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Bæredygtighed i Danmark lige nu
 Dansk klimamål – 70% reduktion af drivhusgasser inden 2030.

 Cirkulær økonomi fylder meget i branchen.

 Antal af DGNB certificeringer er kraftigt stigende.

 Antal af svanemærkede byggerier er stigende.

 Den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

 Øgede støtteordninger i 2021 skubber på renoveringsprojekter, 
såsom efterisolering.

 Fokus på indlejret CO2 fra materialer, herunder biogent carbon.



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

Både socialt, økonomisk og 
miljømæssigt.

Livscyklustilgangen
Vi arbejder i et livscyklusperspektiv

Hvorfor?



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”

LCA
 100 % af vores 

produktrange skal 
have en LCA

CO2

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

Globale 2030 objektiver vs. 2017
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Genbrug og genanvendelse
Hos Saint-Gobain arbejder vi ud fra et princip om at cirkularitet er 
mere end blot 1:1 genanvendelse. 

 ISOVER glasuld er lavet af op til 75 % genbrugsglas
 Gyproc gipsplader er lavet af op til 25 % genbrugsgips
 Weber stolpebeton indeholder tilslag af produktionsrester

 Gyproc gipsplader kan genanvendes til nye gipsplader
 Weber produkter kan bl.a. anvendes som vejfyld



SAINT-GOBAIN OG DEN BÆREDYGTIGE DAGSORDEN



RECIRKULERING PÅ DAGSORDENEN
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FRA GLAS TIL ULD
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TREKANTEN – ROSENØRNS ALLÉ KØBENHAVN



TREKANTEN – ROSENØRNS ALLÉ KØBENHAVN



CERTIFIKAT



BESKRIVELSESTEKSTER



Tak for opmærksomheden

Jimmi Ørnhøj-Hansen
Manager, Technical Support
Saint-Gobain Denmark A/S

+45 4212 7994
jimmi.ornhoj-hansen@saint-gobain.com
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