Skanska inngår 20 årig driftsavtale i masseuttak eiet av Vang Almenning
- på Vang i Hamar kommune
Som et ledd i Skanska Industrial Solutions vekststrategi i Norge, som blant annet
innebærer å øke virksomheten innenfor bergmaterialer, inngår Skanska en 20 årig
driftsavtale i masseuttaket på Vang i Hamar kommune, grunneier er Vang
Almenning.
Nyoppstartet masseuttak med stort potensiale
Vang masseuttak er et nystartet masseuttak på Gåsbu, med 1 års drift bak seg.
Grunneieren er Vang Almenning i Hamar kommune. Vang Almenning består av ca.
360 grunneiere som disponerer store deler av skogs- og landbruksarealene i tidligere
Vang kommune nå Hamar kommune.
Skanska Industrial Solutions inngår en 20 årig driftsavtale for masseuttaket, og vil
utvikle dette masseuttaket videre kommersielt til en viktig aktør innenfor salg av pukk
og grus i det lokale markedet i Hamar regionen.
- Dette avtalen styrker vår virksomhet innen bergmaterialer, og gir oss muligheten til
å utnytte vår kompetanse og våre ressurser i et område som vi anser å være
særdeles interessant, sier Stig Lindland, administrerende direktør i Skanska
Industrial Solutions.
Utvider og profesjonaliserer nåværende drift.
Vang masseuttak har til nå kun servet interne behov i Vang Almenning. Framover vil
Vang masseuttak utvikles videre kommersielt og driftes av Skanska Industrial
Solutions. Leder for Vang Masseuttak vil være Lars Ove Isaksætre som har 14 års
erfaring med gjenvinningsterminaler og utvikling av masseuttak, bla Skanskas
gjenvinningsterminal på Fornebu. Vi skal bygge videre på kompetansen og
kjennskapen til det lokale markedet bla igjennom vårt Løten baserte pukkselskap LA Pukk AS, samtidig som vi tar ut synergiene som finnes i å være en del av et
større selskap, forteller Hans Petter Johannessen, distriktssjef for Bergmaterialer i
Skanska Industrial Solutions.

- Vi er veldig fornøyde med å få Skanska Industrial Solution inn som ny profesjonell
drifter av Vang masseuttak. Det var viktig for oss at Skanska representerer våre
felles verdier og utviklingsambisjoner for Vang masseuttak. Avtalen med Skanska
sikrer Vang Almenning fjellmasser for eget bruk til samme kostnad som i dag.
Jeg er sikker på at dette er en god løsning både for Vang Almenning og Vang
masseuttak, og at vi vil bli en betydelig aktør i området i årene som kommer, sier
styreleder i Vang Almenning, Johs Wetten.
Vang Almenning vil sammen med Skanska sørge for å fortsatt sikre og effektive
løsninger for vinteraktivitet og parkering på Gåsbu, vi setter i disse dager i drift en ny
bomløsning som vil effektivisere og forenkle kjøp av billetter for vei og parkering. Slik
at friluftsaktiviteten i området sikres en positiv, trygg og smidig løsning ifbm med
parkering og ferdsel. Det er svært viktig for Vang Almenning at området oppleves og

brukes slik det gjør i dag, igjennom våre planlagte tiltak er vi trygge på at driften av
Vang masseuttak ikke vil forringe opplevelsen av Gåsbu som utfartssted, avslutter
styreleder i Vang Almenning, Johs Wetten.

Norgeshistoriens hittil største veiprosjekt
Skanska Norge har nylig fått tildelt norgeshistoriens hittil største veiprosjekt OPS
kontrakten RV3/25. Hoved leveranser til dette prosjektet vil bla komme fra LA Pukk
som også er et selskap der Skanska nylig ervervet aksjemajoriteten, LA Pukk drives
sammen med Løten Almenning. Vang masseuttak og LA pukk AS, er masseuttak
som har ulike markeder og et operasjonelt samarbeide ift drift vil gi positive gevinster
forteller Stig Lindland.
Vi mener at den store veiutbyggingen og kommende framtidige prosjekt vil medføre
at regionen seg positivt i mange år fremover, som en følge av bedret infrastruktur,
sier administrerende direktør i Skanska Industrial Solutions, Stig Lindland.

Skanska Industrial Solutions
Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger
knyttet til større infrastruktur utbygginger og har en industriell produksjon av ulike produkter. I Norge er
det per i dag asfalt og bergmaterialer som utgjør leveransen, mens selskapet i resten av Norde n også
tilbyr betong, recyceling, infraservice og maskinutleie.
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Skanska i Norge
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen
bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid.
Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder
grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og
USA

For ytterligere informasjon, kontakt:
Skanska Industrial Solutions AS:
Administrerende direktør, Stig Lindland, Tlf. 957 68 800
Distriktssjef Bergmaterialer, Hans Petter Johannessen, Tlf 934 44 758
Vang Almenning:
Almenningsbestyrer, Mange Svenkerud, Tlf 917 85864
Styreleder, Johs Wetten , Tlf.
Denne samt tidligere pressemeldinger finnes på www.skanska.no
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