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et er med stor
ydmykhet jeg
skriver min
første leder for
MeniNG. Jeg vil gjerne
starte med å takke Erik for
måten han ledet konsernet
til å bli et fyrtårn i
industrien hvor konsernets
konkurransekraft er
bærekraft. Han satte
kundene høyt og var opptatt av at verdiene skapes i linja. Han
utfordret både internt og eksternt, og brant for visjonen om at
Det finnes ikke søppel mer. Dette tenker jeg vi skal ta med oss
på veien videre, når vi ønsker Astrid velkommen som vår nye
konsernsjef. Jeg og resten av konsernledelsen gleder oss til
å jobbe tett med henne, med fokus på å akselerere verdens
overgang til en effektiv sirkulærøkonomi.
I vekslingen mellom Erik og Astrid skal retning og strategi ikke
endres, men vi skal fortsette alt det gode arbeidet som gjøres
på tvers av konsernet – av alle dere som hver dag står på for
kundene våre. Selv i denne tiden som har gitt oss utfordringer
og satt oss på prøve. Men sammen har vi stått i stormen og
funnet frem kremmerskapet som gjør at vi, som Espen dveler
ved i sin tekst litt senere i bladet, har klart å komme bedre ut
av det økonomisk, med mindre volumer, men fordi vi har klart
å tenke smart. I tillegg har den sterke sikkerhetskulturen vi har
opparbeidet oss gjort at vi har hatt trygg drift og opplevd lite
smitte, alt tatt i betraktning. Jeg blir stolt når jeg ser hvordan det
jobbes sikkert i alle ledd av konsernet.
Denne klokskapen vi har opparbeidet oss skal vi ta med oss
videre på veien. Vi må snart se oss litt i speilet og ta med oss
det positive korona har lært oss, og samtidig gjøre noe med de
negative sidene. Jeg er sikker på at mange av oss gjerne vil treffe
kunder og kollegaer over en kopp kaffe igjen. Å kunne ta fysiske
møter og ha uformelle prater. Det gleder i hvert fall jeg meg til.
For alle som har sittet på hjemmekontor må vi vel innrømme
at det har vært en spesiell tid. Vi må ta på alvor at det har vært
vanskelig å holde motivasjonen oppe når vi ikke kan møtes fysisk
med kollegaer og kunder. Jeg tror nok vi har lært oss å jobbe

Innhold
annerledes enn vi pleide, så det blir viktig fremover at vi holder på
det gode vi har lært, men at vi også kan se frem til en tid vi har
flere møteplasser i hverdagen, både på kontoret, men ikke minst
ute hos kunder.
Til alle som står på hver dag ute i felten som sjåfør eller operatør,
til dere vil jeg gi all honnør. Jeg er mektig imponert over det dere
har fått til, under de forutsetninger og smitteregime dere har hatt.
I all hovedsak har dere håndtert tiden vi har stått i, helt forbilledlig.
Tusen takk!
Skal vi se litt fremover jobber vi i konsernet med å ytterligere
digitalisere oss. Målet er å styrke og forenkle kommunikasjon
med kunden. Vi må sikre at kunden er i sentrum for alt vi gjør.
Deres forventninger øker stadig og i den forbindelse jobber vi
med å gjøre kundereisen i konsernet heldigital. Kundene våre
skal kunne hente opp sine data i sanntid om de har behov for det.
Gjennom digitaliseringen skal vi forenkle og effektivisere, slik at
vi kan bruke mer tid på å følge opp kundene og ikke minst finne
nye kunder.
Vi spiller alle våre roller i arbeidet med fornøyde kunder. Noen
av oss har daglig kontakt med kundene, andre har aldri direkte
kontakt med kundene. Men det er samspillet og lagånden oss
imellom som sikrer fornøyde kunder.
Vi går mot sommeren. Som dere vet innebærer det flere vikarer
og dermed må vi holde fokus på sikkerheten og være gode
lagspillere, slik at vi passer på de nye som kommer inn.
Jeg vil avslutningsvis ønske alle en god sommer. Jeg vet vi er
underernært på tid med familie og venner. Jeg håper de som
har muligheten til å bruke litt ekstra tid med de dere er glad i får
muligheten til det. Samtidig oppfordrer jeg alle til å fortsette å
følge myndighetenes råd om reise og lokale tiltak. Nå er vi nesten
på målstreken og jeg oppfordrer alle til å holde ut til vi er i mål.
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16 Kronikk: Adis Cengic har skrevet om
neste generasjon industri, og den tredje
industrielle dimensjonen som gjør at Norsk
Gjenvinning utmerker seg.

08 Ny divisjon: Henning Flaig leder den
nye divisjonen Nordic Industrial Services,
som skal tilby profesjonelle, industrielle
rengjøringstjenester i Norden.

Velkommen tilbake etter ferien!

Bjørn Arve Ofstad
Konsernsjef

18 Folk i NG: Tidligere fallskjermjeger Tony
Breirem-Randin leder Løvås Transportfirma,
med åpne dører og god flyt.
MeniNG er et magasin for alle medarbeidere i Norsk Gjenvinning-konsernet.
Med over 1 750 medarbeidere er selskapet den ledende arbeidsgiveren innen gjenvinning
og miljøtjenester i det norske markedet.
Utgiver:
Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen
NO-0214 Oslo
Redaktør: Ida Vang Jenshus
Redaksjon: Bim Cornelia Kase,
Apeland
Design: Apeland

20 NG-helter: Det
er mange helter i
NG. Vi presenterer
månedlige NG-helter
fra desember 2020
til april 2021.

Foto: Norsk Gjenvinning, Katrine Lunke/Apeland
Trykk: ETN Grafisk
Opplag: 1603
MeniNG trykkes på GalerieArt Silk, som er et miljøvennlig
og bærekraftig papir laget delvis av resirkulert og
delvis av ny papirmasse. Papiret tilfredsstiller følgende
merkinger: ECF, Svanemerking, EU-Ecolabel SE/011/07
og ISO 14001, og er FSC-sertifisert fra lager.

Følg oss:

Norsk Gjenvinning
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NG-Nytt

NGNytt

Tips oss!

Populære
digitale kurs i
NG-skolen

Har du en god sak? Eller en kollega som fortjener ekstra
oppmerksomhet i MeniNG? Er det noen former for innhold
som du savner? Har du ris/ros? Vi tar takknemlig imot alle
tilbakemeldinger. Send inn dine tanker til mening@ngn.no.

Biogassbiler
med matavfall
på tanken

På nyåret satte avdelingen for organisasjonsutvikling
i gang digitale kurs i NG-skolen, med kurstemaer
medarbeiderne selv har stemt frem. Siden februar har
Nicolina Knudtzon og Kjartan Thormodsæter avholdt et
halvtimeskurs i uken, hvorav følgende temaer har rullert
fra uke til uke: Hvordan bidra til å skape en god
teamfølelse, Hvordan få til gode samtaler og Hvordan
sikre velfungerende møter i en digital tid. Totalt har
nær 300 NGere deltatt på kursene. Til høsten vil det
lanseres tre nye kurs, som du vil få tilgang til via NGskolen på vårt intranett Råstoff.

Humlekjær & Ødegaard i Østfold tilbyr
kundene sine fossilfri transport med
biogassbiler. Bilene kjører med biodrivstoff
som er produsert av råvarer selskapet selv
har samlet inn. I løpet av et år samles det
inn mellom 1200 og 1500 tonn matavfall
fra storhusholdning og kunder. Matavfallet
blir bearbeidet hos Frevar, til et gassprodukt
bilene bruker som drivstoff. Drivstoffet fylles
på bilene lokalt i Fredrikstad. Slik blir bilenes
avfallshåndtering både miljøvennlig og
bærekraftig.

Vellykket håndtering av
20 000 tonn masser på
Kopstad-deponiet

Astrid Skarheim Onsum
er vår nye konsernsjef
Astrid kommer fra Aker Offshore Wind, som hun
bygget opp og tok på børs i 2020 og senere
ledet. Hun har jobbet i Aker-systemet fra 1997,
både i Kværner og Aker Solutions. Der jobbet
hun på byggeplass og kontor, til havs og på land,
og har hatt en rekke lederstillinger i konsernet.
Hun studerte på NTNU og gikk ut med en
master i Mechanical Engineering i 1995.
Astrid er gift og har to døtre på 14 og 17 år. Astrid sier at hun kobler aller best
av på tur i fjellet eller til havs - og gjerne i Nord-Norge eller California hvor hun
har familie. Å få lede laget som har skapt #detfinnesikkesøppelmer var en
utfordring Astrid ikke klarte å si nei til. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til
NG-konsernet og gleder oss til å bli bedre kjent med henne.

Norsk Gjenvinning Metall
har ny logo
For å bygge videre på sin merkevare
og forsterke egen identitet har NG
Metall lansert sin egen logo.
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– Vi er superhappy med
oppstarten av digitale
halvtimeskurs, og får mange
gode tilbakemeldinger. Vi
håper at enda flere melder
seg på høstens kurs, sier
Kjartan og Nicolina.

Flest helelektriske
renovasjonsbiler i
Norden
Norsk Gjenvinning Renovasjon og
Nordisk Återvinning Service satser
på el-biler. Med fem elektriske
renovasjonsbiler i Norge og seks i
Sverige, har de sammen Nordens
største flåte av helelektriske
renovasjonsbiler. Slik blir renovasjons
tjenesten mer miljøvennlig, og
tilbyr stillegående og utslippsfri
avfallshenting.

Norsk Gjenvinning

Nøye planlegging og rask håndtering gjorde at NGm3 kunne
sikre forsvarlig håndtering av 20 000 tonn steinmasser, i
forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen ved Kopstad
Massemottak. Mengdene med masser tilsvarer omtrent 54 fly
av typen Boeing 747.
Gjennom en helg tok deponiet imot 659 lass med masser, som
i praksis tilsvarer én bil inn på anlegget hvert andre minutt fra
lørdag formiddag til søndag kveld. For å sikre helkontinuerlig
mottak og drift gjennom helgen måtte togtrafikken stanses,
som krevde at kommune og statsforvalter godkjente
dispensasjon fra deponiets åpningstider.
NGm3 tok denne utfordringen på strak arm. Med svært
god planlegging og kontroll av deponiansvarlig Tor Melø på
Kopstad Massemottak, ble prosjektet vellykket gjennomført.
Han har også fått god støtte fra sine kollegaer Jeanette
Syversen, Dag Kristian Storhaug, Christian Andresen,
Alexandra Treimo og Daria Dedikova. Transportfirmaet Gunnar
Knudsen AS var svært fornøyde med NGm3s fremoverlente og
løsningsorienterte håndtering av oppdraget!
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Statusrapport

Digitalisering

CFO har ordet
N

orsk Gjenvinning har hatt en veldig bra start på
2021. Etter en sterk avslutning på et særdeles
utfordrende 2020 gikk vi inn i 2021 noe
nervøse, med tanke på nye restriksjoner og
nedstengninger på grunn av korona. Med et sterkt fokus
på smittevern og tiltak har det stort sett gått fint.
Stang inn fra markedet
Vi har hatt en omsetningsoppgang på 5 prosent og en
økning i bruttofortjenesten på 5 prosent i første kvartal.
Dette er i stor grad drevet av Gjenvinning og Metall,
samt noe effekter fra Markets, hvor satsingen på masser
gir svært positive effekter. I flere av divisjonene er vi ned
på aktivitet og volum, men vi har vært flinke til å jobbe
med prisene på logistikk og enkelte fraksjoner. I tillegg
har det vært noe stang inn med gode priser i markedet.
Det er flere årsaker til prisjusteringen, både at lavere
aktivitet kompenseres med høyere pris, og at vi har vært
flinke til å jobbe med prisene i kontraktsporteføljen. Der
har særlig gjenvinningsteamet vært utrolig flinke til å
justere.
Bra resultater i divisjonene
Metall har overrasket mest positivt, og har både hatt
en sterk volumvekst og fin prisutvikling. På tross av at
metallshredderen på Øra har vært nede i hele mars,
så har frontalanleggene levert veldig gode resultater i
første periode.
Riving har hatt ganske god aktivitet, omtrent som i
fjor på samme tidspunkt. Vi har en solid ordrebok, og
forventer at 2021 kommer til å bli bra med store, solide
prosjekter.
Gjenvinning har hatt en volumnedgang og
aktivitetsnedgang på logistikk. Det har vært store,
positive priseffekter på papir, stål og metall, og her
har medarbeiderne vært flinke til å heve prisene på
logistikkaktivitetene. Det er også en god utvikling på
kostnadene.
Vi må ikke la oss rive med
Når vi skal tilbake til mer normale tilstander etter
pandemien ligger mye av nøkkelen i å ikke la oss rive
med av de gode prisene, men likevel holde kostnadene
nede. Vi har lavere driftskostnader, og vi får stadig bedre
grep om vedlikeholdskostnadene.
Korona har truffet oss på en litt rar måte. Vi har tapt
på volum og aktivitet, men fått tilbake gjennom høyere
priser. Det viktigste nå er å sørge for å fortsatt ha god
kostdisiplin når volumet og aktivitetene kommer opp
igjen, forhåpentligvis over sommeren. Klarer vi det så blir
dette bra uansett!

•
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Espen Krey Brettås
CFO/ﬁnansdirektør

OPPSUMMERING AV TALL
FOR FØRSTE KVARTAL
ØKNING I BRUTTO
FORTJENESTE
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VEKST I
BRUTTOMARGIN

-0,3%
DRIFTSRESULTAT FØR
AVSKRIVNINGER
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Norsk Gjenvinning

Farlig avfallrapportering i app
Tidligere var rapportering av farlig
avfall en tungvint, tidkrevende og
tidvis upresis prosess. Nå har en
intern gruppe i Norsk Gjenvinning
utviklet et nytt system og en egen
app, som skal gjøre rapporteringen
til en lek.

R

apporteringen går nå inn i SAP, som er hoved
databasen til Norsk Gjenvinning. Nå jobber hele
verdikjeden til farlig avfall i en egen modul i systemet.
Det er et steg i riktig retning for synergier og
samhandling mellom fagområdene.
– Ved å digitalisere disse prosessene, og i tillegg få dataen
inn i SAP, blir farlig avfall-prosessene løftet mange hakk i
både kvalitet og effektivitet, forteller fagsjef Renate Heder,
som har ledet digitaliseringsprosjektet.

Digitalisere prosesser
For å digitalisere rapporteringen har det blitt laget egne apper
for sjåførene, som er synkronisert med avfallsdeklarering og
mottakene på anleggene når varene kommer inn. Appene
erstatter manuell innlogging, og gjør at færre steg kreves i
rapporteringen.
– Det er selvfølgelig en omveltning å få en ny måte å jobbe
på, men vi ser at vi har kommet godt i gang, og jobber nå
med å optimalisere løsningene slik at driften blir mest mulig
effektiv, avslutter Renate.
Mange involverte
For å utføre overgangen til SAP har en prosjektgruppe
bestående av medarbeidere i Adact, Logistikk og Farlig avfall
jobbet flittig gjennom høsten og vinteren. Prosjektgruppen
består av Oddleif Rotmo (Adact), Elisabeth Sigernes og
Arve Thorsø (Logistikk), Hilde Irene Bø og Tommy Lindblom
(Farlig Avfall Oslofjord kunde og logistikk), med Renate
Heder (fagsjef for Farlig avfall) som prosjektleder. De har nå
gjennomført implementering ved NG-anleggene i Oslofjord,
Hordaland, Rogaland, Nord-Vest og Agder.

•
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Nordic Industrial Services

M

yndighetenes krav til
dokumentasjon og håndtering
av flytende, farlig avfall,
rengjøring og avfalls
minimering blir stadig strengere, samtidig
som flere kunder selv ønsker å ta
bærekraftige grep.
– Derfor bygger vi nå en profesjonell,
nordisk tilbyder med en god helhet av
industrielle rengjøringstjenester, sier
divisjonsdirektør Henning Flaig i Nordic
Industrial Services (NIS).
Divisjonen inkluderer selskapene NG
HøyVaTek, IBKA og rørinspeksjons
selskapene Eivind Koch Rørinspeksjon og
Mortens Rørinspeksjon.
Fra problem til løsning
Flaig begynte i Norsk Gjenvinning i fjor, etter
15 års arbeid i aluminiumsindustrien i Hydro,
både i Europa og i Asia. Fokus på bærekraft
og sirkulærøkonomi er derfor godt under
huden på den nye divisjonsdirektøren.
– Noe av det som fascinerer meg mest
med gjenvinningsbransjen, er at vi har
kunder i begge ender av verdikjeden vår.
Slik kan det som er et problem for én
kunde, være løsningen for en annen. Ved
å forstå kundenes ulike behov, og med
kunnskap om de ulike materialene, kan vi
finne veier som maksimerer gjenbruk og
sirkulærøkonomi – og begrenser behovet
for ikke-gjenbrukbare materialer og deponi,
påpeker Flaig.
Spesielt i segmentet flytende, farlig
avfall ser han potensial for en sterkere
posisjon innen rensing, separerings- og
behandlingsteknologi.

Bygger nordisk
problemløser
– Vi skal bistå kunder med alt fra tømming, høytrykkspyling,
kjemisk rengjøring av prosessutstyr og sikker håndtering av
flytende, farlig avfall, sier divisjonsdirektør Henning Flaig. Med
Nordic Industrial Services skal Norsk Gjenvinning bygge en
profesjonell, nordisk aktør for industrielle rengjøringstjenester.

SATSER NORDISK: Henning Flaig leder teamet som skal erobre
Norden med profesjonelle, industrielle rengjøringstjenester.

Lar ikke vann gå til spille
FNs bærekraftmål og stadig strengere
krav, bransjestandarder og pålegg fra
myndighetene har skapt økt bevissthet, og
tvunget gjennom store endringer.
– Mange startet bærekraftreisen
med kjerneprosessene sine. Nå rettes
bærekraftfokuset mot sidestrømmer og
biprodukter, som vedlikehold og rengjøring.
Det har gitt posisjoneringsmuligheter som
også premieres i finansmarkedet, sier Flaig
engasjert.
Nordic Industral Services er spesielt
opptatt av FNs mål om å sikre bærekraftig
vannforvaltning.
– I alle rengjøringsprosesser er vann en
viktig ressurs. Vi må bruke det forsvarlig,
så det ikke går til spille. Vi må skille ut
forurensede fragmenter, og håndtere disse
trygt og resirkulerbart. Ny teknologi gir oss
muligheter til å redusere mengden som ikke
kan gjenbrukes eller må deponeres. Og det
er nettopp det vi jobber for – for det finnes
ikke søppel mer, sier Flaig.

•
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Generasjonssamarbeid

Drømmer om flere
roboter og mer
kunstig intelligens
Tiril Bratt (25) har på litt over ett år fått stort ansvar i Norsk
Gjenvinning. Ove R. Gundersen (68) legger bak seg et helt yrkesliv
i gjenvinningsbransjen. Sammen jobber de for å perfeksjonere
Norges smarteste industribedrift.

10
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Generasjonssamarbeid

F

or øyeblikket har 25 år gamle Tiril Bratt ansvar for
både økonomien, driften og personalet i hele Region
Oslofjord med over 200 ansatte, inkludert det nye
prisvinnende papiranlegget i Groruddalen Miljøpark.
Hun ble fast ansatt i NG for bare halvannet år siden – og
er glad for at Ove er en kjapp telefon unna om problemene
hoper seg opp.
De jobber tett sammen og inspireres av hverandre. Vanligvis
sitter seniorrådgiver Ove i Larvik, men denne dagen er de på
anlegget på Haraldrud begge to.
– Der kommer kommuneglasset til Oslo!
Ove stopper gestikuleringa. Vi andre holder oss for ørene.
Det skingrer i knust glass som blir tømt fra en lastebil og
ned i en container i anlegget. Deretter fortsetter Ove å tegne
og forklare ved en modell som henger på veggen. På gulvet
ligger en livløs due delvis begravet i støv.
– Det der skjer. Det er alltid litt matrester i papiret som
kommer inn, og da er fuglene kjapt på plass, sier Ove og leder
an videre inn i anlegget.
Vi passerer en diger haug med frimerkestore papirlapper

fra Norsk Sikkerhetsmakulering. Et fjell med blåposer fra
hovedstaden. Og masse gamle magasiner fra Bladsentralen.
Beundrer pågangsmotet til unge kolleger
Tiril er sjefen, men det er Ove som med iver forklarer hvordan
bilene kommer inn og mater anlegget med papir. Hvordan det
så sorteres grovt og fint, rent og blandet, av mennesker og
roboter. Før det pakkes og presses i stabler som minner om
høyballer.
For Ove er den nye papirlinja en drøm som ble virkelig.
Allerede i 2004 tegnet han en mindre avansert modell
av sorteringsanlegget, men da var det ikke penger til å
modernisere.
Etter brannen i 2018 måtte noe uansett gjøres. Ove, som
har vært i bransjen hele livet og i Norsk Gjenvinning i over
20 år, hyller pågangsmotet til unge krefter i selskapet. Uten
deres engasjement mener han det hadde vært vanskelig å
få gjennomslag for investeringene som har gitt Groruddalen
Miljøpark internasjonal oppmerksomhet.

SIRKULÆRØKONOMI: Hver dag dumpes hundrevis av tonn med avfall ned i mottaket på Haraldrud i Oslo, før det sorteres, pakkes og
sendes ut i verden igjen.

Tiril er en
god leder. Hun
er uredd og
har kastet seg
ut i det.
Ove R. Gundersen

GODE VENNER: Tiril og Ove snakker sammen daglig - med felles mål om å
perfeksjonere driften.
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Ove startet selv yrkeskarrieren med
å plukke papp på gamle, åpne fyllinger.
Nå lar han seg fascinere av de smarte
robotarmene som gjør sorteringsjobben
lynraskt og presist på Haraldrud.
– Der kommer det en pappbit som
ikke skal være på båndet. Nå skal vi se
om roboten får den med seg... Ja! Den
tok han!, roper Ove fornøyd.
Tiril får en beskjed på sambandet,
sakker farten og speider utover
sorteringsmaskinen fra brua. Litt etter
stopper hele anlegget opp. Noe har kilt
seg fast et eller annet sted. Anlegget
er sårbart. Eller – anlegget tåler mye,
men folk hjemme kan slurve grådig i
sorteringen. Og innimellom kommer
fremmedlegemer helt inn på papirbåndet.
– Vi plukker ut puter og stekepanner. For litt siden var det like
før en gammel kanonkule havnet på båndet her. Den kunne gjort
mye skade, sier Tiril.
Etter nyttårsfeiringen hvert eneste år er det også i overkant
spennende å være på jobb. Det hender ikke sjelden at det
går av en rakett, som noen har kastet ubrukt fra seg i en
papirdunk.

Fremtiden er robotarmer og
kloke hoder
Tiril merker også at kvaliteten
på papiret de får inn er
dårligere enn før. På anlegget
har de nemlig full kontroll over
forbruket vårt. Pandemien
viser tydelig at folk i regionen
bestiller mer av både matvarer,
take away, klær og utstyr på
døra. Mye av innpakningen fra
utlandet har lavere kvalitet,
som betyr lavere pris ut.
Anlegget spiser 400 tonn
papir hver dag. Papiret kan
Tiril Bratt sorteres i 40 ulike fraksjoner,
og kvaliteten på det som
mates inn og det som skal sorteres ut bestemmer hastigheten
på samlebånd og robotarmer. Kunstig intelligens gjør i tillegg
robotene smartere og mer presise for hver eneste dag.
– De lærer hele tiden. Akkurat som oss, sier Ove.
Tilbake på pauserommet snakker vi om fremtiden. Hva blir
neste storsatsing i Norsk Gjenvinning? Og hvor er industrien
på vei?
Tiril har klare ambisjoner og forventninger til hvordan

Ove har så
mye erfaring.
Vi må ha med
grunnklossene når
vi skal bygge nye
systemer.
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Generasjonssamarbeid

FREMTIDSPERSPEKTIVER: Fremtiden blir mer robotisert
– men kan ikke utkonkurrere menneskene, spesielt ikke i
kontroll- og overvåkning.

HÅNDPLUKKET: Selv om papiranlegget er et av verdens mest moderne anlegg, må fortsatt manuell sortering til på noen av stasjonene.

driften kan effektiviseres ytterligere, og hvordan kvaliteten
på papiret de både kjøper og leverer fra seg kan bli bedre.
Det handler om å bruke menneskene på rett sted, til rett
oppgave. Maskiner bør i fremtiden ta seg av all sortering i
plukkpunktene, for eksempel.
– Vi bør bruke menneskene i kontrollfunksjoner, til å
overvåke systemet og se etter feil. Vi har et kontrollrom her
i miljøparken. I fremtiden håper jeg det blir både hjernen og
hjertet i anlegget. Foreløpig bruker vi ikke alle mulighetene
som ligger i teknologien. Men det kommer, sier Tiril engasjert.
Begge er enige om at robotene har kommet for å bli, og
at robotiseringen av papirlinja bare er begynnelsen. Neste
investering bør komme på avfallssiden, mener hun. Ove er
helt enig.
– Det finnes roboter på markedet som sorterer vanlig avfall
i dag. Foreløpig er det ingen som er helt up to speed, men det
tar nok ikke lang tid før det kommer, sier Ove.
Generasjonssamarbeid på sitt aller beste
Selv om avfallssorteringen på anleggene vil bli mer nøyaktig
i fremtiden, må folk hjemme fortsatt belage seg på å sortere
søpla.
– Kvaliteten på avfallet som skal gjenbrukes forringes om
alt skulle ha blitt kastet i samme dunk. Det er for eksempel
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ikke bra å blande papir sammen med matavfall eller annet
fuktig avfall, sier Tiril.
Det er ingen tvil om at de to trives sammen og respekterer
hverandre.
– Ove har så mye erfaring. Han kjenner all teknologi, og
alle rutinene og menneskene våre. Det er mange flinke, unge
krefter i selskapet - og det er viktig. Men vi må også ha med
grunnklossene når vi skal bygge nye systemer. Derfor har Ove
vært helt sentral i utviklingen av GMP, sier Tiril.
– Tiril er en god leder. Hun er uredd og har kastet seg ut i
det. Hun er ordentlig, vi forstår hverandre og vi samarbeider
veldig godt, parerer Ove.
– Hva skjer når Ove går av med pensjon da?
– Han har heldigvis planer om å holde det gående en god
stund til. Det er jeg veldig glad for, sier Tiril.
For Ove har gjenvinning vært en del av hele yrkeslivet.
Nå trives han godt i seniorrollen, hvor han kan dele av sin
erfaring. Tiril satser også på en lang karriere i en bransje i
revolusjonerende endring.
– Jeg skal komme innom igjen når jeg er rundt 100 og
sjekke om du fortsatt er her. Det kommer til å gå fort det, sier
Ove og ler.

•

Norsk Gjenvinning
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Kronikk

Neste generasjons
industri

Resten av verda fomlar med
berekraft. Norsk Gjenvinning har
berekraft som strategi.

Med andre ord kan vi seie det slik: Menneska,
kollegaene våre, er heltane som kvar dag forbetrar
prosessane våre, finn nye metodar og skaper verdiar
basert på motivasjonen om å skape ei tryggare og betre
framtid for dei som kjem etter oss.
Dette skaper ikkje berre profitt, men ein arbeidsplass
der det er 100 % god stemning, og det er den
viktigaste KPI-en for oss.
Historia har lært oss at industrien har kraft til å endre
verda. Noreg har alle føresetnader for å sørgje for

at den neste industrielle retninga blir til det betre, og
Norsk Industri snur seg til Norsk Gjenvinning for å finne
vegen vidare.
Det er dette dei tre uavhengige juryane har sett i
Norsk Gjenvinning: ein magisk symbiose der «People»,
«Planet» og «Profit» er den nye standarden for neste
generasjons industri, og det gjer meg ufatteleg stolt av
å vere ein del av dette teamet som set standarden for å
sikre at krafta for neste generasjons industri blir brukt
til å dra verda mot det betre.

•

Adis Cengic
Produksjonsdirektør,
Norsk Gjenvinning

Foto: Mona Strande/Teknisk Ukeblad

H

Han har jobbet i industrien i 14 år,
hvorav de siste tre årene i NG.

istoria har lært oss at industrien har kraft til å
endre verda. Mykje av det vi tek for gitt i dag,
og den relativt gode levestandarden vår, kan
vi takke industrien for. Samtidig har historia
har lært oss at denne endringa ikkje alltid har kjendest
god ut undervegs.

Det er ikkje tilfeldig at teamet vårt i Oslo har fått
tildelt Oslo kommunes miljøpris, og at dei vart kåra
til årets norske leanverksemd og Noregs smartaste
industribedrift same året. Det er noko tre uavhengige
juryar har sett, som skil Norsk Gjenvinning frå resten av
dei beste verksemdene og resten av industrien i Noreg.

Generelt sett handla den første industrielle
generasjonen i overkant mykje om éin dimensjon,
nemleg profitt. Industriarbeidaren som bokstavleg talt
gjekk på jobb med livet som innsats, er (heldigvis) ein
fjern tanke for oss i dag.

Min refleksjon er at dei tre uavhengige juryane har
sett at Norsk Gjenvinning allereie har innført og aktivt
jobbar med ein tredje industriell dimensjon. For mens
resten av verda fomlar med å finne ut korleis dei skal
innføre og definere berekraft i strategien sin, så er
berekraft strategien til Norsk Gjenvinning.

I dag er det heilt naturleg å setje tryggleiken først på
industrielle arbeidsplassar, og den positive utviklinga
har utan tvil resultert i trygge industrielle arbeidsplassar.
Undervegs vart det etablert ein ny dimensjon der
menneske og profitt vart den nye standarden for
industrien.

For oss er det naturleg å ha tre dimensjonar for den
industrielle reisa vår: Tryggleiken kjem alltid først (People),
så kjem det utrøyttelege arbeidet vårt for visjonen om ei
verd der det ikkje finst søppel meir (Planet), og deretter
misjonen vår om å skape verdi av det «verdilause» (Profit).
EKSTRA DIMENSJON: Ein arbeidsplass med 100% god stemning er den viktigaste KPI-en for Norsk Gjenvinning.
Foto: Christian Søgaard/Nucleus
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Folk i NG

En fallskjermjeger
med sans for flyt

“

I starten
handlet det mye
om å få kontroll,
og å lage gode
rutiner.

Tony Breirem-Randin

Tony Breirem-Randin jakter hele tiden detaljer som kan effektivisere
driften. Den nye daglige lederen i Løvås Transportfirma AS liker å ha
engasjerte lagspillere rundt seg, og mener åpne dører gir bedre flyt.

H

alvt amerikanske Tony
begynte sin reise i Norsk
Gjenvinning som kjøreleder i
vikariat hos Løvås Transport
for nesten 14 år siden. Etter kort tid ble
det fast ansettelse og flere muligheter
dukket opp.
Under finanskrisen i 2008 åpnet
det seg en mulighet i mottaksanlegget
hos Metodika Gjenvinning AS. Der ble
Tonys lederegenskaper fra åtte år i det
amerikanske forsvaret fort lagt merke til.
– Bransjen var helt ny for meg, men
ledererfaringen jeg hadde tilegnet meg
i USA kom godt med i organisering
av driften. Jeg fikk gleden av å
operere mange spennende maskiner,
som hjullaster og gravemaskin med
sorteringsklype, forteller han.
Lange dager
Han liker å kjøre store maskiner, men
det er i driften Tony har brukt flest
arbeidstimer. I 2014, etter at Løvås
Transportfirma og Metodika ble kjøpt
opp av Norsk Gjenvinning, begynte han
i Groruddalen Miljøpark (GMP), som er
NGs hovedmottak.
– Det var en spennende overgang
fra Metodika Gjenvinning, hvor det var
6-7 medarbeidere totalt, mot GMP hvor
det var flere på hvert skift enn det var
medarbeidere i Løvås og Metodika til
sammen. På GMP var det 24 timers
drift med tre skift i døgnet, så det var
en stor endring for både meg og min
familie, sier Randin.
Som eneste driftsleder var det lange
dager. Han møtte opp på anlegget halv
seks om morgenen, og jobbet til sent
på kvelden.
– Det handlet mye om å få kontroll,
og å lage gode rutiner, sier Tony.
«Open door-policy»
Han liker gode systemer og
kontroll. Som ny daglig leder i Løvås
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NY HVERDAG: Som ny daglig leder er Tony opptatt av å involvere og ansvarliggjøre de ansatte.

Transportfirma AS har han tatt med
seg Lean-prinsippene, eller NG flyt
som det heter internt, og opplever stor
forbedring i effektivitet, oversikt og drift.
– Vi har fokusert mye på tavlemøter,
hvor medarbeiderne informerer og
diskuterer eventuelle flaskehalser,
forbedringer og triggere til daglig drift.
Ved å diskutere daglige og ukentlige
KPI-er og hendelser i tavlemøter blir
status tydelig for alle. Dette igjen gir
et felles eierskap til prosessene og
eventuelle utfordringer som da kan
løses på tvers, forteller han entusiastisk.
Tony er opptatt av at rutiner og
oppgaver gjøres riktig første gangen, og
at medarbeiderne ansvarliggjøres med
både ris og ros. Han jobber målrettet
med å kartlegge flaskehalsene
for å kontinuerlig kunne forbedre
leveranse og service til kunder og
samarbeidspartnere.
– Noe av det første jeg
implementerte var «open door-policy»
slik at alle skal være tilgjengelige

for hverandre, og det skal være stor
takhøyde i Løvås. Slik får vi en god og
trygg arbeidskultur. Det opplever jeg har
blitt godt mottatt, sier Tony.
Det grønne skiftet i Løvås
Tony og Løvås Transport merker
godt en økt bevissthet rundt miljø og
bærekraft. Han forteller at flere av
kundene ønsker at de går over til mer
miljøvennlig drivstoff, og det ser de
nå på løsninger for. Han er glad for at
selskapet og kundene har et så tydelig
fokus på klima.
– Vi stiller krav om Euro 6-motorer
på de bilene som går i trafikk fra
våre leverandører. I tillegg har vi en
gassdrevet kranbil med helektrisk kran
på veien, som er med å bidra til det
grønne skiftet hos Løvås, forteller Tony.
– I år fyller Løvås Transport 100 år,
og det skal vi blant annet feire med å få
Norges første elektriske liftbil i drift på
veien i Oslo til sommeren, avslutter Tony
Breirem-Randin med et smil.

•
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NG-helter

NGH E LT

Nordic Demolition (desember 2020)
Abdul Ali Ibrahim
Formann i R3 Entreprenør

Vi kårer NG-helter
hver måned

Abdul er en hardtarbeidende, ansvarlig og pliktoppfyllende kollega,
med ydmykhet som bekledning.

NGH E LT

Norsk Gjenvinning-konsernet har fokus på medarbeidere som utmerker
seg som ambassadører for våre verdier, og kårer «NG-helter» som har
gjort en ekstra innsats for å fremme en eller flere av selskapets verdier:

Tina Levy
Backoffice medarbeider i Norsk Gjenvinning Downstream
Tina er fantastisk flink i jobben sin og har stålkontroll på BackOfficeoppgavene. Hun er den som kan alt og alltid tar seg tid til å hjelpe de
andre i Backoffice, men også andre team i ekte lagånd. Tina er navet i
BackOffice-hjulet og en viktig ressurs både faglig og sosialt.

Lagånd, Kremmerskap, Ansvarlighet og Proaktivitet.
Vi har mange helter i konsernet – flinke folk som gjør en stor innsats for
samfunnet og virksomheten hver eneste dag. I desember 2020 startet
kåringen av en ny NG-helt hver måned. Mange dyktige helter har så langt
blitt kåret, og flere skal det bli.

NG Markets (januar 2021)

NGH E LT

NG Metall (februar 2021)
Lasse Langeid
Administrasjonssjef i NG Metall
Lasse beskrives av sine kollegaer som en proaktiv, blid og dyktig kar som
viser stort ansvar for egen avdeling, resten av NGM og NG. Han stiller
opp og hjelper til med å finne bedre og mer effektive løsninger.

NGH E LT

Hva er en NG-helt?

Svein-Erik Pejby
Kjøreleder i Humlekjær & Ødegaard
Svein-Erik er en person som jobber utrettelig med å effektivisere hver
eneste kjøretur for å sikre best mulig resultat, og er en ekte kremmer. I
tillegg til sine daglige oppgaver benytter han sin kunnskap og kontaktflate
på en måte som sikret betydelige inntekter fra trading av logistikk i 2020.

Gjør en ekstra innsats for å fremme en
eller flere av konsernets fire verdier:
Lagånd, Kremmerskap, Ansvarlighet og Proaktivitet
NGH E LT

Nomineres av kollegaer i egen divisjon

NG Gjenvinning Oslofjord (april 2021)
Nex Maxhuni
Vektoperatør i Norsk Gjenvinning, GMP
Nex har i over 20 år sørget for at kunder blir møtt med et smil og
profesjonalitet. I tillegg til å bidra med at den viktige kundeinformasjonen,
dokumentasjonen og faktureringsgrunnlaget er på plass og riktig, har
Nex vært en svært viktig bidragsyter for det gode arbeidsmiljøet med sin
lagånd. Det er et privilegium å ha en ansvarlig kar som Nex på laget!

Kåres av divisjonsdirektør og selskapssjef(er)
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Norsk Gjenvinning
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Nye styremedlemmer

Ole Henry Asheim
Assisterende formann i Norsk Gjenvinning
AS, Ryfylke. Han har vært i selskapet siden
2012, og går inn i sin andre periode som
ansattrepresentant.

Ansattrepresentanter
til styret
Hvert andre år velges det tre ansattrepresentanter til styret i
Norsk Gjenvinning. Vi har tatt en prat med de tre som gikk inn
i styret 1. juni i år.

Hva brenner du mest for i jobben din hos Norsk
Gjenvinning?
Jeg er mest opptatt av at alle har det bra og trives på jobb. Jeg
er også tillitsvalgt, og jeg tror de fleste her kjenner meg og føler
de kan snakke med meg.
Hvorfor ønsket du å bli ansattrepresentant i styret?
Jeg ble spurt om jeg ville stille igjen, og det ville jeg gjerne. Jeg synes det
er viktig at vi som ansatte får denne muligheten til å følge med på alt som skjer, og
komme med våre meninger. Jeg er veldig opptatt av personalbiten og er glad for å
kunne stille opp på vegne av de ansatte.
Hva er de største utfordringene du ser i dag?
Som resten av næringslivet er det nok korona-situasjonen. Jeg synes Norsk
Gjenvinning har håndtert det så bra vi kan og har kommet godt ut av det. Mange har
vært permittert. I tillegg er det stor konkurranse i markedet, og mange om beinet, men
jeg synes ledelsen er seriøse og står opp for oss ansatte, og tilbyr gode løsninger.
Hvor tenker du Norsk Gjenvinning er om to år?

Cecilie Skauge
Leder for compliance og organisasjonsutvikling
i NG Markets. Hun har vært i Norsk Gjenvinning
siden 2012, og starter på sin tredje periode som
ansattrepresentant.
Hva brenner du mest for i jobben din hos Norsk
Gjenvinning?
Jeg brenner for at vår drift skal være ansvarlig på alle plan
og er stolt over det utvidede ansvaret vi tar for å sikre våre
nedstrømsløsninger. Vår drift skal være compliant og det på en måte
som ikke knebler salgsorganisasjonen. Det skal tvert imot gi muligheter i
markedet. Det er en fin balanse.
Hvorfor ønsket du å bli ansattrepresentant i styret?
Jeg syns det er veldig spennende å få ta del i hvordan selskapet styres og være med å
påvirke. Det er også fint at styret har representanter fra ulike deler av organisasjonen,
som kan komme inn med ulik kunnskap og erfaring.
Hva er de største utfordringene du ser i dag?
Markedet endrer seg fort. Regelverk både i Europa og Asia har fått et styrket fokus
på miljø. Dette er veldig bra, men krever årvåkenhet og evne til rask endring hos oss.
Disse utfordringene gir oss samtidig nye muligheter, og heldigvis har vi en kompetent
organisasjon som følger nøye med og griper mulighetene. Materialgjenvinningsgraden
i våre nedstrømsløsninger øker hele tiden.
Hvor tenker du Norsk Gjenvinning er om to år?
Jeg tror vi både opprettholder og styrker lederposisjonen vi har i bransjen. Jeg opplever
at NG er en organisasjon som følger med og er endringsdyktige.

Jeg tenker Norsk Gjenvinning fortsatt er voksende i markedet. Jeg har inntrykk av at
man tør å satse, og ta spennende valg.

Kim Robert Haugerud
Borredalen
Operatør i Norsk Gjenvinning Metall AS,
Fredrikstad. Han har vært i Norsk Gjenvinning
siden 2015, og dette blir hans første periode
som ansattrepresentant.
Hva brenner du mest for i jobben din hos Norsk
Gjenvinning?
Jeg er opptatt av frihet og tillit på arbeidsplassen, og jeg opplever
at jeg får begge deler. Jeg brenner også for å beholde de flinkeste
folka, og sørge for et godt arbeidsmiljø som alle trives i.
Hvorfor ønsket du å bli ansattrepresentant i styret?
Jeg er helt fersk i dette, og er veldig spent. Jeg ble spurt om å bli med og jeg sier stort
sett ja til nye utfordringer, slik at jeg kan lære noe nytt og møte nye folk.
Hva er de største utfordringene du ser i dag?
Hos oss er nok den største utfordringen at flinke folk faller fra. Vi skulle gjerne beholdt
alle sammen. Jeg kommer til å jobbe for at Norsk Gjenvinning fortsetter å være en
attraktiv arbeidsplass.
Hvor tenker du Norsk Gjenvinning er om to år?
Jeg tror Norsk Gjenvinning er enda bedre enn i dag, og at vi har en enda sterkere
posisjon i de markedene vi er i. Jeg synes det er en veldig bra plass å være.
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Digitalisering (REEN)

Miljøpark & Trading

Kortreist lagring av
masser gir miljøgevinst
Lokale mottak for masser fra
vei, bygg og anlegg har vært en
suksess. Miljøpark & Trading
ble opprettet som en del av NG
Markets i 2020. Mottak i nærheten
av byggeprosjekter har ført til
kortere transportvei for kundene,
og dermed lavere utslipp.

Fremtidens
utstyrsforvaltning

N

Divisjon Gjenvinning skal montere sporingssensorer
på alle containere og miljøsafer, gjennom prosjektet
NG Connect med REEN-teknologi. Slik får vi full
kontroll på posisjon og tilstand på utstyret, og kan gi
bedre service til kundene våre.

N

G Connect gjennomføres
i samarbeid med REEN
AS, teknologiselskapet
som Norsk Gjenvinning ble
medeier av i 2019. Den gang ble det
utført en pilot i tidligere region TVB,
der 3 000 containere fikk sensorer
montert. Resultatene ga grunnlag for å
benytte teknologien i resten av divisjon
Gjenvinning.
Tester sporing på 30 000 containere
Gjennom prosjektperioden skal 30
000 containere merkes med QR-kode
og en sporingsbrikke som sender
enhetens posisjon, i tillegg til at hver
enkelt container klassifiseres med
type og tilstand. Logistikkpersonell
og kundesenter vil ha tilgang til å se
både lagerstatus, tilstand og hvilke
containere som er utleid, samt historikk
på hver container. De vil også få varsler
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om containere settes ut uten at de er
knyttet til kjøreoppdrag.
– Dette vil gjøre oss bedre rustet
til å styre kundenes forventninger til
leveransetid på utstyr de ønsker, selge
inn annet utstyr hvis vi er tomme på
lager, og ikke minst legge til rette for å
kunne omdisponere utstyr på tvers når
det er behov for det, forteller logistikkog driftssjef Espen Salthaug.
NG Connect vil gjennom året rulles ut
region for region. Prosjektet er nå i full
gang i Rogaland, som er første region til
å få utstyret sitt merket og sporet.
Slik fungerer REEN-teknologien
REEN-teknologien har et nettverk med
hundretusenvis av biler, som til enhver
tid samler data og kommuniserer
posisjonen til alt utstyr som har
sensorer. Alle biler som kjører på
oppdrag for NG, vil få montert en

kjøredagbok med REEN-teknologi som
videreformidler containerposisjonene.
Gjennom NG Connect får alle
NGs containere en unik identitet.
Når sporingsbrikken blir montert på
containeren, legges den inn i våre
systemer med tilstand og posisjon.
Når sjåføren skal ut på oppdrag må
containeren scannes med sjåfør-appen.
Slik vet vi akkurat hvilke containere som
er hos kundene våre til enhver tid, hvor
mange som er utleid, hvilken tilstand de
er i, og ikke minst eksakt posisjon på
hvor de befinner seg.
– Dette er fremtiden for forvaltning
av utstyr i NG. Vi har store verdier
knyttet opp i utstyret vårt. Når hver
enkelt container er merket og sender
sin posisjon, har vi bransjens beste
forutsetninger for effektiv forvaltning av
containerparken vår, avslutter Espen.

•

Norsk Gjenvinning

G Miljøpark og Trading har ansvar for drift og
utvikling av divisjonens miljøparker og massetrading,
samt den markedsmessige aktiviteten tilknyttet kjøp
av volumer til Norsk Gjenvinnings deponier. I 2020,
til tross for koronapandemien, har vi lykkes godt med denne
nyopprettelsen.
Tungtransporten står for en betydelig del av de nasjonale
utslippene, og mye av denne transporten er nettopp forflytning
av masser og avfall fra bygge- og riveprosjekter.
Metodika Miljøpark AS er en av miljøparkene NG har
opprettet, i samarbeid med Vaktmesterkompaniet. Den ligger i
kort avstand fra GMP.
– Oppstarten av Metodika Miljøpark AS har gjort at
Miljøpark & Trading på kort tid har oppnådd gode resultater
med Magnus Gudim og Dag Kristian Storhaug i spissen, og
fremover blir det viktig at vi får nok kraft i markedet til å bygge
videre på denne posisjonen, etablere nye trades og starte nye
miljøparker i Oslofjorden, sier divisjonsdirektør i NG Markets,
Jon Bergan.
Synergier i divisjonen
Når NG Downstream og NGm3 ble samlet under divisjonen
NG Markets, var hensikten at de to kompetanseområdene
sammen skulle dyrke synergier for å skape nye
forretningsområder.
– Kundesamhandlingen på tvers i Markets blir også viktig
fremover. Tidligere var for eksempel Sirkula en typisk avfalls-/
NGD-kunde og etter hvert også deponi/m3-kunde. Nå ser vi
mulighetene også innenfor Miljøpark & Trading. Det blir derfor
viktig at vi som team klarer å utnytte dette ikke bare vertikalt i
verdikjedene, men også horisontalt i Markets. Der ligger det et
stort potensial, fortsetter Jon.

MILJØGEVINST: Med kortreist oppbevaring av masser fra byggeprosjekter spares miljøet for store utslipp fra tungtransporten.
Foto: Nucleus

innen forretningsutvikling i konsernet, og er nå klar for å bidra
til videre vekst i massesegmentet.
– Jeg ser frem til å bygge en industriell verdikjede
for masseforvaltning. Gjennom vår miljøkompetanse og
anleggsstruktur vil vi på en god måte legge til rette for
bærekraftig håndtering av overskuddsmasser. Dette er
et spennende vekstcase for konsernet, som vil gi både
økonomiske- og miljømessige effekter for våre kunder.
Første uken i mai håndterte vi nærmere 8 000 tonn
overskuddsmasser på våre Miljøparker i Oslo alene. I disse
dager er vi også i gang med oppstarten av en miljøpark på
Grinda, sier Kim Erlend.

•

Ny daglig leder
I mai 2021 gikk Kim Erlend Kvalsund inn som midlertidig
daglig leder for Miljøpark & Trading. Han har hatt flere roller

25

Norske Bærekrefter

N

orske industriarbeidere har bærekrefter.
Det er de som skal løfte Norge inn i en
grønnere fremtid. Siden 1990 har industrien
i Norge redusert sine utslipp med over 40
prosent, men ingenting av dette hadde vært mulig uten
industriarbeiderne.
Vi har snakket med Kjetil Tvedt, fagsjef for
kompetanse i Norsk Industri, om hvorfor de har startet
denne kampanjen.
– Vi ønsker å vise opinionen hva norsk industri
faktisk er, hvordan den har utviklet seg og hvordan den
bidrar til bærekraftig verdiskapning. For å utvikle oss
videre er vi også avhengige av nye, kloke hoder som
ønsker å gjøre en forskjell inn i norsk industri. Da må vi

15 ambassadører fra hele
landet og ulike deler av
industrien skal være med på
å fortelle hva norsk industri bidrar og
skal bidra med i det grønne skiftet.
Adis Cengic er ambassadør på vegne
av Norsk Gjenvinning.
Les mer om Norske Bærekrefter på
norskindustri.no

vise at industrien er langt fra grå, men faktisk en viktig
bidragsyter til en grønnere fremtid, forteller Kjetil.
Hvordan kan vi bidra?
I NG-konsernet bidrar hvert år til at to millioner tonn
avfall går tilbake til industrien.
Kjetil er tydelig på hvordan vi ellers kan støtte deres
arbeid:
– For å bidra til å styrke norsk industri er det viktigste
å fortelle ungdom at om de vil gjøre noe for miljøet,
bør de velge fag og studieretning knyttet til industri, og
ikke minst teknologi. Ønsker man å bidra til det grønne
skiftet er industrien veien å gå, avslutter Kjetil.

•

GRØNN KOMPETANSE: Fagsjef Kjetil Tvedt i Norsk Industri er stolt over å presentere de grønne kreftene i industrien.

Industrien er
grønn – ikke grå
Historien om norsk industri er en historie om verdiskaping, innovasjon
og bærekraft gjennom flere hundre år. Kampanjen Norske Bærekrefter
av Norsk Industri retter fokus på nettopp dette – mer norsk industri gir
mindre globale utslipp.
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GRØNNE AMBASSADØRER: Norske industriarbeidere forteller om sine bidrag til en grønnere
fremtid i kampanjen Norske Bærekrefter.
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