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Hvad er genbrugsstabil?
Genbrugsstabil er en blanding af knust asfalt og beton.
Hvad kan det bruges til?
Genbrugsstabil er yderst velegnet til bundsikring, fundering og terrænregulering af
• vejanlæg
• cykelstier
• fortove og stier
• p-pladser og indkørsler
• terrasser
• kantstensarbejder
• haller og lagerbygninger
• ... og meget andet
Materialer med knust asfalt kan anvendes i bygge- og anlægsarbejder i henhold til Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985. Knust beton kan anvendes i bygge- og anlægsarbejder i henhold til MIljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter og jord samt om anvendelse af sorteret,
uforurenet bygge- og anlægsaffald. Da der er forskellig lokal praksis mht. mulig kortlægning af grunde, hvor der
anvendes knust asfalt anbefaler vi, at man orienterer den lokale kommune inden projektets igangsætning.
Hvilke fordele har det?
Materialet er nemt at komprimere og er typisk ikke så følsomt over for variationer i vandindhold som jomfrueligt
stabilgrus. De geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer og er dermed et fuldgyldigt alternativ. Komprimeringsmaterialet bør tilpasses således, at der ikke sker yderligere nedknusning af materialet. Komprimeringskontrol kan udføres ved anvendelse af isotopmetoden, hvor der dog skal tages højde for vand bundet i
f.eks. betonkornene.
Miljø og myndigheder
I forhold til materialernes miljøkvalitet henvises til Miljøstyrelsens miljøprojekter, bl.a. projekt 1083 og 1084 af
2006. Der foreligger ikke særskilt miljømæssig dokumentation, hvilken kan være forskellig afhængig af konkrete
projekt og myndighed. Da der er forskellig lokal praksis med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for
anvendelse af materialerne, anbefaler RGS Nordic, at man kontakter myndigheden inden projektets igangsætning.
Hvordan fremstiller vi det?
Genbrugsstabil er fremstillet ved nedknusning af asfalt og beton fra vej- og bygningskonstruktioner.
Derudover får RGS Nordic løbende udført geoteknisk kvalitetskontrol og vibrationsforsøg
hos eksterne laboratorier efter gældende standarder og Vejdirektoratets retningslinjer.

Køb genbrugsmaterialer fra
RGS Nordic og spar jordens
ressourcer

Yderligere oplysninger om levering,
priser mv. fås hos RGS Nordic
Selinevej 4 // DK-2300 København S
Tel +45 88 77 90 90
kundeservice@rgsnordic.com
Opdateret 0310 2018

