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Eyde-nettverket 

Stiftet  2007 • 2300 ansatte • 10 milliarder  NOK • 9 prosessindustribedrifter 
250 Mill NOK til FoU • Investert 9,4 milliarder NOK siste 10 år 





Digitalt magasin 



renprosess.eydenettverket.no 



Vi gjør ren prosess 

Det er lenge siden Sørlandets prosessindustri ryddet  
opp i egne miljøsynder; i dag driver vi verdens reneste 
produksjonsprosesser.  

Men ansvaret stopper ikke her 

I framtiden vil vår posisjon som verdensledende være 
ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse de globale 
ressursutfordringene.  



Globale enere 

Eyde-nettverkets bedrifter er verdensledende på sine felt. Folk 

omgir seg med produktene våre hver eneste dag; i 

transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, 

bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i 

hverdagen og for samfunnet vi lever i. 



Våre produkter i din hverdag 



Bærekraft 

Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere 

egen miljøpåvirkning . Verdens klima- og ressursutfordringer 

krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsretta 

løsningene. Energieffektiv produksjon, miljøretta teknologi, 

samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på 

hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt. 



Framtid 

Både kunder, forbrukere og offentlige myndigheter stiller høye 

krav til vår innovasjonsevne, og at vi strekker oss langt for å 

bidra til å bygge et felles bærekraftig samfunn. 

 Vi har ikke alle løsningene nå – men vet at de som knekker 

koden for å produsere disse produktene med minst mulig 

ressursbruk, har vunnet. 



Prosessen i Eyde-nettverket 



Prosessen 

• Forum/Prosjekt for samfunnsansvar 

• Bedriftsbesøk og kartlegging av bredden av samfunnsansvar 

– Internasjonale konsern med bærekraftige ambisjoner 

– Flere konsern er deltagere i Vision 2050 og/eller UN Global 
Compact 

Norske enheter best i eget konsern ! 

Betydelige ambisjoner hva gjelder bærekraft 

 

 Strategien i konsernene møter ambisjonene for et lavutslipps-
samfunn  SG eksempel : «Saint-Gobain creates the buildings of the future» 

 

 



Vision 2050 

 



Vision 2050 

 



Vision 2050 

• Ressurseffektivitet 

• Utradisjonelle samarbeidsløsninger 

• Teknologiutvikling 

• Virkelig kostnad på forbruk (CO2, vann etc.) 

 

 En optimistisk tilnærming - forretningsmuligheter 



Eyde-nettverkets samfunnsansvar  

• Vi bidrar til produkter som er en integrert del av bærekraftige løsninger 

• Våre produksjonsprosesser er av de reneste i verden 

• Vi er klare ledere innen eget konsern hva gjelder produkt og prosessutvikling 

 

• Til tross for de nevnte styrker er vi også svært sårbare ettersom vi er lokalisert i et 
høykostland som Norge. 

 

• Vårt overordnede samfunnsansvar og fokus innen bærekraftig utvikling skal være 
basert på kontinuering utvikling mht. ressurseffektivitet av våre 
prosesser/produkter & arbeidsmetoder.  

 

 Energi-forum 

FoU-forum 

Lean-forum 



Heve blikket mot 2050 ! 

• Kulturbygging 

• Kontinuerlig konkurranse innen egne konsern 

• Øket fokus på næringer som har potensiale i lavutslippssamfunnet 

• Norsk kortreist kraft 

• Norsk kostnadsnivå 

• Må ha betydelig fokus på teknologiutvikling hvor risiko er høy og 
svarene ikke kommer raskt. 

• Arbeid i nettverk på tvers av tradisjonelle allianser 

• Europa i krise !  Innsats nå gir gevinster ved konjunkturoppgang 

 

 



Takk for oppmerksomheten 


