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BÆREKRAFT

Fokus på bærekraft og sirkulær økonomi
Vi går inn i en ny tid, en tid der det å ta vare på jordas ressurser vil bety mer og mer. Det er allerede blitt
knapphet på visse råvarer, vi kan gjøre mye ved å materialgjenvinne det som allerede er tatt ut av jomfruelige
ressurser.
For at vi skal kunne materialgjenvinne på en god måte, må vi vite hva de forskjellige produktene inneholder,
og det må være krav til hva materialene kan inneholde. Vårt fokus fremover vil ved siden av daglig drift være
å etterlyse gode standarder, regler og insentiver som vil fremme gjenbruk, ombruk og materialgjenvinning. Det
å endre avfalls- og produktlovgivingen er derfor en nøkkel for å etablere en sirkulær økonomi. Blant annet må
vi fjerne ordet avfall og i stedet etablere terminologien sekundære råvarer.
En annen nøkkel til å etablere en sirkulær økonomi, er å gjøre det mer lønnsomt å fremstille produkter og varer
av sekundære råvarer enn av primærråvarer, såkalte jomfruelige ressurser. I tillegg bør varer fremstilt av
sekundærråvarer være foretrukne ved private, så vel som offentlige innkjøp. Eksempler på innkjøp som kan
skape store ringvirkninger for norsk industri er bygge- og anleggsvirksomhet.
Sommeren 2018 brant det på vårt anlegg på Hamar. Heldigvis var det kun materielle skader, brannen ble
raskt håndtert slik at skadeomfanget ble redusert. Utover dette har vi ikke hatt alvorlige uønskede hendelser.
Vi har hatt fokus på å redusere risiko, følge rutiner og jobbe systematisk.
Vi har nå passert 1,6 milliarder i omsetning og er «på pallen» i vår bransje som jeg pleier å si. Bærekraft krever
helhetstenkning og samarbeid, det er en av grunnene til at vi har meldt oss inn i Avfall Norge og er blitt en
partner med Næring for klima i Oslo Kommune. Andre tiltak og prosjekter vi gjennomfører kan det leses mer
om i denne bærekraftrapporten.
Jeg har troen på at om produsenter, myndigheter og vår bransje søker sammen og samarbeider, så vil vi få til
store ting for å ta vare på jordas ressurser fra nå og inn i fremtiden.

Bjørn Hoel
Administrerende direktør
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SMÅNYTT FRA 2018
Chatbot AI-teknologi
Vår nye chatbot skal hjelpe våre kunder døgnet rundt
fordi kundene våre i større grad ønsker å finne svar
på spørsmål selv. Chatboten skal kunne svare på
spørsmål når det måtte passe våre kunder. Test på
nettsidene våre da vel!

Årets medlem - HOLD NORGE RENT
Ragn-Sells og Hold Norge Rent har samarbeidet om
å bekjempe marin forsøpling i mange år. Under Hold
Norge Rent sitt høstmøte i 2018 mottok vi prisen
som årets medlem. Dette er en sak vi virkelig brenner
for, og vi setter stor pris på denne utmerkelsen.

Ragn-Sells Havbruk
For å styrke vår virksomhet langs kysten og se til at
avfall som oppstår i forbindelse med havbruk blir
riktig håndtert, har vi opprettet et eget selskap som
skal jobbe med sirkulære løsninger for havbruket.
Selskapet heter Ragn-Sells Havbruk og har tilholdssted i Bergen.

Næring for klima
Samspill mellom næringsliv og kommunen er avgjørende
for å gjøre Oslo til en konkurransekraftig by med lavere
klimagassutslipp. Ragn-Sells har signert partneravtale
med Næring for klima. Vi ønsker å være med på å bidra
til at Oslo når sine klimamål gjennom konkrete klimatiltak.
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Hvem er vi?
RAGN-SELLS NORGE

RAGN-SELLS KONSERNET

Ble etablert i Oslo, 1989. Vi er i dag mer enn 400
kollegaer på laget, i et selskap som er i kontinuerlig
utvikling. I 2018 omsatte vi for 1,6 milliarder NOK.
Over 20 avdelinger er vi blitt, og sammen gjør vi en
innsats for miljøet. I Ragn-Sells tar vi alt av avfall
på alvor og selskapet er i dag totalleverandør av
tjenester knyttet til håndtering av restprodukter og
avfall.

Har sin opprinnelse i Sverige og er en familieeid gjenvinningsentreprenør med historie tilbake til 1881.
Virksomheten har sete i Sverige, Norge, Danmark
og Estland. Til sammen er vi cirka 2300 ansatte med
en omsetning i 2018 på 6,2 milliarder SEK.

VÅR VISJON
Ragn-Sells skal være et levende bevis på at omtanke for miljøet lønner seg – på alle måter

VÅRE VERDIER
Enkelhet, Ansvarlighet, Helhetssyn, Handlekraft

HVA GJØR VI?

EN REISE
GJENNOM
KRETSLØPET
BEHANDLING

SAMFUNN

DEPONI
ENERGIGJENVINNING

BIOLOGISK GJENVINNING
MATERIALGJENVINNING
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VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER
RECYCLING

Resirkulere viktige materialstrømmer

NYE VERDIKJEDER

BEHANDLING OG DETOX

Løse de vanskelige avfallsutfordringene

Utnytte sekundære råvarer og redusere utvinning av jomfruelige råvarer

ET UTVALG AV VÅRE BEHANDLINGSPROSESSER I KONSERNET:
•

Kryobehandling (ReUseOil)

•

Dekkgjenvinning

•

Metall- og elektronikkgjenvinning

•

Aske- og slaggbehandling

•

Optisk sortering

•

Papirgjenvinning

•

Bilgjenvinning

•

Pressing

•

Mekanisk- og biologisk behandling

•

Kverning

•

Vask av forurenset masse
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ansvarlighet
I Ragn-Sells skal vi kunne se oss i speilet og være sikre på at vi hver dag gjør vårt ytterste for
å etterleve de krav som lovverket og standardene våre setter.
For oss er våre sertifiseringer noe mer enn et
fint diplom på veggen. De er arbeidsverktøy og
basis i arbeidet vårt med kontinuerlig forbedring
for økt effektivitet og kundetilfredshet, som igjen
hjelper oss å sikre en bærekraftig virksomhet.
Gjennom arbeidet med standardene setter vi fokus
og retning for utviklingen av våre prosesser og vår
organisasjon.

HVA ER FOKUSET VÅRT?

Vi opplever at sertifiseringene støtter oss i arbeidet
med å holde fokus i en stadig større organisasjon,
og bidrar til at vi jobber aktivt med kontinuerlig
forbedring. I praksis løser vi dette ved at vi har et årshjul med aktiviteter, både sentralt og ute på anleggene
våre. Eksempler på aktiviteter er risikovurderinger,
leverandørvurderinger, samsvarsvurderinger, miljøaspektanalyser, kundeundersøkelser, beredskapsøvelser og internrevisjoner. Alle aktiviteter dokumenteres og gjennomgås systematisk for å sikre læring.

Vi jobber med kontinuerlig forbedring hver dag, med
fokus på å sikre en forbedret systematisk tilnærming
til samsvar opp mot lovkrav og standardene. I en
bransje hvor det har vært mange branner, er brannforbyggende arbeid en av våre høyeste prioriteringer.

VÅRE SERTIFISERINGER
• ISO-9001:2015
• ISO-14001:2015
• OSHAS-18001:2007
• SAMFUNNSANSVAR - CSR Performance Ladder, Nivå 3

VÅRE KVALIFISERINGSORDNINGER
• UTILITIES NCE – Energibransjen i Norden
• TRANSQ – Transportbransjen i Norden
• ACHILLES JQS – Den norske og danske olje- og gassektoren
• STARTBANK – Leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge
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«VERDEN ER SOM ET SPEIL - DEN KASTER

VÅRT EGET BILDE TILBAKE TIL OSS»

			W I L L I A M

MA K E PE A CE T HA CK E RAY
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Våre medarbeidere
Ragn-Sells ønsker å tilby trygge arbeisplasser
hvor alle medarbeidere trives, presterer og
utvikler seg. Vi skal opptre som en ryddig og
profesjonell arbeidsgiver, som legger til rette
for et godt og inkluderende

arbeidsmiljø.
I Norge er det fremdeles et kjønnsdelt arbeidsmarked og forskning viser at økt mangfold gir økt
avkastning. Ragn-Sells har i dag en kvinneandel på
20% og jobber nå systematisk mot å øke denne til
30% innen 2025.

ARBEIDSMILJØ
Det er ute i organisasjonen alt skjer: Vår kultur
bygges, samholdet styrkes og våre verdier leves.
Et godt og sterkt arbeidsmiljø gir oss et tydelig
konkurransefortrinn. Våre kollegaer deler sin kunnskap og erfaring, og yter sitt beste – dag etter dag.
Vi har en sunn aldersfordeling i selskapet som gjør
oss trygge på at vi beholder og utvikler kompetanse
som er viktig for oss og samfunnet.
I Ragn-Sells har vi mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en variert arbeidshverdag med
personlige og faglige utfordringer. Det er høyt tempo
og det er viktig å ha det gøy på jobben.

ALDERSFORDELING
35,0
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15,0
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5,0
0,0
%
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UNDER 30

MELLOM 30-40

MELLOM 40-50

MELLOM 50-60

OVER 60

INTEGRERING OG MANGFOLD

VI UTVIKLER OSS

Vi har en lang tradisjon for å sysselsette. Vi samarbeider med forskjellige organisasjoner, blant annet
NAV og Fretex, for å kunne tilby arbeidstrening
og kvalifisering på alle våre avdelinger. Dette gir
oss et unikt mangfold og er en berikelse for alle.
Mange jobbsøkere har fått fast ansettelse hos oss,
eller i andre bedrifter etter en praksisperiode i
Ragn-Sells. Dette er vi stolte av! Vi er godt fornøyd
med status for 2018 og kan vise til en rekke vellykkede eksempler på hvordan god oppfølging og
integrering bidrar til å trygge medarbeidere og kandidater. De neste årene tar vi sikte på å øke antall
faglærte, lærlinger og arbeidspraksiskandidater.
Vårt mål er å bidra til å utvikle kvalifisert arbeidskraft, uansett om en lærlings- eller arbeidspraksisplass fører til fast ansettelse hos oss eller utenfor
Ragn-Sells.

Hvert år gjennomfører vi en Medarbeidertilfredshetsundersøkelse i hele konsernet. Dette skjer i form
av et omfattende spørreskjema, som gir oss god
innsikt i hvordan vi prioriterer vårt arbeid for å
være en ryddig, profesjonell og attraktiv arbeidsgiver. Svarene som kommer inn, gir oss gode innspill
for å kunne identifisere utviklingsområder og lage
tiltaksplaner i felleskap. Sammen skal vi sikre at
Ragn-Sells utvikler seg som godt selskap å jobbe i.
I Norge deltar hvert år mellom 85-95% av våre
ansatte i undersøkelsen, og det er et fantastisk
tegn på engasjement og takhøyde for å gi tilbakemeldinger.

GODE RESULTATER FRA I FJOR
•
•
•

Våre ansatte vil med glede anbefale
Ragn-Sells produkter og tjenester
Vi vil med glede anbefale Ragn-Sells
som arbeidsgiver
Ragn-Sells har stor fokus på HMS
og alt er på plass for å forhindre
ulykker på arbeidsplassen

FORBEDRINGSPOTENSIAL
•
•

Vi kan bli enda mer innovative
Vi kan samarbeide enda bedre på
tvers av organisasjonen

9

Organisasjonsstyring

råvarer

Arbeidsforhold og meningsfullt arbeiD

PEOPLE, PLANET AND PROFIT
Ragn-Sells’ sertifisering på samfunnsansvar har to bærebjelker; interessentvurdering og vesentlighetsanalyse. Våre viktigste interessenter er kundene, ansatte, eierne og samfunnet rundt oss. Vi gjør
kontinuerlig vurderinger av hvilke krav og forventninger disse fire interessentgruppene har til oss.
Ut fra en liste med indikatorer på ansvarlig drift har vi også gjort en vurdering av hvilke vi skal prioritere som våre vesentligste aspekter. Prioritering er gjort med utgangspunkt i interessentvurderingen
og de risikoer og muligheter vi står ovenfor som bedrift.

HVA ER CSR PERFORMANCE LADDER?
En sertifiserbar standard knyttet til samfunnsansvar som dekker følgende tema:
• Organisasjonsstyring
• Arbeidsforhold og menneskerettigheter
• Miljø, råvarer, energi og utslipp
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• Forretningsetikk og forbrukerspørsmål
• Samfunnsengasjement og utvikling

MENNESKERETTIGHETER
Forretningsetikk
Miljø

Forbrukerspørsmål
energi
utslipp

Samfunnsengasjement

Utvikling

«MANGE SMÅ MENNESKER
SOM PÅ MANGE SMÅ STEDER GJØR MANGE
SMÅ TING, KAN FORANDRE VERDEN»
		AFRIKANSK UTTRYKK
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Sirkulær økonomi – slik fungerer det
I hundrevis av år har mennesker levd i et lineært samfunn. Vi har tatt opp råvarer fra jorden,
laget produkter og kastet produktene når vi ikke lenger har hatt brukt for dem. Jorden vil ha
mindre å gi fremover. Jakten på råvarer vil koste oss mer og mer. Hvis vi ikke omstiller oss,
risikerer vi at det vil bli vanskelig å leve på jorden i fremtiden.

VEIEN MOT EN SIRKULÆR ØKONOMI

3. For at økonomien skal bli sirkulær, må vi kunne

Det vil ikke eksistere avfall i en sirkulær økonomi.
Det som er igjen i en del av kretsløpet, er nødvendig
i neste del. Vi som lever i den sirkulære økonomien
er brukere, ikke forbrukere. I stedet for å eie, konsumere og kaste ting, er vi en del av kretsløpet ved at
vi etterstreber gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning
og deling.

utnytte alle ressursene i et produkt, og sende dem
videre til gjenvinning. Deretter må produktet produseres slik at vi kan plukke ut alle deler og materialer.
Selskapene som gjenvinner, må vite nøyaktig hva
produktet inneholder.
Vi trenger nye standarder og tydeligere produsentansvar. Produkter som fungerer i en sirkulær økonomi
skal være det som foretrekkes i markedet. Produsentansvar blir avgjørende.

UTFORDRINGER PÅ VEIEN MOT EN
SIRKULÆR ØKONOMI

1. Samfunnet har investert mye i den lineære økonomien, det gjør endring vanskelig. For å kunne
endre, må vi sikre tilgjengeligheten av viktige råvarer.
Ny teknologi og digitalisering krever store mengder
råvarer som for eksempel kobolt og andre sjeldne
jordmetaller.
Vi trenger lovgivning, retningslinjer og internasjonale
avtaler som sikrer at de mest kritiske råvarene gjenvinnes.

2. I dag er det billigere å hente ut nye råvarer enn
å bruke gjenvunnet materialer til produksjon. Dette
skyldes at alle økonomiske insentiver favoriserer drift
av jomfruelige råvarer. Av den grunn er det lav etterspørsel etter gjenvunnet råvare, og det blir ikke prioritert.
Vi trenger nye insentiver, som gjør at den sirkulære
modellen etterspørres, og at det vil være lønnsomt å
spare på jordens ressurser.
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4. Det som ingen etterspør, vil ingen ønske å tilby.
Når alle spør etter produkter som er laget av gjenvunnet materiale, så vil de bli produsert. Da vil det
oppstå sirkulære markeder. Kommuner og myndigheter har et spesielt stort ansvar.
Vi trenger nye produkter som passer bedre inn i en
sirkulær økonomi, særlig i offentlige anskaffelser.

5. Når økonomien blir sirkulær, må bedrifter tjene
penger på andre måter enn å stadig selge nye
produkter til oss. De må finne helt nye samarbeidsformer, på tvers av sektorer og nasjonale grenser.
Bedrifter som tenker nytt tidlig, har gode muligheter
til å bli svært lønnsomme.
Vi trenger nye forretningsmodeller og innovative
bedrifter som er lønnsomme i en sirkulær økonomi.
Best mulig teknologi må belønnes globalt, uten nasjonale hensyn.

BRUKERE

RESSURSGJENVINNING

RENSING

AV MATERIALER FJERNER SKADELIGE
STOFFER SOM SÅ KAN TAS UT AV
KRETSLØPET

DE VERDIFULLE RESSURSENE
SOM BRUKTE PRODUKTER
BESTÅR AV GJENVINNES

BANK

AVFALL FINNES IKKE
SOM I DAG - ALT BLIR
BRUKT OM IGJEN

I RESSURSBANKER KAN VI
LAGRE MATERIALER SOM FOR
TIDEN IKKE KAN BRUKES

BRUKERE LEIER PRODUKTER
I STEDET FOR Å EIE SELV

PRODUSENTER KAN
SELGE PRODUKTER
DIREKTE TIL BRUKERE

DELER FRA BRUKTE
PRODUKTER
GJENBRUKES I
PRODUKSJON AV NYE
BRUKTE PRODUKTER
REPARERES OG SELGES
PÅ NYTT

GJENVUNNEDE
RESSURSER KAN
BENYTTES FOR Å
PRODUSERE NYE
PRODUKTER

UTVINNING AV
JOMFRUELIGE RÅVARER
SOM TÆRER PÅ
JORDENS RESSURSER
MINIMERES

DISTRIBUSJON

ALLE PRODUKTER DESIGNES FOR AT
DELENE SKAL KUNNE OMBRUKES
ELLER MATERIALGJENVINNES
GIFTIGE STOFFER BENYTTES IKKE, SLIK AT
DISSE HOLDES UTENFOR KRETSLØPET

GJENVUNNEDE RESSURSER
BENYTTES TIL NYE
MATERIALER
OG KOMPONENTER

PRODUSENTER

RÅVARELEVERANDØRER

HVORFOR SKAL VI ENDRE OSS?
Hver person i Skandinavia genererer cirka 450 kilo husholdningsavfall hvert år. Det betyr at det kreves 60 tonn
naturressurser hvert år, rett fra jorden, for at hver enkelt skal kunne leve som vi gjør. Bare energien som går til
dette, gjør kampen mot klimaendringer umulig.
La oss heller se hvert råmateriale som noe virkelig verdifullt. Da vil vi sørge for at råvarene er nyttige om og
om igjen. Slik har naturen fungert siden tidenes morgen, men våre stadig økende behov i nyere tid har gjort
at dette har beveget seg i en helt annen retning. Det er på tide å tenke nytt. Vi har en enestående mulighet
til å skape en bærekraftig fremtid. Vi trenger å forandre våre holdninger og vårt regelsett for råvarer, slik at
ressursene vi tar ut av jorda forblir i kretsløpet, i stedet for å bli til avfall. Hvis alle forstår viktigheten av å
bevare jordas ressurser, vil den sirkulære økonomien snart være innenfor vår rekkevidde.
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TRygghet OM VÅRE NEDSTRØMSLØSNINGER
Enkelte fraksjoner lar seg ikke gjenvinne på grunn
av sammensetning eller innhold av farlige stoffer.
Disse blir forsvarlig sluttbehandlet på godkjente
mottaksanlegg hos våre nedstrømskunder.
Vi stiller krav om at våre nedstrømskunder er
opptatt av forsvarlig håndtering og innovasjon. De
fleste har vi samarbeidet med i flere år. Vi gjennomfører befaringer, inspeksjoner og revisjoner på
deres mottaksanlegg med jevne mellomrom. På
denne måten sikrer vi at kravene vi stiller gjennom
kontraktsbetingelser og vår egen Code of Conduct
for leverandører, blir ivaretatt.

OG
PAPP
PAPIR

NOEN AV
VÅRE SIRKULÆRE
LØSNINGER

RKE

Når vi har produsert en bestemt fraksjon, sendes
denne videre til en av våre nedstrømskunder. Dette
kan være en pappfabrikk eller en gipsfabrikk her
i Norge, en papirfabrikk i Tyskland, eller en sponplateprodusent i Danmark. Noen fraksjoner blir også
til nye råvarer i Asia eller andre steder.

GODKJENTE MOTTAKSANLEGG

TREVI

Avfallet vi mottar blir først håndtert på våre
anlegg, før det bearbeides gjennom ulike produksjonsprosesser for videre gjenvinning.

PLA

ST

EPS

VÅTORGANISK

EE-A
VFAL

SER

MAS

L

R
LLE

GIPS

ING

ME
TA

NN

NVI

GJE

BIL
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MATERIALGJENVINNING AV
FLIS TIL SPONPLATER
Ragn-Sells tar i mot trevirke og sorterer dette til
riktig kvalitet og kverner til flis på egne anlegg.

herdet og platen blir så beskjært for å få ønsket
bredde og lengde. Til slutt blir sponplaten slipt for
å få endelige dimensjoner og glatt overflate.

MATERIALGJENVINNING AV STEINULL

Flisen sendes så til våre kunder som kvalitetssikrer
i forhold til sine krav, deretter renses den for urenheter og fremmedlegemer som for eksempel metaller
og plast.

Steinull har egenskaper som har samme høye kvalitet og ytelse, uansett hvor mange ganger det gjenvinnes, derfor er dette et produkt som egner seg
godt til materialgjenvinning.

Flisen sendes så til produksjon der den blir kvernet
ned til riktig størrelse, tørket og sortert inn i ulike
størrelser.

ROCKWOOL og Ragn-Sells har utviklet en prosess
som innebærer at Ragn-Sells samler, sorterer og
frakter brukt/overflødig steinull fra byggeplasser og
prosjekter. Dette returneres tilbake til ROCKWOOL

Materialene blir så kjørt gjennom en blander der
de blir sprayet med lim og blandet for å oppnå en
homogen masse. Massen blir ved hjelp av varme
presset sammen til en plate, for å oppnå riktig form
og tykkelse. Under denne prosessen blir limet

ROCKWOOL returnerer restmaterialet til sine
fabrikker, der blir materialet smeltet og produksjonsprosessen kan starte på nytt.
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Ringvirkninger i samfunnet vårt
En virksomhet som Ragn-Sells skaper store ringvirkninger i samfunnet. Vår visjon er at
«Omtanke for miljøet lønner seg - på alle måter».
•
•
•
•
•
•
•

Vi tilbyr arbeidsplasser til et bredt spekter av arbeidstakere
Vi sørger for at ressursene i avfall blir tatt vare på for å bli gjenvunnet til noe nytt
Vi bidrar til omstilling i samfunnet basert på vårt miljøengasjement
Vi kjøper varer og tjenester fra underleverandører der vi selv ikke opererer
Vi betaler bompenger, skatter og avgifter
Våre ansatte bidrar i sine lokalsamfunn med skatter og avgifter
Vi samarbeider med andre aktører innenfor viktige samfunnsområder som miljø, sysselsetting, kultur og idrett

Dette blir det verdiskapning og ringvirkninger av. Gjennom dette påvirker vi også våre omgivelser på veien mot
et sirkulært samfunn. I løpet av et år bidrar Ragn-Sells med cirka 113 millioner kroner til samfunnet gjennom
skatter, avgifter og andre ringvirkninger.

55
72
16

årsverk i politiet med
snittlønn 510 840 kroner
ÅRSVERK for BARNEHAGEASSISTENTer
med snittLØNN 394.440 kroner

43
53

årsverk for lærere med
snittlønn 644 634 kroner
ÅRSVERK FOR SYKEPLEIERE
MED SNITTLØNN 535.656

I LØPET AV ETT ÅR BIDRAR RAGN-SELLS MED CIRKA
113 MILLIONER TIL SAMFUNNET GJENNOM Skatter,
og avgifter.
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NAturen trenger ikke oss
det er VI som trenger naturen
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MILJØ OG KLIMA
Begrepet sirkulær økonomi bringer med seg ressursperspektivet der vi i lang tid har fokusert
ensidig på klima og utslipp. Ressursperspektivet er viktig når vi vurderer kommende generasjoners rett og mulighet til tilfredsstillende levevilkår.
For å klare dette fremover, er Europa samlet
sett helt avhengige av det vi i Ragn-Sells kaller å
«husholde med ressursene». Den sirkulære økonomien er derfor like mye hjelp til selvhjelp som det
er å «hjelpe miljøet». Naturen trenger ikke oss, det
er vi som trenger naturen.

MATERIALGJENVINNING
LØNNER SEG MEST

Vi har en viktig oppgave i å bidra med å ta miljøgifter ut av kretsløpet og sikre at de får en forsvarlig sluttbehandling. I 2018 sørget vi for at
cirka 475.000 tonn avfall ble brukt til å erstatte
jomfruelige råvarer eller produsere energi.

Figuren under viser både klimautslipp og klimagevinst knyttet til egen drift, transport og behandling av de ulike avfallsfraksjonene. Som man kan se
gir både material- og energigjenvinning betydelig
klimagevinst, men at det er materialgjenvinning som
gir størst effekt i forhold til reduserte utslipp.

Beregningen av klimagassutslipp baserer seg på
LCA-metodikk hvilket innebærer at man gjør en
systematisk vurdering av den totale miljøbelastningen,for eksempel av en aktivitet, og i vårt tilfelle
hele virksomheten vår. Vi håndterer store mengder
dekk, men vi har foreløpig ikke tatt med dette inn
i regnskapet da det mangler gode nok indikatorer.

KLIMAREGNSKAP
Utslipp og gevinster i
CO2-ekvivalenter i 2018

- Masser av jord og stein er ikke tatt med klimaregnskapet. All transport unntatt innsamling av dekk er
medregnet.

TRANSPORTEN SPISER IKKE
OPP KLIMAGEVINSTEN
Transport av avfall gir et relativt lite klimautslipp
selv om avfallet transporteres over lange avstander. Dette på tross av at vi ikke har kalkulert
inn effekten av en stor andel returtransport ut av
Norge. Returtransporten er tilgjengelig fordi det
transporteres langt mer varer inn i Norge enn ut,
og dette benytter vi oss av.

UTSLIPP
Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Deponi
Logistikk
Egen drift
SUM

Gevinst

76 921

-

232 285

458 565

-

287 127

-

519 412

Nettosum utslipp

247
47 678
798
584 209

64 796
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Blant de første i Europa
Hva veier 50 tonn, går på strøm, deler av den er et gjenbruksprodukt og skal frakte avfall i
skytteltrafikk gjennom hovedstaden? Svaret er Ragn-Sells sin nye elektriske trekkvogn.
Denne elektriske lastebilen kjører nå på veiene i
Oslo. Vi har et mål om at alle renovasjons- og lastebiler skal kjøre fossilfritt i fremtiden, og gjennom
konseptet «Highway to EL» investeres det i flere
elektriske kjøretøy. Den første elektriske renovasjonsbilen fikk mye oppmerksomhet da den ble satt
i drift i Oslo sentrum våren 2018, og nå har den
fått selskap av en 44-tonns trekkvogn.
- I første omgang skal trekkvognen benyttes i skytteltrafikk mellom Romerike avfallsforedling (ROAF),
og Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg,
men vi ønsker å se på andre strekninger etter hvert.
På denne strekningen har den en beregnet rekkevidde på 150 kilometer fullastet, og klattlading i
20 minutter ved hver lasting vil sørge for at den er
i drift hele dagen, sier Lars Gravdahl, logistikksjef
i Ragn-Sells.

TIDLIG UTE
Renovasjonsbilen fra 2018 var den første av sitt
slag, og Ragn-Sells er også en av de aller første
gjenvinningsselskapene som tar i bruk en elektrisk
trekkvogn.
- Det er gøy å være tidlig ute og blant de første,
men det viktigste for oss er selve konseptet «Highway to EL». Vi forsøker å spre denne teknologien
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til alle deler av virksomheten vår, og føler det er
spesielt viktig fordi vi er i den bransjen vi er, sier
logistikksjefen.

NY TEKNOLOGI SKAL GJØRE OSS BEDRE
- Et av de viktigste målene med «Highway to EL» at
den nye teknologien skal gjøre oss bedre, ikke bare
mer miljøvennlige. Renovasjonsbilen vår har fungert
veldig bra, men det har vært noen utfordringer når
det gjelder planlagt rekkevidde. Den nye trekkvognen er utstyrt med en superlader med 150 kW
strømforsyning som gir en meget rask ladetid, forklarer han.
Vi har også investert i flere elektriske maskiner til
bruk inne på egne anlegg, noe som har vært en
ubetinget suksesshistorie.
- Med stasjonært utstyr kan du arbeide med strøm
tilkoblet, eller med tilgang til ladestasjon rett i
nærheten. Vi har flere elektriske gravemaskiner og
trucker som har gjort underverker for arbeidsmiljøet,
sier Lars Gravdahl.

BRED POLITISK STØTTE
Implementeringen av EL-kjøretøy og elektriske
maskiner krever mye ekstraarbeid fordi teknologien
fortsatt er ny. De framtidige miljøgevinstene gjør

allikevel risikoen verdt det, mener vår administrerende direktør, Bjørn Hoel.
- Noen må satse og gå foran, og det kan like gjerne
være oss. Det er et viktig signal at vi som samfunnsaktør tar grep for å prøve ut dette. Samtidig
må det selvsagt være økonomisk forsvarlig. En
EL-lastebil er mye dyrere enn en diesel-lastebil,
sier Hoel.
«Highway to EL»-prosjektet får økonomisk støtte fra
Enova, og Ragn-Sells har signert på Oslos klimapakt og er en del av nettverket Næring for klima.
- Det er bred politisk støtte for å gjennomføre
dette prosjektet. Neste fase er at de store lastebilprodusentene kommer med elektriske biler, noe
som gir oss et helt annet service- og støtteapparat
enn vi har i dag. Elbiler sparer miljøet, går stillere,
vibrerer mindre og krever mindre vedlikehold. Dette
er bare starten, avslutter Bjørn Hoel.

FAKTA
Tekniske data:
•
•
•
•
•

Chassis: MAN TGS 6 x 2
Batteripakke: 300 kWh
Estimert forbruk i Norge er 2,5 kWh/km
Gearbox: Allison automatic
Maksvekt: 50 tonn fullastet

Rekkevidde og lading:
•
•
•
•
•
•

Rekkevidde 150 kilometer fullastet
0%-100% lading 2 timer
Terra HP 150 Static DC
Strømforsyning 150 kW
CCS2-ladestolpe, støtter opp til 350 A
Vannkjølt kabel
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Vi gjør farlig avfall ufarlig
Det blir stadig mer farlig avfall rundt oss, og i fjor ble hele 1,5 millioner
tonn levert inn på landsbasis. Hos Ragn-Sells er 75 personer daglig
involvert i arbeidet med å håndtere farlig avfall på en forsvarlig og
miljøvennlig måte.
- Farlig avfall er rett og slett avfall som inneholder stoffer som kan være skadelige
for mennesker, dyr eller miljø på kort eller lang sikt, sier Per Hallerud, leder for
håndtering av farlig avfall i Ragn-Sells.
Konsekvensene ved feilhåndtering kan være alvorlige, og det er viktig at avfallet
sorteres ut fra de tradisjonelle avfallsstrømmene.
- De farlige stoffene må ut, for å unngå spredning til luft, vann og jord. Våre ansatte
har lang erfaring og vet hvordan de ulike typene avfall skal håndteres på best måte.
Amalgamplomber behandles ikke på samme måte som betongkonstruksjoner, sier
han.

FARLIG AVFALL KAN OGSÅ GJENVINNES
Like viktig som erfaring, er evnen til å holde seg oppdatert, mener Hallerud. Det
dukker nemlig opp nye typer farlig avfall hvert eneste år, og forskningen på feltet
går framover.
- Et godt eksempel fra tidligere, er vinduer. På 60- og 70-tallet brukte produsentene PCB for å lage isolerglassruter, helt til det ble forbudt fordi PCB viste
seg å være skadelig. Produsentene gikk over til å bruke klorparafin de neste 1020 årene, før vi fant ut at det faktisk var nesten like ille, sier Hallerud.
I dag gjøres det store teknologiske fremskritt når det gjelder gjenbruk og gjenvinning – også av farlig avfall.
- Det som kan materialgjenvinnes, blir materialgjenvunnet. Blant annet jobbes
det med løsninger for kjøle- og bremsevæske som kan renses og brukes på nytt.
Veldig mye av det farlige avfallet går til forbrenning, og da er det forbrenningsovnenes egenskaper som avgjør hvordan det kan brukes. Blant annet kan det
brukes til å produsere fjernvarme, energi og alternativt brensel. På denne måten
tar vi de farlige stoffene ut av kretsløpet, forklarer han.
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SKREDDERSYR AVFALLSLØSNINGER
Ragn-Sells tar imot farlig avfall fra selskaper i ulike bransjer, blant annet bil,
bygg og verksteder, offshore og kjemisk industri. Hvert selskap har ulike behov
og krav.
- Vi skreddersyr avfallsløsninger etter hver enkelt kundes behov, og kan gi råd når
det gjelder spørsmål rundt oppbevaring, emballasjetyper og deklarering. Vi tar
hånd om alt av innsamling, transport, sortering, viderebehandling og dokumentasjon, sier Hallerud, som avslutter med litt skryt til norske industribedrifter:
- Hele 95% av det farlige avfallet i Norge leveres til godkjente mottak, så det er
ingen tvil om at dette er noe som blir tatt på alvor.

VISSTE DU AT?
…selv små lithium batterier inneholder så store mengder energi at det lett kan forårsake alvorlige eksplosjoner
og branner? Av den grunn skal du aldri kaste dette sammen med andre typer avfall. Alle typer batterier skal
kildesorteres.
…neglelakk, hårspray og mange andre typer skjønnhetsprodukter er klassifisert som farlig avfall?
Denne typen produkter skal aldri kastes i blandet avfall (restavfall).
…på våre nettsider ligger det relevant informasjon om kildesortering av ulike typer farlig avfall?
Finn ut mer på www.ragnsells.no/kildesortering
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Derfor bør du levere den
gamle bilen din til vraking
Nesten alt på en bil blir gjenvunnet og brukt
på nytt. Visste du for eksempel at vinduene
kan få nytt liv som isolasjon?
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ALT JERN OG METALL GJENVINNES
Jernet kan for eksempel bli til spiker, aluminiumet
til nytt aluminium og kobberet til ledninger og
kobbergryter.

Minst 95% av en kassert bil skal gå til gjenvinning,
ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg
til. Det er mest jern og metall, men også en rekke
andre materialer.

– Den utrangerte bilen din kan få nytt liv som alt fra
sykesenger og stoler, til binders, kumlokk og togskinner, sier Stensli.

– Et bilvrak gir rundt 750 kilo jern og metall, som kan
bli til nye ting av jern og metall, sier Rune Stensli,
salgsdirektør i Ragn-Sells.

Det blir stadig mer plast i bilene, og dette resirkuleres. Gummien i dekkene kan bli til gummigranulat
som igjen kan brukes til produksjon av nye produkter.

GAMMEL BILPARK

TRAFIKKSIKKERHET

Et av de viktigste argumentene for å levere gamle
biler til gjenvinning, er hensynet til miljøet. Det var
også bakgrunnen for at vrakpanten ble opprettet i
sin tid. Ordningen med et oppsamlingssystem for
bilvrak startet i 1978, og skulle forhindre at gamle
biler ble hensatt ute i naturen.

Et annet argument for å avhende biler tidligere enn
vi gjør i dag, er trafikksikkerheten.

– I dag er et viktig miljøargument å få ned utslippene på veiene. Hvis du bytter ut en gammel fossilbil med en nyere bil med lavere utslipp, eller går
over til elbil, bidrar du til å få ned miljøutslippene,
i alle fall lokalt, sier Stensli.
Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler i
Norge har blitt halvert fra 2007 til 2018, viser tall fra
Opplysningsrådet for Veitrafikken. Samtidig viser
tall fra SSB at gjennomsnittsalderen for en bil når
den ble levert til vraking er cirka 18 år.

– Hvis du kjører en ny bil, har du 40% større sjanse
for å overleve en bilulykke enn hvis bilen er ti år
gammel, i følge NAF.
Vi har en av Europas eldste bilparker. I følge SSB
har den vært ”stabilt høy” de siste årene, på rundt
10,5 år. Av alle EU-landene er det bare Estland og
Slovakia som er dårligere.
– Det viser at det ikke er nok å slå seg på brystet
med at vi har en høy andel elbiler i Norge. Det er
på tide å få ned snittalderen på bilparken, ved å
gjenvinne de eldste eksemplarene der ute, avslutter
Stensli.

– Rent utslippsmessig har vi fortsatt for gamle biler
i Norge, så av miljøhensyn burde vi byttet dem ut
mye tidligere, forteller han.

VISSTE DU AT...
...mer enn 95% av materialene i bilen gjenbrukes etter at den har blitt vraket?
…at alle farlige materialer og væsker fjernes fra vrakede biler, før de sendes til videre behandling
og gjenvinning?
...biler som vrakes i videre behandling blir kuttet opp i knyttnevestore deler som så gjennomgår en
grundig sorteringsprosess? På denne måten skilles ulike materialer fra hverandre for at de skal kunne
materialgjenvinnes.
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Marin forsøpling - vårt felles ansvar
Ragn-Sells og Hold Norge Rent har samarbeidet om å bekjempe marin forsøpling i
mange år.
Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider
mot forsøpling, foreningens visjon er et Norge uten
avfall på avveie. Strandryddedagen som ble arrangert
for første gang i 2011, er et av Hold Norge Rent sine
viktigste tiltak.

HAR VÆRT MED PÅ STRANDRYDDING
FRA BEGYNNELSEN
- Ragn-Sells har vært med siden vi begynte med
Strandryddedagen, og vi har alltid kunne regne
med hjelp fra dem til både store og små arrangementer. Lenge før hvalen på Sotra og nasjonal
mediedekning, var denne gjengen på plass. De er
med på å gjøre opprydding morsomt og problemfritt. Det har vært uvurderlig for oss å ha en slik
støttespiller på laget, de har en intuitiv forståelse
for at marin forsøpling er et gigantisk miljøproblem,
sier Kine Martinussen, kommunikasjonsansvarlig i
Hold Norge Rent.

Nedbrytningstid i havet:

AVISPAPIR
CIRKA 6 UKER
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EPLESKROTT
CIRKA 2 MÅNEDER

PAPPKARTONG
CIRKA 2 MÅNEDER

FINÉRPLATE
1-3 ÅR

HANDLEPOSE
10 TIL 20 ÅR

ÅRETS MEDLEM I HOLD NORGE RENT
Ragn-Sells mottok i 2018 den ærefulle prisen som
årets medlem i Hold Norge Rent. Det er mange
ildsjeler i Ragn-Sells som har bidratt sterkt når det
gjelder strandrydding. Ragn-Sells er veldig glade
for å få muligheten til å jobbe sammen med så
mange flotte mennesker hos Hold Norge Rent, for
å bekjempe marin forsøpling. Dette er en sak vi
virkelig brenner for.

STRANDRYDDING
I 2018 deltok cirka 90.000 på Strandryddedagen. Plast i havet brytes over
tid ned til mindre og mindre biter, og blir til mikroplast. Store og små plastbiter
ender på denne måten opp i levende organismer. Kanskje er vi 200.000 strandryddere i 2020?

SKUMPLAST
CIRKA 50 ÅR

ALUMINIUMSBOKS
CIRKA 200 ÅR

PLASTFLASKE
CIRKA 450 ÅR

FISKESNØRE
CIRKA 600 ÅR

GLASSFLASKE
BRYTES ALDRI NED
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Nullutslippsanlegg
- vi vil, men slipper ikke til
Avfalls- og gjenvinningsindustrien får stadig skjerpede krav for de tradisjonelle utslippene som
støy, støv, lukt og avrenning via overvann.
Vi i Ragn-Sells har et sterkt ønske om å følge opp disse kravene og realisere vårt første nullutslippsanlegg.
For å få til dette er vi avhengig av lokal-, kommunal- og politisk endringsvilje. Til nå har vi blitt stoppet.
Syndromet «ikke i min bakgård» blir dessverre gjeldende, ikke bare for oss, men også for mange andre som
ønsker å gjøre forbedringer. I dette tilfellet kan det være at man ikke ser helheten ved, eller forstår konseptet
bak et nullutslippsanlegg.

HVA ER ET NULLUTSLIPPSANLEGG?
Det er en hoveddrivkraft at virksomheten, gitt det nye konseptet, ikke skal medføre ulemper og utslipp til
omgivelsene. Tiltak som blant annet elektrifisering av kjøretøy og maskiner skal gjøre transportene til og fra
anlegget og produksjonsprosessene mer miljøvennlig.
Vi har i samarbeid med Asplan Viak gjennomført en konseptutredning for hvordan vi skal møte krav og målsetninger til et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Dette betyr at anlegget skal ha energieffektive løsninger og
oppfylle minimum nær null- eller plussenerginivå. Ombruksløsninger skal prioriteres, det må benyttes byggematerialer med lave klimagassutslipp og helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. Klimagasskravene skal
etterprøves med Statsbyggs klimagassregnskap eller ved bruk av kriteriene i BREEAM NOR.

MÅLSETNING
Målsetningen er at anlegget som skal bygges har minimum 50% redusert klimagassutslipp totalt sammenlignet med et referansebygg/-anlegg, fra transport, energi
og materialbruk gitt den definerte systemgrensen. Det er også en målsetning at lokal,
fornybar energiproduksjon skal balansere forbruk av energi, materialbruk og intern
transport på anlegget for å oppnå såkalt klimanøytralitet.
Skal vi få det til trenger vi vilje til å tenke helhetlig og nytt. For å få fortgang på
den sirkulære økonomien som skal ta vare på jordas ressurser, må noen gå foran.
Vi er klare, hvem blir med?
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for å få FORTGANG på den sirkulære økonomien som
skal ta vare på jordas ressurser må noen gå FORAN
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Sammen om et renere bymiljø
Vi lever i en by som vokser og vi blir stadig
flere. Vi må sammen finne nye måter å ta hånd
om vår by – vår elskede by. Å redusere utslipp
fra kjøretøy og støy som følger med, er noe
vi må løse. Med Elskede By tar vi sammen
første steget mot et renere bymiljø der vi kan
trives og omgås uten støy og forurensing.
Det begynte i Stockholm med Älskade Stad,
og har nå kommet til Oslo med vår Elskede By.

Konkret lanserer vi i 2019 #ELSKEDEBY som er et
unikt samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP.
Vi vet at Oslo Kommune heier på oss. Målet er å redusere antall transporter i sentrum ved å samarbeide
om distribusjon av gods og innsamling av avfall
med nullutslippskjøretøy. Vi har en felles HUB i en
av KLP sine bygninger sentralt i Oslo sentrum. Vårt
samarbeid skal på sikt utvikles som et samlastingskonsept med spesialtilpassede elektriske kjøretøy
som kjører til og fra flere sentralt plasserte hub’er.
Vår målsetning er å redusere CO2 utslipp fra disse
transportene med over 70% innen 2023.

Oslo har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 36% innen 2020, og
redusere utslippene med 95% innen 2030. Dette er
ikke noe Oslo kommune klarer alene, de er avhengige
av å ha med både næringsliv og befolkning på laget.

Mindre utslipp

Mindre støy

Mindre trafikk

Samarbeid

Bedre omgivelser

4
5

2
3

6
SAMARBEIDSPARTNERE:

1
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En knirkefri hverdag gjennom
digitale løsninger
Ragn-Sells jobber for å gjøre hverdagen knirkefri for både oss selv og våre kunder. Kontinuerlig
forbedring og utvikling av digitale løsninger som nettsider, nettbutikk og kundeportal er et
viktig tiltak for å nå dette målet. I 2019 skal vi implementere et nytt forretningssystem som vil
ruste oss ytterligere for digital utvikling i fremtiden.
Flere og flere stiller krav om å ha hele sitt kundeforhold hos ulike leverandører tilgjengelig digitalt.
Det vil i praksis si at du som kunde skal kunne
administrere ditt kundeforhold når det passer deg,
ikke når det passer oss. Både nettbutikken og kundeportalen til Ragn-Sells gjør dette mulig.

STOR ØKNING
Fra 2017 til 2018 hadde vi en god vekst i bruk
av vår kundeportal. Dette er vi veldig fornøyd med,
men det er klart vi har et mål om at alle våre kunder
skal benytte portalen. Vi ser at spesielt virksomheter
innen bygg og anlegg er flittige brukere av kundeportalen. Det passer dem godt å bestille direkte
i portalen via mobil på byggeplasser hvor det er
stor rullering av utstyr, sier Andreas Brønmo, digital
markedsutvikler i Ragn-Sells.
Hovedgrunnene til økningen ligger i et skarpt fokus
hos teamet bak kundeportalen når det gjelder
enkelhet, og hos kundesenteret til Ragn-Sells når
det gjelder å få frem motivasjon hos kundene.
Kundesenteret gir råd og veileder de som måtte ha
spørsmål rundt å komme i gang.
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FLEKSIBILITET OG OVERSIKT
- De største fordelene ved å benytte seg av portalen
er at du kan gjøre bestillinger når du vil, hvor du vil
og rett fra telefonen da den er mobiltilpasset.
Du trenger ikke forholde deg til åpningstider, og
portalen sender ordrene rett inn i vårt forretningssystem. Samtidig får du en oversikt internt over
hvem som har gjort de ulike bestillingene, fortsetter
han.
Alle som er kunde av Ragn-Sells har tilgang til
kundeportalen, dette er inkludert uten ekstra kostnad. I tillegg til bestillinger, får du en enkel oversikt
over fakturaer, avfallsrapporter, sorteringsveiledere
og mye mer.

AI-TEKNOLOGI GJENNOM EN CHATBOT
For å møte kundens krav om tilgjengelighet hele
døgnet og alle dager, har Ragn-Sells skapt en egen
chatbot. Teknologien for virtuelle medarbeidere er i
startfasen, og i stadig utvikling. Denne innovasjonen
ønsker Ragn-Sells å ta del i.
- Vår chatbot heter Ragge, og vi trener ham opp
til å kunne svare på alle spørsmål som kundene
stiller til vårt kundesenter. Ragge blir bedre og bedre
for hver dag, og målet er at kundesenteret skal få

frigjort mer tid til å behandle henvendelser og
salgsfremmende aktiviteter, sier Bente Åsen Sørum,
direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells.
Det er mange fordeler ved AI-teknologi. Selskapet
kan på en veldig enkel måte kartlegge hvilke
spørsmål og behov kundene har, slik at nye initiativ
blir tilrettelagt deretter.

- Selv om vi har kommet et godt stykke på veien
både med kundeportalen og chatboten, er dette
bare begynnelsen. Målet i fremtiden er at du aldri
skal trenge å kontakte vårt kundesenter, det skal
kundeportalen og vår virtuelle medarbeider bidra
sterkt til, avslutter hun.

NETTBUTIKK
Den primære målgruppen til nettbutikken består av privatpersoner og boligselskaper som bestiller nå og da.
Her kan tjenester til fastpris bestilles. For eksempel container og avfallssekker til blandet avfall, og beholder
for EE-avfall. Fastprisen inkluderer alt, uansett vekten på avfallet, inntil utstyrets tillatte maksimalvekt.
Utviklingen når det gjelder omsetning og bruk har vært god. Av alle bestillinger gjort det siste året fra
privatpersoner, ble omtrent halvparten gjort via nettbutikken. Enkelhet og brukervennlighet har vært viktig i all
utvikling av design og funksjonalitet.
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ANSVARLIGHET
VI HAR EN ANSVARLIG HOLDNING TIL ALT. TIL VÅRE ARBEIDSOPPGAVER,
VÅRE KOLLEGAER, VÅRE KUNDER, MILJØET OG KRETSLØPET.

HANDLEKRAFT
MANGE SNAKKER OM MILJØ- OG KLIMAUTFORDRINGENE. VI GJØR NOE MED DEM.

ENKELTHET
VI SKAPER ENKLE LØSNINGER. LØSNINGENE VI SKAPER BÅDE FOR
OSS OG VÅRE KUNDER ER LETT TILGJENGELIG OG ENKLE Å BRUKE.

HELHETSSYN
VI TENKER UTOVER VÅR AVDELING OG JOBB. VI FORSTÅR AT VÅRT ARBEID PÅVIRKER
ANDRE. VI HAR DERFOR EN HELHETLIG TILNÆRMING TIL VÅRT ARBEID.
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