
Crushers hovedkontor ligger ikke i Oslo....
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15 års erfaring

Hovedkontor i Hjartdal

Oppstart i 2007

Hittil har vi fokusert på
kommunale- og fylkesveier

20 ansatte i ulike land

• Sverige
• Litauen
• Polen
• Romania
• USA
• Chile



Fornøyde kunder og økt kjennskap til metoden

80% + 
kunder kommer tilbake

80% av kundene våre i
2018 har brukt oss igjen –
de som ikke har det, oppgir

budsjettutfordringer som
utslagsgivende, ikke

kvalitet på veien

Statens vegvesen

En verdifull
sparringspartner som har
tatt i bruk vår metode på

en rekke veier
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~300 veier stabilisert

siden etableringen



Vår metode: Knusefresing og dypstabiliering

Grusveier Asfaltveier
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• Much harder and more stable than the original road
• No dusting – binder also used for dust control
• No new gravel or stabilization needed in 15-20 

years
• Can asphalt the road after 2-6 week or in a few 

years if desired

• Asphalt mixed in with gravel below forms a stable 

base layer beneath new asphalt 
• Better resist thaw damage than bitumen 

stabilization
• Can asphalt the road after 2-6 week or in a few 

years 
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Asfaltvei før arbeid Knusefres i arbeid
Etter arbeid
(uten asfalt)

Vår knusefres tar asfalt, 
men også stor stein og

oppstikkende berg. Ofte en
utfordring på skogsvei.

Vi knusefreser til 25 cm 
dybde og lager en
homogen masse.

Tar 2,5 meter bredde.

Kompakt grusvei der 
bærelag og slitelag er 

kombinert.
Hardere og økt bæreevne.
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Vis film

https://drive.google.com/file/d/1O1uWT5PARDWWHshac128hhv1tRkytIyX/view?usp=sharing


Norsk innovasjon i kombinasjon
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• Knuser asfalt, grus og
stein til en homogen masse.

• Fjerner behovet for å tilføre nye masser
• Reduserer utslipp og inngrep i naturen fra ut-

vinning og transport av pukk/masser

• Erstatter det oljebaserte bindemiddelet bitumen
• Lignin gir bedre beskyttelse mot telehiv og

deformasjon
• EPD sertifisert, produseres av norsk bærekraftig

skogbruk og binder karbon som naturlig
hentes i atmosfæren.

Egenutviklet knuserfreser:
100% resikulering av veien Bærekraftig bindemiddel fra norske trær



Skogsbilveier: Stein, støv og vann
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Økt bæreevne er bare en av fordelene
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Binder støv – fortsatt effektiv og tro til sin 
opprinnelse som støvbinder

Bærekraftig – Sirkulær økonomi i praksis. 
Binder karbon som naturlig
hentes i atmosfæren. Ingen trussel for nærmiljøet og
langt langt lavere klimautslipp.

Økt levetid på veien er det beste klimaregnestykket.

Mer enn 80% reduksjon i utslipp sammenlignet med 
konkurrerende bindemiddel

Metoden egner seg godt sammen med finstoff, i
motsetning til bitumen og tradisjonelle metoder

Økt motstandsdyktighet mot telehiv
Kilde: Borregaard



Fra fine ord til praktisk
gjennomføringog
dokumentasjon:

• Øker både bæreevne
og levetid på veien

• Konkurransedyktig på pris 
og kortere prosjekttid

• Mer enn 80% reduksjon i
utslipp
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Knusefresing er inkludert i SVVs håndbok
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Bæreevnen øker betraktelig
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Carrying cap. 2020-09-01 Carrying cap. 2018-07-18 Axle load

1 One stretch additional asphalt layer, tw o stretches of full replacement of soil, tw o stretches with Carbon Crusher method 
Sources: Lindås kommune forsterker veier med "trelim" - Norsk Kommunalteknisk Forening (kommunalteknikk.no)

https://www.kommunalteknikk.no/lindas-kommune-forsterker-veier-med-trelim.6119325-40825.html


Dokumentasjon på kompaktering
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Slik så Roheimvegen i Bø ut i sommer (2022): Den er 
har ligget der siden 2007....
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"Vi brukte denne metoden på
4,4 kilometer med vei og er 
veldig fornøyde."

Ingeniør Gudmund Amundsen 
i Bø kommune i Telemark.

Sitat i "Våre veger":



Skogsbilvei - Notodden

• Elvemasser
• Tørrknusing
• Kompaktering
• Profilering
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Viken skog har tjuvstartet...

• Helt i sluttfasen på å avtale dato, men mest 
sannsynlig oppstart av tre prosjekter i Valdres 
i månedskiftet oktober/november.

• Tørrknusing av skogsbilvei med ulike 
utfordringer, som blant annet stor stein og 
oppstikkende berg.

• I tillegg planlegger vi et prosjekt sammen for 
å dypstabilisere. Dette er oppstart til våren.

• Her skal vi også søke forskningsmidler og 
foreta utvidede målinger og dokumentasjon av 
blant annet bæreevne.
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Polske skogsbilveier
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• Vis film
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https://drive.google.com/file/d/1F_kqICx3joXgUhSXbTjeCVBgi-3VJZFZ/view?usp=sharing


Polske skogsbilveier
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Litauen



Litauen
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• Nytt byggefelt i Kaunas

• Testvei med dypstabilisering



Takk for oss!

Hans Arne Flåto

Robert Dyke

Geir S. Malmedal


