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 2022 – LCA Manager for Saint-Gobain Nordic & Baltic
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 Involveret i DK-GBC, Dansk Standard m.m.
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Hvem er Saint-Gobain Denmark?
Saint-Gobain er én af verdens førende producenter af materialer og 
løsninger til byggeriet. Med et stærkt fokus på bæredygtighed og på 
menneskers trivsel i bygninger er koncernen til stede i over 70 lande 
verden over. 

Koncernen blev grundlagt som glasproducent i Frankrig i 1665, hvor 
en af de første ordrer var glas til spejlsalen i Versailles. 

Blandt Saint-Gobains varemærker i Danmark findes Gyproc, ISOVER
og Weber, der er samlet i Saint-Gobain Denmark.

Saint-Gobain Denmark har 450 medarbejdere, 6 produktionssteder
og omsatte i 2020 for 1,1 MIA DKK.

Udover Gyproc, ISOVER og Weber er Ecophon, SageGlass, 
Vetrotech, Brdr. Dahl og Øland også del af Saint-Gobains danske 
portefølje. 



LIDT OM BÆREDYGTIGHED HOS 
SAINT-GOBAIN
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Økonomisk 
bæredygtighed

Social 
bæredygtighed

Miljømæssig 
bæredygtighed

En holistisk tilgang til bæredygtighed



Livscyklustilgangen
Vi arbejder i et livscyklusperspektiv.

Fordi vi godt ved, at vores produkter 
påvirker en bygnings bæredygtighed i 
hele dens levetid.

Både socialt, økonomisk og 
miljømæssigt!



KLIMAMÅL HOS SAINT-GOBAIN

7 /



Cirkulær økonomi
 Ikke-anvendelig 

produktionsaffald: -80 %
 Jomfruelige råvarer 

undgået: +30 %
 Genbrugs- eller 

biobaseret indhold: 30%
 100 % genanvendelig 

emballage
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Vand
 Indtag:  -50 %
 Udledning: 0 i områder 

med høj ”vand risiko”

CO2
 Scope 1 & 2 -33 %
 Scope 3        -16 % 

Globale 2030 målsætninger vs. 2017

LCA
 100 % af vores product

range skal have en 
LCA

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Vi har også 2025 mål, men det er 2030 målene der er virkelig interessante, fordi de leder mere direkte op til vores 2050 mål om net-zero neutralitetVs. 2017, dvs. alle de forbedringer og reduktioner vi har lavet frem til 2017 tæller ikke med.
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Scope 2

 Indirekte udledning fx. fra 
elektricitetsforbrug

Scope 3
 Påvirkninger fra råvarer
 Rejseaktiviteter
 Bortskaffelse af solgte varer

Scope 1

 Direkte udledning ifm. 
produktion, intern transport

Global målsætning: Net-zero carbon inden 2050

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
23 september 2019 underskrev Saint-Gobain ”The UN Global compact’s pledge ”Business Ambitions for 1,5° C”
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Hvorfor arbejde med klimaregnskabet? 
 Hvor klemmer skoen?  hvordan kan vi reducere vores klimapåvirkning

 Skubbe på udviklingen både hos os selv og hos vores leverandører

 Forpligtet til at hjælpe vores kunder med at reducere CO2-udledningen for deres projekter
 Levere produkter med lav CO2 udledning i hele produktets levetid



MOD NET-ZERO CARBON SENEST 2050 
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Scope 2

12,8 kt CO2

Scope 3

86 kt CO2

Scope 1

25,6 kt CO2 

2017: CO2-udledning ved Saint-Gobain Denmark*
*ISOVER, Weber og Gyproc
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Scope 2
12,8 kt CO2

Scope 3
XX tons CO2

Scope 1
25,6 kt CO2 

ACTIONS

 Energi- og procesoptimering

 Årlig indrapportering

 Intern årlig oversigt over 
udvikling indenfor CO2, energi 
osv.

 Scope 1 udledning 
tredjepartsverificeres

Scope 1 & 2 – direkte og indirekte udledning
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Scope 3

86 tons CO2Scope 3 – alt det andet
Kortlægning af de 15 kategorier i henhold til GHG Protocol. 

74 % 13 % 7 %

Indkøbte varer, 
herunder råvarer

Transport Energi & 
brændstof

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Hvad er vores top 3 bidrag til Scope 3, og dermed dem vi har mest fokus på?I 2020 lavede vi en kortlægning af vores Scope 3 for alle tre brands. Fremgangsmåden var de 15 kategorier listet i GHG’s guide til kortlægning af scope 3. 



HVAD GØR VI FOR AT REDUCERE CO2?
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Mindre, og mere effektivt, forbrug
 Energi- og procesoptimering

 Reducere energiforbruget

 Bruge energien mere effektivt

 Dekarbonisering af processer

 Skifte til fornybare energikilder

 Elektricitet

 Certifikater købt i 2018
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Scope 1

Scope 2

Scope 3

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Dekarbonisering i samarbejde med Saint-Gobains globale research centre
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Indkøb & Transport
 Øge vores fokus på CO2 ift. indkøb

 Granskning og sammenligning af råvarer, emballager osv.

 Dialog med leverandører om dekarbonisering.

 Reducere antallet af km på vejene i hele værdikæden

 Samarbejde med transportører, f.eks. brændstoftyper

Scope 3



Produktudvikling og -optimering
 Optimering af produktet, f.eks. lavere vægt, formater etc. 

 Reducere behovet for tilpasning på byggepladsen

 Potentiale for genbrug og genanvendelse efter endt levetid

 Råvarer og emballage

 Øget brug af genbrugsmaterialer, såsom glasskår og gips.

 Råvarer med lavere CO2-udledning

 Emballagetyper, samt optimering af emballagemængder
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Scope 1

Scope 3



UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITET, SERVICENIVEAU OG ARBEJDSMILJØ
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Lavthængende frugter

Teknologisk udvikling

Moving forward
 Få lavthængende frugter tilbage
 Teknologisk udvikling tager tid

Udviklingsprocessen starter

Implementeringsprocessen starter

Nu kører det

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Teknologiske projekter kan tage mange år. Projekter vi startede på for flere år siden, er først klar til implementering om nogle år.
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Scope 2
Hvert år

GAIA

Scope 3
Ca. 2. – 4. år 

Scope 1
Hvert år

GAIA
Energistyrelsen

Indrapportering - CO2 udledning ved Saint-Gobain Denmark*
*ISOVER, Weber og Gyproc



 Indblik i hvor det giver mening at gøre en indsats

 Alt påvirker hinanden

 Forbedring ét sted kan betyde forværring et andet sted

 Brug for fælles indsats, både internt og eksternt

 Brug for teknologisk udvikling og store investeringer
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LEARNINGS



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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