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I dag snakkes det mye om bærekraft over hele verden. Og det er 
vi på Forbo glade for. 

Faktum er at bærekraften ligger i DNA-et vårt. Vi var for eksempel 
først ute i bransjen med livssyklusanalyser allerede på begynnelsen 
av 90-tallet, der miljøarbeidet gjennomsyrer hele organisasjonen 
vår og til våre samarbeidspartnere. Helt frem til at det rette gulvet 
ligger på rett plass, uansett om vi snakker om entrésystem, lino-
leum, vinyl eller tekstilgulv. 

Vårt første mål var å redusere miljøbelastningen med 25 % i løpet 
av perioden 2009 – 2015. Det har vi oppnådd. Men bærekraft er 
så mye mer. Derfor er det neste målet vårt at vi innen 2020 skal 
være det selvsagte valget og markedslederen når det gjelder 
bærekraftige gulvvalg. Det betyr at kundene våre kan og skal 
stille krav til oss om å jobbe aktivt som et bærekraftig selskap 
for et bærekraftig samfunn.  Og da mener vi både sosial og miljø-
messig bærekraft. Alt for å gi flere mennesker en bedre sjanse  
i livet. Frem til 2020 kommer vi globalt også til å jobbe enda mer 
intensivt med produktutvikling av hele sortimentet vårt, for bedre 
arbeidsmiljø i alle fabrikkene våre og aktivt være med på å for-
bedre forholdene hos våre underleverandører. Uansett om det 
handler om lindyrkeren i Canada eller juteveveren i Bangladesh.

Snakker man om bærekraft, noe vi har jobbet med daglig i over 
100 år, da må vi fremheve de fantastiske gulvene våre av linoleum. 
Tenk om en slik innovasjon hadde blitt lansert i dag! Da hadde 
den blitt kalt en ren revolusjon, laget av bare naturlige råvarer.  
Et materiale som lever og ånder bærekraft. Og i tillegg er det 
vakkert å se på og behagelig å gå på i mange, mange år. 

Da forstår du at det er enkelt å elske bærekraftige gulv.  

Bærekraftsarbeidet vårt er basert på FNs bærekraftsprinsipper 
med fokus på «people, planet, profit».

På www.forbo-flooring.no kan du lese mer om alle aspektene 
av bærekraftarbeidet vårt.
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VÅR PROGRAM
ERKLÆRING OM 
BÆREKRAFT. 
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Forbo kjøper råvarer, varer og tjenester på en måte som integrerer 
sosial rettferdighet, økonomisk ansvar og miljøhensyn.  Hos  
oss er det et grunnleggende og lenge pågående engasjement 
for etisk handel, basert på overbevisningen om at virksomheten 
kan være både lønnsom og ansvarsfull. Vi mener at det å danne 
betydningsfulle og langsiktige relasjoner med medarbeidere, 
kunder, leverandører og samfunnet er god forretningsskikk og 
det kundene våre forventer fra oss.  

MED ALLE NYE PRODUKTER JOBBER VI FOR Å
–  øke effektiviteten ved bruk av materiale, energi og andre ressurser
– minimere skader eller forurensning fra det valgte materialet 
– minimere langvarige skader forårsaket av produktet 
–  sikre at produktets planlagte levetid er den best egnede fra et 

miljøperspektiv, og at produktet fungerer effektivt gjennom 
hele sin levetid

FEM GODE EKSEMPLER PÅ BÆREKRAFTIGE 
PRODUKTER LAGET AV BÆREKRAFTIGE  
RÅVARER:

1. MARMOLEUM – LINOLEUM AV NATURLIGE RÅVARER  
Forbos linoleumsgulv er fremstilt av 97% naturlige 

råvarer, hvorav 70 % er fornybare, der 43 % av 
innholdet er gjenvunnet materiale. Hovedingre-
diensene er linolje, jute, harpiks, tremel og 
kalkstein. Jute og lin er ettårige planter som 
høstes på samme måte som for eksempel hvete. 

Utvinning av harpiks fra trær er en kontinuerlig 
prosess, tremel er et restprodukt fra treindustrien, 

og kalkstein er tilgjengelig i store mengder.

2. FLOTEX – EN BÆREKRAFTIG HYBRID AV TEKSTIL-
BELEGG OG VINYLGULV

Flotex er et tekstilgulv som føles varmt og mykt å gå 
på, og som er enkelt å holde rent. Visste du at du 
kan senke innetemperaturen med noen grader 
hvis du har et varmt gulv å gå på? Produksjonen 
foregår med grønn elektrisitet og minimalt med 

spill og avfall, som helt og holdent gjenvinnes  
i produktet. All maling og blekk som brukes, er vann-

basert. Flotex utnytter også avfall fra Forbos andre  
produksjonsanlegg, dette brukes til baksiden av produktene, 

der opptil 67 % av gulvet består av gjenvunnet materiale.   

3. CORAL WELCOME – ENTRÉMATTER AV  
GJENVUNNET MATERIALE  
Garnet av polyamid er gjenskapt av gjenvunnet indu-
stri- og husholdningsavfall, det brukes bl.a. kasserte  
fiskegarn og resirkulerte PET-flasker. Fordelen fra 
et bærekraftsperspektiv er at entrémattene for-
hindrer at 94 % av all smuss og fuktighet trekkes 
inn i innemiljøet. Dette reduserer i sin tur slitasje- 
og vedlikeholdskostnadene med over 70%. Coral  
Welcome er det første entrégulvet i verden som har 
fått miljøklassifiseringen BRE A+.

4. VINYLGULV – PRODUSERT MED GRØNN ENERGI,  
NÅ MED VEGETABILSKE MYKGJØRERE
Våre vinylgulv produseres i effektive, moderne  
fabrikker som bruker kun (100%) grønn elektrisitet 
og moderne produksjonsteknologi for å holde 
materialforbruket lavest mulig. Alle vinyl-kolleks-
jonene oppfyller alle standarder, inkludert de nye 
VOC-utslippsklassene. Deler av sortimentet produ-
seres dessuten med vegetabilske mykgjørere i stedet 
for petrokjemiske. Våre vinylgulv er helt resirkulerbare.

5. TESSERA & WESTBOND – TEKSTILFLISER AV  
GJENVUNNET MATERIALE  
Tekstilflisene våre fremstilles med over 50% gjen-
vunnet materiale. Allerede på designstadiet tenker  
vi grønt for å redusere råvarekravene. Garnet til  
luven er i stor grad laget av gjenvunnede råvarer, 
og til baksiden bruker vi opptil 78 % gjenvunnet 
materiale. Produktet vårt Westbond er tilgjengelig i 
80 % saueull. En av kolleksjonene i Westbond har ren,  
naturlig og ufarget saueull i ulike nyanser – en naturnær 
og fornybar ressurs.

VI ELSKER
BÆREKRAFTIGE RÅVARER

«VI HAR REDUSERT CO2UTSLIPPET 
MED 25 % PÅ FEM ÅR. NÅ TAR VI  
NESTE SKRITT OG SKAL BLI LEDENDE  
I VÅR BRANSJE NÅR DET GJELDER 
MILJØANSVAR» 
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Forbos bidrag til en positiv utvikling av samfunnet strekker seg 
lenger enn til våre egne medarbeidere. Et bærekraftig samfunns-
ansvar omfatter også vårt samarbeid med alt fra internasjonale 
organisasjoner til lokale foreninger for å kunne bidra til en positiv 
utvikling på alle nivåer. Den lokale kunnskapen om lokale for-
hold og behov er en forutsetning for at Forbos prosjekter i sam-
funnsansvar skal kunne gjøre størst mulig nytte. Nå støtter vi en 
rekke veldedighetsprosjekter verden over med både produkter, 
ekspertise og økonomiske bidrag. Vi fokuserer på små, lokalt 
initierte prosjekter og partnerskap. 

FORBO – STOLT SPONSOR AV CF GOTHIA KONGO-BRAZZAVILLE 
Forbo vil være med på å forme en bedre fremtid. Vårt mål strek-
ker seg lenger enn til et vakkert miljø og å oppnå høye miljømål, 
vi vil aktivt la produktene bidra til en lysere fremtid for flere  
mennesker.  Derfor har vi valgt å bidra til en bedre fremtid for 
barn og ungdommer i Kongo-Brazzaville ved å samarbeide aktivt 
med en skole som drives av Gothia Cup.
 

FORBOS BIDRAG OG INNSATS FOR SKOLEN  
KOMMER HOVEDSAKELIG TIL Å FOKUSERE PÅ Å
– styrke likestillingsarbeidet på skolen
– forsterke det lokale lederskapet
– ruste opp de eksisterende fasilitetene
 

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE –  
ET GLOBALT ENGASJEMENT FOR ALLE SOM 
JOBBER MED OG LEVER PÅ VÅRE GULV. 
Med vårt internasjonale program Committed to the health of 
one tar vi en aktiv rolle for kontinuerlig å utvikle produktene 
våre for å sikre et godt miljø for alle som jobber med og lever 
på våre gulv.

HELSE OG SIKKERHET 
I trygge innemiljøer er gulvene giftfrie, lavemitterende og  
kompatible med alle internasjonale standarder. Et trygt gulv 

er designet for å forebygge ulykker, veilede synshemmede og 
øke tryggheten for demente pasienter, men også for å skape et 
trygt miljø i f.eks. operasjonssaler.

HELSE OG HYGIENE  
Hygieniske gulvløsninger skal være lette å rengjøre, uansett om 
det er et høyteknologisk rengjøringsrom med sensitivt utstyr, en 
pleieinstitusjon med fokus på infeksjonskontroll eller en barne-
hage der gulvet brukes til lek og spill. Når det gjelder hygiene, er 
det svært viktig med entrégulvsystemer av høy kvalitet som for-
hindrer smuss og støv i å komme inn i bygningen i det hele tatt.

HELSE OG VELVÆRE
Følelsen av velvære og komfort oppnås gjennom å ha kontroll 
over faktorene som stimulerer sansene i innemiljøet. Et gulv 
kan bidra til den akustiske kvaliteten og samtidig forbedre 
rommets atmosfære gjennom at fargene gir et lysere inntrykk 
og naturmaterialer gir en mykere følelse. Fremfor alt tror vi at 
bærekraftige materialer gir det beste grunnlaget for langsiktig 
helse og velvære.

VI ELSKER
EKTE SAMFUNNSANSVAR

«VI SKAL BIDRA AKTIVT TIL ET 
BÆREKRAFTIG SAMFUNN GJENNOM 
Å TA ET TYDELIG SOSIALT ANSVAR 
FOR ENKELTMENNESKET.»
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Som gulvprodusenter er det 
vårt ansvar å utvikle produkter 
som bidrar til en god helse. 
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Allerede i år 2000 var vi først ute i gulvbransjen med livssyklus-
analyser for transparent dokumentasjon for våre produkters 
miljøpåvirkning. I dag har vi flest «Environmental Product Decla-
rations» på markedet der vi åpent deklarerer gulvets påvirkning 
gjennom hele livssyklusen. I en EPD presenteres kvantitative 
miljødata for et produkt, basert på informasjon fra en livssyklus-
analyse (LCA). Det betyr at det finnes kontrollerbare, nøyaktige, 
ikke villedende miljøopplysninger for hvert produkt og bruken av 
det. Disse er bekreftet av en tredjepart og har et enhetlig og inter-
nasjonalt standardisert format, noe som også gjør at kundene 
våre kan sammenligne oss med materiale fra konkurrentene våre. 

PRODUKTDEKLARASJONER  
SOM VISER MILJØMESSIG EFFEKT
EPD-sammenligninger av miljøytelse er basert på bruken av et 
produkt i et bygg og den miljømessige effekten det har på bygget. 
EPD-ene våre er basert på produktkategoriregler som angis i 
standardene EN 15804 og ISO 14025. 

BÆREKRAFTIG SERTIFISERING  
Vi bruker flere uavhengige, transparente tredjepartssertifiserings-
systemer for gulvene våre. Vi går også inn for å inkludere produk-
tene våre i hele byggets klassifiseringssystem for et bærekraftig 
miljø. Det hjelper oss med å dele bærekrafthistorien vår og øker 
mulighetene våre for å forbedre miljøet. Og det er bra for deg, 
siden det viser at andre miljøeksperter er enige om at våre gulv 
er blant de mest bærekraftige på markedet.

SVANEN 
Svanen stiller høye miljø-, helse- og kvalitetskrav til produkter og 
tjenester. Derfor har vi på Forbo valgt å Svane-merke linoleums- 
og parkettgulvene våre. Det betyr at et gulvvalg som innebærer 
Forbo, innebærer at du er med på å redde verden litt hver dag.

VI ELSKER 
UPARTISK MILJØINFORMASJON

«VI HAR FLEST «ENVIRONMENTAL 
PRODUCT DECLARATIONS» PÅ 
MARKEDET DER VI ÅPENT 
DEKLARERER GULVETS PÅVIRKNING 
GJENNOM HELE LIVSSYKLUSEN»
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VI OPPFYLLER OGSÅ KRAVENE HOS:  
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Forbo skaper, produserer og selger gulv med bærekraft, funksjon 
og design som stikkord. Med vår store portefølje kan vi tilby en 
komplett gulvløsning, uansett om det er til et helt sykehus eller 
til et nytt gulv hjemme på kjøkkenet. Snakker vi om bærekraft, 
må man basere gulvvalget på krav og en behovsanalyse for å 
få rett gulv på rett plass. Dette innebærer mindre rengjøring og 
mindre bruk av rengjøringsmidler, noe som også har miljøfor-
deler. For å forenkle planleggingen av rett gulv på rett plass har 
vi utviklet et nytt digitalt verktøy. Spør gjerne din Forbo-selger 
neste gang for en veiledning etter ditt spesifikke behov. 

BÆREKRAFTIG INSTALLASJON  
For å få et mest mulig bærekraftig gulv er det viktig å sørge for 
de riktige forutsetningene og gjøre installasjonen av gulvet så 
bærekraftig som mulig. Både i miljømessig og slitasjemessig 
forstand.  Forbo tilbyr et komplett utvalg av leggeprodukter og 
verktøy av høy kvalitet for at du skal få best mulig resultat. Med 
et komplett utvalg av tilbehørsprodukter og et stadig tettere 
samarbeid med gulvleggerne sikrer vi så langt som mulig en 
bærekraftig installasjon som både holder over tid og har minst 
mulig miljøpåvirkning.

VI ELSKER  
RETT GULV PÅ RETT PLASS

«SNAKKER VI OM BÆREKRAFT, MÅ 
MAN BASERE GULVVALGET PÅ KRAV 
OG EN BEHOVSANALYSE FOR Å FÅ 
RETT GULV PÅ RETT PLASS»

For flere segmenter har Forbo 
utviklet nye digitale verktøy 
for å forenkle planleggingen 
av rett gulv på rett plass.

Den riktige kompetansen og erfaringen til et autorisert gulvselskap gir maksimal 
levetid og redusert miljøpåvirkning.
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Forbo Flooring Systems er en del av det sveitsiske  
Forbo-konsernet og tilbyr et komplett sortiment av gulv- 

produkter for både bedrifter og privatpersoner. Våre tekstil-,  
linoleums- og vinylgulv av høy kvalitet forener funksjon, farge  

og design, noe som muliggjør helhetsløsninger for gulv i alle miljøer.

NORDISKE MÅL  
FOR BÆREKRAFT  

–  grønn elektrisitet 100 % 
–  redusert strømforbruk -1 % 
–  økologisk kaffe og frukt 100 % 
–  miljømerket kontorpapir 100 % 
–  kildesortering på alle kontorer og enheter 100 % 
–  Bedriftens samfunnsansvar > 10
–  opplæring i bærekraft for personale 100 %
 


