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3FORORD:

Forestia har sin base på Braskereidfoss hvor vi lager 
sponplater av flis som kommer fra sagbruksindustri-
en. I år feirer vi 50 år jubileum, og i den forbindelse 
er vi stolte over at vi lager vår første bærekraft-
rapport.

Hele vår virksomhet er basert på å bruke et bære-
kraftig og fornybart råstoff, trefiber, og lage bygge-
varer som begeistrer for våre kunder og forenkler 
aktiviteten på byggeplass.

Det at vi bruker et fornybart råstoff gir også en stor 
klimaeffekt ved at varene binder betydelige mengder 
karbon og gir et betydelig klimabidrag.

Vi i Forestia tar klimautfor-
dringene på alvor, og med en 
tydelig forankring i Byggma 
konsernet ønsker vi å synlig-
gjøre mange av de aktiviteter 
våre engasjerte ansatte gjør for 
å forbedre vårt klimaavtrykk og 
skape en bedre virksomhet.

Terje Sagbakken
CEO Forestia
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Klima og miljø Menneske og Samfunn Forretningsmodell

*  Effektiv 
   utnyllelse av            
   råvarer

*  Fabrikken er     
   lokalisert med       
   nærhet til råstoff

*  Emballasje  
   løsninger som gir
   minst mulig avfall     
   samtidig som 
   produktene   
   beskyttes under   
   transport

*  Trebaserte   
   byggevarer lagrer  
   betydelige 
   mengder karbon

*  Effektivt 
   distribusjons     
   system for        
   transport av 
   varer til kunder

*  Trevirket vi 
   benytter kommer
   fra sertifiserte
   kilder eller
   bærekraftig
   skogbruk

*  Ressurseffektive
   konstruksjoner
   bidrar til god
   råstoffutnyttelse

*  Ansatte gis
   mulighet for
   videreutvikling

*  Samarbeid med
   skoleverket

*  Fagutdanning

*  Videreutdanning

*  Fabrikken er 
   lokalisert med
   nærhet til
   råstoff

*  Vårt nærvær
   bidrar til et
   bærekraftige
   lokalsamfunn

* Vårt nærvær 
   gir oppdrag og   
   inntekter til andre
   aktører i verdi-
   kjeden. Dette er
   med på å skape
   en komplett
   verdikjede

* God lønnsomhet
   gir grunnlag for
   sikre
   arbeidsplasser
   og utvikling av 
   selskapet

* Vi søker nye
   innovative
   løsninger for en
   bedre kundeopp-
   levelse og mer
   lønnsom og 
   effektiv bygge-
   prosess

*  Fokus på trippel
   bunnlinje i FoU
   aktivitet

*  Effektivisering
   gjennom 
   kontinuerlig
   forbedring og
   industrielle
   investeringer

Vi vil videre beskrive vår virksomhet i tre hovedkapitler innen Klima og miljø, Samfunn og Forretningsmodell.

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ LAND
GOD 
UTDANNING

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Bærekraft og ansvarlig virksomhet:

Bærekraft og ansvarlig virksomhet
Forestia er en produsent av sponplater som leverer 
produkter i det skandinaviske og nordeuropeiske 
markedet. Fabrikken ligger på Braskereidfoss i Våler 
kommune i Innlandet.

Forestia er en del av Byggma konsernet, og vår 
aktivitet i forhold til bærekraft er også forankret i 
konsernets bærekrafts arbeid.

Vår virksomhet er basert på bruk av fornybare 
råvarer fra skogen, og det å skape varige produkter 
av dette samtidig som det vokser opp ny skog der 
vi har høstet er et bidrag til å øke karbonlagring i 
produkter.

I en tid hvor klimautfordringene begynner å gjøre 
seg gjeldende er bevisstheten rundt egen virksom-
het viktig. For oss er det viktig å være bærekraftig. 
Ut over våre økonomiske mål skal vi være bevisst 
vår påvirkning av samfunn og miljø.

FNs bærekraftsmål
FNs initiativ agenda-2030 har satt 17 bærekraftsmål 
for en bærekraftig utvikling.
I vårt arbeid med utvikling av en bærekraftstrategi 
har vi valgt å prioritere og jobbe med følgende 7 av 
FN`s bærekraftsmål:  
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Highlights:
• Forestia sine produkter lagrer betydelige   
 mengder karbon til beste for klima
• Bærekraftig og fornybart råstoff
• Vi fokuserer på effektiv ressursutnyttelse og  
 reduksjon av utslipp
• Renseanlegg for returtre – en stor mulighet 

God klimaforståelse vil for oss si at vi utnytter alle 
ressurser effektivt og minimerer påvirkningen på 
miljø ved vår aktivitet.

Karbonlagring
Skog som vokser tar opp karbondioksid fra atmo-
sfæren gjennom fotosyntesen. Ved bærekraftig 
skogsdrift høster vi skog som råstoff etterfulgt av 
planting av nye trær som gir grunnlag for ytterligere 
karbonbinding. 

Trevirke i våre produkter binder betydelige meng-
der karbon. Vi mener derfor at ansvarlig bruk av 
råstoffet innebærer at vi skaper produkter med lang 
varighet. Bruk av trefiber til å skape varige produkter 
er et viktig bidrag til å øke karbonlagringen i skog og 
trebaserte produkter.

Summerer vi alt karbon som er lagret i en årspro-
duksjon av Forestia sine produkter snakker vi om en 
lagring på 340.000 tonn co2 ekvivalenter.
Dette tilsvarer 4,0% av Co2 utslippet fra veitrafikken 
i Norge. 

Sertifisert trevirke
Vi bruker store mengder trevirke til å produsere 
sponplater. Dette anskaffer vi som rundtømmer 
(massevirke) og biprodukter fra sagbruk. Vi kjøper 
fra bærekraftige kilder og trevirket er sertifisert i hht 
PEFC. PEFC Sporbarhetssertifisering gir uavhengig 
tredjeparts kontroll på at treet kommer fra bærekraf-
tig skog. Alle ledd av produsenter og forhandlere må 
være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er 
sertifisert brytes sporbarhetsskjeden og produktet 
kan ikke selges som PEFC sertifisert. 

Effektiv ressursutnyttelse 
I Forestia er vi opptatt av å skape produkter ved å 
utnytte alle ressurser effektivt. 

I denne sammenheng tenker vi blant annet på 
råvarer til produksjon, energi, emballasje, transport 
og andre innsatsfaktorer til produksjon. Det handler 
også i en større sammenheng om å dekke kundens 
behov ved å utvikle produkter som utnytter ressur-
sene effektivt. Produktene øker også fremdriften på 
byggeplass som gir stor samfunnsnytte. 

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ LAND

Visste du at:
Karbonlagringen i Forestia sine 
plateprodukter tilsvarer 4% av 

utslippene fra Norges 
veitrafikk?
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Råvarer til produksjon
Vi er opptatt av å utnytte råvarene effektivt.
Det vil si at vi har optimaliserte produksjonsresep-
ter som ivaretar produktenes tekniske egenskaper 
innenfor kravene og ved minimal bruk av råvarer. 
Dette innebærer også fokus på reduksjon av proses-
savfall og vrak fra produksjon.
Vi satser på gjenbruk av avfallsstrømmer og har de 
siste årene flere eksempler på at vi har fått til dette.
Effektiv produksjon gir også lavere innsats av andre 
faktorer

Eksempel:
I 2019 investerte Forestia i et nytt limanlegg hvor 
høytrykksdyser fordeler lim i flisa. I tillegg ble de 
tradisjonelle mikserne hvor flis og lim blandes 
erstattet med nye. Etter en optimaliseringsperiode 
ble full besparelse oppnådd våren 2020. Det nye 
limanlegget sørger for vesentlig bedre fordeling av 
limet samtidig som det reduserer forbruk av lim og 
virke og hever kvaliteten på plateproduktene.

Et limmikseanlegg til sponplateproduksjon krever 
store mengder kjølevann. I forbindelse med prosjek-
tet ble det installert et lukket kjølesystem som har 
gitt en besparelse på 48 % i forbruk av kjølevann 
målt opp mot et gjennomsnitt av forbruk før installa-
sjonen. Dette tilsvarer en reduksjon i forbruk på over 
70 000 m3 med vann.

Energi
Fabrikken setter søkelys på å minimere energifor-
bruk ved å velge energibesparende løsninger ved 
innkjøp av motorer, belysning og annet utstyr hvis 
dette er bærekraftig totalt sett.

Emballasje
Våre produkter må emballeres på en måte som gjør 
at de kommer uskadet frem til våre kunder ved normal 
håndtering. Men emballasje er samtidig et problem 
i form av avfall på byggeplasser og ekstra vekt som 
skal transporteres.
Vårt felles fokus på miljø har de siste årene satt fokus 
på mikroplast og problematikk knyttet til plast på av-
veie i naturen. 
Vårt ansvar er derfor hele tiden å minimere bruk av 
emballasje og finne gode løsninger.

Noen eksempler på løsninger vi benytter er:
- Pakke platepakkene uten bruk av emballasje-  
 plater av tre på siden.
- Erstatte trebaserte plater med papp reduserer  
 vekt på transport og forenkler avfallshåndte  
 ring på byggeplass.
- Bruk av labanker i steder for paller.
- Plast beskytter produktene effektivt mot fukt.  
 Der vi foreløpig ikke finner gode alternativer til  
 plast søker vi å benytte tynnere plastfilm.

Eksempel:
Forestia byttet våren 2020 ut mye av sideemballasjen 
fra sponplater til papp. Dette har redusert transport 
vekten med ca. 200 tonn pr. år og samtidig bidrar 
dette til tilsvarende mindre avfall på byggeplass.
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Transport av varer ut fra 
Forestia per år tilsvarer 47 

ganger rundt ekvator 
(2019 tall)
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Transport
Forestia jobber kontinuerlig med å redusere utslipp 
knyttet til transport. Dette gjøres blant annet ved å 
hente råvarer kortreist der det er mulig. 
Vi har et effektivt transportnettverk ut fra fabrikken. 
Samlasting av varer til forskjellige kunder i et distrikt 
sørger for god kapasitetsutnyttelse og gir mindre 
utslipp fra distribusjon. Fyllingsgraden av bilene fra 
fabrikken skal være høy. Vi søker hele tiden å finne 
optimale og miljøvennlige transportløsninger og vil 
jobbe for at våre partnere på transport benytter mo-
derne materiell med lave utslipp.

Redusere utslipp
Fabrikken har utslippstillatelse fra Statsforvalteren i 
Innlandet hvor disse forholdene er regulert. Den nye 
utslippstillatelsen ble signert 19. November 2019. Ut-
slippstillateIsen ga oss et pålegg om å gjennomføre 
målinger av utslipp og å få utarbeidet en tilstands-
rapport relatert til mulige forurensninger i grunnen. 
Disse målingene vil bli gjennomført sommeren 2021. 
tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere utslipp 
fra hele vår virksomhet. 
Fabrikken har spesielt fokus på støv, støy og utslipp 
til grunn, luft og vassdrag.

Vi har handlingsplaner som vi bruker for å fokusere 
på de viktigste tingene og for å forebygge uønskede 
hendelser.

Her er interessentene ansatte, naboer i tillegg til 
myndigheter på forskjellige plan.

Avfall skal sorteres og gjenvinnes
Avfall er sløsing med ressurser og vi vil både gjen-
nom innkjøp og egen virksomhet redusere omfang 
av avfall fra vår produksjon.
Miljøstasjoner for kildesortering er opprettet i fabrik-
ken og i kontorlandskapene.

Forestia er medlem av Grønt Punkt Norge som 
bidrar til høy gjenvinningsgrad av vårt avfall.

Fremtidige muligheter - 
Returtre – gjenbruk av treavfall
Den norske skog- og trenæringen bidrar i dag til 
viktige arbeidsplasser i distriktene. Samtidig lager vi 
blant annet byggevarer som lagrer betydelige meng-
der karbon, og holder karbonet lagret i hele byggets 
levetid.

Det kommer årlig om lag 1 mill tonn rivningsvirke i 
tre til norske avfallsplasser. Dette tilsvarer ca 2 mill 
m3 med trevirke som igjen tilsvarer 15 % av den 
norske avvirkningen fra skogen. Dette er en ressurs 
som kan gjenvinnes til nye byggevarer.

Vi har nasjonale mål for materialgjenvinning som 
kun kan oppfylles ved at vi etablerer nye sirkulære 
systemer i Norge som også innbefatter trevirke.
Det vil imidlertid kreve betydelig prosessering for å 
rense rivningsvirket av tre til ny ren industriflis.
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Forestia har i løpet av de siste årene utarbeidet et 
prosjekt hvor vi ved å investere i ny renseteknologi 
kan benytte rivningsvirke som innsatsfaktor til spon-
plateproduksjon.

Dette vil imidlertid kreve en stor investering på om 
lag 250 mill NOK. Bedriftsøkonomisk har dette fore-
løpig ikke vist seg lønnsomt for selskapet isolert sett, 
men med en investeringsstøtte fra myndighetene vil 
dette se annerledes ut.

Vi ønsker derfor statlig investeringsstøtte for å 
realisere prosjektet til beste for miljø, industriarbeids-
plasser, treindustribransjen og samfunnet generelt.

Klima og Miljø
2019 2020

Strømforbruk (Gwh) 36,3 37,5

Energiforbruk (Gwh) (Strøm og diesel) 38,2 39,6
Sertifisert råstoff (%) 82,8 90,6
Karbonlagring (1000 tonn CO2 eqv) 341,1 361,6

Forbruk trevirke 416 441

Vannforbruk 149 87,0

Resultater Klima og miljø
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Highlights:
•   Lønnsomhet gir trygge arbeidsplasser
•   Vi ønsker å fremme likestilling og mangfold
•   Medarbeiderutvikling
•   Reduksjon av skader

Ansatte skal ha en trygg arbeidsplass uten skader, 
samt et sunt psykososialt miljø basert på likestilling. 
Helse/miljø- og sikkerhetsarbeid er prioritet nr. 1.

Kompetanse
Ansattes utviklingsmuligheter er viktig for at Forestia 
skal beholde sine medarbeidere. Det skal legges til 
rette for at ansatte som vil skal få gode muligheter 
for personlig utvikling. Dette vil gi motivasjon, større 
ansvarsfølelse og Forestia blir en attraktiv arbeids-
plass som tiltrekker seg dyktige mennesker.

Det er viktig å ha god kontakt med utdanningsinstitu-
sjoner, alt fra videregående skoler til
høyere utdanning.
     
•   Lærlinger i relevante fagområder.
•   Trainee ordning kan være aktuelt hvis/når den   
     rette kandidaten dukker opp.                             
•   Vi deler vår kompetanse med relevante 
     utdanningsinstitusjoner. Dette kan skje ved 
     direkte henvendelser eller også ved deltagelse 
     i forskjellige nettverk. 

Forestia er en hjørnesteinsbedrift i lokalmiljøet. Vi 
skal ta hensyn og legge til rette for et godt nabo-
skap. Godt samarbeid med naboer, lokale myndig-
heter og å bidra til et aktivt lokalsamfunn.

Utvikling av bærekraftige løsninger er et felles 
ansvar. Vi i Forestia søker en åpen dialog innenfor 
områder vi kan påvirke i felleskap. Alle interessenter 
skal kunne stole på at Forestia utvikler seg videre 
på en sunn og lønnsom måte over tid. Forestia vil 
derfor alltid være mottakelig for tilbakemeldinger slik 
at vi kan forbedre oss og kjenne til forventningene 
disse gruppene har til oss.

Kommunikasjon og informasjon 
Tydelig kommunikasjon kan skape bevissthet og 
engasjement blant interessenter – både eksternt 
og internt. Vi benytter ulike kanaler som er tilpasset 
vår informasjon. Vi skal unngå grønnvasking og 
kommunikasjon av ikke-vesentlige temaer. Å knytte 
Forestia sine strategiske mål og fokusområder til 
viktige bærekraftstema og våre valgte bærekrafts-
mål blir viktig i vår kommunikasjon.

Vi avholder halvårlige nabomøter hvor vi inviterer 
alle naboene til et møte hvor vi sammen ser på de 
ulike sakene som er av interesse. Fra år 2020 har vi 
disse møtene sammen med vår nabo Moelven Våler 
da det faller naturlig da vi har mange av de samme 
naboene. Det ble avholdt møte i juni, men møtet før 
jul måtte avlyses pga restriksjoner i forhold til 
koronapandemien.

Menneske og samfunn:

GOD 
UTDANNING

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN
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Likestilling og mangfold
Forestia har som mål å være en arbeidsplass der 
det råder full likestilling mellom kvinner og menn. 
Byggmakonsernet har i sin policy innarbeidet for-
hold rundt forskjellsbehandling som tar sikte på at 
det ikke forekommer diskriminering relatert til kjønn, 
etnisitet eller seksuell legning.

Sikker arbeidsplass
Et av våre viktigste mål er at våre arbeidsplasser 
skal være sikre og vi jobber derfor mye med å fore-
bygge at ansatte eller andre blir skadet i forbindelse 
med arbeid i vår regi. 
Vi kartlegger alle uønskede hendelser i vår virksom-
het for å forebygge skader. Vi oppfordrer våre ansat-
te til å rapportere inn alt de ser som ikke er i henhold 
til slik det skal være.

Støtte til lokale lag og foreninger
Forestia er opptatt av et aktivt lokalmiljø der vi er 
representert. Vi er derfor en aktiv støttespiller til lag 
og foreninger lokalt.

Resultater Menneske og samfunn

2019 2020
Sykefravær (%) 5,26 6,0
Antall ansatte (antall) 211 218
Andel kvinner (%) 9,0 9,0
Fraværsskader (antall) 12 7
F-verdi 132,5 516,3
H-verdi 50,3 39,7

HMS
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Highlights:
•   Vi utvikler selskapet ved effektiv ressursbruk og       
     skaper innovative produkter og løsninger for våre     
     kunder

Kontinuerlig forbedringstankesett er innarbeidet 
gjennom mange år ved å bruke lean filosofien. 
Arbeidet med bærekraft er en videreføring av dette 
og inngår i det daglige arbeidet med kontinuerlig 
forbedring.

Fremtidsutsikter
Skogen er et klimariktig råstoff til byggevarer. 
Forestia bruker bærekraftig råstoff fra skogen til å 
skape gode løsninger for våre kunder. Vårt tankesett 
er at gjennom involverte medarbeideres innsats og 
kunnskap skaper vi trygge arbeidsplasser som bidrar 
til et bærekraftig miljø.

Vi må hele tiden utvikle selskapet for å gi kundene 
det rette klimavennlige produktet samtidig som vi 
utnytter ny teknologi.

Produktutvikling og innovasjon 
Produktutvikling og innovasjon er viktig for å kunne 
tilby kundene tidsriktige og miljøvennlige produkter 
og byggevareløsninger. Vi søker å skape produkter 
som gir kundene en bedre opplevelse ved høy kvali-
tet og funksjonalitet som gir god fremdrift i byggepro-
sjektet.

Vi skal være best i klassen på dette området slik at 
Forestia blir den foretrukne samarbeidspartneren. Å 
være best på produktutvikling og innovasjon, skaper 
godt omdømme. Dette gir fornøyde kunder som gir 
videre mulighet for fremtidsrettede og bærekraftige 
investeringer.

Noen eksempler på våre innovasjonsprosjekter
•   Forestia lanserte Walls2Paint i 2014 og dette har     
  nå blitt et av selskapets viktigste produkter og også     
  en bærebjelke i bedriftens og konsernets 
  økonomiske bærekraft.

•  Forestia lanserte høsten 2020 produktet 
  Premium Ceiling som er et likt produkt som 
  Walls2Paint, men ment for tak. Dette produktet har  
  blitt tatt meget godt imot i markedet og vi håper på    
  en ny suksesshistorie. Produktet er patentsøkt.

Produktenes bestanddeler
Vi skal jobbe for så miljøvennlige produksjonsre-
septer som mulig. Følge med på miljøkrav og være 
i forkant. Enkelte kunder stiller høye krav, men EU 
arbeider også kontinuerlig med dette. Vi følger tett 
med via vår europeiske bransjeorganisasjon (EPF 
– European Panel Federation) slik at vi kan være 
forberedt og ligge i forkant av fremtidige regulatoris-
ke endringer.

Laboratorieutstyr for gassanalyse
Innhold av formaldehyd i platene er et parameter 
Forestia er pålagt å kontrollere og overvåke. 
Forestia har frem til 2020 kontrollert dette etter 
perforatormetoden, men den metoden vil ved lave 
verdier kunne være noe ustabil. For at ligge i forkant 
av utviklingen besluttet styret i Forestia i 2020 å 
investere i et laboratorieutstyr som tester formalde-
hydinnhold etter gassanalysemetoden i ISO 12460-
3. Kravene fra regulatoriske myndigheter og kunder 
blir stadig strengere og vi er kommet dit i produkt-
utviklingen nå at de målte verdiene er så lave 
at man må ta ny teknologi til hjelp. Det er ventet 
vedtak i EU-kommisjonen om lavere grenser for 
formaldehyd i løpet av 2021 og da er det viktig å ha 
moderne og nøyaktig laboratorieutstyr for å kunne 
dokumentere imøtekommelse av disse kravene.

Forretningsmodell:

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR
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Viktige Sertifikater

ISO 9001

ISO 14001

EPD

PEFC CoC

FSC® CoC

ECOproduct

Miljømerket Svanen

M1

CARB Phase II / US EPA

BASTA

Byggvarubedömningen

Svanens Husproduktportal

Sundahus Miljödatabas

Sertifikater

Det kommer årlig om lag 1 mill tonn 
rivningsvirke i tre til norske avfallsplasser. 
Dette tilsvarer ca 2 mill m3 med trevirke 
som igjen tilsvarer 15 % av den norske 

avvirkningen fra skogen. 

Dette er en ressurs som kan gjenvinnes 
til nye byggevarer.
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Nettverkssamarbeid
        
EPF – European Panel Federation
EPF er bransjeorganisasjonen for produsenter av 
trebaserte plater i Europa. EPF er til for å gi med-
lemmene en sterk, kollektiv stemme i å svare på 
de politiske, økonomiske og tekniske utfordringene 
som påvirker vår bransje og EPF sine medlemmers 
evne til å utvikle sine virksomheter. EPF arbeider 
sammen sine medlemmer for å få bransjen inn som 
en integrert del av EU sin plan for bio- og sirkulære 
økonomi, samtidig som de jobber for å optimalisere 
standarder for produsenter av trebaserte plater til det 
beste for et grønnere og mer bærekraftig samfunn. 

European Green Deal er noe vi i Norge også må 
forholde oss til og EPF er en viktig arena for oss for 
å fange opp reguleringer som kommer via EU – 
som ikke er like lett tilgjengelige for oss som ikke er 
medlem av EU. 
Det kommer til å komme mange nye reguleringer 
for bransjen i årene fremover - både via European 
Green Deal og andre initiativer som skjer i EU.

EPF har medlemmer i alle land i EU, i tillegg til i 
EØS-området. Treplatebransjen i Europa har en om-
setning på rundt 22 milliarder euro hvert år, skaper 
over 100.000 arbeidsplasser direkte og teller mer 
enn 5.000 bedrifter. EPF har kontorer i Brussel. 

NWC – Norwegian Wood Cluster
Norwegian Wood Cluster er et nettverksamarbeid 
mellom aktører i verdikjeden fra skogbruk til husbyg-
geri. Aktiv deltagelse i nettverket er viktig for å 
underbygge den positive effekten på klima vi får ved 
å øke andel tre som byggemateriale. Vi ønsker å 
bidra aktivt til en bransje for å fremme bruk av tre og 
samtidig samarbeide om kompetanseutvikling i bran-
sjen. NWC ble høsten 2020 tatt opp i Innovasjon 
Norges Arena program som en arena klynge.

Bærekraftgruppen i NWC startet opp sommeren 
2020. Dette er en viktig arena for oss å være en del 
av for å kunne bidra til ny kunnskap om sponpla-
ters gode egenskaper til karbonlagring og innhente 
kunnskap. Innenfor faggruppen er det etablert flere 
undergrupper samt forprosjekter med referansegrup-
per. Her er noen av prosjektene som NWC Bære-
kraft har på gang:

Karbonkalkulator for kontorbygg:
Forprosjekt «Karbonkalkulator for kontorbygg» 
pågår. Karbonkalkulatoren skal ivareta det biogene 
karbonets plass i klimagassregnskapet for bygget, 

gjøre det mulig å legge inn alternative materialer 
og ulik størrelse på bygget og se effekten dette 
har på byggets klimagassregnskap omregnet til 
CO2-ekvivalenter.

Emballasje innen tremekanisk industri:
Et prosjekt som tar for seg bruk av emballasje, 
miljøvennlig emballasje og avfall på byggeplass.
 
Veileder for vannbåren varme i treplater:
Et mulig utviklingsprosjekt er under utvikling. Et 
mulig resultat fra et utviklingsprosjekt kan være å 
utvikle en felles veileder for å oppnå mer ressurss-
mart planlegging og legging av vannbåren varme i 
treplater. 

Egen finansgruppe
Det etableres nå en egen undergruppe for finans 
innenfor faggruppe bærekraft. Finansgruppa vil bl.a. 
se nærmere på hva NWC bør ta tak i når det gjelder 
EUs taksonomi og hvilke virkemidler / verktøy som 
finnes eller bør utvikles da karbonfotavtrykket til 
bygg kan påvirke bankenes utlån av grønne lån. 

7sterke Bærekraftsnettverk
I 2018 etablerte 7sterke et nettverk med fokus på 
bærekraft og sirkulærøkonomi. Bærekraftnettver-
ket skal bidra til både å øke kompetansen og dele 
kompetansen mellom bedriftene i industriklyngen, 
næringslivet og kommunene i Kongsvingerregionen. 
I tillegg har finnes det en ambisjon om å etablere 
konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

Vi deltar på noe av det dette nettverket jobber med 
relatert til bærekraft, digitalisering, produksjon og 
HR. 7sterke representerer 7 kommuner (Sør-Odal, 
Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Solør og 
Våler). Industribedrifter som er medlemmer i 7sterke 
har ca. 4000 ansatte og de omsetter for ca.9,5 mrd 
kroner.
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Treplatebransjen i Europa 
skaper over 

100 000 arbeidsplasser 
direkte og teller mer enn 

5 000 bedrifter.
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Sirkulære Solør
Lokalt næringsliv og Våler kommune har siden mars 
2019 arbeidet med prosjektet «Sirkulære Solør».

Målet er videreutvikling av industrisymbiosen på 
industriområdet på Braskereidfoss og bidra til eta-
blering av nye sirkulære økonomier i regionen og 
Innlandet.

Det er flere grunner til at Forestia har engasjert seg i 
dette prosjektet:

Prosjektet ser på både materialstrømmer og ener-
gistrømmer rundt fabrikkområdet på Braskereidfoss 
og fremmer prosjekter som gir en god ressursutnyt-
telse fra industrivirksomheten. Det finnes i dag store 
muligheter til å koble på ny virksomhet rundt industri-
parken som kan gi synergier for alle parter.

Vår produktutvikling er en kontinuerlig prosess hvor 
fokuset er hele verdikjeden. Vi ser på råvarene, pro-
duksjonsprosessen, produktene, i tillegg til gjenbruk 
og miljø. 

Akkurat nå har prosjektet spesielt fokus på å legge 
til rette for at avfallstrevirke kan resirkuleres hos oss 
og bli en viktig del av vårt råvaregrunnlag i framtida. 

Dette blir sirkulær økonomi i praksis her på 
Braskereidfoss. Prosjektet Sirkulære Solør er en 
unik arena som bidrar til realisering av både våre og 
regionen sine biosatsninger.

Solør’s svar på det grønne skifet:
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Bærekraftsarbeidet i Forestia
Byggma ønsker å synliggjøre arbeidet med bære-
kraft i hvert enkelt selskap. Som en oppstart på den-
ne jobben har konsernledelsen valgt å gjennomføre 
denne prosessen først i Forestia. 

Den 24.november 2020 ble det derfor avholdt et 
oppstartmøte hvor det ble satt opp en fremdriftsplan 
som strakk seg godt inn i 2021. PwC sin gruppe 
innen bærekraft stilte med fire medarbeidere som 
støtte i dette arbeidet. 
Fra Forestia deltok ledergruppen, hovedtillitsvalgt, 
produktsjef og markedskoordinator. 

Det ble gjennomført interessentintervjuer, utarbei-
det SWOT og vesentlighetsanalyse på slutten av 
året 2020. Under er fem områder som ut ifra dette 
arbeidet ble valgt ut som områder det skal fokuse-
res på videre etter at det innledende prosjektet ble 
ferdigstilt. 

Interessentanalyse
Arbeidet startet med interessentintervjuer av 25-30 
av Forestia sine interessenter. Basert på resultatene 
fra disse intervjuene ble det utarbeidet en SWOT 
som så endte opp med vesentlighetsanalysen 
under.

Ut fra denne vesentlighetsanalysen ble de 5 temaene som scoret med ”høy” viktighet både for interes-
sentene og Forestia satt inn i en prioriteringsmatrise.
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De 5 temaer som scoret med høyest viktighet både for interessentene og for Forestia:

Trygt og godt arbeidsmiljø, klimavennlige produkter, bærekraftig verdikjede, klimavennlig produksjon og 
sirkulæritet og råvareutnyttelse.

Regulatorisk etterlevelse og
risikohåndtering

Strategisk fordel og markedslederskap, positiv 
påvirkning, styrke omdømme

Operasjonell forbedring, 
redusere kostnader og negativ påvirkning

Handlingsplaner
Gjennom arbeidet som er beskrevet over kom et opp 
saker som vi har satt inn i en  handlingsplanbasert 
på våre 5 hovedtemaer. Dette er temaene som kom 
frem i prioriteringsmatrisen og det er satt opp 
arbeidsgrupper i hvert av dem som skal jobbe aktivt  
med fremdrift i bærekraftsarbeidet.  

Det ligger nå 35 oppgaver i handlingsplanen av for-
skjellig art jevnt fordelt over de 5 utvalgte temaene.

 
Det jobbes i bredt sammensatte grupper for lukke 
disse sakene i handlingsplanen samtidig som det 
også legges inn nye saker som vil bidra til en enda 
mer bærekraftig utvikling.

2021 er vårt første år med en egen handlingsplan 
for bærekraft og vil gi Forestia et solid fundament 
for videre satsning mot å utvikle oss i en stadig mer 
bærekraftig retning.

Prioritetsmatrise


