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Om Jackon
Vi er en av Europas ledende produsenter av isolasjon og emballasje i ekspandert polystyren (EPS),
ekstrudert polystyren (XPS) og ekspandert polypropylen (EPP). Med energisparing og miljøhensyn
som ledestjerner, har vi utviklet en rekke produksjonsmetoder, isolasjonsløsninger og byggesystemer.
Vårt slogan «Committed since 1956»
uttrykker en sterk forpliktelse til en bærekraftig
virksomhet:
Utvikle langsiktige forhold til og bygge
felles mål med våre kunder og leverandører
Kontinuerlig forbedring og utvikling av våre
produkter og tjenester
Energieffektive produkter og miljøvennlig
produksjon - ved framstilling, distribusjon,
bruk, avfallshåndtering og resirkulering

”

Vi utvikler lette løsninger
for et bedre klima

EPS er et lett materiale som består av
98% luft og 2% polystyren

Bruk av EPS og XPS som byggisolasjon gir
betydelig energi- og ressursbesparing, og
reduserer dermed utslipp av klimagasser.

Tommi Palomäki

Som emballasje bidrar EPS til økt mattrygghet
og mindre matsvinn.
For fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge er
fiskekasser i EPS avgjørende for at næringen
kan vokse og eksportere til utlandet.

EPS som teknisk isolasjon beskytter
ømfintlige produkter ved håndtering og
transport, og reduserer skader og behovet
for utskiftning.

Produktene er 100% resirkulerbare.
Spill og vrak fra produksjonen gjenvinnes
til nytt råstoff og nye produkter

Grønt Punkt rapporterer at
87,4% av EPS emballasjen
som ble satt på markedet
av medlemmene i 2021
gikk til materialgjenvinning.
Ved å gjenvinne 1 kg plast
spares 2 kg olje
og 1,5-2 kg CO₂-utslipp.
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Om Jackon

Forord

Jackon har ansatt en Sustainability Manager for å spisse den videre innsatsen på bærekraft.
Flere initiativer som reduserer avfall og øker resirkulering har startet. Det jobbes også med å
redusere emballasje rundt våre produkter og øke innhold resirkulert materiale i pakkefolien.
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Ansvar i egen
verdikjede

Vår tilnærming
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Det er iverksatt aktiviteter på HMS for å bedre den interne sikkerheten og arbeidsmiljøet. Alle
våre ansatte skal være trygge på jobb og bidra positivt til en god arbeidsplass. Jackon har
som mål å ansette best mulig kvalifiserte folk og vi har klare regler mot diskriminering og
trakassering.
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Den høye aktiviteten har gjort det mulig å optimalisere energiforbruket i produksjonen og
redusere svinn i våre prosesser. Vi har fokusert på rask opplastning på lastebilene og dermed
redusert ventetid for sjåførene, samt innført energieffektivitetskrav til våre transportører.
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Det er kjent at riktig isolasjon i bygg reduserer energiforbruket til oppvarming og nedkjøling,
og at støtdempende, isolerende emballasje i EPS bidrar til trygg transport av varer, økt matsikkerhet og mindre matsvinn. Stor etterspørsel etter våre produkter gjennom hele 2021 vitner
om at EPS og XPS er viktige bidragsytere for å spare energi og ta vare på våre felles
ressurser.
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Vi fortsetter vårt engasjement i Operation Clean Sweep. Målet er å hindre at råvare, produkter
og avfall kommer på avveie. Dette arbeidet skjer både internt og sammen med bransjeforeningene i de landene vi har produksjonsvirksomhet.
Vi vet at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi jobber kontinuerlig for å
minimere de negative virkningene og maksimere de positive. Ikke
minst sikrer vi jobber til over 400 ansatte i Skandinavia, samt
lokale underleverandører i nærheten av våre fabrikker.
Vi produserer produkter som bidrar til å forbedre
fellesskapene som Jackon er en del av.
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CARE

INNOVATION

COLLABORATION

Sagt på en annen måte: Lette løsninger for et bedre klima!

Torben Nielsen
Adm Dir Jackon Skandinavia

Side 13
Sertifiseringer og
medlemsskap

Vi tar ansvar i egen verdikjede

Næringslivet spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.
Jackon skal være en bidragsyter til verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene.
Våre etiske retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstagerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og gjelder i alle ledd i vår
verdikjede. Disse retningslinjene, inkludert Prinsipper for bærekraftig
forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Hos Jackon jobber vi med å redusere vårt karbonavtrykk
- Vi skal redusere utslipp knyttet til transport, reise,
energi og avfall.
Våre etiske retningslinjer inneholder miljøkrav rettet mot både
oss selv og våre leverandører
- Vi forventer at negativ miljøpåvirkning reduseres og
utslipp av klimagasser og forurensning mininmeres for
å sikre bærekraftig ressursuttak.

Vårt bærekraftarbeid baserer seg på 3 pilarer
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INNOVATION

COLLABORATION

Miljø

Nytenkende

Vår viktigste ressurs

Plast

Digitalisering

Samarbeid

Transport

Sikkerhet

Rettferdig partner

CARE
Vi forplikter oss til å beskytte miljøet, redusere marin forsøpling og klimagassutslipp.
Vår ambisjon er å forbedre hvordan plastprodukter designes, produseres, brukes og resirkuleres.

Miljø
Jackon Skandinavia hadde i 2021
en volumvekst på 29% sammenliknet med 2020. Samtidig var vi
mer energieffektive. Til tross for en
betydelig større aktivitet har
forbruket av gass og elektrisitet
økt henholdsvis kun 20% og 10%.
Vi faset ut drivgassen 152A i våre
produksjonsprosesser. Siden 2020
har vi redusert utslippet av 152A
med 71%.
Vi har konkrete målsettinger knyttet
til miljø og avfall. Mengden restavfall
vi har generert det siste året har
sunket. Mengden farlig avfall er
halvert.

Transport
Transportkontraktene setter krav til rapportering av EURO klasse,
reduksjon av CO2 utslipp og at transportøren skal følge utviklingen
av nytt og mindre miljøbelastende transportmateriell.
Alle transportoppdrag optimaliseres for å sikre lavest mulig miljøbelastning og CO2 utslipp per kjørte kilometer, blant annet ved å
maksimere fyllingsgraden i hvert kjøretøy.
Finmasket netting i gjerdene rundt
fabrikken og filter i sluk samler opp EPS
kuler og fragmenter. I 2021
sorterte vi ut 15.000 liter, en nedgang på
15% fra året før. Noe som indikerer at
tiltakene vi innfører på fabrikkene
reduserer mengden EPS på avveie.
Støv fra EPS-produksjonen ved vår
fabrikk i Skövde suges opp og
komprimeres til briketter. Disse går til
materialgjenvinning og nye produkter
hos en ekstern samarbeidspartner.

Vi subsidierer frakt av brukte, komprimerte fiskekasser fra fiskeforedlere langs Vestland- og Nordlandskysten til nærmeste
gjenvinningsaktør. I 2021 fant 50 tonn komprimerte fiskekasser
veien tilbake i gjenvinningsloopen gjennom denne ordningen.

CARE
Miljø
Vi deltar i forskningsprosjektet
”Sluta cirkeln för industriell plast”
i regi av det Svenska Miljöinstitutet.
Prosjektet skal ta fram løsninger for
full sirkularitet av industriell plast,
inkludert emballasje av EPS.

Vi samarbeider med Hold Norge Rent og
EPS-bransjen om en veileder til næringslivet
for hvordan EPS skal håndteres, sorteres og
avhendes.
I arbeidet inngår ryddeaksjoner, befaringer
og intervjuer med brukere av EPS.

Med den norske bransjeforeningen
forsker vi på bedre systemer for å rense
avløpsvannet fra produksjonen.
I forslagene inngår blant annet pumper
og spesielle filtre.

Pakkefolien inneholder minst 30% materialgjenvunnet råvare og er gjenvinnbar. Slik bidrar vi til
emballasjedirektivet som sikrer at plastemballasje er
egnet for ombruk og materialgjenvinning innen 2030.

CARE

I 2021 reduserte vi
tykkelsen på pakkefolien
og sparte miljøet for
62 500kg CO2

car-side

Plast

EUs plaststrategi har som
mål å omarbeide måten
plastprodukter designes,
produseres, brukes og
materialgjenvinnes. Dette vil
redusere negative miljø- og
klimaeffekter over livsløpet
for plast. Strategien bidrar
til vekst, innovasjon og en
styrket industri.

Resirkulert råstoff inngår
i produksjon av nye
produkter.
Våre produkter har stort volum
og lav vekt. På byggeplass
anbefaler vi å sikre varene
mot vind.

Grønt Punkt antar at 80-90%
av alle fiskekasser som har
sitt sluttpunkt i Norge går til
gjenvinning. Det er bra.
Vi kan bli enda bedre!

Avkapp og
vrak kvernes,
komprimeres
og gjenvinnes
til nytt råstoff.

Ved å gjenvinne internt
EPS-avkapp sparte vi miljøet
for CO2-utslipp tilsvarende
et fly med 900 passasjerer
1,5 ganger
rundt
jordkloden

plane

Bruk av glødetråd eller varmekniv
ved kapping gir et rent snitt og
hindrer at EPS rives opp og spres
i naturen. Mange forhandlere låner
ut skjæreverktøy til byggeplasser.

EPS-avkappet sorteres i retursekker til
gjenvinning. Vi tar imot avkapp og brukt
EPS fra næringslivet og husholdninger ved
fabrikkene i Fredrikstad og Kristiansand.

Det tilsvarer
utslippet fra 5
jorden-rundt
reiser med bil

INNOVATION

PROSJEKT: Thermomur byggesystem - Brannsikkerhet og bærekraftig

Ny utvikling og teknologi har gjort det mulig for innovasjon å skje raskt. Vi skal fortsette å ta i bruk ny teknologi og ta markedsandeler så lenge innovasjonen gir verdi
for kunden og miljø. Sikkerhet i alle ledd i verdikjeden er høyt prioritert.


Om prosjektet:
Prosjektet er et samarbeid mellom Jackon AS, Sintef,
Solid Entreprenør og Norgeshus etter midler fra
Forskningsrådet. Den overordnede ideen for
prosjektet er å kunne ta i bruk Thermomur
byggesystem i boligbygninger i 4 etasjer. 

Produktutvikling

Bakgrunn:

Vi skal bidra til nyskaping og
innovasjon, der bærekraft
innlemmes i designprosessen
av nye produkter og sirkulær
økonomi spiller en viktig rolle
fra start.

Veiledning til byggeforskriften aksepterer bruk av brennbar isolasjon i boliger i brannklasse
1, men isolasjonen må alltid være beskyttet slik at den ikke bidrar til brannspredning. Det
finnes imidlertid ingen preaksepterte ytelser som oppgir hva som regnes som tilstrekkelig
beskyttelse på isolasjon, eller beskrivelse av brannsikre konstruksjonsløsninger for øvrig.
Bruk av brennbar isolasjon i større bygninger enn brannklasse 1 krever spesialprosjektering og dokumentasjon av brannsikkerhet i hvert byggeprosjekt. Slik prosjektering krever
kunnskap om hvordan brannen kan utvikle seg og hvilke brannsikkerhetstiltak som må
inkluderes i bygget. Kunnskap om aktuelle brannscenarier, simuleringsverktøy og metoder
for prosjektering er i dag svært begrenset.
Løsning:

Produktlanseringer 2021
Såleblokk 600:
Mer bredde for større linjelaster 
Radon connect:
Sikrer korrekt plassering av
avtrekksrøret på radonplaten
for optimalt avtrekk av
radongass.

 hermomur bidrar til bærekraftige bygg med enkel montering, lite rehabilitering, få vedT
likeholdskostnader og dokumentert brannsikkerhet. I prosjektet er det utført en rekke
branntester både av fasader og innvendig tildekning av EPS, med mål om å dokumentere
sikker bruk av Thermomur i leilighetsbygg i brannklasse 2.
Branntestene dokumenterer brannsikkerheten i leilighetsbygg med inntil fire etasjer, som
igjen gir trygge og bærekraftige samfunn. Leilighetsbygg som er bygd på en måte som
gjør at brann ikke oppstår og sprer seg hverken innvendig i branncellen eller i fasaden.
Med bærekraftig menes et samfunn hvor branner ikke fører til store utslipp av røyk og
miljøskadelige stoffer, og at konsekvensene ved brann i leilighetsbygg er så små at liv ikke
går tapt og samfunnet ikke påføres store økonomiske tap.

INNOVATION

Nytenkende

Løvsugere (eller «EPS-støvsuger»)
er et effektivt ryddeverktøy for å
fjerne plastpellets og kuler av EPS.
Ved fabrikken i Søgne tilbyr vi
gratis utlån av EPS-støvsuger til for
eksempel strandrydding i området.

Implementeringen av nytt ERP-system danner
mye av grunnlaget for å digitalisere og
automatisere. Et moderne ERP system gir oss
muligheter til å ta riktige valg med hensyn til
kostnader og forbruk, samt legge til rette for
digital samhandling.
Vi har investert utstyr til videokonferanser på våre
lokasjoner for å legge til rette for alternative måter
å samhandle på, redusere reisedøgn og
respektere de ansattes fritid.

Modernisering
Vi åpnet ny fiskekassefabrikk i Alta i 2021.
Den moderne maskinparken er oljefri og har et lavt
energibehov. Dampproduksjon er ved elektrisk kraft,
i motsetning til tradisjonelle løsninger som innebærer
gass som energibærer.
Anlegget er strategisk plassert i nærhet av de største
leveringsvolumene, noe som reduserer transportetappen mellom fabrikk og slakteri.
Fabrikken har tilrettelagt for utveksling av fjernvarme til
nærliggende bedrifter for maksimal energiutnyttelse.

Digitalisering

Med digitalisering kommer også behovet for økt
informasjonssikkerhet. Jackon har etablert rutiner
og mekanismer for økt grad av beskyttelse mot
cyber-kriminalitet. Dette innebærer også et sikkerhetssenter med 24/7/365 overvåkning.

EPS-støvsuger er et
effektivt ryddeverktøy for
å fjerne plastpellets og
kuler av EPS

Brannøvelse er en del
av det systematiske
sikkerhetsarbeidet

Sikkerhet

Det er i 2021 tilført menneskelige og økonomiske ressurser for å ivareta
og videreutvikle det systematiske HMS arbeidet. Fokusområdene har
vært standardisering av beredskapsplaner, bruk av verneutstyr og
tydeligere oppmerking av gangveier i fabrikkene. Det er etablert en
egen HMS-politikk, HMS-mål og en strategi for å nå disse målene.

COLLABORATION
Våre ansatte er vår viktigste ressurs, de skal ha en inkluderende, trygg og sunn arbeidsplass.
Samarbeid er nøkkelen, både med menneskene i verdikjeden og bransjetiltak.
Vi skal være en rettferdig partner på alle nivåer.

Vår viktigste ressurs

Rettferdig partner

Digitalisering, teknologi og maskiner er en del av vår hverdag som løser krevende utfordringer og gjør jobben lettere men vi vil alltid være avhengig av menneskets kreativitet og ferdigheter.

Jackons prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er basert
på FN- og ILO-konvensjoner som omhandler menneske- og
arbeidstakerrettigheter, og angir minimumsstandarder.

Vi har tro på at engasjerte medarbeidere, kunnskap, samarbeid og en trygg arbeidsplass er oppskriften på en bærekraftig
fremtid for Jackon. For å være rustet for fremtiden, satser vi på kompetanseheving som bidrar til sikker og effektiv verdiskapning for både kunder og ansatte.

Vi respekterer lovgivningen på produksjonsstedet.
Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema
som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.
En viktig del av vårt formål er å skape langsiktig verdi for våre
eierne og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Hvert år støtter vi en
rekke lag og foreninger,
med spesielt fokus på
barn og unge.

Våre engasjerte, dyktige og kunnskapsrike medarbeidere sørget for at vi leverte høy kvalitet i alle land

COLLABORATION
Kompetanseheving og samarbeid
Vi er opptatt av kompetanseheving fordi kunnskap om riktig bruk av produkter fører til en enklere hverdag for brukeren, trygge og effektive
prosesser på byggeplassen og energieffektive, holdbare og sunne bygg. I tillegg bidrar kunnskapsdeling til samarbeid, nytenkning og utvikling.
I våre kompetansesentre i Fredrikstad og Skøvde har vi totalt 2500 kvadratmeter med fullskala modeller med løsninger for maksimal utnyttelse
av vårt produktsortiment og praktiske demonstrasjoner. I tillegg tilbyr vi store og små møtelokaler for teoretisk opplæring.
Gjennom fagtreff, messer, undervisning, demonstrasjoner og webinarer utfører vi et omfattende opplysningsarbeid om korrekt bruk av
produkter til den profesjonelle håndverkeren, entreprenører, forhandlere, utdanningsinstitusjoner, rådgivende ingeniører og arkitekter.

Sertifiseringer og medlemskap
Jackon ble medlem i Operation
Clean Sweep 2019. Siden den
gang har vi innført rutiner på våre
fabrikker for å unngå pellets og
avfall på avveie.
Som medlem forplikter vi oss til å kartlegge
potensielle utslippskilder og risikofaktorer, opprette
interne prosedyrer, opplæring og forebygge utslipp
slik at vi overholder forskrifter og krav.

EPS-støvsuger er et effektivt ryddeverktøy for å
fjerne plastpellets og kuler
av EPS

Vi har intensivert vårt arbeid og
tilstedeværelse i relevante nasjonale
og Europeiske bransjeforeninger.

Jackon har definert en
klar konsernstrategi i arbeidet
med miljøvennlig produksjon
og håndtering av produkter.
Vi jobber målrettet for å være
en del av løsningen på den
globale utfordringen som
omhandler bruk av
plastprodukter.

Gjennom ulike databaser og
verktøy kan vi dokumentere at
produktene våre tilfredsstiller
en rekke strenge helse- og
miljøkrav.

Vi er sertifisert etter
ledelsessystemet for
miljø ISO 14001:2015
og for kvalitet ISO 9001:2015
En rekke av våre produkter er CE-merket,
noe som betyr at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt.
Som medlem i Grønt
Punkt Norge og FTI tar vi
ansvar for emballasjen vi
setter på markedet.

Comitted since 1956.

Ressurser:
•
•
•
•
•

grontpunkt.no
norskindustri.no/kampanjesider/eps-gruppen
fn.no
zero.no: „Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig“. Prosjektrapport: Etablering av full verdikjede for innsamling av brukt EPS (isopor) i Norge.
sintef.no/prosjekter/2020/thermomur-byggesystemer.-brannsikkerhet-og-barekraft/
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