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ECOpanel - et grønnere alternativ

Norge er inne i det grønne skiftet, med mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. Det må derfor skje
en overgang til produkter og tjenester som gir betydelige mindre negative konsekvenser for klima og
miljø. Det grønne skiftet er globalt, der internasjonalt samarbeid er nødvendig. Garda Anleggsikring
ønsker å bidra med å ha gode miljøbevisste interne rutiner, påvirke våre leverandører og velge
løsninger/produkter for minst mulig klimaavtrykk.
Vi er ledende leverandør av flyttbar sikring med et årlig salg på nærmere 200 km byggegjerde inkl.
tilhørende plastfot. Her er det stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst, og vi har i samarbeid
med leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. ECOpanel er vårt største
satsningsområde, og et konsept vi vil utvide ytterligere innunder ECOserie - en linje med mer miljøvennlige produkter. Konseptet baserer seg på flere elementer som samlet gir et mer bærekraftig alternativ.
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ECOpanel - et grønnere alternativ

Miljøsertifikat

Våre samarbeidspartnere står alle samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert for å holde sine
forpliktelser som inngår i dette konseptet

CO2
reduksjon
30%

Lengre
levetid

Transport fra fabrikk til vårt lager er utført på en slik måte at
det gir en CO2 reduksjon på minimum 30% sammenlignet med
tradisjonelle fraktmetoder. Dokumentasjon kan fremlegges på
forespørsel.

ECOpanel Anticlimb er en robust gjerdetype for lang levetid. Dette gir i
seg selv en miljøbesparelse ved å unngå å måtte kaste gjerder etter kort
tids bruk. Gjerdene er produsert i England på en energieffektiv måte,
basert på 24t samlebåndsproduksjon uten stans for produksjonsbytte.
Fabrikken har in-house produksjon av stolper og nett. Produksjonen er
tilpasset for minimal CO2 bruk. Dokumentasjon fra fabrikk fremlegges
etter ønske.
Byggegjerdet er 3,5x2 meter og har klatresikre masker samt et stag i
midten for ekstra styrke og stabilitet. I tillegg vil hjørneplater og solide
sveisepunkt gjøre dette til et byggegjerde med lengre levetid enn andre
typer.

100%
plassutnyttelse

100%
resirkulerbare føtter

Transport fra fabrikk i England blir gjort med 100% plassutnyttelse. Vi
fyller opp maksimalt med varer for mest mulig effektiv transport.

ECOpanel-føttene har grønne markeringer i hver ende, som indikerer at de er en del
av vårt grønne konsept. Disse blir transportert på den samme måte som gjerdene,
med reduksjon av CO2. I tillegg er de produsert av resirkulerbart materiale og er
100% resirkulerbare. Råmaterialet er resirkulert PVC som kommer fra granulert
kabelkappe. For å sikre at vi har sporbarhet i hele forsyningskjeden, rapporteres og
overvåkes leverandøren vår av Recovinyl, som er det europeiske handelsorganet
som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa.

Pant av
ECOfot

ECOpanel-føttene som er ødelagte kan pantes på avtalte
gjenvinningspunkter, bl.a. på vårt lager i Stamveien 8. Du som
kunde får tilbake panten, og føttene går til vår partner som kan
utnytte alt materiale i føttene i sine gjenvinningsanlegg.

ECOpanel
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Miljøtiltak

Vi vet at byggebransjen og våre kunder har et stort fokus på grønt miljøskifte. Dette arbeidet vil også vi
være med på. I vårt arbeid for et mer bærekraftig miljø, er vårt ECOpanel konsept et viktig bidrag som skal
videreutvikles og jobbes ytterligere med framover. Konseptet er et steg i riktig retning av mer miljøvennlig
sikringsmateriell.
I tillegg til ECOpanel, har vi fokus på andre generelle tiltak for å bedre miljøet:
• I størst mulig grad benytte transportørewr som kan dokumentere satsning på miljøvennlig frakt
		
- I mange tilfeller benyttes kranbilfrakt ut fra lager og til våre kunder på Østlandet. Vår hovedtransportør
		
benytter kranbil med Euro 6 motor. Vi prioriterer at både nasjonal og internasjonal frakt blir utført av
		
selskap som er ISO-sertifisert og/eller kan vise til miljøtiltak som er forankret i bedriften, slik som bruk av
lavutslippskjøretøy.
• Prioritere kvalitet på produkt og løsninger
		
- Minimere energi rundt produksjon og velge bærekraftige produkter med lang levetid og tilstrebe retur og
		
gjenvinning. Krav til leverandører vil bli prioritert.
• Miljøriktig håndtering og gjenvinning på vårt lager/kontor
		
- Vi har Grønt Punkt bevis via vår avfallsleverandør
•

Vi skal være en aktiv pådriver og etterspørre og velge miljøvennlige løsninger hos våre leverandører

•

Fokus på miljøbevisste internrutiner på kontor og lager

		
		

- Våre rutiner er godt forankret internt og er fastlagt på en rekke områder. Dette dekker f.eks. strømsparende
tiltak, minimering av reisevirksomhet, bruk av elektriske firmabiler etc.

• Vi har signert Grønnvaskingsplakaten
		
- En veileder for å innføre reelle klimatiltak slik at det grønne skiftet kan skje raskere.
• Vårt konsern Garda Sikring er ISO-sertifisert iht ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø
		
- På bakgrunn av dette har også vi rutiner og systemer som kommer inn under konsernet sertifiseringer

Samarbeidspartnere

Med forbehold om trykkfeil. Versjon 0421

Samarbeid på tvers av landegrenser og bransjer er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. I dette
ECO-konseptet har store aktører innen sine respektive bransjer inngått et forpliktende samarbeid der de
hver og en bidrar til at våre kunder kan være trygge på at miljøtiltak blir prioritert og ivaretatt.
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