for 
Leca-produktene . Klimaendringene 
fører til økt oppmerksomhet rundt 
vannfordrøyning i storbyer . Drikke- 
vannskvalitet er en bekymring alle- 
rede i dag, og vil bli en enda større 
bekymring i fremtiden . 

Med så mange mulige bruksområder 
har vi fortsatt et stort uutnyttet 
potensial . Jeg er sikker på at vi ennå 
ikke har utforsket alle mulighetene . 
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STORE OMVELTNINGER I VENTE

– Akkurat nå ligger alt til rette for store omveltninger . 
Tidene forandrer seg svært raskt, og vi må være veldig 
smidige for å tilpasse oss situasjonen . Energiprisene skyter 
i været, og prisene på produktene våre må gjenspeile de 
økte produksjonskostnadene . Med økende inflasjon og 
stigende boliglånsrenter begynner vi på den annen side 
å se en nedkjøling av markedet, fra de historiske toppene 
de siste to årene . Den første og høyeste prioriteringen 
akkurat nå er derfor å bevare marginene våre . Det betyr 
at vi må kompensere på pris . I tillegg må vi komme i 
gang med alle forbedringsprosjektene våre for å redusere 
kostnadseffekten til et minimum . Det er førsteprioritet . 

Den andre prioriteringen er å gå over til nye energikilder 
og nye måter å produsere bærekraftig på . Leca@ lettklinker 
gjør det allerede mulig for byggebransjen å redusere CO2-
avtrykket sitt . Ved å legge om produksjonen av lettklinker 
til fornybar energi, kan vi også redusere våre egne utslipp . 
Vi har forpliktet oss til et veldig stramt veikart for å nå null 
netto CO2-utslipp senest i 2050 . Dette er utfordrende, men 
jeg er overbevist om at vi sammen kan lykkes .

TILLIT, MYNDIGGJØRING OG SAMARBEID

– Det som er viktig for meg i en bedrift, er folkene . Jeg er 
veldig stolt over de endringene i lederstil som jeg klarte å 
innføre i alle landene der jeg har jobbet for Saint-Gobain, 
når det gjelder å stole på folk, myndiggjøre folk og samar-
beide .

Effekten har vært synlig i den årlige Me@Saint-
Gobain-undersøkelsen, som også måler i hvilken grad 
medarbeiderne føler seg involvert og engasjert, og 
hvordan de identifiserer seg med selskapet . Slike endringer 
kan imidlertid også måles i beslutningshastighet – og til 
syvende og sist også i driftsresultat .

Jeg tror at hvis du gir de riktige folkene den rette 
informasjonen, kan de gjøre underverker . Det å gi folk mer 
informasjon er vanligvis bedre enn du kanskje tror . Da 
forstår de bakgrunnen, og de føler seg fullstendig involvert 
og har lettere for å engasjere seg i hele reisen som ligger 
foran oss . 
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Å TA DE RIKTIGE AVGJØRELSENE

– Bakgrunnen min innenfor fysikk gjør det litt raskere 
og enklere å forstå hva som skjer, og å ta en prat med 
arbeidere, operatører, arbeidsledere og produksjonsledere, 
som vanligvis er på et ganske teknisk nivå . I fysikk lærer du 
imidlertid også analytiske ferdigheter . Det er en god ressurs 
når du skal lede et selskap og ta de rette avgjørelsene . 

Det er naturlig for oss mennesker at når vi ser et problem, 
begynner vi øyeblikkelig å tenke på en løsning – vi 
bygger svaret med én gang . Dette er noe jeg tror vi må 
skyve litt i bakgrunnen . I stedet bør vi se på faktaene vi 
samler inn for denne avgjørelsen, på en rolig, fornuftig 
måte, uten følelser . Jeg gjør dette, og så går jeg vanligvis 
tilbake til den første reaksjonen min for å se om faktaene 
støtter magefølelsen . Før jeg deler avgjørelsen min med 
noen, snakker jeg vanligvis med ledergruppen min, for 
beslutningsprosessen handler også om å involvere og 
overbevise dem .

VELKOMMEN TIL DANMARK 

– Det viktigste jeg har oppnådd her i livet, er ganske enkelt 
familien min . Jeg er veldig glad for å ha en kone og to barn 
som følger meg gjennom alle utfordringene . Vi har flyttet 
hvert andre til tredje år, og jeg vet at det ikke har vært så 
lett for dem . Flyttingen til Danmark var likevel mindre 
vanskelig, for vi har bodd tre år i Malmö – rett på den andre 
siden av broen – og vi har vært i København flere ganger . 

Vi flyttet hit på slutten av sommeren, og det var fantastisk . 
Alle her er veldig åpne, imøtekommende og hjelpsomme . 
Jeg er også glad for å bo så nær sjøen, for jeg liker alle slags 
vannaktiviteter som windsurfing, seiling og vannski . Men 
aller mest liker jeg å sykle på landet . Det klarner tankene, og 
jeg tenker ofte på kommende avgjørelser mens jeg sykler . 
Det er selvfølgelig ingen fjell i Danmark, så terrengsykling 
er litt vanskelig . Jeg må få byttet ut terrengsykkelen min 
med en bysykkel . 

INTERVJU

– Jeg tror at hvis du gir de riktige folkene den 
rette informasjonen, kan de gjøre underverker.
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Et av Finlands ledende landskaps-
arkitekturfirmaer, Loci Maisema-
arkkitehdit Oy, sto for landskaps-
arkitekturen for Tripla kjøpesenter . 
Det meste av det ett hektar store 
området som skulle tegnes, ligger på 
taket av bygningen .

– Målet var å skape et småskala, 
åpent, lyst og grønt miljø som passer 
inn i skalaen til det byggede miljøet 

når det gjelder design og rytme . De 
hevede bedene med vegger til grønne 
planter danner en helhet der kom-
ponentene fremkaller en hyggelig, 
avslappet og særpreget atmosfære, 
sier prosjektets landskapsarkitekt 
Niilo Tenkanen .

Ideen om å bruke Leca@ lettklinker 
som vekstmedium, ble ifølge Tenka-
nen lansert da byggefasene til det 

grønne taket skulle planlegges mer 
detaljert . 
– Siden takkonstruksjonene stort 
sett var bygget for å tåle trafikk av 
tunge anleggskjøretøyer, var det 
ikke nødvendig å basere det grønne 
taket på et lett fyllmateriale . Derfor 
fokuserte vi på å skape forhold 
som fremmer rotvekst hos planter . 
Løsningen var kostnadseffektiv og gir 
et luftig vekstmedium . Hvis vi bare 

FINLAND  Tripla kjøpesenter i Helsinki er en kombinasjon av kjøpesenter, 
jernbanestasjon, hotell og høye kontorbygg. Rundt ett hektar av taket på 
bygningen er et grønt tak.

Det lysrike grønne 
taket på Tripla 
kjøpesenter

Det grønne taket på 
Tripla kjøpesenter er 
ett hektar stort .

Tekst: Leena-Kaisa Simola
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hadde brukt jord, kunne strukturen i 
vekstmediet lett blitt for tett .

VIKTIG Å VELGE RIKTIG 
VEKSTMEDIUM

De grønne konstruksjonene til Tripla 
kjøpesenter har et mellom 10 og 
70 centimeter tykt lag med Leca@

lettklinker . Leca@ lettklinker ble brukt 
i det grønne taket både som en del 
av vekstmediet og i konstruksjonene 
under det . 

– Det er viktig å velge vekstmedium 
etter formålet med bruken og definere 
de ønskede næringskonsentrasjonene 
separat for hver del av vegetasjonen . 
Ønsket surhet vil også påvirke valget 
av vekstmedium . Jo flere forskjellige 
plantearter, desto bedre for det 
grønne taket, sier Juha Liukkonen 
fra Tieluiska Oy, som leverte 
vekstmediene til Tripla kjøpesenter . 

Konstruksjon og bygging av grønne 
tak krever forståelse for byggeteknikk, 
men også kunnskap om håndtering 
av vann i lagene av plantemateriale og 
deres evne til å tilpasse seg skiftende 
vær- og vekstforhold . Den viktigste 
tekniske årsaken til at grønne tak 
blir stadig mer populære, er at gode 
grønne takkonstruksjoner kan brukes 
til å håndtere avrenning av overvann . 

De fargerike møblene gjør det grønne taket 
til et veldig trivelig sted å være .

Det grønne taket på et av Nordens største kjøpesentre fungerer også som trivelig uteplass for 
beboerne i boligblokkene .

Anleggsplass: Tripla kjøpesenter

Omfang: 85 000 m2 næringsareal til leie, 
nesten 250 butikker

Sted: Helsinki i Finland

Design: Loci Maisema-arkkitehdit Oy

Hovedentreprenør: YIT

Miljøvennlig konstruksjon: Terrawise Oy 
og Tieluiska Oy

Leverandør av vekstmedier til grønt tak: 
Tieluiska Oy

Leca-produkter:  
Leca® lettklinker 3–8 mm (knust),  
Leca® lettklinker 4–32 mm

Prosjektinformasjon

ALLSIDIGE LØSNINGER

– Det å lage tilgjengelige miljøer som 
glir uanstrengt inn i den omkring-
liggende grønne infrastrukturen, 
fremmer mangfold i naturen og 
kan bygges med minimale utslipp, 
er et sentralt aspekt ved landskaps-
arkitektur . Detaljene i utformingen 
blir alltid tilpasset hvert enkelt sted . I 
landskapsarkitektur er det selvfølgelig 
viktig å finne allsidige løsninger, sier 
Pia Kuusiniemi, landskapsarkitekt og 
partner i Loci Maisema-arkkitehdit 
Oy .

– Til Tripla kjøpesenter definerte vi 
først sammensetningen av planter 
og valgte deretter de optimale 
vekstmediene . Til syvende og sist er 
planter enkle skapninger som trives 
hvis de får en god overflate å vokse 
på, riktig mengde vann samt lys- og 
temperaturforhold som er gunstige 
for veksten, sier Tenkanen .

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING
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Forebygging av over
svømmelse i kjellere
DANMARK  Oversvømmelse av kjellere er en aktuell problemstilling i Randers. Derfor gjennomfører byen og kommune-
senteret Randers i samarbeid med Randers kommune et klimatilpasningsprosjekt for forstaden Vorup. Storkeengen-
prosjektet er tverrfaglig og omfatter klimatilpasning, regnvannshåndtering, byutvikling og tilgang til naturen.

Diken i Storkeengen blir bygget på 
ustabil grunn . Studier og erfaringer 
fra bygging av andre diker viser at et 
solid og langvarig resultat avhenger 
av at arbeidet utføres i etapper . Diken 
bygges i flere sjikt med hvileperioder 
mellom hvert sjikt . I løpet de seks 
måneder lange hvileperiodene setter 
bunnsjiktet under diken seg, slik 
at det oppnås en større bæreevne . 
Deretter kan det bygges et nytt sjikt . 
– Hvis vi ikke hadde brukt Leca@ 
lettklinker, måtte vi ha laget tynnere 
sjikt – og muligens hatt lengre 
hvileperioder mellom sjiktene . Det 
ville med andre ord tatt veldig lang 

tid, sier prosjektleder Susanne Jensen, 
prosjektleder for klimatilpasning i 
Vandmiljø Randers.

Eksisterende grøfter i Storkeengen 
blir renset, det bygges bassenger, og 
Randers kommune gjennomfører 
ulike rekreasjonsstiltak . De bygger 
blant annet gangstier som skal gi 
innbyggerne adkomst til engene 
vest for jernbanen fra Vorup Nord . 
Slik vil regnvann fra distriktet kunne 
«lagres», selv når det er ekstremt høyt 
vannstand i elven Gudenå . Samtidig 
gir prosjektet lokalområdet og resten 
av Randers nye og like muligheter til 
å oppleve byens unike natur på nært 
hold .

Elven renner gjennom byen .

Løsningen med Leca gjør at prosjektet går 
mye raskere .
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Gudenåen er en elv på Østjylland som med sine 149 kilometer er Danmarks lengste .

For å håndtere ekstreme nedbørsmengder og beskytte lavtliggende arealer mot høyvann, blir det bygget et dike mellom 
Storkeengen og Gudenå . Hensikten er å forebygge jordansamlinger i den våte engen, der den myke grunnen kan gi 
etter og forårsake jordskred ned i elven . Det ble brukt store mengder Leca@ lettklinker i kjernen av diken . Det forenkler 
utbyggingen og sørger for at jobben kan gjøres trygt og raskt .

– På Leca var vi var glade for at utbyggerne valgte å bruke Leca@ lettklinker som løsning for å bygge hele kjernen av diken . 
Materialets naturlig lave vekt og måtene det kan legges ut på, gir flere tekniske fordeler i prosjekter av denne typen . 
Det blir særlig tydelig i dette banebrytende prosjektet, hvor lettklinker har spilt en avgjørende rolle i å påvirke den myke 
byggegrunnen minst mulig .

Dansk Leca® produseres av dansk leire som graves opp og omdannes ved fabrikken sør for Randers . For oss gir det god 
mening å bruke et materiale som kommer fra dansk jord, og gi det tilbake til naturen i sin nye form . Materialets lette, 
men solide struktur sørger for at prosjektet kan gjennomføres raskere, samtidig som det vil ha lang levetid . 
Morten Dysted, salgssjef i Leca Danmark AS

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING

Prosjekt: Storkeengen-prosjektet

Sted: Randers i Danmark

År: 2022

Kunde: Vandmiljø Randers

Leca-produkt: Leca® lettklinker  
(10–20 mm)

Prosjektinformasjon
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For å forstå hvorfor disse forpliktelsene er så viktige for oss inviterte vi 
Sustainable Business Manager Eric du Passage i Saint-Gobain til å fortelle 
oss om Saint-Gobains syn på bærekraft. 

Leca er en del av 
Saint-Gobain Group, 
som har forpliktet 
seg til å levere 
mer bærekraftige 
produkter og 
løsninger til 
byggesektoren. 
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FØRST AV ALT, ERIC, HVA BETYR BÆREKRAFTIG 
BYGGEVIRKSOMHET FOR SAINT-GOBAIN? 

Med publiseringen av den nye strategien «Grow & 
Impact» i oktober 2021 offentliggjorde konsernet sin 
nye visjon: å være verdensledende innenfor bærekraftig 
byggevirksomhet . Men hva er det egentlig vi snakker om? 
Et nybygg eller rehabiliteringsprosjekt kan beskrives som 
bærekraftig, dersom det gjennom hele livssyklusen har 
redusert miljøpåvirkning og samtidig bidrar til å forbedre 
menneskers helse og trivsel . Dette er uavhengig av 
eiendommens kvalitet og økonomiske verdi . 
Saint-Gobain forstår bærekraft som en egenskap som 
bygger på fire grunnpilarer: energi og CO2, ressurser og 
sirkularitet, helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt og 
helse og trivsel for beboerne . Vi ser Lecas bidrag for hver av 
disse pilarene . 

BYGGESEKTOREN STÅR FOR 38 PROSENT AV 
VERDENS CO2UTSLIPP. HVORDAN KAN DETTE 
REDUSERES?

Dette er et resultat av to utslippskilder: 27 prosent er 
knyttet til energiforbruk til oppvarming, belysning og så 
videre, og 11 prosent er knyttet til produksjon, transport 
og avhending av byggematerialer . Byggepraksisene må 
endres for å kunne garantere energieffektive bygninger og 
ha byggematerialer med lavt karbonavtrykk . 
Saint-Gobain avkarboniserer transport, produksjons-
prosesser og råmaterialer, blant annet ved å bruke stadig 
mer resirkulert materiale . Det er definert ambisiøse mål for 
scope 1, 2 og 3 for 2030 . Leca går over til mer bærekraftige 
energikilder i produksjonen, noe som vil ha en positiv 
innvirkning på karbonavtrykket til Leca@ lettklinker og 
Leca-blokker .

KAN DU FORTELLE MER OM GRUNNPILAREN «RESSURSER OG 
SIRKULARITET»? 

Byggesektoren står som kjent for rundt 40 prosent av verdens naturressursforbruk 
og produksjon av fast avfall . Vi må redusere bruken av vann og ikke-fornybare 
ressurser betydelig, gjenvinne avfall og utnytte eksisterende bygninger bedre . 

Saint-Gobain reduserer for eksempel vannavtrykket for produktene sine, og 
utvikler tørre løsninger som reduserer vannforbruket på byggeplassen til et 
minimum .
Bruk av gjenbrukbare eller resirkulerbare materialer er en annen måte å unngå 
rovdrift på naturressurser på . Hos Leca er det for eksempel mulig å benytte 
avfallsmaterialer fra andre Saint-Gobain-virksomheter som Isover, Glava og 
Ecophon i produksjonsprosessen . 

Betydelige miljøgevinster kan oppnås ved å forlenge bygningers levetid . Ved 
å endre bruksområdet til et bygg – for eksempel fra nærings- til boligformål 
– unngår man tidlig dekonstruksjon . Dekonstruksjon må foretrekkes fremfor 
riving . Slik kan man redusere mengden ikke-gjenvunnet avfall og øke graden av 
resirkulering eller gjenbruk . I dag har Leca Sverige en ordning som heter Leca Tur 
& Retur, som gjør det mulig for selskapet å kjøpe tilbake materialer fra markedet 
og gjenbruke dem i fremtidige prosjekter .

INTERVJU
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Sikkerhet på byggeplasser består i å redusere yrkesrisiko for 
arbeidere under bygging, renovering eller dekonstruksjon 
av bygninger . Bygningsarbeidere kan bli utsatt for utslipp 
av farlige stoffer fra byggevarer, og vi må ikke glemme 
de fysiske anstrengelsene som er nødvendig for å utføre 
arbeidet . 

BYGNINGSARBEIDERES 
HELSE OG SIKKERHET STÅR 
SENTRALT I SAINT-GOBAINS 
TILNÆRMING. KAN DU SI 
LITT MER OM DET? 

Saint-Gobain sørger for å minimere risikoen knyttet til 
stoffene som produktene inneholder eller slipper ut . For 
å redusere risikoen for muskel- og skjelettplager tilbyr 
vi også lettere produkter og produkter som er enklere 
å håndtere og installere . Ta Leca-blokken, for eksempel, 
sammenlignet med tradisjonelle blokker .

INTERVJU MED ERIC DU PASSAGE

SUSTAINABLE BUSINESS MANAGER I SAINT-GOBAIN
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VI TILBRINGER 90 PROSENT AV LIVET INNE I 
BYGNINGER. HVORDAN SER SAINT-GOBAIN PÅ 
HELSEN OG TRIVSELEN TIL BEBOERNE?

Beboernes helse og trivsel påvirkes av mange forskjellige 
faktorer . Ventilasjon av rom, utslipp av organiske 
forbindelser fra byggematerialer til luft samt termiske 
og akustiske løsninger er noen eksempler som i betydelig 
grad påvirker beboernes opplevelse . Saint-Gobain tilbyr en 
rekke løsninger for å møte disse utfordringene . 

Et balansert termisk miljø er avgjørende for å trives . 
Bygninger må opprettholde riktig innetemperatur hele 
året og samtidig forbruke veldig lite energi . Som vi ser, kan 
termisk og akustisk komfort ha en enorm innvirkning på 
hverdagen vår . De siste årene har Leca utviklet løsninger 
for å møte disse behovene, blant annet ved å forbedre 
Leca-blokkenes varme- og lydisolerende egenskaper . 

TAKK SKAL DU HA, ERIC, FOR DENNE OVERSIKTEN 
OVER HVOR VIKTIG DET ER MED BÆREKRAFTIG 
BYGGING. ER DET NOE DU VIL TILFØYE FØR VI 
AVSLUTTER?
 
Saint-Gobain hjelper kundene og samarbeidspartnerne 
våre ved å tilby dem innovative og effektive løsninger som 
gjør det mulig for dem prosjektere, bygge og renovere 
mer bærekraftige bygninger . Det å være ledende innenfor 
bærekraftig bygging betyr ikke bare å være markedets 
beste – det betyr også å være en pioner innenfor sektoren 
vår, transformere markedet og mobilisere hele verdikjeden . 
Dessuten betyr det å inspirere teamene våre, tiltrekke oss 
talenter og påvirke mange sider av samfunnet .

INTERVJU

I den nye versjonen av  
Leca Smart Block er CO2-avtrykket redusert med 
30 prosent . Produktet er tilgjengelig i Finland .
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STORBRITANNIA  Leca@ lettklinker ble spesifisert for fire seksjoner av det store nye veiprosjektet Preston Western 
Distributor Road (PWDR), som skal knytte sammen Preston og sørlige Fylde. Bruken av Leca@ lettklinker spilte en 
avgjørende rolle for effektiviteten og stabiliteten i veiutbyggingen.

Leca® lettklinker 
spesifisert for  
fire seksjoner av  
det nye veiprosjektet 
Preston Western 
Distributor Road

Denne veien til 200 millioner britiske pund er den største nye veiutbyggingen i Preston .
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Prosjektet koster 200 millioner britis-
ke pund og er det største nye veipro-
sjektet under finansierings ordningen 
Preston, South Ribble and Lancashire 
City Deal . Utbyggingen inkluderer 
et nytt motorveikryss til M55 samt 
fordrøyningsdammer, landskapsar-
beider og områder med økologisk 
kompensasjon, bygging av to broer, 
to viadukter, to fotgjengertunneler og 
en husdyr undergang .

LECA@ LETTKLINKER EN VIKTIG 
LØSNING I GRUNNARBEIDENE

Leca@ lettklinker ble spesifisert som 
en sentral løsning i dette ambisiøse 
ombyggingsprosjektet, takket være 
egenskaper som redusert komprime-
ringsgrad, kostnadseffektivitet, lav 
tetthet og lambda-verdier Seniorin-
geniør Rosey Thurling hos Costain 
forklarer: – Leca@ lettklinker ble 
valgt som tilbakefylling til fire broer 
på PWDR, siden den er så lett . Det 
var litt ulike årsaker til dette kravet 
for hver bro . Det søndre landkaret til 
Lea-viadukten ligger rett ved siden 
av en strømførende jernbanelinje, så 
bruken av Leca@ lettklinker minimer-
te risikoen for at skinnegangen løftes . 
Becconsall-broen er en integrert kon-
struksjon, så det var en fordel med 
lavere belastning på landkarmurene . 
For både Savick Brook- og Bartle La-
ne-broen gjorde bruken av Leca@ lett-
klinker det mulig å redusere størrel-
sen på fundamentene og sikret derfor 
en mer verditeknisk konstruksjon . 

ALTERNATIVE LØSNINGER TIL 
LECA@ LETTKLINKER

Det var foreslått mange ulike masser 
som tilbakefylling i dette prosjektet, 
blant annet tradisjonelle knuste 
aggregater . Den lave vekten gjorde 
imidlertid Leca@ lettklinker til en viktig 
komponent for å håndtere de dårlige 
grunnforholdene her, som i så mange 
andre prosjekter der den er spesifisert 
som en konstruksjonsløsning . – Det 
finnes et alternativt produkt på 
markedet, forteller Thurling . 

– Det er imidlertid ikke like lett som 
Leca@ lettklinker . Den lave tettheten 
til Leca@ lettklinker ga den en fordel i 
forhold til konkurrenten .
Utviklerne var klar over at ferdig lagt 
har rundt 20 prosent av romvekten 
sammenlignet med tradisjonelle fyll-
materialer Det reduserer setninger i 
vei- eller jernbanen betraktelig, både 
umiddelbart og på lang sikt . Utvidelse 
og utskifting av eksisterende veibaner 
er også enklere med Leca@ lettklinker 
og krever ingen spesialisert teknikk . 
Siden det er langt mindre krevende 
å komprimere Leca@ lettklinker enn 
konvensjonelle fyllmasser, kan lag-
dybdene være større, vanligvis opptil 
1000 mm . – Den viktigste grunnen 
til å bruke Leca@ lettklinker på PWDR 
var den lave tettheten som gjorde 
det mulig å lage en svært effektiv 
konstruksjon . Materialets friksjons-
vinkel var også et viktig argument for 
valget av dette materialet, særlig til  
Becconsall-broen, forklarer Thurling .  

BIDRAR TIL Å NÅ MÅLENE FOR 
BÆREKRAFT OG CO2-UTSLIPP 

Den lave vekten til Leca@ lettklinker 
bidro positivt til Costains egne 
bærekraftinitiativer for å redusere 
CO2-utslippene i dette prosjektet .  
– Siden materialet er så lett, kan 
det transporteres i store volumer på 
opptil 70 m3 på såkalte walking floor-
lastebiler (lastebiler med selvlastende 
og -lossende gulv), sier Thurling . 
Dermed kan vi bruke færre lastebiler, 
noe som reduserer prosjektets CO2-
påvirkning i lokalmiljøet .

KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING 
MED LECA@ LETTKLINKER

Alt materialet til de fire fasene i 
PWDR-prosjektet der Leca@ lettklin-
ker var spesifisert, ble levert og lagt 
på vellykket vis og utgjorde en viktig 
løsning på grunnarbeidsproblemene 
som fullføringen av prosjektet sto 
overfor . – Jeg ville brukt Leca@ lettklin-
ker igjen på grunn av de nevnte egen-
skapene og muligheten til å gjøre 
konstruksjonene verditekniske i pro-
sjekteringsfasen, forteller Thurling .

Anleggsplass: Preston

Omfang: Ny veiutbygging  
– Preston Western Distributor Road

Sted: Preston i England

Hovedentreprenør: Costain

Levering: walking floor  
(70 m³ per leveranse)

Leca-produkt: 14 000 m3 Leca® lettklinker 
(10–20 mm)

Prosjektinformasjon

Broen ble bygget over et strømførende jernbanespor .

Den lave vekten gjorde Leca@ lettklinker 
til en viktig komponent for å håndtere de dår-
lige grunnforholdene .

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING
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Leca® lettbetong i en 
byggeteknisk løsning 
for bevaring av 
biologisk mangfold 

TYSKLAND  Ringveien rundt byen Celle har utviklet seg siden år 2000 og omfatter nå ulike geotekniske konstruksjoner 
– først og fremst broer med ulike funksjoner – som leder den konstant tette trafikken utenom bykjernen. 

I planområdet for ringveiutbygg-
ingen har det opp gjennom årene 
slått seg ned ulike flaggermusarter 
som må beskyttes gjennom habitat-
forbedrende tiltak . I tillegg til typiske 
naturverntiltak som beplantning og 
skogplanting langs B3, blir det ut-
viklet to flaggermusbroer som en del 
av planleggingen for ringveien . Disse 

konstruksjonene blir ikke utsatt for 
store dynamiske belastninger . De skal 
i hovedsak bare bære sin egen vekt og 
er konstruert for å la flaggermusene 
krysse veien trygt . 

Brolegemet består av tre bjelker som 
danner to ramper, og terrenget på 
disse skal heves ytterligere .

For å redusere vekten av broen ble 
bjelkene (ca . 190 m³) laget av armert 
lettbetong LC 12/13 med en fyllvekt på 
<1200 kg/m³, noe som reduserer bro-
ens totalvekt med 240 tonn .  
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HVA VAR UTFORDRINGENE VED Å BRUKE LETTBETONG?
Det var flere utfordringer knyttet til konstruksjonskonseptet:
• LC 12/13 D 1 .2 skal produseres med lettklinker for prosessering .
• Transport og installasjon med varierende konsistenser .
• Transport i betongtobber og utlegging ved hjelp av kranbil og en kran på byggeplassen .
• Blandetid på fabrikken, logistikktid, holde leveringstidene under 10 timer . 
• 2 betonglag (130 m³ + 60 m³)

LEGGING AV 
LETTBETONGEN
Lettbetongen ble blandet av Hei-
de-Transportbeton GmbH i Celle, 
transportert i betongtobber og lagt 
ut i de ulike seksjonene ved hjelp av 
en kranbil og en kran på byggeplas-
sen .

LETTBETONGENS 
SAMMENSETNING
Komponentene til lettbetongen 
ble utviklet i et samarbeid mellom 
Fibo ExClay Deutschland GmbH og 
betong laboratoriet til Heide-Trans-
portbeton GmbH . 

HVA ER FLAGGERMUSBROER?
Flaggermusbroer er konstruksjoner 
over tungt trafikkerte veier og jern-
banelinjer, der lavtflygende flagger-
mus kan krysse uten fare for å bli 
påkjørt . 

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING

Legging av lettbetong med betongtobb .

Lettbetongens konsistens gjør det unødvendig med noe toppsjikt .

Prosjekt: B3 Celle ringvei (midtre seks-
jon), bygging av flaggermusbroen Ce21a

Byggherre: Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereiche Verden 
(Delstaten Niedersachsens veibyggings- 
og transportmyndighet, regionalt 
forretningsområde Verden)

Entreprenør: OST BAU – Osterburger 
Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH, 
Magdeburg

Betongfabrikk: Heide-Transportbeton 
GmbH, Celle

Leca-produkt: Leca® lettklinker (0,5–4 
mm rund), 190 m3

Prosjektinformasjon
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For 20 år siden ble E6 utenfor 
Uddevalla utvidet . Entreprenøren 
PEAB brukte Leca@ lettklinker 
som lett fyllmateriale i deler av 
utvidelsen . I 2021 utførte Svevia, som 
er spesialister på bygging av veier og 
infrastruktur, noe vedlikeholdsarbeid . 
På grunn av nye behov på stedet 
måtte lettklinkeren fra Leca som 
opprinnelig ble lagt, graves opp og tas 
ut . 

TILBAKEKJØPSORDNING 
MULIGGJORDE GJENBRUK
– Svevia tok kontakt med Leca for å 
undersøke om selskapet kunne kjøpe 
tilbake materialet . Siden lanseringen 
av gjenkjøpsordningen Leca Tur 
& Retur tidlig i 2021 har vi hatt en 
tydelig prosess for hvordan dette 
gjøres . Den gjør det enkelt for alle 

involverte, forteller Ola Andersson, 
salgssjef i Leca Sverige .
Leca Tur & Retur har vært et viktig 
skritt mot en bærekraftig måte å 
bygge på . Ordningen gjør det mulig 
for bedrifter å selge tilbake Leca@ 
lettklinker som kan gjenbrukes i 
fremtidige prosjekter . Det betyr at 
livsløpet til Leca@ lettklinker ikke 
trenger å være lineært, men i stedet 
kan bli sirkulært . I et typisk scenario 
med tilbakekjøp av materiale besøker 
en teknisk spesialist fra Leca stedet 
for først å vurdere og inspisere 
materialet . 

ENKELT PRODUKT,  
ENKEL PROSESS
Utgravingen av det gamle materialet 
i veien gikk greit og skapte ingen pro-
blemer . Tilbaketransporten av materi-

alet kan gjøres på flere måter . I dette 
prosjektet kunne gravemaskinen fyl-
le containere direkte med materiale 
som deretter ble kjørt tilbake . Leca@

lettklinker er naturlig lett, så det er 
mulig å laste enorme mengder mate-
riale i containere . Et annet alternativ 
å bruke en vakuumbil til å hente ut 
materialet i bakken .
Leca@ lettklinker er lett å gjenbruke, 
siden den er laget av leire – et 
helt naturlig og inert materiale . 
Materialets egenskaper – som frost- 
og kjemikaliebestandighet samt 
holdbarhet over tid – gjør at det kan 
ligge i bakken i flere tiår uten å bli 
påvirket eller skadet .

SVERIGE  Ved å gjenbruke Leca@ lettklinker fra en vei ble det lineære livsløpet til klinkeren bærekraftig og sirkulært. 
Dette reduserte både CO2-utslipp og bruk av nye råmaterialer.

Leca® 
lettklinker 
får et 
sirkulært 
livsløp
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Lettklinkeren hadde ligget i bakken i 20 år, men var fortsatt som ny .

Materialet ble senere gjenbrukt i lastkompensasjon for en gang- og sykkelvei .

GJENBRUKT MATERIALE TIL LASTKOMPENSASJON
Den utgravde lettklinkeren som Leca Sverige kjøpte tilbake fra veien, ble raskt gjenbrukt . PEAB trengte et lett fyllmateriale 
til lastkompensasjon i et prosjekt i Kongahälla . 

Kongahälla er et nytt, stort område i Kungälv der boliger, kjøpesentre og andre eiendommer ligger side om side . 
Kommunestyrets mål er å skape et bærekraftig og miljøvennlig byområde for innbyggerne . 

ET PRODUKT MED LAVT CO2-UTSLIPP
Leca Infra Eco består av 100 prosent gjenbrukt Leca@ lettklinker og har svært lav CO2-verdi, noe som fremgår av produktets 
miljøvaredeklarasjon (EPD) . Materiale utvunnet fra tidligere konstruksjoner blir alltid testet, til tross for materialets 
naturlige holdbarhet over tid . Hensikten er å gi kunden sikkerhet for at egenskapene og verdiene til materialet er upåvirket 
av tidligere bruk . Blant annet blir prøver av materialet testet for tetthet, og det blir utstedt en ny ytelseserklæring (DoP) .

SÅ GOD SOM NY
Lastkompensasjonen måtte utføres på siden av et 
nybygg i Kungälv, der det går en gang- og sykkelvei . 
Materialet var lett å tippe ut, og deretter kunne en 
liten beltegraver fordele og komprimere det . Selv 
om anleggsarbeiderne benyttet ombrukt materiale, 
opplevdes det ikke annerledes enn ny Leca@ lettklinker .

Lastkompensasjon med Leca@ lettklinker er en velprøvd 
løsning innenfor byggeteknikk . Årsaken er at nye 
grunnarbeider ofte kan vise seg å ha dårlig bæreevne, 
mens andre hensyn likevel gjør det nødvendig å 
bygge i området . Ved å erstatte jord med Leca@ lett-
klinker kompenseres det for ekstrabelastningen på 
grunnarbeidene i slike områder . Leca@ lettklinker kan 
brukes som en lettvektsløsning som er enkel å legge og 
samtidig løser problemer med grunnarbeidene .

Takket være denne innovative resirkuleringsprosessen 
er lettklinkeren fra veien tilbake i bakken, der den utgjør 
en løsning for ny utbygging . Det er heller ingenting i 
veien for at denne lettklinkeren kan brukes om igjen i 
fremtiden .

Prosjekt: gang- og sykkelvei

Sted: Kungälv i Sverige

År: 2021

Entreprenør: PEAB

Leca-produkt: Leca Infra® Eco 
gjenbrukt materiale fra E6

Prosjektinformasjon

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING
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Med godkjenningen av det nye 
bussområdet ved terminal 4 tok 
den spanske flyplassmyndigheten i 
2020 det første skrittet mot å utvide 
infrastrukturen til Madrid-Barajas 
lufthavn . Den nye stasjonen har 30 
plattformer og en toetasjes bygning 
på 12 600 m2 .

Infrastrukturen måtte ha en effektiv 

utforming for å fungere korrekt, men 
vi må ikke glemme at en busstasjon 
må dekke mange behov, blant annet 
for enkel adkomst og kontinuerlig 
tilgjengelig transport .

Det var også andre kritiske krav til 
denne utbyggingen, blant annet om at 
adkomsten til den nye bussterminalen 
måtte være fra den samme veien som 

betjener de ulike parkeringsplassene 
ved terminal 4 på flyplassen . Dette 
forutsatte bygging av en rampe som 
reduserer høydeforskjellen på syv 
meter . Rampen skulle bygges over 
en jernbanetunnel og vil i fremtiden 
forbinde Chamartin stasjon (Madrid) 
med flyplassen . Dette medførte en 
veldig høy belastning fra en voll på 
opptil ni meter . Tunnelen er ikke 

SPANIA  Sammenknytting av ny infrastruktur for persontransport – som flyplasser med bussterminaler – gjør det 
lettere for reisende å velge mer bærekraftige alternativer når de planlegger reisene sine. Arlita-vollen har gitt tilgang 
fra terminal 4 på Madrid-Barajas lufthavn til den nye busstasjonen ved å krysse de underjordiske jernbanetunnelene. 
Byggefirmaet valgte denne raskere, enklere og mer bærekraftige løsningen for å overholde tidsfristene som den 
spanske flyplassmyndigheten satte. 

ARLITA® SKAPER  
FORBINDELSE MELLOM 
MADRIDBARAJAS LUFTHAVN 
OG DEN NYE BUSSTERMINALEN
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Arkitekt: Efebearquitectura

Byggentreprenør: Dragados S .A .

Arlita-produkt: Arlita L

Mengde: 2600 m3

Rådgivende ingeniør: Luis Ortuño  
(Uriel y Asociados S .A .)

Prosjektinformasjon

BYGG

INFRASTRUKTUR

VANNHÅNDTERING

konstruert for å tåle denne nye 
belastningen, noe som har tvunget 
frem et krav om en lettvektsløsning .

Det er mange byggetekniske måter 
å løse dette problemet på, men 
etter ulike tekniske, økonomiske og 
miljømessige studier foreslo Arlita 
den ideelle løsningen – å redusere 
belastningen ved bruk av lettklinker .

Da metoden for belastningsreduk-
sjon var valgt, måtte den anvendes 
på prosjektstedet . Her støtte man på 
en stor utfordring, siden den tilgjen-
gelige plassen var begrenset . Dette 
gjorde det nødvendig å benytte inne-
slutningselementer som armerte 
jordmurer for å definere den endelige 
utformingen av adkomstveien . 

Arlita lettklinker er et lett fyllmateriale 
med høy bestandighet, som kan redu-
sere belastningen opptil fem ganger, 
sammenlignet med en konvensjonell 
fylling . I tillegg har den tilstrekkelig 
adhesjon og høy friksjonsvinkel til å 

fungere godt når den holdes sammen 
med metallbånd eller geonett . 

Prosjektet krevde til sammen rundt 
2600 m3 Arlita lettklinker 10/20, som 
har en bulkdensitet på 275 kg/m3 og 
en beregnet tetthet på 400 kg/m3 
ved legging . Gjennomføringen besto 
av to faser . Den første besto i å fylle 
et fullstendig innesluttet hulrom 
i betongplaten over tunnelen og 
deretter toppen av fyllingen . Den 
andre fasen var å bygge den lettere 
vollen med en armert jordmur som 
støtteelement . Mot bakken ble det 
lagt en geotekstil av polypropylen, 
og under topplaget en geotekstil 
med et ugjennomtrengelig sjikt 
som reduserer muligheten for at det 
kommer vann inn i fyllmassen . 

Det er mange fordeler ved å bruke Ar-
lita lettklinker ved tilbakefylling bak 
murer (uavhengig av type): lavt trykk 
(60 % lavere enn ved konvensjonell til-
bakefylling), høy dreneringskapasitet, 
minimale setningsperioder som gjør 
det mulig å bygge murer med svært 
optimaliserte fundamenter, samt mi-
nimering av bevegelser og setninger 
dersom det bygges vei på toppen av 
vollen . I armerte jordmurer reduserer 
lettklinkeren det iboende problemet 
i konstruksjonen, der finmaterialer i 
konvensjonelle fyllmasser spiller en 
viktig rolle for båndmaterialets ad-
hesjon . Arlita lettklinker har ingen 
finmaterialer, så det er ingen svake 

punkter med tap av finstoff på grunn 
av reaksjon med vann . Problemet er at 
denne typen murer kan føre til setnin-
ger i voller og at plater gir etter, noe 
som medfører alvorlige sikkerhets-
risikoer i konstruksjoner . Det er også 
viktig å ta i betraktning at båndma-
terialets adhesjon ved bygging med 
Arlita lettklinker ikke påvirkes av vann . 
Som et kvalitetskontrolltiltak ble det 
konstruert en lastplate med verdier 
som tilsvarer dem som oppnås med 
en konvensjonell fylling (modul-
forhold lavere enn 2,2) .

Oppsummert kan vi konkludere med 
at voller med Arlita lettklinker er en 
byggeteknisk løsning som løser flere 
problemer på en svært økonomisk, 
rask, enkel og bærekraftig måte, 
uten å forutsette ekspertkunnskap 
eller annet utstyr enn det som er 
vanlig i konvensjonelle jordarbeider . 
Løsningen er fullt kompatibel med 
andre eksisterende teknologier, noe 
som gjør det mulig å optimalisere 
konstruksjons- og byggetider .
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SMÅ-
notiser

EN NY TJENESTE FOR MÅLING AV 
FUKTIGHET I LECA-KONSTRUKSJONER

SEDIMENTERINGSBASSENG FOR 
REGNVANN

FINLAND: Leca Finland og Wiiste Oy har innledet et samarbeid 
om fuktmålingstjenesten for konstruksjoner av Leca@ 
lettklinker . Hygrometrene som er inkludert i tjenesten, gjør 
det mulig å fjernovervåke temperaturen og den relative 
fuktigheten i et tak eller bærelag av lettklinker samt for 
eksempel i dekket over et tilfluktsrom . I ikke-ventilerte 
etasjeskillere kan tilstrekkelig tørking av konstruksjonen sikres 
før støping av betongplaten på overflaten . I lettklinkertak og 
dekker over tilfluktsrom kan det verifiseres at konstruksjonen 
har tilstrekkelig ventilasjon og er tørr .

SH4-WAN er en trådløs sensor utviklet av Wiiste Oy for måling 
av relativ luftfuktighet og temperatur i lettklinkertak, dekker 
til tilfluktsrom og andre lettklinkerkonstruksjoner der tørking 
og/eller temperatursvingninger skal overvåkes . Sensoren 
sender måledata uavhengig til internett, noe som muliggjør 
fjernovervåking i sanntid . SH4-WAN fungerer også under 
strømbrudd . Tjenesten er tilgjengelig i Finland .

TYSKLAND: Under produksjon, lagring og pakking av 
produktene våre blir det produsert støv . Når det regner, skylles 
dette støvet bort fra fabrikkområdet og ut i en bekk i nærheten 
via en tilstøtende vei, et avløp og en grøft i veikanten . 
Materialet og produksjonsprosessen gjør det umulig å unngå 
dette utslippet fullstendig . Derfor har Fibo ExClay i samråd 
med kommunestyret utarbeidet en plan om bygging av to 
sedimenteringsbassenger – det ene etter det andre – på en 
gresslette på selskapets eiendom .
 
I fremtiden skal regnvannet ledes i rør fra grøften inn i de to 
bassengene og videre ut i bekken via en nærliggende naturlig 
utformet åpen kanal .

Samtidig vil andre tiltak, som dyrking av en hekk i overskytende 
gravemasse langs den tilliggende veien og anleggelse av 
gruntvannsområder i de eksisterende grunne grøftene 
(dreneringsgrøfter), skape merverdi i form av naturvern på 
stedet .

Leca@ lettklinker er et enkelt, allsidig og holdbart produkt . 
Alene er den én enkel ekspandert lett leirpellet, men sammen 
har de mange bruksområder i fundamenter, gulv, vegger og 
dreneringssystemer samt på grønne tak og under hus . 

Det var disse egenskapene som gjorde at Leca International 
ble tildelt prisen for mest innovative flerbruks bygge-
vareprodukt i 2022 .

SCANDINAVIAN BUSINESS 2022 AWARDS

Scandinavian Business Awards, som tildeler utmerkelser 
til ulike selskaper som opererer i forskjellige regioner i 
Skandinavia, er avviklet for andre gang. Tretti forskjellige 
virksomheter mottok utmerkelser for sin innsats innenfor 
ulike kategorier. 
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SMÅ- 
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LECA SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL 

20 . september 2022 startet på en annerledes måte enn vanlig 
i Leca-landene . Den morgenen så alle landene «sammen» 
overføringen av den første Leca Sustainability Film Festival, en 
uavhengig arrangert festival der landene hadde laget hver sin 
film om et bærekraftig tiltak i deres land . 

Til sammen åtte filmer ble presentert, alle i sin helhet produsert 
av Leca-ansatte . Filmene viser hvordan Leca verner om miljøet, 
og de lokale medarbeiderne forklarer hvorfor bærekraft er 
mye mer enn store prosjekter for å redusere CO2-avtrykket . 
Bærekraft er når vi tar vare på ressursene våre, når vi gir naturen 
tilbake det den har gitt oss, eller når vi optimaliserer og bruker 
beste praksiser . Hvert minste lille tiltak teller .

HEDERLIG OMTALE FOR SAMARBEIDET MED LECA POLEN

POLEN: Fra 20 . til 22 . september 2022 ble det avholdt en kongress for geoteknikk og underjordisk 
konstruksjon i Tomaszowice, nær Kraków . Arrangementet tiltrakk seg rundt 500 deltakere, 
blant andre mange eksperter fra forskning og næringsliv, som deltok personlig eller på nettet 
via utdanningsplattformen Akademia Inynieria .  Vi er glade for å kunne fortelle at selskapet 
Consprojekt Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Mariusz Boderek ble hedret med en pris 
i kategorien for prosjekt/gjennomføring, for det nylige prosjektet i Szczecin . Leca@ lettklinker 
ble spesifisert i prosjektet for å løse komplekse grunnforhold under et nytt idretts- og 
rekreasjonskompleks . 

The Leca Sustainability Film Festival, is about emphasizing our 

sustainable roadmap - and sharing actions and activities already 

taken place in our daily work around the world.

The movies that you will see are produced entirely by your collea- 

gues, and gives a small glimpse of how we take care of the environ-

ment and our people - and that sustainability is much more than big 

projects to reduce our CO2 footprint. 

You will see that every small action counts.

BE READY!

 Because the day when everything will be revealed is coming soon

See you on September 20th                          From 10 AM
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