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Bærekraftige prosjekter i Sandnes kommune



Klima- og miljøplan Sandnes 
kommune

• Skal til behandling i kommuneplanutvalget
31.03.2020 og kommunestyret 20.04.2020

• Høring i seks uker

• Planlagt endelig behandling høsten 2020



Slik skal vi jobbe 
for å redusere 

klimagassutslipp 
fra Sandnes 

kommune

• Sandnes kommune skal legge til rette for å redusere 
klimagassutslipp fra egen drift, som planmyndighet 
og byutvikler. 

• Kommunen skal bruke sin makt som innkjøper til å 
dreie innkjøpene i grønn retning og dermed skape 
et marked for grønne og utslippsfrie løsninger. 

• Sandnes kommune skal ha en pådriverrolle og være 
et forbilde for innbyggere, næringsliv og andre 
kommuner i miljøarbeidet.



MÅL:

Mindre avfall til deponi og økt 
gjenvinningsgrad

Slik skal vi nå målet: 

• Kommunen vil jobbe for å sikre 
massebalanse i alle utbyggingsområder. 

• Dersom massebalanse ikke er mulig, skal 
kommunen sikre sortering og gjenvinning 
av overskuddsmasser.

• Kommunen skal stille krav om sortering 
og bruk av gjenbruksmasser i alle 
prosjekter hvor dette er mulig.



Bærekraftig innovasjon, muligheter og 

begrensninger

Treffpunkt Sandnes, 3. mars 2020

Egil Lillebø, Skjæveland Gruppen AS



Skjæveland Gruppen
Innovativ systemleverandør

Skjæveland 

Rør, kummer, overvannsløsninger, 

tanker, utskillere, kanaler og 

trekkekummer

Etablert 1946

2018:

51 ansatte

Omsetning kr 189 mill

Storm Aqua

Overvannssystemer, produkt-

utvikling, FoU, innspill til 

overvannsløsninger, koordinering, 

seminarer, konferanse, opplæring

Etablert 2015

2018:

2,5 årsverk

Omsetning kr 4 mill

Multiblokk

Belegg, drenerende delegg, heller, 

mur, belysning, kantstein, blokker 

og andre elementer

Etablert 1981

2018:

35 ansatte

Omsetning kr 85 mill



Skjæveland Gruppen - industripartner i Klima 2050
Hovedmål for Klima 2050: Redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør 

og flomvann eksponering i det bygde miljø



Skjæveland Gruppens DNA

Hvorfor
o Vi ønsker å være en verdifull ressurs og bidragsyter til å 

løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver

Hvordan
o Vi liker utfordringer, vi ønsker å være med på å forme 

utviklingen og vi skal være i front

o Vi tilbyr trygge arbeidsplasser, interessante oppgaver og 
raushet for de som vil noe

o Vi utvikler produkter og løsninger som er 
fremtidsrettede og kjennetegnet av kvalitet og robusthet

o Vi gir trygghet for våre kunder; de skal alltid føle seg 
velkomne



Vi skal selv etterleve FN’s bærekraftmål



Ny fabrikk – Plankart Foss Eikeland



Arbeidsmål ny fabrikk

• Ny fabrikk skal være den mest miljøvennlige og energieffektive 

fabrikken av sitt slag i Europa

• Den mest automatiserte produksjonslinjen av sitt slag i Nord-

Europa

• Norges mest effektive fabrikk for produksjon av VA-varer

• Produktene som fremstilles i den nye fabrikken skal ha den 

høyeste kvaliteten og brukervennligheten i Nord-Europa



Vi kan hjelpe andre med å etterleve FN’s bærekraftmål



Samspill om innovasjon - funksjon

2017
Qmax Storm
Langgata

2017
Avatius takvannhåndtering
Rådhuset

2017
Permeabel belegningsstein
Havneområdet ved Rådhuset

2017
Permeabel belegningsstein
Nedre Jernbanevei

2015
Infiltrasjonssystem
Vagleskogveien

2014
Qmax Storm
Julie Ege`s gate

2017
Box Culvert
Stangelandsåna

2013
Qmax Storm
Startet utviklingen

2019
Alma regnbed
Eidsvoll gata



Mulighet for betydelig reduksjon av CO2avtrykk 

ved justering av grøfteprofil

Antakelser:

- Ig falsrør DN 600, 46,5 kg CO2/m

- Transport til anlegg (10 km), 0,44 kg CO2/m

- Utførelse (0,9 m overdekking), 30 – 90 kg CO2/m



Tenk stort, start i det små.

Prosjekt

• Pilotprosjekt med Sandnes kommune, DN 600 

fotrør, nytt design. 

Forbedringer for miljø

• 25% vektreduksjon på rør

• 5-15% reduksjon i sementmengde

• Sement med 40-50% lavere CO2 fotavtrykk

• Omfylling med stedlige masser

• Miljømasser i fundament

Forbedring av rutiner

• Utvikling av grunnlag for justert leggestandard

Pilotprosjekt, nytt rør og ny grøfteprofil



Synspunkter
Muligheter

• Lavere CO2 avtrykk og lavere pris, ferdig grøft

Begrensninger

• Produktstandard utenfor eksisterende standard

• I strid med leggeanvisning som setter krav til at 

materialer i omfylling skal tilsvare materialer i 

fundament

Hva kan vi gjøre videre

• Være romslige i innovasjonsprosjekter ift å 

følge krav i eksisterende standarder

• Standarder og anvisninger kan oppdateres som 

et resultat av nye erfaringer 

I samspill kan vi få til en bedre fremtid



Hva skal til for å få til bærekraftig innovasjon?

• Samspill, for ingen kan få til bærekraftig innovasjon alene

• Utvikling av ny teknologi

• Utvikling av nye måter til å implementere teknologi

• Vilje og evne til tettere samarbeid mellom kunde og leverandør

• Bedre prosesser for tilpasning til innkjøpsregler

• Aksept for at innovasjon innebærer risiko

• Forståelse for at innovasjonsprosjekter kan ha en høyere pris

• Forståelse for at innovasjon kan føre til behov for store investeringer

Fra ord til handling




