
We transform ships and oil rigs into environmentally friendly 
building products.



KAN VERDENS BESTE 
STÅLINDUSTRI HJELPE 

BYGGINDUSTRIEN MED Å 
BLI MER MILJØVENNLIG? 



VILL







VILL løse de store samfunnsoppdragene



VILL ta vare på



40%VILL løse klimakrisen



I Byggebransjen representerer materialer 23% av av de 
samlede utslippene.

Kun 40% av avfallet blir resirkulert til nye materialer.

23% 40%



Mengden avfall fra byggenæringen vokste fra 1,8 millioner tonn i 2013 
til

3,2 millioner tonn i 2019
Et standard byggeprosjekt genererer 50-60kg avfall/m3 
Riving av bygg i stål og betong genererer 1000-1500kg

avfall/m3

1.8 Mtonn 3.2 Mtonn













Vi oppsirkulerer stål fra skip og oljerigger 
til miljøvennlige byggeprodukter



Skal fungere som et positivt alternativ til beaching
Skal utvikle industriarbeidsplasser i omstillingssamfunnet

Skal lage miljøvennlige byggematerialer til byggeindustrien





SINCE 2009:
7073 - SHIPS BEACHED
430 - DEATHS
354 - INJURIES





2% 
of maritme ship metall (in tons) is decomissioned in «rest of the world»



200.000 
Tonn stål

900 – 1500 skip/år
Norge 5 største

32,4 mill
tonn stål/år

900.000 
Tonn stål (7år)

Nordsjøen Skip

https://shipbreakingplatform.org



Å SKAPE ET ALTERNATIV

Det er flere hundre milliarder i norske dekomkontrakter i Nordsjøen.

Anslag viser at dette kan gi akkumulerte ringvirkninger i størrelsesorden 40 000-400 000 årsverk,             
hvorav 10 000-100 000 av disse kan oppstå direkte i dekommisjoneringsnæringen. 

Kostnadene knyttet til dekommisjonering av olje- og gassinstallasjoner globalt i perioden 2020-2030 vil bli 
omtrent 420 milliarder NOK etter dagens kurs. Nærmere halvparten av behovet ligger i Nordsjøen, der 
prosjekter på britisk sokkel utgjør 80 prosent. 

Anslag er at dette gir ringvirkninger på omtrent 170 000 årsverk bare i perioden 2020-2030 
På lengre sikt kan man forvente at markedet vil vokse med flere hundre prosent og utgjøre flere ti-gangere av det 
norske, og potensielt kunne gi flere millioner årsverk globalt hvert år.

Kilde: Vista Analyse



Oppsirkulere

Gjenvinne

IDEEN
Oppsirkulere maritimt
metal fra skip og platformer 
til byggematerialer uten
klimagassfotavtrykk i 
byggebransjen



Oppsirkulering?









Wikiwand



Så hva gjør vi med dette? Vi måtte forandre 
businessmodellen for dekommisjon.











Og så må vi lage produkter



SuperDock
«The fish hotel»









SuperDock etter seks måneder





Og så må vi lage mye av produkter der det monner





Asplan Viak



Spunt



9% 



1 tonn nytt stål
2,8 tonn of  Co2e

1 tonn “grønt” stål
1,35 tonn Co2e

1 tonn oppsirkulert stål
0,24 tonn Co2e

Resirqel



Kan ikke bygges med konvensjonelt stål



Konvensjonelle volum produkter. Vi kan oppsirkulere alternativer til de mest brukte
stålproduktene i byggebransjen. Vi får alt sertifisert og godkjent. Vi konkurrerer på pris.



Og fremover?











Vi har skapt en ny sirkulær businessmodell



Og vi har hele veien jobbet med hele verdikjeden

DECOM PRODUCTION ENTREPRENUER MARKET RESEARCH ORGANISATION



Så hva ønsker jeg meg?

Vi har blitt ganske flink på bærekraftig forandring i selskaper, har noen et alt for stort prosjekt?

Vi har fått kompetanse på oppsirkuleringsprosesser

Vi trenger samarbeidsaktører for å lage ett nytt produkt



We transform ships and oil rigs into environmentally friendly 
building products.


