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• Grunnlagt i 1887

• Omsetning i 2018: 172 milliarder SEK

• 40 000 ansatte globalt

• Medlem av United Nations Global Compact

• Tilstede i det norske markedet siden 1906

• 3800 ansatte i Norge

• Ca 150 prosjekter gående til enhver tid

• Sertifisert i henhold til ISO-14001 og ISO-9001

Kort om Skanska

Vi kombinerer global styrke med lokal markeds-kunnskap 
og har som mål å være ledende innen miljø, sikkerhet og 
etikk
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Kort om Skanska

«Bærekraft er et spørsmål om 
overlevelse»
Anders Danielson
CEO SKANSKA
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• 1,800 ansatte 

• Omsetning 2017: SEK 8 milliarder 

• Foredling av steinmaterialer: 22 millioner tonn/år (28% 
markedsandel), 150 masseuutak

• 8-10 Gjenvinningsterminaler

• Asfalt produksjon: 3.3 million tonn/år (14% markedsandel), 40 asfalt 
fabrikker

• Betong produksjon: ~ 500,000 m3/år (20% markedsandel)

• 3 land – Norge, Finland, Sverige, i utviklingsfase og vekst Norge og 
Finland

• > 300 enheter

• > 4,000 kunder



Vår by – Kommuneplan Oslo 2018, 
byrådets forslag juni 2018-Samfunnsdelen-
strategi for en grønnere by (s.17)

Regional plan for masseforvaltning i 
Akershus, vedtatt okt. 2016

Gjenvinning av masser fra byggevirksomhet er i økende fokus,
gjelder dette både regional og kommunalt?



Vår by – Kommuneplan Oslo 2018, 
byrådets forslag juni 2018-Samfunnsdelen-
strategi for en grønnere by (s.17)

Regional plan for masseforvaltning i 
Akershus, vedtatt okt. 2016

Gjenvinning av masser fra byggevirksomhet er i økende fokus
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Klimagassutslipp i følge Klima- og energistrategi for Oslo, 
2016 3 av 16 satsingsområder

Grønlia gjenvinnings terminal vil i en 5 års periode ha en effekt i reduksjon av 
tonnn/km på totalt: 62 millioner tonn/km transportert på Oslos veg nett, dette 
utgjør igjen en utslippsreduksjon på 7000 tonn co2 (tilsvarer omlag 6500 flyturer 
tur/retur New York) og reduksjon i transport kostnader på 100 mill kr



Oslo citys big climate challenge, compared too othercounty/citys
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Tilpassende løsninger
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Hvorfor etablerer Skanska Industrial Solutions Gjenvinnings terminaler?

• Skanska har en strategi om å være en tilrettelegger for miljøriktig  bygging og samfunnsutvikling, 
dette pågår nå for fullt på  mange områder, også innen gjenvinning som er en del av sirkulær 
økonomien og  utviklingen går meget raskt.

• Dette er en del av kjernevirksomheten til Skanska Industri, Skanska har 8-10 operative anlegg for
gjenvinning av kortreiste overskuddsmasser i og rundt byer og tettsteder i Sverige og Norge

• Anlegget gir samfunnet tilgang på kortreist byggeråstoff, overskuddsmasser leveres lokalt for 
gjenvinning, som i neste  omgang gir tilgang til resirkulerte godkjente  materialer for bruk i nye bygg 
og anlegg. 
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Masseoverskudd –større infra prosjekter



Project overview – SIS Aggregates sentral east - Norway
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Terminal-Oslo Harbour



20XX-XX-XX Intern information − Presentationens titel 15
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INSPIRASJON Grønlia terminal, fase 1 Grønlia terminal, fase 2

lokale steinressurser

grussti, opphold og 

sitte-steiner

fuglebiotoper på 

containertak

Alna Fjordpark 

Fjordbyplanen

Fuglebiotoptak, Laban Dance Centre London 2003 // Steinstrand på Hovedøya. Foto: Elin T. Sørensen © BONO 2018

stedegen vegetasjon

Oslofjordfloraen

TESTBED

vegetasjonsbuffer 

og renseøyer for

Alnas utløp



INSPIRASJON Grønlia terminal, fase 1 Grønlia terminal, fase 2

fargerike containere

og levende info-skilt

lokale steinressurser

grussti og opphold

fuglebiotoper på 

containertak

Alna Fjordpark 

Fjordbyplanen

Nabolag-skilt er laget av Growlab Oslo 2018



13

Terminal-Avtjerna Lorangmyr
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Sammendrag

❑ SINTEF har på oppdrag for Skanska og Åsland Pukkverk AS utarbeidet en utslipps- og kostnadsanalyse 
knyttet til utbygging av E16 Bjørum-Skaret og fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen (FRE16). Rapporten 
viser store potensielle kostnads- og utslippsreduksjoner ved å velge gjenvinning fremfor permanent 
deponering av overskuddsmasser under arbeidet med E16 og FRE16. 

❑ Konklusjon: 
❑ Sparer miljø: Gjenvinningsalternativet sparer miljøet for 22 000-24 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer 

rundt 20 000 flyturer Oslo-New York.

❑ Kutter kostnader: Samfunnsøkonomisk vil dette kunne gi en besparelse på mellom 300-320 millioner kroner.  
Dette er beregnet opp mot det foreslåtte gjennomføringsalternativet fra Statens vegvesen og Bane NOR. 

❑ Med gjenvinningsterminal som løsning til kommende store utbygginger i regionen for de neste 12 årene vil 
utslippsreduksjoner og besparelser kunne tredobles (estimat Skanska/Åsland).



Skanska utviker med Volvo CE för eldrivna  

stora gula maskiner i bergstäkt. 95% länge  

CO2, bättre arbetsmiljö och 25% lägre  

totalkostnad



Hva skal til for å akselerere utviklingen….?
• Det må til et taktskifte med fokus på anskaffelse og tilpassing av regelverk

• Vi må skifte til en regional og sirkulær forretningsmodell om vi skal greie å nå klimamålene.

• Det bør leveres transport plan som en del av konkurransen i større nye infrastruktur anlegg.
Transportplanen viser Co2 utslipp i hele byggefasen, entreprenøren vil dermed begynne i mye større
grad og konkurrere på effektive loggidtikk og transportløsninger.

• Større statelige utbygginger i samme geografi bør koordineres med hverandre på planstadiet, de har
ofte samme utfordringer knyttet til effektiv og optimal logistikk, masseforvaltings områder og
sluttdeponi løsninger kan kombineres/samarbeides om.

• Forenkling av regelverk og prosesser, i dag er det for mange barrierer og alt for lange kommunale
prosesser, med for mange muligheter for innsigelser.

• Større nye infrastruktur anlegg bør få minimums krav til % andel gjenbruksmasser som en del av
byggematerialene i de nye anleggene.….



Takk for oppmerksomheten!


