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Sammen for miljøet

“Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å 

redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.”  «Brundtland- kommisjonen 1987»



Dette er GLAVA®

GLAVA® er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava 

Isolasjon, Weber og Gyproc, og er en av Norges ledende 

byggevareprodusenter innen isolasjon, mørtler og gipsplater.

GLAVA® har totalt 540 ansatte. Vi hadde en omsetning på 2,47 mrd. 

NOK i 2020. GLAVA® har flere egne produksjonsenheter i Norge.

GLAVA® eies av det franske konsernet Saint-Gobain – en 

verdensledende totalleverandør av byggevarer med stort fokus på 

bærekraft og innovasjon. Globalt er Saint-Gobain representert i 70 land 

og har mer enn 171 000 ansatte

Vi er en betydelig og toneangivende aktør innen byggebransjen, og en 

bidragsyter for at Norge skal kunne nå sine klimaforpliktelser.

Gjennom vårt brede produktspekter leverer vi helhetlige løsninger som 

tilfredsstiller behovene i de fleste byggeprosjekter. Vi jobber 

fremtidsrettet - miljøvennlige produkter, innovasjon og bærekraft utgjør 

kjernen i vår virksomhet. Glava skal være den beste partneren for 

bærekraftige bygg i Norge.

“ «Nøkkelen til å energieffektivisere er å rehabilitere. Gjenbruk framfor 

riving er med på å spare miljøet vårt.» sier Lars Gaustad, 

administrerende direktør GLAVA®.
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Produksjon av gipsplater.

Lokalisert i Fredrikstad. 

Gyproc Weber Glava Isolasjon

Produksjon av tørrmørtler. 

Fabrikker lokalisert i Trondheim 

og Ski. 

Produksjon av isolasjon 

(glassull og EPS). 

Fabrikker  lokalisert i Askim, 

Stjørdal og Spydeberg. 
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Vi skal fortsette å jobbe hardt for å nå målene, 
og det vil gjennomsyre alt vi gjør 
og beslutninger vi tar fremover. 

Miljø og bærekraft er helt avgjørende 
for fremtiden til Glava.

Lars Gaustad

Bærekraft er en del av DNA’et og kulturen til

Glava, som har en lang historie i å redusere

miljøavtrykket. Verdiene våre; «Vi bryr oss om

kunden, folk og fremtiden» viser dette tydelig,

og i løpet av 2020 satte vi oss nye konkrete 

og ambisiøse mål for miljø og bærekraft.
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Miljøfokus i Saint-Gobain og GLAVA ® 

Saint-Gobain har en klar visjon: Vi skal etterlate minimum 

påvirkning på miljøet.

Basert på utfordringer Saint-Gobain har identifisert for sine 

bransjer over hele verden, og globale trender innenfor marked, 

miljø og økonomi, har Saint-Gobain valgt å prioritere tre 

hovedfokusområder innen bærekraft. Dette er:

Saint-Gobains hovedmål mot 2030

GLAVA ® skal være den beste partneren for alle som vil produsere 

bærekraftige bygg. Det forplikter, og vi ønsker spesielt å fokusere på

-Bærekraftige råvarer

-Moderne produksjon og prosessoptimalisering

-Helhetlige løsninger

-Effektiv logistikk

-Avfallsreduserende tiltak

-Bærekraftige produkter 7Glava sine hovedmål mot 2025



Miljøprestasjon 

Glava Isolasjon
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Produksjonsbeskrivelse Glava Isolasjon  

Glassull blir til

Som  leverandør til norsk byggenæring har Glava Isolasjon et stort ansvar. Vi kan påvirke 

hele Norges miljøregnskap. Derfor jobber vi i Glava Isolasjon kontinuerlig med å utvikle en 

grønnere verdikjede – fra råvare til ferdig bygg. På den måten kan vi bidra til det beste for 

bygg, folk og samfunn.

Opptil 80 % returglass kan vi i dag bruke for å produsere Glava Isolasjon. Gamle bilruter, 

vinflasker og syltetøyglass knuses før det går rett inn i vår produksjon. Isolasjonen ender 

opp i veggen hos naboen som både kutter strømregningen sin, reduserer utslippene og 

sparer samfunnet for energi vi heller kan bruke på å elektrifisere utslippstunge sektorer.

Vi ønsker å redusere mengden jomfrulige råvarer. Glassull fra Glava Isolasjon er EUCEB 

godkjent (EUropean CErtification Board for mineral wool products). Denne sertifiseringen

sikrer at Glava glassull er et helsemessig trygt produkt. EUCEB godkjenningen har en rekke

forskjellige krav og ett av de er en bestemt kjemisk sammensetning på glassullen vi 

produserer. For å oppnå rett kjemisk sammensetning bruker vi noen jomfrulige råvarer. 

Bindemiddel benyttes som limstoff i glassull. Glava benytter pr. i dag et fenolformaldehyd-

harpiks for å produsere bindemiddelet. Bindemiddelet herder under produksjons prosessen. 

Plast og pall benyttes for lagring av Glava glassull.  Ved hjelp av plast kan vi komprimere 

vårt produkt opp til fem ganger. Spesielt er det miljøgevinst å hente på transport når 

produktet kan komprimeres. 

Produksjon av Glava glassull skjer ved at råvarene blandes til en menge og smeltes i 

smelteovnen ved hjelp av elektroder. Fra smelteovnen går det renner med flytende glass 

som ender i hver sin spinner. Spinneren ligner en sukkerspinnmaskin. Her dannes lange 

tynne glasstråder. Bindemiddelet tilsettes og de tynne tråene legger seg tett i tett på en 

matte. Produktet går igjennom herdeovnen der bindemiddelet herder og produktet kommer 

ferdig ut på linja. Her blir produktet pakket og kjørt på lager. 
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Glava Isolasjon - glassull: 

Miljøaspekter
Utslipp til luft

CO2,Støv, Fenol, Formaldehyd, 

Ammoniakk   

Støy

Figuren viser produksjonsstrømmen 

samt miljøaspekter ved glassull 

produksjon hos Glava Isolasjon.

Et miljøaspekt defineres som en del 

av en organisasjons 

aktiviteter/produksjon/tjenester som 

kan innvirke på miljøet.

Glava Isolasjon har en årlig 

gjennomgang og risikovurdering av 

miljøaspekter. Utslipp til luft samt 

avfall til deponi er to av de viktigste 

miljøaspektene for Glava Isolasjon -

glassull. 

Ferdig Glava glassull

Transport ut

CO2, NOX

1 Menge

2 Smelteovn

3 Spinner

4 Herdeovn

5 Kutter

6 Ruller

7 Lager

Transport

Internt og ansatte
Avfall

Glassull, plast, treverk, metaller, 

kartong, farlig avfall

Energi

Naturgass, strøm, fyringsolje

Råvarer

Returglass, soda, dolomitt, boraks, 

bakelitt

Transport inn

CO2, NOX



EPS - ekspandert polystyren - er et bearbeidet oljeprodukt, og således ikke et materiale som 

er selvstendig utvunnet fra naturens ressurser. Det ferdige EPS-produktet inneholder ingen 

skadelige stoffer.

EPS gir betydelig energi- og ressursbesparing. Materialet bruker mindre enn 0,1 % av den 

globale oljen som råvare, men gir 200 ganger så høye energibesparelser. Det kreves energi, 

varme og vann til produksjonen. Dette overvåkes nøye, og gjenbruk og resirkulering i lukket 

krets brukes maksimalt der det er mulig.

Produksjon av EPS skjer ved at polystyren blir ekspandert ved hjelp av en kombinasjon av 

varme og trykk og benytter rene teknologier som er minimalt energi- og vannkrevende 

ettersom energien gjenvinnes i en lukket krets. Dette gjør produksjonen av EPS svært 

effektiv. Det dannes ikke noe fast avfall. Avkapp blir umiddelbart ført tilbake i produksjonen.

EPS består av lukkede luftfylte celler, og inneholder ca. 98% luft, hvilket gir lav vekt og gode 

isolerende egenskaper.  
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Produksjonsbeskrivelse Glava Isolasjon –

EPS blir til
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Glava Isolasjon - EPS: 

Miljøaspekter

Figuren viser produksjonsstrømmen 

samt miljøaspekter ved EPS 

produksjon hos Glava Isolasjon.

Et miljøaspekt defineres som en del 

av en organisasjons 

aktiviteter/produksjon/tjenester som 

kan innvirke på miljøet.

Glava Isolasjon har en årlig 

gjennomgang og risikovurdering av 

miljøaspekter. 

Utslipp til luft

CO2,Støv, Pentan, legionella bakterier
Støy

EPS

Transport ut

CO2, NOX

Transport

Internt og ansatte

Avfall

EPS, plast, treverk, metaller, 

kartong, farlig avfall

Energi

Propan, El kraft

Råvarer

polystyrene, sementplate, stål

Transport inn

CO2, NOX



Det eksterne firmaet Cemasys har de senere årene beregner Glavas Isolasjons totale utslipp av klimagasser.

Beregningene gjøres i henold til Klimaregnskap (carbon footprint) og blir utført i samsvar med GHG protokollens standarder (The Greenhouse Gas Protocol) samt råd og veiledning angitt i 

«Corporate Accounting and Reporting Standard» utgitt av World Resource Institute (WRI) og "the World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD). For mer informasjon om 

Cemasys: https://portal.cemasys.com/nb/hjem-norge/.

Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK, og er konvertert til CO2-ekvivalenter.

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder.

Scope 1: Direkte utslipp – Obligatorisk rapportering iht. GHG protokollen

Inkluderer alle direkte utslipp som virksomheten har operativ kontroll over. Dette inkluderer all stasjonær forbrenning av fossile brensler, transporter med egeneiet, leiet eller private 

kjøretøyer som betales av virksomheten samt alle prosessutslipp.

Scope 2: Indirekte utslipp – Obligatorisk rapportering iht. GHG protokollen

Scope 2 omfatter utslipp knyttet til innkjøpt energi, hovedsakelig elektrisitet og eller fjernvarme. I likhet med Scope 1 er det kun aktiviteter der virksomheten har operativ kontroll som 

inkluderes i Scope 2.

Scope 3: Indirekte utslipp – Frivillig i rapporteringen iht. GHG protokollen

Utslippene i Scope 3 er et resultat av selskapets aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av selskapet. Eksempel på Scope 3 kategorier er flyreiser, logistikk/transport av 

varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc. Glava Isolasjon har tidligere lagt til noen parametre for Scope 3. For å få et bedre helhetlig bilde av selskapets utsipp fra vugge til grav har GLAVA 

påbegynt et arbeid for å forbedre dette. Ettersom arbeidet med Scope 3 ikke er ferdigstilt vil det ikke kunne inkluderes i rapporten dette året. 
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Energi og klimaregnskapet til Glava Isolasjon

https://portal.cemasys.com/nb/hjem-norge/


Forbruk av energi Glava
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I dag benytter Glava Isolasjon- glassull 

elektrisk kraft og naturgass. Energistyring 

er et prioritert område på Glava Isolasjon 

både på grunn av kostnadsfokus men 

også på grunn av miljøsynspunkt.

Glava Isolasjon arbeider kontinuerlig 

med forbedringstiltak på energiforbruk. 

Samtidig produseres det mer.

For 2020 har Glava gått inn for en 

opprinnelsesgaranti for strøm. Vi har i 

denne fremstillingen likevel valgt å 

rapportere med nordisk mix faktor for å 

enkelt kunne sammenligne med tidligere 

år. Nordisk mix faktoren har gått noe opp 

for 2020.

Energiforbruk på de to glassull 

fabrikkene er forholdsvis jevn. Vi ser noe 

forbedring for Stjørdals fabrikken som 

kan skyldes endring av energikilde, de 

har endret fra fyringsolje til varmepumpe 

på kjølevannet.



Forbruk av energi EPS
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EPS benytter elektrisk energi.

EPS hadde en liten økning i energiforbruk i 2019 men 

er tilbake på "normalt" nivå for 2020. I 2020 hadde 

EPS en økning i produksjon. Det ble produsert mye av 

standard produktet blokk, og mindre av formstøpt 

produkter. Å produsere standard produkter krever 

mindre energi enn spesialprodukter.

For 2020 har Glava gått inn for en 

opprinnelsesgaranti for strøm. Vi har likevel valgt å 

rapportere med nordisk mix faktor for å enkelt 

kunne sammenligne med tidligere år. Nordisk mix 

faktoren har gått noe opp for 2020.
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Andel resirkulert råvare Glava Isolasjon

Glava Isolasjon kan bruke opptil 80 % returglass i sin produksjon av 

Glava glassull.

Returglass i form av for eksempel gamle vinduer, bilvinduer, 

syltetøyglasset eller vinflaska, knuses og brukes som råvare til Glava 

glassull. Vi arbeider aktivt med å øke andelen returglass.

For Askim fabrikken viser en forsiktig positiv trend når det gjelder 

fordelingen mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser. I 2016 ble det 

benyttet en andel på 57,9 % gjenvunnet glass og i 2020 hadde 

andelen økt til 61,0 %. 

Stjørdalsfabrikken hadde en sterk forbedring fra 2016 til 2019. Det vises 

likevel en reduksjon av resirkulert råvare i 2020. Årsaken er 

lite produksjonsvolum for fabrikken, som gjør det vanskelig å benytte 

større mengde resirkulert råvare. Vi forventer at 2020 var unntaks år.

Avkutt av isolasjon under produksjon resirkuleres tilbake i produksjon.

EPS har ingen resirkulerte råvarer inn i sin produksjon, mens avkutt

under produksjon brukes igjen.



Utslipp til luft

Figurene viser totale utslipp for Glava Isolasjon for 2016 til 2020 

oppdelt på Scope 1 og 2. Utfra disse tallene er forbrenning av 

naturgass/propan og strømforbruk hovedårsakene til CO2 utslipp fra 

Glava Isolasjon.

Fabrikkene i Askim og Stjørdal har utslippstillatelser fra norske 

myndigheter (Miljødirektoratet). Henholdsvis på ammoniakk, fenol, 

formaldehyd og støv. Løpende investeringer i nye og rasjonelle 

produksjonsanlegg har bidratt til at utslippene fra fabrikkene ligger 

innenfor de nye grenseverdier som er satt. Utslippene fra fabrikken 

følges opp i henhold til krav i tillatelsen. 
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Glava glassull fabrikkene har internt 
vannfordeling ved produksjon av glassull. 
Prosessvannet går i sirkel og går ikke i avløpet 
men går opp igjennom skorstein.

EPS har utslipp av vann til det kommunale 
avløpsnettet. Dette er primært prosessvann. 

Vannforbruket har hatt en økning ved 
glassullfabrikkene de siste fire årene. Samtidig 
er det produsert mer, noe som krever mere 
vann. 

Stjørdalsfabrikken får vann både fra kommunen 
men også fra Gråelva, mens Askim fabrikken og 
EPS fabrikken kun har tilgang på kommunalt 
vann.

EPS fabrikkene har hatt en positiv reduksjon i 
vannforbruket de siste årene. Dette kan skyldes 
økt fokus på bruk. 

Saint Gobain har fokus på vannforbruk og 
ønsker at fabrikkene skal fokusere på reduksjon 
av forbruket. 

Utslipp til vann 

og vannforbruk
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Avfall
En av Glava Isolasjons største miljøutfordringer i 2020 har vært glassullavfall til deponi. 

Diagrammene viser glassullavfall til deponi fra Askim og Stjørdalsfabrikken i tonn og i 

kg/tonn produsert isolasjon. 

Det er en positiv reduksjon av avfall til deponi fra begge fabrikkene i 2020

Fabrikken i Askim hadde en markant økning i mengden avfall til deponi fra 2016 til 2019. 

Mengden avfall har økt med økt produksjonsmengde. Fabrikken har hatt sterkt fokus på 

reduksjon av avfall til deponi og det begynner å vises på statistikken nå.

Fabrikken i Stjørdal har i perioden 2010 til 2016 levert glassullavfallet som tilsats til 

produksjon av torvtak. Når dette tok slutt i 2017 medførte det at andelen til deponi økte.

Det er flere prosjekter på gang for å få redusert avfall til deponi. Ett av prosjektene har 

vært i full gang i 2020. Avfall fra isolasjonen går nemlig inn i produksjonen av Leca-

kulene du bruker i plantekassa for bedre drenering og vekst.
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Glassullavfall Stjørdal

Kakediagrammet viser de øvrige avfallsfraksjonene 

for alle glassull og EPS fabrikkene samlet. 

Glassullavfall er ikke inkludert i dette diagrammet. 

Andelen med avfall til gjenvinning er totalt 62 %. 

Andelen som ikke er resirkulerbar er 38%. 

Av avfallsfraksjoner som er gjenvinnbare er det 

trevirke, metall og plastikk som er størst.
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Positive miljøforhold – Glava Isolasjon

 Avfall til deponi er fremdeles høyt for Glava men det har skjedd en 
betydelig forbedring det siste året. Blant annet går avfall fra 
isolasjonen inn i produksjonen av Leca-kulene du bruker blant annet 
i plantekassa for bedre drenering og vekst. I tillegg er det flere 
andre spennende prosjekter i gang for å redusere mengde avfall til 
deponi.

 Glava Askim hadde en liten men viktig økning i bruk av resirkulert 
materiale som råvare i 2020.

 Glava Isolasjon komprimerer sine glassullprodukter til en femtedel 
under produksjon. Dette gir en signifikant miljøgevinst ved transport 
og lagring.

 Stjørdal har bygget om til varmepumpe på kjølevannet. Askim har 
erstattet fyringsolje med naturgass.



Miljøgjennomgang forrige år

Utslipp til luft. Glava Isolasjon er i samsvar med gjeldende utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Transport 2020 har gitt en reduksjon på logistikk siden forrige år. Årsaken kan være økt fokus på smart logistikk, lavere 

produksjonsmengde og endret produksjonssortiment

Avfall En av våre høyt prioriterte oppgaver i 2020, og som fortsatt pågår, var/er å finne gode løsninger for å redusere 

glassullavfall til deponi. Diagrammene begynner å vise effekt av arbeidet og vi ser reduksjon i 2020 sammenlignet med 

foregående år. Stjørdal mistet i 2017 sin mulighet til å benytte glassullavfall som tilsats til produksjon av torvtak, noe som 

medførte at dette måtte leveres til deponi.

Det arbeides mye med flere prosjekter først og fremst ved å redusere andel avfall fra produksjon, deretter er det 

prosjekter på forskjellig muligheter til å gjenbruke produsert glassull vrak.

Naturressursforbruk og valg av råvarer

Glava Isolasjon ønsker å bruke gjenvunnet glass i størst mulig grad for å redusere bruken av ikke fornybare ressurser. 

Siden 2016 har Glava hatt redusert forbruk av jomfruelige råvarer. For Stjørdalsfabrikken fikk vi likevel en sterk økning i 

2020 i bruk av jomfruelige råvarer i forhold til foregående år. Årsaken er kjent. I 2020 var det unormalt lav 

produksjonsmengde for Stjørdal. Ved lave produksjonsmengder kreves det prossessmessig at det brukes mer jomfruelige 

varer.

Forbruk av plastemballasje har hatt økning for Askim. Økningen skyldes hovedsakelig økt salg. Og tilsvarende ser vi en 

reduksjon for Stjørdal som hovedsakelig skyldes lavere produksjon. Glava Isolasjon er medlem av Grønt Punkt.



Fremtidig fokus i Glava 

isolasjon

I Glava Isolasjons strategiplaner legges det 

vekt på følgende prioriteringsområder for 

2021 ved glassull fabrikkene:

• Reduksjon av mengde avfall til deponi

• Høyere grad av gjenvunnet råvare.

• Gjenbruk av vrak og mottak av avfall fra 

eksterne

• Prosessoptimalisering 

• Gjenbruk av vann i enda større grad.

• Gjenbruk av ytterligere prosessenergi.

• Overgang til mer miljøvennlige energikilder



Miljøstatus Gyproc
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En gipsplate består av en formet gipskjerne mellom to lag med kartong. Gipskjernen består 

i hovedsak av naturgips, returgips og tilsetningsstoffer:

Naturgips er et naturprodukt som brukes som råvare hos oss i nøyaktig den samme stand vi 

finner det i naturen. Vi henter i dag naturgipsen i Sør- Europa og frakter den til oss med båt. 

Forekomstene av gipsstein finnes i store mengder på jorden og gipssteinen ligger ofte i 

tynne lag. Skadene på landskapet blir derfor små og er lett å reparere. Gipsindustrien har i 

de senere år arbeidet for å tilbakestille dagbrudd til miljøvennlige naturområder. 

Returgips i form av kapp og avfall fra byggeplasser, samt kapp og vrak fra 

produksjonsprosessen kan uten problemer inngå i fremstillingen av nye gipsplater etter en 

knuse- og separeringsprosess. 

Kartongen Gyproc benytter fremstilles hovedsakelig av returfiber - et organisk materiale 

som består av cellulosefibre. Den største innsatsfaktoren i kartongen er dermed basert på 

fornybare ressurser. Kartongen utgjør både armering og overflate på gipsplaten. På 

Glasroc-plater benyttes glassfiberduk istedenfor kartong.

Den samlede mengde av tilsetningsstoffer i en standard gipsplate utgjør mindre enn 1 

vektprosent. Unntaket er branngipsplaten Protect F som inneholder ca. 15 % leire og 

vermikulit. De viktigste tilsetningsstoffene er skummiddel (<0,1%), stivelse (<0,3%), 

glassfiber (<0,3%), aksellerator og retarder(<0,1-0,3%), PVA-lim (<0,1%) og 

dispergeringsmiddel (<0,3%). For produksjon av Glasroc-plater benyttes også voks, 

polymer og maling.

Produksjon av gipsplater er en kontinuerlig prosess. Først knuses, tørkes og kalsineres 

(varmebehandles) gipsen til det som kalles stuccogips. Stuccogipsen lagres i siloer, hvorav 

den senere doseres sammen med vann, våte og tørre tilsatser i en mixer der det blandes til 

en formbar masse. Gipsen sprøytes ut mellom to kartongsjikt i en formstasjon og limes 

deretter sammen til plateformat.

På slutten av etterfølgende formbane har gipsen rukket å stivne, slik at plater kan kappes til 

ønsket lengde. Platene går deretter inn i en tørkeovn. Etter tørkingen blir platene 

ferdigsaget i eksakte lengder, og stablet i pakker før de blir plassert på lager.
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Produksjonsbeskrivelse – Gyproc. Råvarer blir byggevarer
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Gyproc: Miljøaspekter

Gyproc vurderer årlig sin miljøpåvirkning 

ved en gjennomgang og risikovurdering 

av selskapets miljøaspekter.

Et miljøaspekt defineres som en del av en 

organisasjons 

aktiviteter/produksjon/tjenester som kan 

innvirke på miljøet.

Figuren viser en oversikt over Gyproc 

sine miljøaspekter, der utslipp til luft, vann 

og diffuse utslipp anses som vesentlige 

miljøaspekter.
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Forbruk av energi
Energi er en av de viktigste innsatsfaktorene for å produsere gipsplater. I dag benytter Gyproc elektrisk kraft og naturgass. Elektrisk 

kraft benyttes til drift av det mekaniske utstyret som er i bedriften, gass benyttes primært til tørking i produksjonsprosessen. Fabrikken 

blir forsynt med naturgass via et nedgravd rør direkte fra produsent.

Anlegget er laget med tanke på gjenbruk av overskuddsvarme. Overskuddsvarmen blir dels tilbakeført til prosessen ved hjelp av

varmevekslere, samtidig som varmen også blir benyttet til oppvarming av sanitærvann og lokaler.

Styring av energiforbruket er et prioritert område både ut fra kostnads- og miljøsynspunkt. Alt forbruk av energi registreres og det 

tilstrebes til enhver tid å optimalisere valget av energikilder med hensyn til miljø og økonomi. Vi arbeider kontinuerlig med

forbedringstiltak på energiforbruk som vil sikre at vi i fremtiden vil fortsette å redusere forbruket.

Mengde forbrukt gass og strøm sank i 2020 trass økt produksjonsvolum. Grunnet prosessoptimaliseringer går energiforbruket per 

m2 produsert gipsplater ned med ~3% fra 2019 til 2020. Dette er en trend vi er svært fornøyde med, og prosessoptimalisering vil være 

fokusområde også i 2021.
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Andel resirkulerte råvarer

Gyproc tilstreber å benytte resirkulerte råvarer:

Returgips i form av kapp og avfall fra byggeplasser, samt kapp og vrak 

fra produksjonsprosessen, kan uten problemer inngå i fremstillingen av 

nye gipsplater etter en knuse- og separeringsprosess. Ikke bare sparer 

man klimagassutslipp for hvert tonn gipsavfall som gjenvinnes fremfor å 

gå til deponi, besparelsen på å frakte naturgips fra Spania er også 

betydelig.I 2019 ble Gipsgjenvinning AS dannet som et samarbeid 

mellom Gyproc og Ragn-Sells. Selskapet samler inn gipskapp, -

spill og rivningsavfall fra byggmarkedet for gjenvinning. Anlegget ligger 

på tomten til Gyproc.

Kartongen Gyproc benytter fremstilles hovedsakelig av returfiber - et 

organisk materiale som består av cellulosefibre. Den største 

innsatsfaktoren i kartongen er dermed basert på fornybare ressurser.

I 2020 brukte vi ca 14% resirkulerte råvarer, der resirkulert gips står for 

rundt 80% av dette. Det er et stort forbedringspotensiale i forhold til 

å benytte en større andel returgips, noe vi har som mål å få til i 2021.
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Utslipp til luft
Gyproc har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Bedriftens utslipp til 

luft består hovedsakelig av CO2, kvikksølv og gipsstøv. Som et 

resultat av ny utslippstillatelse måler og rapporterer vi også 

prioriterte tungmetaller til luft fra 2019. Vi har i alt 8 utslippspunkter til 

luft som vi måler 4 ganger per år.

Utslipp av CO2 skyldes primært forbrenning av gass til produksjon av 

gipsplater. Utslippsverdiene i tabellen er beregninger som baserer 

seg på maks angitte verdier i varespesifikasjonen. Kun direkte 

utslipp fra produksjonen er tatt med i beregningene.

Kontroll av støvfiltrene følger et eget internt kontinuerlig program og 

kontrolloppfølging. Grensen i utslippstillatelsen for utslipp av støv er 

25 mg/Nm3. Tidligere målte støvkonsentrasjoner har aldri vært over 

begrensningene gitt av forurensningsmyndighet, og utslippene av 

støv fra prosessen til luft ansees ikke å gi helseskadelige virkninger 

da konsentrasjonene er små. Fra 2019 la vi til tre utslippspunkter i 

måleprogrammet vårt. Dette forklarer økningen i utslipt støvmengde.

Det finnes noe kvikksølv- og tungmetaller i gips. Konsesjonsgrensen 

for kvikksølvutslipp til luft ble fra 1.1.2020 redusert fra 2,8 kg/år til 

0,5 kg/år. Vi ser at mengden kvikksølv til luft avhenger øker med økt 

andel resirkulert gips inn i prosessen.
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Diffuse utslipp 

og svevestøv

Diffuse utslipp er gipsstøv som dras ut av produksjons og lagerbygningene våre med 

kjøretøyer. Dette støvet avsettes i stor grad innenfor egne tomtegrenser. Det ble i 2020 

gjennomført målinger av støvnedfall over en periode på 3 måneder. Målingene omfattet 

total mengde støv, andel mineralsk støv og andel av metaller. Resultatene viste lave 

konsentrasjoner av både total mengde avsatt støv og metaller, og konklusjonen ble 

at diffuse utslipp av støv fra Gyproc utgjør en lav miljørisiko.

Det ble i tillegg gjennomført målinger av metaller i vann i de nærmeste resipientene. 

Målingene er utført ved bruk av passive prøvetakere (DGT). Resultatene fra 

vannprøvene viste gjennomgående lave konsentrasjoner av metaller. Vannkvaliteten 

tilsvarer henholdsvis tilstandsklasse I og II for alle de målte stoffene i henhold 

til Miljødirektoratets veileder M-608. Tilstandsklasse ll vurderes og ikke utgjøre noe 

økologisk risiko (ref. Målerapport fra Multiconsult).

Nedfallsstøv er støv som kommer fra pipene våre, og som spres med vinden til et 

større areal utenfor bedriften. Det er utført beregninger av døgn- og 

årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) for området ved representativ drift, 

basert på gjennomsnittet av tre målinger. Spredningsberegningene viser at Gyproc i 

svært liten grad bidrar til spredning av støv og miljøgifter til omgivelsene. For de fleste 

stoffene som inngår i beregningene er det ikke beregnet konsentrasjoner som 

overstiger luftkvalitetskriteriet til Folkehelseinstituttet eller målsettingsverdiene gitt i 

forurensningsforskriften kapittel 7. Unntaket er arsen hvor det innenfor bedriftsområdet 

kan påregnes overskridelser av luftkvalitetskriteriet (ref. Rapport fra Multiconsult).
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Utslipp til vann

Gyproc har noe utslipp av vann til det kommunale avløpsnettet. Dette er primært prosessvann. Som et resultat av ny 

utslippstillatelse har vi økt hyppigheten på måling av prioriterte metaller til vann for å øke forståelsen av egne utslipp. Målinger 

gjennom 2019 og 2020 bekrefter at mengdene er svært små. I tillegg har en miljørisikoanalyse av utslippene til vann vist at 

utslippene til vann utgjør en lav miljørisiko:

Gjennomførte beregninger viser at stoffkonsentrasjoner i utslippsvannet fra Gyproc, etter rensning i renseanlegget, i all 

hovedsak tilsvarer god kjemisk tilstand i ferskvannsforekomster (definert i veileder 02:2018). Unntaket er for nikkel og sink hvor 

stoffkonsentrasjonene i utslippet ville tilsvart tilstandsklasse IV og V dersom påslippsvannet hadde vært en innsjø eller elv. 

Grunnet høy vannføring i Glomma (middelvannføring er på 600 m3/s) vil utslippene fra Gyproc etter rensing oppnå stor grad av 

fortynning ved utslipp til resipient. Stoffkonsentrasjoner i utslippsvannet vil derfor bli betydelig lavere. Det ligger flere

industribedrifter som har betydelige utslipp av både nikkel og sink oppstrøms Øra renseanleggs utslippspunkt. Utslippet fra 

Gyproc vil totalt sett ikke påvirke den totale vannkvaliteten i resipienten sammenlignet med dagens situasjon. Utslippene vil

derfor ikke medføre negative effekter på miljøtilstanden og vannkvalitet i resipienten.

Etter Multiconsults vurdering utgjør produksjonsvannet fra Gyproc lav miljørisiko for miljøkvaliteten i resipienten ved 

utslippspunktet, og resipienten nedstrøms.

Påslippsavtalen med Fredrikstad kommune ble fornyet i 2019.
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Avfall

Gyproc tilstreber å kunne benytte egne overskudds-

ressurser for å redusere utslipp til luft og vann for dermed å 

redusere forbruk av «førstegenerasjonsenergi». Vi søker 

kontinuerlig å finne nye bruksområder, samtidig som vi 

ønsker å øke utnyttelsen av alle avfallsprodukter. 

Gjenvinningsgraden, altså mengde restavfall målt 

mot totalmengden avfall, gikk ned i 2020 – grunnet behov 

for å levere mye restavfall tilknyttet et prosjekt på slutten av 

året.

Vår nest største avfallsfraksjon er papp og kartong. Denne 

håndteres gjennom en returordning for gipsplatekartong 

som sendes til gjenvinning.

Alt farlig avfall blir samlet inn på definerte steder i fabrikken, 

og blir deretter tatt hånd om og destruert på forsvarlig måte 

av godkjente firmaer.

Gyproc leverer ikke avfall til deponi.
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Positive miljøforhold

Gyproc har siden innføringen av ISO 14001 i 1997 hatt sterkt fokus på miljø. ISO 14001 spesifiserer krav til bedriftens 

miljøstyringssystem, som igjen gir kunder, myndighetene og omverden bekreftelse på at bedriften styrer miljøarbeidet på en effektiv og 

dokumentert måte.

Gyproc produserer gipsplater som benyttes i alle typer bygg, som offentlige bygg, institusjoner, skoler, hoteller, kontorer, industri og også i 

private boliger. Vi søker gjennom vår produktutvikling å tilpasse produktene slik at man unngår unødvendig svinn og dermed reduserer 

behovet for avfallshåndtering på byggeplasser. Vi ønsker derfor større andel gips i alle bygg fordi gipsprodukter medfører en redusert 

miljøbelastning. Vi gir våre kunder nødvendig opplæring slik at entreprenører blir gjort oppmerksomme på de muligheter som byr seg til 

returordninger og byggoptimalisering. Vi ønsker å påvirke og hjelpe kunden til å velge flere ferdigkappede plater for å redusere 

avfallsmengden på byggeplass.

I 2019 ble Gipsgjenvinning AS dannet, et samarbeid mellom Gyproc og Ragn-Sells. Selskapet samler inn gips fra byggemarkedet for 

gjenvinning. Anlegget ligger på tomten til Gyproc og startet opp i april 2020.

Å produsere mer med mindre, utnytte ressursene bedre og bruke mer 

gjenvunnet råstoff er et fokusområde for oss og de andre bedriftene på Øra 

industriområde, og området er kommet langt når det gjelder sirkulær økonomi 

og det å utnytte hverandres ressurser. Gyproc har gjennom en årrekke vært 

aktiv i det lokale miljøarbeidet, blant annet ved deltakelse i fora som har til 

hensikt å ivareta miljøet. 

Øra Industriområde. Bilde hentet fra NSSØ sine hjemmesider
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Miljøgjennomgang forrige år
 2020 var et travelt år for Gyproc på mange måter. Hovedsakelig fordi vi fortsetter å 

øke produksjonen vår. Med økt aktivitet er vi derfor godt fornøyd med at CO2-utslippet per 

tonn produserte gipsplater er redusert – med mer enn målet vi satte oss for perioden. 

Fokuset har ligget på å redusere vannforbruket i prosessen, som igjen reduserer 

energiforbruket og CO2-utslipp.

 Vi har jobbet med beredskap i forhold til miljøuhell og sikring av naturen rundt oss. Ett av 

målene for 2020 var å etablere rutiner for å sikre alle sluk. Dette har vi oppnådd 

med opplæring og innkjøp av bedre tilpasset oppsamlingsmateriell.

 Ellers har vi jobbet mye med utslippstillatelsen vår, da vi fikk en fornyet versjon rett over 

sommeren i 2019. Dette førte til at vi gjennom 2020 har kartlagt og 

risikovurdert utslippsstrømmer og økt målefrekvensen for utslipp til luft og vann. Dette har 

gitt oss mye bedre kontroll på vårt bidrag til luft og vann.

 Vi har også lært mye om diffuse utslipp. Selv om analyser viser at de diffuse utslippene 

ikke har negativ påvirkning på miljøet, er dette et fortsatt fokusområde som vi ikke er i mål 

med. Vi kom et stykke på vei med å etablere feierutiner i 2020, men ønsker å bli enda 

bedre. I 2021 er målet derfor å redusere transport av gipspulver med hjullaster, i tillegg til å 

etablere fysiske barrierer slik at gipsstøvet ikke spres til grunn eller vann utenfor 

fabrikkområdet

• Gjenvinningsgraden for avfall synker, og vi klarte ikke målet vårt i 2020. Dette blir et 

fokusområde fremover
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Fremtidige/neste års fokus

Hovedfokus for Gyproc i 2021 vil i tillegg til å følge opp kravene i utslippstillatelse være å

• redusere diffuse utslipp til grunn og vann

• prosessoptimalisering, med hensikt å redusere energiforbruket.

• kjemikaliesikkerhet med fokus på beredskap i forhold til helse, sikkerhet og miljø.

• utarbeide nye EPD’er for alle produkter

• Øke gjenvinningsgraden for avfall

I tillegg vil arbeid med bærekraft få stor oppmerksomhet fremover. Vi skal

• redusere utslipp av CO2 - både direkte utslipp fra fabrikk, interntransport og utslipp 

forbundet med råvarer, handelsvarer og transport av disse.

• arbeide for å redusere forbruk av plast

• øke andel resirkulert gips.



Miljøstatus Weber
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Produksjonsbeskrivelse

Produksjonen av tørrmørtler og tørrbetonger ved 

fabrikkene i Trondheim og Ski skjer ved blanding og 

pakking av tørre råvarer. Produktene inneholder tre 

råvaregrupper som er sammensatt for å gi 

produktene de ønskede egenskapene;

Tilslag er forskjellige typer tørr sand eller pukk i 

størrelser fra 0 mm til 16 mm.

Bindemiddel er forskjellige typer sement som brukes for 

å gi ulike egenskaper og farger på de ferdige 

produktene.

Noen produkter tilsettes også tilsetningsstoffer i 

pulverform, for å forsterke ønskede egenskaper på det 

ferdige produktet.

Våre produkter er sammensatt og dokumentert fra 

egne resepter – sluttbrukeren tilsetter vann til vårt 

tørrprodukt, og blander og bruker dette som 

beskrevet i veiledning.
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Weber: Miljøaspekter
Figuren viser produksjonsstrømmen samt 

miljøaspekter ved produksjon hos Weber.

Et miljøaspekt defineres som en del av en 

organisasjons 

aktiviteter/produksjon/tjenester som kan 

innvirke på miljøet.

Weber har en årlig gjennomgang og 

risikovurdering av miljøaspekter. De 

vesentlige miljøaspekter hos Weber er støy 

og støv.
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Forbruk av energi

Ved fabrikken i Trondheim kommer hoveddelen av energiforbruket fra 

propangass. Denne blir brukt til å tørke sand som vi mottar fra 

sandtak. Energiforbruket i 2020 er svakt ned sammenlignet med 

2019, samtidig som produksjonsmengden totalt sett går litt opp. 

Årsaken til denne nedgangen i energi per mengde er at man i 2020 

har hatt en mer gunstig produktmiks med tanke på å tørke og utnytte 

gunstige sandfraksjoner.

Ved fabrikken i Ski kommer mesteparten av energien fra elektrisitet, 

som brukes til å drive produksjonsutstyret. Luftkompressor står for 

mye av dette forbruket, som gir lastebiler med bulkråvarer mulighet til 

å blåse råvarer inn på våre siloer uten å bruke kompressor på 

lastebilen. Dette reduserer støy mot omgivelsene.

Etter å ha installert nytt produksjonsutstyr i 2019 ble mye utleid 

produksjon flyttet tilbake til fabrikken på Ski i 2020, noe som følgelig 

øker det totale energiforbruket.
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Utslipp til luft

Vårt CO2-utslipp kommer fra forbruk av propangass ved fabrikken i Trondheim. Utslippet er i 2020 på samme 

nivå som i 2019. Dette på tross av at produksjonsmengden altså er svakt opp i samme periode.
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Avfall

Hoveddelen av avfallet fra 

Trondheim og Ski består 

av sand, sandstøv og 

brekkasje som kjøres til 

deponi.

Økningen i avfall fra Ski 

kommer fra 

brekkasje/sand/støv som 

kjøres til deponi. Dette 

skyldes økt produksjon 

ved fabrikken og endring 

av produksjonsprosessen.

Økning i avfallsmengde fra 

Trondheim skyldes blant 

annet at vi på grunn av 

økende produktsortiment 

øker materialtap i 

forbindelse med 

produktskifte. I tillegg har 

vraking av produkter gått 

ut på dato økt i 2020.
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Positive miljøforhold

Ingen miljøulykker ved fabrikkene.

- Økt produksjon og lageroppbygging i vinterhalvåret reduserer behovet for drift i høysesongen på sommerhalvåret, noe som 

reduserer vår belastning mot naboer til fabrikkene.

-Trondheim og Ski fortsetter å bytte ut dieseltrucker mot elektriske trucker. Dette har positive effekter på både ytre miljø 

(redusert bruk av fossil energikilde) og arbeidsmiljø (avgasser og støy hvor disse truckene benyttes).

-Energiforbruk per produsert mengde går ned ved fabrikkene, noe som er i samsvar med det energiledelsesarbeidet som 

foregår i selskapet.
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Miljøgjennomgang forrige år

• Avfallsmengden til deponi økte i 2020 i Trondheim og Ski, som gjorde at fabrikkene 

samlet økte denne avfallsfraksjonen også i 2020. Det etableres arbeidsgrupper som 

skal jobbe for å identifisere årsaker og redusere denne avfallsfraksjonen i 2021
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Fremtidige fokus i Weber

Energiovervåkning og reduksjon – Ved fabrikken i Trondheim kjører vi et energiledelsesprosjekt for å 

overvåke og redusere vårt energiforbruk. Dette er også et krav i den utslippstillatelsen som fabrikken har.

Reduksjon av mengde avfall til deponi er både et mål fra våre eiere i Saint-Gobain, men også et lokalt mål 

siden dette er en negativ miljøpåvirkning. I tillegg er det store kostnader forbundet med å kjøre denne 

avfallsfraksjonen til deponi.



Klimagassutslipp - en vesentlig faktor fremover

Det er stor fokus på å redusere utslippet av klimagasser for å redusere global oppvarming. Våre eiere, 

Saint-Gobain, har som langsiktig mål å være karbonnøytrale innen 2050. Som et skritt på veien er det 

etablert ambisiøse mål for å redusere utslippene av klimagasser i alle deler av virksoheten.

Glava jobber med å kartlegge sine klimagassutslipp i henhold til GHG protokollen, for deretter å kunne 

etablere realistiske mål for reduksjon av utslipp av klimagasser for fremtiden.

Figuren viser en foreløpig kartlegging av våre klimagassutslipp og fra hvilke områder i virksomheten 

utslippene blir generert:
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GLAVA ® er i starten av en langsiktig prosess for å imøtekomme Saint-Gobain og verdenssamfunnets miljøkrav og 

forventninger. På flere områder har vi kommet et godt stykke på vei.

 I Glava Isolasjon har arbeidet med å redusere avfall til deponi begynt å bli synlig på statistikken. I 2020 ble 

glassullavfall benyttet som råvare i Leca kuler. Frakt av ferdigvarer komprimeres fem ganger, og utslipp til luft på 

grunn av transport reduseres deretter.

 I Weber er energibruken redusert gjennom flere år, samtidig som det har vært en stadig endring fra fossile til 

mer bærekraftige energikilder. Samtidig ser vi at andelen av avfall som ikke resirkuleres øker, og det arbeides 

med flere prosjekt for å identifisere årsaker og redusere denne avfallstypen framover.

 I Gyproc fører prosessoptimaliseringer til reduksjon i forbrukt energi per tonn produserte gipsplater og det har 

blitt arbeidet mye med å redusere utslipp til luft og vann.

 Vi ser at vi også har noen utfordringer som skal løses fremover. For eksempel vil forventingen om CO2-

nøytralitet innen 2050 kreve endring av energikilder og dermed store investeringer.

Vi er likevel optimistiske for fremtiden. Samlingen av Glava Isolasjon, Weber og Gyproc har forsterket både 

miljøfokuset og kompetansen innen bærekraft og miljø. Innovasjon og bærekraft blir svært viktig fremover, og der 

skal GLAVA ® være blant de beste i bransjen.

Oppsummering for miljøarbeidet i GLAVA ®
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