BÆREKRAFTRAPPORT

Fokus og tempo
Som leder er to av mine kjepphester fokus og tempo. Jeg er derfor fornøyd med at
vi har lykkes med begge deler i bærekraftarbeidet vårt i 2017.
For det første har vi ikke hatt alvorlige uønskede hendelser. For meg vitner det om
at vi har hatt fokus på å redusere risiko, følge rutiner og jobbe systematisk. For det
andre holder vi plassen vår i tetsjiktet når det gjelder elektrifisering. Det har krevd
både fokus og tempo, men også lagarbeid med aktører utenfor huset, bl.a. Enova.
For det tredje fokuserer vi hver eneste dag på hvordan vi kan utnytte ressursene i
avfallet bedre, samtidig som vi reduserer utslippene våre. Her er det få lettkjøpte
seire, men vi holder fokus og bygger stein på stein.
Å bygge stein på stein gir resultater, også økonomisk. Vi har nå passert 1,7 mrd i
omsetning og er «på pallen» som jeg pleier å si. Vi har også bygget et nytt hoved
kontor der vi har samlet fellesfunksjoner, kundesenter, datterselskapet og lokal
ledelse under ett og samme tak. Bærekraft krever helhetstenkning og samarbeid
og det er det nye kontoret en ypperlig arena for. Når vi i tillegg satser sterkt på
kompetanseutvikling, mangfoldsledelse og lederutvikling fremover, er jeg sikker på
at vi kommer til å skape gode resultater i 2018 også.
Bjørn Hoel
Administrerende direktør
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BÆREKRAFTRAPPORT 2017
Hvem er vi?

Hva gjør vi?

• Familieeid gjenvinningsentrepenør
med historie tilbake til 1889
• Virksomhet i Norge, Sverige,
Danmark, Estland og Polen
• Ca. 2.500 ansatte
• Omsetning i konsern 2017 var
på drøyt 6 mrd SEK
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MILLIONER TONN

EN REISE
GJENNOM
KRETSLØPET
SAMFUNN

BEHANDLING

DEPONI

ENERGIGJENVINNING
BIOLOGISK GJENVINNING

MATERIALGJENVINNING

VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER
RECYCLING

BEHANDLING OG DETOX

NYE VERDIKJEDER

Resirkulere viktige
materialstrømmer

Løse de vanskelige
avfallsutfordringene

Redusere behovet for
utvinning av råvarer
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SMÅNYTT fra 2017
RECYCLE FOR LIFE
Nytt hovedkontor

15. desember åpnet vi vårt nye hovedkontor.
Kontoret er samlokalisert med det eksisterende
anlegget i Lørenskog. Her samles ledelse,
stabsfunksjoner, kundesenter og datterselskaper
under samme tak som den lokale ledelsen.

Handlenettene våre med « Recycle
for Life» skal inspirere oss til å
gjenvinne slik at vi ikke b
 ruker
jordas jomfruelige ressurser
unødvendig. I tillegg reduserer
det plastposebruken og er mye
bedre å bære!

NYe nettsider
Våre nye nettsider skal være bruker
vennlig uansett om du bruker mobil,
nettbrett eller PC. Her finner man
all nødvendig informasjon om RagnSells og hvordan vi håndterer avfall
som ressurs.

KUNDEPORTAL
Vi lever i et samfunn der man ønsker å fikse det meste selv. Derfor har vi
videreutviklet vår kundeportal med mange nyttige funksjoner. Bruken øker
kraftig måned for måned og våre kunder er svært fornøyde med portalen.

GULLMEDALJE
I april ble Erik Sellberg tildelt gullmedalje for «gagnerik gärning
inom svenskt näringsliv». Erik fikk medaljen overrakt av Kronprinsesse Victoria. Medaljen deles årlig ut til syv entreprenører
som har bidratt vesentlig til utvikling innen svensk næringsliv.
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Lover og regler
Vi er glad i sertifiseringer som arbeidsverktøy
i Ragn-Sells. Vi har derfor vært tidlig ute
med alle våre sertifiseringer og i 2016 var vi
det første selskapet i Norge som s ertifiserte
arbeidet vårt med samfunnsansvar. Vi er også
sertifisert på kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
Vi opplever at sertifiseringene støtter oss i
arbeidet med å holde fokus i en s tadig større
organisasjon og bidrar til at vi jobber aktivt
med kontinuerlig forbedring. I p
 raksis løser
vi dette ved at vi har et å rshjul med a ktiviteter
– både sentralt og ute på anleggene våre.
Eksempler på aktiviteter er risikovurderinger,
leverandørvurderinger, samsvarsvurderinger,
miljøaspektanalyser,
kundeundersøkelser,
beredskapsøvelserog internrevisjoner. Alle
aktiviteter d
okumenteresog gjennomgås
systematisk for å sikre læring.

hva skjedde i 2017?
I 2017 gikk vi over til de nye ISO-standardene for miljø og kvalitet. Vi synes fokuset på risiko og muligheter gir
oss et bedre overblikk, hvilket bidrar til bedre prioriteringer og et mer relevant styringssystem. Vi har også jobbet
med å forbedre systemet vårt for oppfølging av leverandører. Her har vi lagt vekt på å tilpasse vurderingene til
de enkelte leverandørkategoriene våre slik at vi får relevant informasjon og kan følge opp videre på spesifikke
områder. Vi har også jobbet med bedre oppfølging av kjemikalier, utviklet et nytt system for kompetansekart
legging og utarbeidet et kurs i Code of Conduct.
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«MÅL DET SOM LAR SEG MÅLE,

OG GJØR RESTEN MÅLBART»
GALILEO GALILEI
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MåL og tiltak
Å sette mål er et viktig virkemiddel i vårt arbeid med kontinuerlig
forbedring. Vi setter oss mål innen miljø, kvalitet, arbeids
miljø
og samfunnsansvar, og reviderer målsettingene våre årlig. I 2017
delte vi målene våre inn i «må og skal» og «kan og vil». Tanken
bak dette er at, i tillegg til å møte lovkrav og minimumskrav, kan vi
som s elskap med våre dyktige ansatte også bidra positivt på andre
måter. I 2017 ble derfor alle anleggene våre utfordret til å finne en
hjertesak som de skulle ha et spesielt fokus på gjennom hele året.
Vi koblet også våre egne målsettinger sammen med FN’s 17
bærekraftmål for å skape en tydelig kobling mellom det vi gjør i det
daglige og samfunnsutviklingen rundt oss.

Hva skjedde i 2017?
I 2017 har alle anleggene våre valgt sin egen hjertesak for første gang. Våre ansatte er engasjert på
en rekke områder, både internt og eksternt. Ved å koble dette engasjementet med målprogrammet
vårt, opplever vi at målarbeidet har fått ny kraft og mening. Hjertesaker skal handle om miljø, k valitet,
arbeidsmiljø eller samfunnsansvar. I tillegg skal de ha en tydelig målsetting og en plan for å nå målet.
Ett eksempel er anlegget vårt på Lørenskog som har valgt integrering gjennom sysselsetting som sin
hjertesak og har hatt flere personer på arbeidstrening gjennom hele året.
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People, planet and profit
Ragn-Sells’ sertifisering på samfunnsansvar har to bærebjelker; interessentvurdering og
vesentlighetsanalyse. Våre viktigste interessenter er kundene våre, de ansatte, eierne
våre og samfunnet rundt oss. I 2017 har vi gjort en grundig vurdering av hvilke krav og
forventninger disse fire interessent-gruppene har til oss. Ut fra en liste på 33 indikatorer
på ansvarlig drift har vi også gjort en vurdering av hvilke indikatorer vi skal prioritere
høyest. Prioriteringen gjøres med utgangspunkt i interessentvurderingen og de risikoer og
muligheter vi står ovenfor som bedrift.

Menneskerettigheter
Organisasjonsstyring

råvarer

Arbeidsforhold og meningsfullt arbeiD

«MANGE SMÅ MENNESKER
SOM PÅ MANGE SMÅ STEDER GJØR MANGE
SMÅ TING, KAN FORANDRE VERDEN»
		AFRIKANSK UTTRYKK
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Miljø

VÅRE VESENTLIGSTE ASPEKTER
Av 33 indikatorer, kom vi i 2017 frem til at
disse er de vesentligste:
Selskapet ivaretar kunders, ansattes og
nærmeste naboers helse og sikkerhet gjennom
å sikre anlegg, teknologier og arbeidsmetoder
– samt være forberedt ved eventuelle dødsfall.
Selskapet er åpent om sitt råvareforbruk og
bestreber seg på å øke bruken av gjenvunnet
materiale og avfall.
Selskapet sørger for utvikling, samsvar med og
kontinuerlig forbedring av retningslinjer for å
sikre at miljøet og økosystemer påvirkes minst
mulig av effekter av transport.

Forretningsetikk
Forbrukerspørsmål
energi
utslipp

Samfunnsengasjement og -utvikling
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Alt henger sammen med alt
En virksomhet som Ragn-Sells skaper store ringvirkninger i samfunnet. Vi tilbyr
arbeidsplasser til et bredt spekter av arbeidstagere, sørger for at ressursene i avfall
blir tatt vare på, vi kjøper varer og tjenester fra underleverandører, betaler b
 ompenger,
skatter og avgifter for selskapet og våre ansatte bidrar i sine lokalsamfunn med skatter
og avgifter. Det blir verdiskaping og velferd av sånt! I tillegg samarbeider vi med andre
aktører innenfor viktige samfunnsområder som miljø, sysselsetting, kultur og idrett.
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SAMARBEID GIR RESULTATER
I 2017 har vi samarbeidet med Hold Norge Rent
om strandrydding og vi har samarbeidet med
Enova og Zero om elektrifisering. Vi har støttet
Hurdal kommune med bærekraftsatsingen deres
og Asplan Viak har hjulpet oss med å utvikle nullutslippsanlegget. Vi har samarbeidet med Fretex
om å tilby arbeidstrening for personer som av
ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet og vi
støtter Ridderennet med frivillig innsats. RagnSells har i en årrekke hatt en samarbeidsavtale
med Norges Idrettsforbund sentralt. I tillegg
sponser vi mange lokale lag og foreninger som de
ute på anleggene våre har et forhold til.

NOEN EKSEMPLER PÅ HVA VÅRE SKATTER OG AVGIFTER KAN OMREGNES TIL:

2705
210
1139

DØGNOPPHOLD
PÅ SYKEHUS
LÆRERE
M 2-FELTS VEI

1025 ELEVPLASSER
GRUNNSKOLE
221 SYKEPLEIERE
1139 KM ASFALTDEKKE
13

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.
Vi i Ragn-Sells synes har en viktig oppgave i å bidra til å ta miljøgifter ut av kretsløpet og sikre at de får en forsvarlig
sluttbehandling. I 2017 sørget vi for at ca 600.000 tonn avfall ble brukt til å erstatte jomfruelige råvarer eller produsere
energi.
Beregningen av klimagassutslipp baserer seg på LCA-metodikk hvilket innebærer at man gjør en systematisk v urdering av
den totale miljøbelastningen, for eksempel av en aktivitet, og i vårt tilfelle hele virksomheten vår. Ragn-Sells håndterer
store mengder dekk, men vi har foreløpig ikke tatt med dette inn i regnskapet da det mangler gode nok indikatorer.
Masser av jord og stein er ikke tatt med klimaregnskapet. All transport unntatt innsamling av dekk er medregnet.
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MATERIALGJENVINNING LØNNER SEG MEST
Figuren under viser både klimautslipp og klimagevinst knyttet til egen drift, transport og disponeringen av de ulike
avfallsfraksjonene. Vi ser at både material- og energigjenvinning gir betydelig klimagevinst, men at det er material
gjenvinning som gir størst klimanytte.

TRANSPORTEN SPISER IKKE OPP KLIMAGEVINSTEN
Vi ser også at 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.

Klimaregnskap
Utslipp og gevinster i CO2-ekvilanter i 2017

553 348

Materielgjennvinning

Energigjenvinning
Deponi

0

71 907

435 200

212 222

Materielgjennvinning

276 936

Energigjenvinning

42

Logistikk

48 574

Egen drift

841

UTSLIPP -- GEVINST =

67 406

NETTOSUM UTSLIPP
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På rett vei
Elektriske biler og maskiner er interessant for Ragn-Sells av flere årsaker. For det første har vi selvfølgelig
satt oss som mål å redusere utslippene våre. For det andre tror vi ikke politikerne vil tillate at vi betjener
bysentrum med fossildrevne kjøretøy fremover. Da må vi ta ansvar for å drive utviklingen fremover slik at vi
kan tilby det både kundene våre og samfunnet rundt oss forventer. Vi ser også både arbeidsmiljømessige og
økonomiske fordeler, spesielt ved bruk av elektriske maskiner som kverner- og sorteringsmaskiner. De støyer
mindre, vibrerer mindre, har mindre avgasser og krever mindre vedlikehold. Vi kommer derfor til å investere
primært i elektriske maskiner fremover.
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Vidar Helgesen (t.v), klima- og
miljøminister og Bjørn Hoel,
administrerende direktør i Ragn-Sells.

HIGHWAY TO EL
I november fikk vi levert vår første
elektriske renovasjonsbil. Vi har døpt
bilen «Highway to EL». Den er levert av
det nederlandske selskapet eMoss og
er bygget på et chassis fra MAN. Bilen
har en toppfart på 85 km/t, en rekke
vidde på ca. 200 km og lades opp på
4,5 timer. Det betyr at den kan gå et
helt skift uten lading, hvilket har vært
et viktig krav for å oppnå lønnsomhet
på bilen.
Ragn-Sells fikk levert sin første
elektriske gravemaskin i 2016 og har
både elektriske kverner og trucker i
drift. I 2018 satser vi videre med fem
nye elektriske sorteringsmaskiner med
batteri og en elektrisk trekkvogn.
17

Plast, plast, plast
og enda mer plast
Plast er et syntetisk materiale som i all hoved
sak produseres av petroleumsbaserte stoffer
som etylen og propylen. Det finnes et stort
antall ulike typer plast, med ulike egenskaper,
fra de svært myke og bøyelige til de harde og
solide. Produkter av plast er derfor også svært
forskjellige, fra éngangsemballasje og bygge
materialer til leketøy, kirurgiske implantater,
møbler og teknisk utstyr. Plast er relativt
enkelt å gjenvinne, men kan være krevende
å sortere fordi ulike plasttyper ikke kan
gjenvinnes sammen. Det er derfor viktig at

både kundene våre og alle oss i de tusen hjem
lærer oss å sortere plast riktig. 
Gjenvunnet
plast brukes i en rekke produkter som f.eks.
bæreposer, kontorstoler, bildeler, plastkanner
og paller.
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PLAST I KRETSLØP

TRANSPORT

INNSAMLING

GJENVINNING

SORTERING

BALLING

LITT OM PLAST
Ifølge SSB oppstår det ca. 286.000 tonn plastavfall i Norge årlig. Dette utgjør ca. 2% av de samlede avfalls
mengdene i Norge. Omtrent 15% av plasten kommer fra husholdningene, resten oppstår i ulike næringer. RagnSells samler inn plast fra en rekke av kundene våre og sørger for at den gjenvinnes i Europa eller Asia, avhengig
av kvalitet og etterspørsel. Fordi energiforbruket ved å utvinne olje er høyt, sparer du litt forenklet sagt to kilo
plast ved å bruke en kilo gjenvunnet plast. Siden plast også har svært lang nedbrytningstid i naturen og er en
vesentlig del av den marine forsøplingen er det viktig å sørge for at plasten samles inn og gjenvinnes.
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«DET ER UTROLIG MYE DRIT
FOLK SPYLER NED I DO»

VI FIKSER MØKKAJOBBEN
Med avansert utstyr, spesialkompetanse og gode rutiner kan selv en møkkajobb utføres raskt og renslig.
Dette er våre VA-avdelinger eksperter på. Oppdragene deres spenner fra tømming av slamavskillere,
oljetanker og fettutskillere, fjerning av stubbloftleire til oppsamling av granulat fra fotballbaner.
– Jobben min er ikke rutinepreget, heldigvis. Jeg må alltid
bruke hodet og finne nye løsninger, forteller Tony-André
Thomassen. Han har lang erfaring med alt fra å spyle
tette rør til henting av olje. I dag har han tatt turen til Os
for å tømme en septiktank. Vi finner mye rart som folk har
spylt ned i do. Da er det bra at vi tar nye utfordringer på
strak arm. Det mange ikke vet, er at vi mer enn gjerne tar
oppdrag hjemme hos privatpersoner.
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– Vi samler opp en del oppdrag som vi tar samtidig.
Dermed blir det ikke dyrt for kunden, sier Tony-André. Vel
fremme i Os dras den lange slangen ut fra bilen. Tony-
André finner septiktanken og starter utsugingen.
– Ved tømming av slike tanker behøver ikke engang
kunden å være hjemme, ettersom tanken som regel er
plassert utenfor huset, sier han.

Ragn-Sells tømmer mange septiktanker i hytteområder.
Både tømming av septiktanker og rengjøring av pumpe
kummer er viktig for å unngå lekkasje eller forstoppelse
i systemet. Når det gjelder p
rivatpersoner, så ligger
vårt hoved
segment innen tømming av septiktanker og
ren

gjøring av pumpekummer, tette rør, tømming av
sandfang i for eksempel borettslag, samt fjerning av

fyrings
oljetanker som ligger nedgravd i hager. Vi har
spyleutstyr til å åpne alt fra små rør til store industrirør.
Også tømming av fettutskillere er de gode på. Fettutskillere
finnes hovedsakelig på restauranter og kafeer og skal etter
krav fra k ommunen tømmes m
 inimum tre ganger i året.

– Først tømmer vi beholderen og sjekker tilstanden.
Deretter fylles den opp med rent vann før vi måler

temperaturen i beholderen over tre døgn. Hvis det blir for
varmt vil ikke fettet skille seg fra vannet, og da kan rørene
gå tett, sier Tony-André. Når Septiktanken er ferdig tømt,
går ferden videre til avfallsmottaket.
Vel fremme på det kommunale mottaket kobles bilen til
mottaket i veggen. Tømmingen går knirkefritt, og er ferdig
på bare noen minutter. Bilen kan ta 10.000 liter med
slam. Nå er det bare å svinge bilen ut på veien igjen, klar
for nye utfordringer.
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MED NULLUTSLIPP SOM VISJON
Vi har tatt mål av oss til at det neste sorteringsanlegget vi bygger skal være et null
utslippsanlegg. Det betyr for det første at vi skal minimere alle nærmiljøulemper
som støv, støy og lukt til et minimum. Vi skal også ha en overvannshåndtering til
passet de lokale forholdene og fremtidens klima. For det andre skal vi bygge selve
anlegget med størst mulig grad av ombruk og bruk av gjenvunnet m
 ateriale. For det
tredje skal vi kompensere for klimautslippene ved materialbruken g jennom lokal
energiproduksjon. I tillegg skal driften av anlegget i størst mulig grad elektrifiseres.

ET FORBILDEPROSJEKT
Siden anlegget trolig blir det første av sitt slag innen næringsbygg, er
prosjektet vårt tatt inn som et forbildeprosjekt i FutureBuilt. FutureBuilt er
et samarbeid mellom Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommune. Målet
med det 10-årige programmet er å få frem 50 forbildeprosjekter som
skal redusere klimagassutslippene med 50% innen områdene transport,
energibruk og materialbruk. I 2017 har vi brukt mye tid på tegne anlegget
slik at vi få alle aktivitetene innomhus samtidig som logistikken fungerer. I
2018 skal vi først utrede materialbruken og energikonseptet nærmere, før
vi starter på detaljprosjekteringen. Konseptutredningene gjennomføres i
samarbeid med Asplan Viak.
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«NATUREN GIR ALLE MENNESKER
MULIGHET TIL Å BLI LYKKELIGE
BARE DE FORSTÅR Å BENYTTE DEN»
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CLA UDIUS CLA UDIA NUS

Strandrydding
Ragn-Sells har samarbeidet med Hold Norge Rent siden det gikk
fra et prosjekt til en egen organisasjon i 2012. Vi tar imot a vfall
fra strandryddere gratis på anleggene våre, vi bidrar med frie
midler, vi sitter i styret og vi bidrar med containere og utstyr på
ulike a rrangementer knyttet til marin forsøpling. Grunnen til at vi
finner dette meningsfullt er at marin forsøpling er en av vår tids
største miljøutfordringer. Hvis vi ikke klarer å snu utviklingen i
tide, setter vi vår kanskje viktigste fremtidige ressurs i fare. Det er
mest sannsynlig fra havet vi må hente næring og mat til en stadig
voksende befolkning.
I påvente av ny teknologi er fremdeles strandrydding den mest
effektive metoden for å fjerne marin forsøpling.
Ragn-Sells tok i mot til sammen 130 tonn avfall fra over 100
aksjoner. Den største ryddeaksjonen var på Haugalandet der
Ragn-Sells med samarbeidspartnere samlet inn over 55 tonn
marint avfall.
Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen
fra åpningen av den første nordiske
Strandryddedagen i mai 2017.

RYDDEREKORD IGJEN!
I 2017 var det en eventyrlig økning i antall frivillige som engasjerte seg i opprydding av marint avfall. I følge Hold
Norge Rent har nesten 50.000 frivillige vært i sving og de har gjennomført over 2.800 ryddeaksjoner. Totalt har Norges
frivillige ryddere fjernet 1.374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264% sammenliknet med
2016. I Norge stammer om lag 45% av funnene fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor, som inkluderer fiskeri,
akvakultur, fritidsfiske og havner, står for rundt 37% av funnene. Rundt 12% kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet
eller industri, og om lag 5% er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg. Dataene er hentet fra Strandrydde
rapporten 2017 som er laget av Hold Norge Rent.
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Ett steg frem med
sensorteknologi!
Utviklingen går lynraskt og det gjelder å henge med og
helst være litt i forkant. I disse dager rulles det ut noen
dingser som vi kan garantere at dere vil se mer av de
neste årene. Vi snakker om beholdersensorer.
Raymond Cats jobber med digitalisering og kunderelaterte
prosjekter i Ragn-Sells og kan i overkant mye om innovasjon,
utvikling og digitalisering.
– Disse ultrasoniske sensorene måler nivå på innhold i
beholdere – om beholderen er full eller ikke. De kan også
måle temperaturendringer og lokasjon.
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– Hvordan skal denne brukes?
– Vi jobber med hvilke funksjoner som trengs. De første
sensorene vi skal begynne å bruke nå, er piloter.
– Har du et eksempel på hvor det vil være hensiktsmessig
å bruke slike sensorer?
– I et hyttefelt vil det for eksempel være lite hensiktsmessig
å kjøre lang vei for å komme til en nesten tom beholder.
På denne måten kan vi spare oss for u
 nødvendig kjøring.
– Fortell mer om selve teknologien!
– I samarbeid med vår leverandør ser vi på teknologi
som ikke er tilgjengelig ennå, for eksempel en type
sonar-teknologi, som leser materialet helt ned til b
 unnen.
Da kan man se hva slags materiale som ligger der, eller
om det er luftlommer i beholderen. Vi ser også på en
teknologi som fanger opp lukt. Dette kan være en fordel
for blant annet restauranter som ikke ønsker sjenerende
lukt for kundene sine. I tillegg ser vi på ny teknologi på
anleggene våre, slik at vi har oversikt over når og hvor det
fylles opp fort, slik at disse kan prioriteres. Vi ønsker å ta
tak i alle disse mulighetene og skape verdi for kundene
våre.

GEVINST FOR ALLE
Ragn-Sells har åpenbart mye spennende på gang, men
fokus akkurat nå er sensoren som leser om en beholder
er full eller ikke.
– Ny teknologi kommer vel alle tilgode?
– Det stemmer. Vi er opptatte av å få en god oversikt over
hva som er miljøet, kundens og vår gevinst. Vi trenger
dokumentasjon, feedback fra testing og erfaring fra

kunder slik at vi finner en god balanse. Kunden skal ikke
oppleve dette som et fordyrende ledd.
– Hvordan er brukervennligheten?
– Kunden har sin egen personlige side der man k ontinuerlig
kan overvåke sin egen beholder og man velger selv hva
man skal bli varslet om. Kunden får tilgang til statistikker,
rapporter og historikk slik at man får utnyttet sensoren på

best mulig måte. Jo mindre man trenger å tenke på sin
egen beholder, jo bedre er det for dem og oss.
Ragn-Sells har vært på ballen en stund og er i dialog med
forskjellige leverandører, som allerede har høstet gode
erfaringer med sensorene i Europa og USA.

ENTRA ER MED
Kundene melder allerede interesse for sensorer og
eiendomsgiganten Entra er en av dem.
– Hvordan har prosessen med Entra vært så langt?
– Vi har fått noen bygg til rådighet for å kjøre dette som
et pilotprosjekt sammen med Entra. De har vært tydelige
på at de ønsker å gjøre dette i samarbeid med oss, slik
at de kan få vært med i en tidlig fase, og være med på
læringskurven. Teknologien er fortsatt relativt ny, så det er
mange ting vi fortsatt må se på, for eksempel nettverks
løsninger og batterikapasitet. Entra er en god partner å ha
med på dette prosjektet, som kjøres ut i disse dager.
– Hvordan tror du vi er om fem år?
– Jeg tror man, i en eller annen form, vil se dette de fleste
steder. Det er veldig spennende, og utviklingen går lyn
raskt. Vi ønsker å være i forkant når det gjelder digitale
initiativ. Kundene vet ikke alltid hva de trenger eller vil
ha, så der må vi i Ragn-Sells lede an – det er vår oppgave,
avslutter Raymond Cats.
27

Vi lever av tilfredse kunder
Vi i Ragn-Sells ønsker at våre kunder skal oppleve oss knirkefrie. Årets kunde
undersøkelse er derfor hyggelig lesning da den er med på å bekrefte vårt ønske om å
sette kunden først. Vi er opptatte av å hele tiden forstå og vite hva som er kundens
forventning. Ved hjelp av våre regelmessige kundetilfredshetsundersøkelser, har vi
alle forutsetninger for å alltid forbedre oss og aldri bli sløve.

TILBAKEMELDINGER FRA KUNDEUNDERSØKELSEN VISER:
-

at
at
at
at
at
at

vi kommer som avtalt, det er viktigere enn prisen
vi som selskap tar et samfunnsansvar
84% av kundene alt i alt er fornøyde eller svært fornøyde med oss som selskap
de er opptatt av hva avfallet blir til
vi driver med teknologiutvikling og innovasjon
vi tar vare på våre ansatte

KUNDENE ER FORNØYDE MED AT:

VI HAR ET FORBEDRINGSPOTENSIALE I Å:

-

-

de får det de har bestilt til riktig tid
sjåføren er hyggelig og hjelpsom
utstyret holder bra standard
de får et profesjonelt svar når de tar kontakt
klager og reklamasjoner blir håndtert raskt
og tilfredsstillende
- vi håndterer avfallet miljømessig riktig

Net promotor score

2017: 58,3
2013: 37,5
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gi beskjed ved forsinkelser
merke containere og beholdere riktig
være enda mer effektive i våre analyser
gjøre oss kjent med kundens reelle behov
ta kontakt med kundene våre og selv være
tilgjengelig for kontakt

SERIØSE

LEVERER PÅ TIDEN

KUNDESERVICE

TOTALLEVERANDØR

SAMFUNNSANSVAR
KOMPETANSE
UTSTYR MED GOD STANDARD

MILJØPROFIL

HYGGELIGE

HJELPSOMME
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Innovasjon og utvikling
Norge er et langstrakt land med en relativt liten befolkning.
Dette gjør at vi har relativt små avfallsmengder og lange
transportavstander, hvilket begrenser grunnlaget for
investeringer i store sentralsorteringsanlegg. Vi ser derfor
nå på på teknologiske løsninger som er lønnsomme også
på mindre anlegg, som det jo tross alt er flest av i Norge.
Slik kan vi redusere det samlede transportbehovet og holde
ressursene i lokale kretsløp i større grad enn tidligere.
I 2016 startet vi derfor opp et pilotanlegg der vi tester ut
ulik sorteringsteknologi som sorterer blandet avfall til rene
fraksjoner. Erfaringene så langt viser at vi får ut mer avfall
som kan materialgjenvinnes samtidig som vi produserer et
kvalitetsbrensel med høyere verdi enn tidligere. Dette åpner
dører for andre nedstrømsløninger enn våre tradisjonelle
kunder.
Vi forventer å være ferdige med testingen i løpet av 2018
og at vi da har utviklet en løsning som gir mindre transport,
mer materialgjenvinning og høyere energiutnyttelse. Det
tjener både kundene våre, miljøet og vi på.

FAKTA 2017
Prosjektleder: Burkhard Rüther
Investeringer hittil: 12 MNOK
Kapasitet: 30.000 tonn, 10 tonn/time
Bemanning: 5 pers x 2 skift
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«FOR Å FINNE OPP TING,
TRENGER DU GOD FANTASI
OG EN SØPPELHAUG»
THOMA S E DIS ON
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Det store mangfoldet
Solen skinner inn i de store vinduene hos Ragn-Sells på Lørenskog. Det er full aktivitet på mottaket utenfor.
Inne i det splitter nye bygget befinner det seg omlag 90 ansatte. Noen i arbeidsklær og hjelm, andre i dress.
Det er tydelig at mangfoldet er stort og det er ingen tvil om at alle jobber mot det samme målet. Bente,
Susanne og Pierre har i alle fall to ting til felles: Alle jobber i Ragn-Sells og alle kommer fra en annen bransje.

BRATT SOM UNNARENNET
Bente Åsen Sørum begynte hos Rags-Sells i 2013 og sier
selv at gjenvinngsbransjen var noe helt annet enn det hun
trodde.
– Jeg kommer fra mediebransjen og har drevet med
salg hele livet, så det var litt av en opplevelse å gå til
gjenvinningsbransjen.

at det skulle være så annerledes. Jeg visste at man s amlet
inn avfall og at det ble sortert og gjort noe med, men
hva som ble gjort, hadde jeg ikke noe særlig kontroll
over. Læringskurven har vært like bratt som unnarennet i
Holmenkollen. Minst.

– Hva var det som trigget deg med Ragn-Sells?
– Det var forandringen som trigget meg. Men ikke ante jeg

– Fortell oss litt om din reise vært, Pierre?
– Min reise startet da jeg var 16 år, i hotell- og restaurant

NOK VAR NOK
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bransjen. Jeg har jobbet på forskjellige hoteller i 35 år.
Etter så mange helger, påske og jul med jobbing, visste
jeg at nok var nok. Jeg måtte få et sosialt liv igjen og få
hverdagen tilbake.
– Hvordan ble du kjent med Ragn-Sells?
– Jeg har blant annet brukt Ragn-Sells sine miljøstasjoner
på alle hotellene jeg har jobbet for. Jeg visste at RagnSells gjorde jobben.
– Hvordan fant du ut at det var her du skulle jobbe?
– For tre år siden så jeg en annonse der Ragn-Sells søkte
etter driftsledere til gjenvinningsstasjoner. Jeg søkte selv
om jeg visste at jeg kanskje ikke hadde riktig kompetanse.
Jeg ble kalt inn til intervju og fikk jobben to dager senere.

KOMPETANSE
Susanne Schumann jobber i dag som HR-direktør i RagnSells, men jobbet tidligere i olje- og gassbransjen.
– Hva er det viktigste du har tatt med deg fra bransjen du
kommer fra?
– Jeg kommer fra et rent akademisk miljø som var veldig
kompetansebasert. Det er vel dette fokuset jeg har tatt
med meg hit. Kompetanse og kompetanseheving kan føre
til at man utvikler seg selv og kan gjøre nye ting – som
igjen gjør noe med trivselen.
Et viktig mål for Susanne er at alle i Ragn-Sells skal våkne
om morgenen og ha lyst til å dra på jobb.
– Dette hovedkontoret er et godt eksempel på at alle
kan samles og fungere sammen. Vi er godt over 100
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mennesker til sammen – inne og ute. Her har vi
selgere, 

administrasjon og ledelse, kundesenter, noen
datterselskaper, ansatte som jobber i produksjon og sjåfører.
Det er dette mangfoldet som gjør Ragn-Sells så spennende.
I tillegg har vi satt oss som mål at vi til enhver tid skal ha
10 personer på tiltak. I fjor hadde vi 16 personer fordelt
gjennom hele året. Det er også en måte å gi tilbake til
samfunnet, og disse menneskene er blant våre mest lojale
medarbeidere, forteller Susanne.

GOD DYNAMIKK
Bente, Susanne og Pierre er enige om at det er en god
dynamikk i Ragn-Sells, der de ansatte er opptatte av å
dele kompetanse og faglige erfaringer.
– På hvilken måte er Ragn-Sells er en kompetansebedrift?
– Det er faktisk 23 ansatte som skal ta fagbrev innen
gjenvinning om noen måneder. Det er utrolig viktig at vi
har ansatte med kompetanse, noe Ragn-Sells legger opp
til at man skal få. Jeg får hele tiden spørsmål om hvor
ting havner eller hva avfallet blir til. Folk er ekstremt
opptatte av det. Derfor er det også kjempeviktig at vi har
kunnskapen og kompetansen. Kundene skal ikke trenge å
lure. Vi har svaret, sier Pierre.

KUNDEN I FOKUS
– Hva er det viktigste du har tatt med deg fra bransjen du
kommer fra, Pierre?
– Det må hovedsakelig være god service og faste rutiner.
Jeg treffer kundene hver eneste dag, så mitt fokus er å
være serviceinnstilt og samtidig smitte dette over på mine
ansatte. Det er på en måte ikke så store forskjeller på
hotell- og restaurantbransjen og ressursbransjen, som jeg
velger å kalle det, sier Pierre og smiler.
– Hvordan reagerte folk da du fortalte at du skulle bytte
bransje, Bente?
– Folk tullet litt og kalte meg for søppel-Bente. I dag er det
stor interesse rundt vår bransje og mange er nysgjerrige
på hva jeg driver med. Resirkulering og gjenbruk er rett og
slett mye lengre frem i panna på folk i 2018.
– Jeg tror det også kan handle om yrkesstolthet, skyter
Pierre inn. Det var kanskje ikke så mye av det tidligere. Nå
derimot, vet vi at vi gjør noe viktig. Om du kjører hjullaster
eller er selger, så vet du at du har betydning for andre og
for samfunnet.

«DET ER MANGFOLDET SOM
VIRKELIG SKAPER TRIVSEL»
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«EN ARBEIDSPLASS MED

STOR TAKHØYDE

OG GODT

MILJØ»

– Hva gjør at Ragn-Sells er en god arbeidsplass, Pierre?
– Først og fremst så er Ragn-Sells en inkluderende arbeids
plass med gode rutiner. I tillegg skjer det alltid noe nytt og
ting er i utvikling.
Bente nikker og er enig.
– Det er mye å lære hele tiden. Ragn-Sells en arbeidsplass
med stor takhøyde og godt miljø. Det er også utrolig fint å
føle at jobben man gjør er samfunnsnyttig.
– Hva sa folk da du skulle bytte bransje, Susanne?
– Det jeg ikke visste på det tidspunktet var at det var flere fra
olje- og gassbransjen som byttet til gjenvinningsbransjen.
Det var med en gang litt overraskende, men det er klart at
gjenvinningsbransjen har mange spennende år foran seg

og bransjen og kompetansen er viktigere enn noen gang.
Blant venner og familie var reaksjonen størst. Folk flest
tenker vel på penger og fortjeneste når man snakker om
olje. Når jeg forteller at jeg jobber i gjenvinningsbransjen,
er samtalen i gang og folk er veldig nysgjerrige.
– Hva gjør at Ragn-Sells er en god arbeidsplass, Susanne?
– Det er kollegaene mine. Jeg har jo spennende
arbeidsoppgaver i et spennende fagområde, men det er
mangfoldet som virkelig skaper trivsel for min del.
Man har kommet langt når mangfoldet fungerer og alle
føler at man kan bety en forskjell. Ragn-Sells er et godt
eksempel på dette.
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Samlastingsprosjektet #Älskadestad
#älskadestad er et unikt samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring, Vasakronan og Stockholm by.
Målet er å redusere antallet transporter i sentrum. Dette gjøres ved at man samordner Bring
sine vareleleveringer med Ragn-Sells sin avfallsinnsamling på en og samme rute. Transportene
samordnes fra en felles sentral på en av Vasakronans eiendommer i sentrum. Rutene kjøres
med spesialtilpassede elektriske kjøretøy. En studie utført i 2017 viste at samlastingen
erstatter opptil elleve tradisjonelle kjøretøy med ett elektrisk og at CO2-utslippene reduseres
med rundt 70%. Du kan lese med på www.älskadestad.se
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MATAVFALL til biogass i boks!
De siste tre årene har vi satset hardt på å utvikle nye løsninger for e mballert
matavfall. Nedbryting av matavfall har potensielt stor klimapåvirkning,
samtidig som energiinnholdet i matavfall er stort. Å omdanne matavfall til
biogass som igjen kan erstatte fossilt drivstoff gir derfor stor klimagevinst og
er en prioritert løsning for mange av våre kunder. Samtidig er det krevende
for mange av kundene våre å avemballere matavfallet selv og sikre god
sortering ute i butikk, på restauranter etc.
Satsingen vår har derfor rettet seg mot en forbehandlingsløsning som kan
avemballere matavfallet og fjerne forurensninger samtidig som vi g jenvinner
emballasjen. Det har vi nå lykkes med og vårt datterselskap NC Miljø i
Danmark produserer over 130.000 tonn biogassubstrat årlig. Både metall og
glass gjenvinnes og nå jobber vi med å produsere bæreposer av plasten som
sorteres ut. Vi forventer at denne produksjonen er i gang i løpet av 2018.
Selve biomassen leveres som substrat til biogassproduksjonen. Etter at bio
gassen er tatt ut brukes råtneresten som jordforbedringsmiddel. Her stilles
det også store krav til renhet, bl.a. maksimalt innhold av plast for å hindre
spredning av mikroplast. Vårt biogassubstrat overholder også disse kravene.
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ALLE MELKEPRODUKTER
MAT I PLASTEMBALLASJE

FRUKT

JA

MAT PÅ BOKSER

FISK

TAKK
MAT I GLASSEMBALLASJE

KJØTT

DYREFÔR

GRØNT
BLOMSTER

PLASTPOSER

PLAST
TIL GJENVINNING

METALLER
TIL GJENVINNING

RESTAVFALL
TIL FORBRENNING

GLASS
TIL GJENVINNING

BIOMASSE

BIOGASS
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ANSVARLIGHET
VI HAR EN ANSVARLIG HOLDNING TIL ALT. TIL VÅRE ARBEIDSOPPGAVER, VÅRE
KOLLEGAER, VÅRE KLIENTER, 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.

WWW.RAGNSELLS.NO

