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The Sustainability Agenda Det norske markedet

Samarbeidspartnere Investorer

Bærekraftig fremtid
11,3 

millioner 
tonn CO2

338 000 
tonn 
CO2
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Skanska Norge – 2017
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−Maskiner
−Transport
−Masser
−Materialer 
−Inngripen i naturen 
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Klimanøytral 2050

Klimautslippene ned mot 
null i 2050

Redusere klimautslipp 
med innovasjoner

Minske klimautslippene med 
kjent teknologi og metoder
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Muligheter

 Massebalanse
 Klimaregnskap
 Logistikk
 Alternative løsninger
 Gjennomføringsmodeller

 Elektrisitet
– Mobile og stasjonære
 Biodrivstoff (HVO)
 Hybride løsninger

 Elektrisitet
 Hydrogen
 Biodrivstoff (HVO)

Løsninger TransportAnleggsmaskiner



• CEEQUAL

• Tverrfaglig kompetanse

• Den beste løsningen

• Massehåndtering

• Materialvalg

• Gjenbruk/ombruk 

• Maskinpark

• Nyeste teknologi

• FoU

• Pilotprosjekter

• Rigg og logistikk

• Avfallshåndtering 

Våre innsatsområder
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Avfallshåndtering – lovkrav 60 %- anleggsregionene leverer i dag opp mot 90 % sorteringMaterialvalg – beviste valg av materialer som f.eks betong, stål – bruk av lavkarbonbetong ( reduserer karbonavtrykket) og resirkulert stål – eks. Storåselva valgte lavkarbonbetong.Massehåndtering – optimalisering og massebalanse – minimerer transportbehovet – reduserer karbonavtrykket. Eks. heve veilinjen, ombruk av masser, lokale deponi og knuseverk. Noen prosjekt har gjennomført klimagassregnskap for å se størrelsen på reduksjonen av klimautslipp Maskinpark – egen maskinpark består av nyere modeller. Målsetning om ikke eldre maskiner enn 6 år. Nyere modeller har et vesentlig lavere miljøavtrykk enn eldre modeller. Fokus på å minimere drivstofforbruk og tomgangskjøring samt etablerte vedlikeholdsrutiner viser nedgang i forbruk og derav utslipp. I noen prosjekter benyttes HVO (biodrivstoff) som reduserer avtrykk. Elektrisk utstyr på vei (Pon har allerede levert enn 25 tonner), Skanska involvert i pilotprosjekt for utvikling av utslippsfri gravemaskin (30 tonn).Gjenbruk/ombruk -  gjenbruk av betong, skilt, forskalinger m.mVannhåndtering – ombruk av vann (eks. resirkulering av tunnelvann) og vern av vannkilderRigg/logistikk – eks. tiltak som minimerer avtrykket, utslippet og ofte kostnadene: isolering av brakker, fossilfri byggtørk, varmegjenvinning, spareinstallasjoner, midlertidig oppvarming, bevegelsesdetektorer, rutiner for å slå av lys, temperaturovervåking, varme og maskiner, økokjøringskurs for våre maskinførere, tilrettelegge for kollektiv transport og samkjøringQEEQUAL – miljøsertifisering for anlegg. Analyser viser at ved bruk av etablerte rutiner i Skanska kan vi oppnå de første nivåene i CEEQUAL
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