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Introduksjon

Øglænd System ble etablert i Sandnes i 1977, og var en del av den lokale hjørnesteinsbedriften 
Jonas Øglænd. Helt fra dag én har det vært vårt mål å bli den markedsledende leverandøren av 
tverrfaglige opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner. Våre systemer skal favne alle fag i ett 
og samme system!

Nå er Øglænd System-gruppen et internasjonalt konsern med flere datterselskaper og agenter 
spredt verden over. Hele konsernet eies av det multinasjonale selskapet, Hilti Group, som er kjent 
for kvalitetsverktøy og -festemidler innen bygg-, energi- og industrisegmentene.   

Øglænd System har fabrikker lokalisert i Norge, Malaysia, Kina og Russland. Alle våre globale 
salgsselskaper lagerfører varer lokalt, som gir markedets beste distribusjonsnettverk. Våre 
opphengsløsninger for kabler og rør benyttes i en rekke industrier som olje & gass, vindkraft, 
skipsbygging, infrastruktur og havbruk.

I 2020 var et av våre overordnede mål å øke konkurransekraften vår gjennom å tilby mer 
bærekraftige produkter enn våre konkurrenter. Det passer derfor godt å gi ut vår første 
bærekraft¬rapport basert på dette året. 

2020 har vært et spesielt år. Vi har alle vært preget av Covid-19-pandemien og har lært mye av 
denne. Vi har blant annet økt vår digitale kompetanse med tanke på bruk av videomøter, noe som 
igjen har ført til redusert reisevirksomhet, og dermed mindre negativ miljøpåvirkning. 

I 2020 innførte vi en ny overvåking for miljø, nemlig trykkluftforbruk. I løpet av året har vi klart å 
redusere bruk av trykkluft og dermed el.energi betraktelig, det forteller vi mer om på fokussidene. 
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Miljøledelse

Øglænd System AS har siden 2013 vært sertifisert iht. ISO 14001. Miljøstyringssystemet er en 
naturlig del av kvalitetssystemet vårt som det jobbes aktivt og kontinuerlig med. 

Sertifiseringer
Vi er sertifisert iht. følgende internasjonale standarder:
- ISO 9001:2015 (første gang 1996) – kvalitetssystem 
- ISO 14001:2015 (første gang 2013) – miljøstyringssystem 
- ISO 45001:2018 (første gang 2013, tidligere OHSAS 18001) – arbeidsmiljø 
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Miljøpolitikk 
Øglænd System har en ledende posisjon blant leverandørene av opphengssystemer i verden. Vi 
ser det som vårt ansvar å utvikle bransjen i takt med den generelle samfunnsutviklingen. Dette 
betyr at selskapet skal skape verdier og sysselsetting, men også sørge for at selskapet bidrar til 
å fremme hensyn til helse, miljø, sikkerhet (HMS) og omdømme. Øglænd System sine aktiviteter 
skal bidra til å minimalisere belastningen på mennesker og miljø.

Vi skal oppnå våre mål ved hjelp av følgende argumenter:
• Ved hjelp av kontinuerlig forbedring av bedriftens strategi, risikoanalyser, handlingsplaner med 

tanke på helse, miljø og sikkerhet.
• Ved å tilfredsstille interne krav, kundenes krav, forskrifter og lover som er relevante innenfor 

HMS-området.
• Ved å sette et klart mål om å ikke ha skader på personell, ytre miljø og materiell.
• Klare ansvarsforhold for ledere og ansatte.
• Kompetansekartlegging, kontinuerlig læring og forbedring av de ansattes anvendbare 

kunnskap, for å skape motiverte og friske ansatte.
• Ved å etablere utfordrende og tydelige mål, som er enkle å evaluere i forhold til måloppnåelse.
• Stille samme strenge krav til våre leverandører, og forsøke å påvirke våre kunder i samme 

retning.
• Vi skal aktivt støtte tiltak for å minimalisere uheldig miljøpåvirkning.

Medlemsbevis
• Grønt Punkt, et bevis på at vi deltar aktivt for innsamling og gjenvinning av emballasje
• RENAS, et bevis på at vi oppfyller kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 som omhandler 

håndtering av kasserte elektriske og elektroniske produkter. 
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Helse Ytre miljø Sikkherhet

Aktivt forebygge psykiske og 
fysiske helseskader sammen 
med bedriftshelsetjenesten og 
verneombud.

Risikovurdering av miljømessige 
aspekter før oppstart av nye 
aktiviteter

Opplæring og motivering til 
sikkerhetskultur.

Systematisk kartlegge 
helserisikoer.

Utvikle produkter og gjennomføre 
leveranser av varer som ikke gir 
unødvendige miljøpåvirkninger.

Klare ansvarsforhold

Iverksette tiltak ved mistanke om 
helsebelastning for ansatte.

Kontroll med håndtering og 
oppbevaring av kjemikalier og 
materialer.

Aktiv styring av 
arbeidsoperasjoner

Aktivt forebygge skader og 
forebygge yrkesbetingede 
sykdommer.

Aktiv og bevisst atferd:
- ved innkjøp, til å søke etter 
mindre farlige stoffer,
- forbruk,
- avfallshåndtering,
- gjenvinning.

Katastrofeberedskap:
- Brann
- Security
- Omdømme

Aktivt jobbe for et godt 
arbeidsmiljø

Sikkerhet skal alltid være første 
prioritet ved gjennomføring av 
arbeidet.

Som storforbruker av stål til å tilvirke egne produkter så har vi et ansvar for å aktivt forsøke å 
utnytte materialene på en slik måte at de gir minst mulig avfall og unødvendig miljøpåvirkning. 

Bedriften har valgt å outsource overflatebehandlingen av bedriftens produkter. Dette arbeid 
skal kun settes ut til godkjente leverandører som overholder alle lover og forskrifter innen 
arbeidsområdet og som har alle nødvendige tillatelser fra myndighetene. 
Alle bedriftens ledere, uansett nivå, skal aktivt lede ved å gå foran som gode eksempler, dette 
gjelder også i miljøspørsmål. De skal aktivt motivere sine ansatte til innsats for å verne om miljøet. 

Alle ansatte i bedriften har et selvstendig ansvar for å begrense risikoen for helse- og miljøskader, 
og de skal aktivt utnytte muligheter til forbedringer.  
Vi skal dele våre prestasjoner innen HMS-området med våre kunder og leverandører, og denne 
informasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten. 
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Vi har som visjon å begrense negativ påvirkning på miljøet. Dette oppnår vi ved å definere og 
jobbe aktivt med miljøaspekter i alle ledd i organisasjonen.  Dette viser igjen i det daglige arbeidet. 
Noen av våre miljøaspekt forteller vi litt mer om her. 

Lokkebus 
I produksjonen samler vi alt materialavfall fra perforeringsprosesser, dette kalles lokkebus. All 
lokkebus går til metallgjenvinning. 

Resirkulering 
I fabrikken er vi «best i klassen» på sortering. Vi sorterer følgende:
• Papp/papir
• Hard plast
• Myk plast
• Trevirke/paller
• Syrefast stål
• Karbonstål
• Aluminium
• Kobber

Som vist tidligere har vi et definert mål om 0 avvik på resirkulering, dvs. ingen feilsortering.

Tema Mål Status

Resirkulering 0 avvik, dvs. ingen feilsortering 1 avvik

Redusere trykkluftforbruk Overvåking Redusert lekkasjer fra 40 l/s 
til 4 l/s

Miljømål og miljøarbeid
Øglænd System hadde i 2020 to miljømål for overvåking og rapportering:
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Farlig avfall
Alt farlig avfall deklareres og sendes til godkjent mottak. Beholdere for farlig avfall plasseres i låst 
miljøcontainer og er merket med korrekt avfallsstoffnummer og -navn. 

EE-avfall
Alt EE-avfall sendes til godkjent avfallsmottak.

Kjemikalier
Alle kjemikalier er merket med datablad og står trygt plassert på våre kjemikaliestasjoner i 
fabrikken. 

Hydraulikkolje
Vi har fokus på å anskaffe ny teknologi som ikke bruker hydraulikk. Vi har gått fra regelmessig 
utskifting av hydraulikkolje til at vi nå analyserer oljeprøver og vurderer resultatet før utskifting. 
Dette har ført til lengre intervaller mellom utskifting av hydraulikkolje.
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El-energi
Ved investering i nye maskiner har vi fokus på å anskaffe e-maskiner. Til nå har fabrikken 2 
e-maskiner, hvorav den ene var ny i 2020 (ref. Prima-Power Sge-6 El Servo-Drift). På bildrne under 
ser man hvor stor reduksjon i elforbruk det er ved å gå over til e-maskiner. 

Prima-Power Sge-6 El Servo-Drift 

Strømforbruk: 5 kW
Driftsprinsipp: Servo-elektrisk

Finn-Power SG6 F4 Hydraulikk

30 kW
Hydraulikk dobbeltrykk høytrykk/
lavtrykk for lavere strømforbruk 
(300/180 bar) beroende av stansekraft

Fordeler med e-maskiner
• Lavt strømforbruk
• Raskere bevegelser 
• Lavere vedlikeholdskostnader

LED-lys
Vi skifter fortløpende til LED-lyskilder både i fabrikk og kontor. 

Reisepolicy
Vi har en reisepolicy som sier at vi skal søke å minimere behovet for reising. I 2020 har vi mer enn 
halvert reisevirksomheten i bedriften. Dette skyldes nok mye Covid19-pandemien, men vi har alle 
blitt mer bevisst de tekniske mulighetene for fjernmøter og lignende. 

Drivstoff
Våre firmabiler skal være nyere enn 5 år. Vi går fortløpende over til hybrid eller elektrisk drift. 
I produksjonen og på lageret har vi 21 trucker hvorav 20 er elektriske.

Transport
Transport og logistikk optimaliseres ved at vi selv koordinerer mesteparten av frakten ut av huset. 
På grunn av vår sentrale plassering har vi nærhet til mange aktuelle leverandører og kunder. 
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Miljøregnskap
Avfall

2018 2019 2020

Art. nr. Fraksjonsnavn Mengde i % Mengde i % Mengde i %

Metall Syrefast 491.364 Tonn 56.05% 611.577 Tonn 54.76% 580.734 Tonn 58.70%

Metall Rå 317.364 Tonn 36.20% 430.402 Tonn 38.54% 327.344 Tonn 33.08%

8811420 Behandlet trevirke 34.72 Tonn 3.96% 44.24 Tonn 3.96% 48.9 Tonn 4.94%

8899990 Blandet avfall 10.26 Tonn 1.17% 10.32 Tonn 0.92% 14.56 Tonn 1.47%

8812210 Brunt papir (Papp) 4.34 Tonn 0.50% 8.4 Tonn 0.75% 4.7 Tonn 0.48%

8817210 Emballasjeplast, hard 3.14 Tonn 0.36% 4.6 Tonn 0.41% 4.97 Tonn 0.50%

7770303 Oljeemulsjoner, IBC 2.9 Tonn 0.33% 2.723 Tonn 0.24% 3.809 Tonn 0.38%

7770222 Oljeforurenset masse, flytende, fat 2.561 Tonn 0.29% 1.79 Tonn 0.16% 1.471 Tonn 0.15%

8817110 Folieplast, blank/ufarget 2.42 Tonn 0.28% 1.42 Tonn 0.13% 1.1 Tonn 0.11%

7770962 Slagg, støv, flyveaske, fatJIB C 0.129 Tonn 0.01% 0.555 Tonn 0.05% 0.81 Tonn 0.08%

7770112 Spillolje ref. fat 1.74 Tonn 0.20% 0.3 Tonn 0.03% 0.813 Tonn 0.08%

7770964 Blåsesand, lett forurenset, bulk 0.445 Tonn 0.05% 0.223 Tonn 0.02% 0 Tonn 0.00%

7770302 Oljeemulsjoner, fat 3.17 Tonn 0.36% 0.078 Tonn 0.01% 0 Tonn 0.00%

7770511 Maling, lim, lakk, småkolli <200 ltr 0.021 Tonn 0.00% 0.057 Tonn 0.01% 0.027 Tonn 0.00%

8815990 EE-avfall 0.1 Tonn 0.01% 0.05 Tonn 0.00% 0.04 Tonn 0.00%

8812510 Kontorpapir (Makulert) 0.071 Tonn 0.01% 0.048 Tonn 0.00% 0.127 Tonn 0.01%

7770552 Spraybokser, fatJIBC 0.034 Tonn 0.00% 0.045 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00%

7770223
Oljeforurenset masse, flytende, 
IBC

0.737 Tonn 0.08% 0 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00%

7770113 Spillolje, ref. IBC 0.57 Tonn 0.07% 0 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00%

8812990 Blandet papir, papp og kartong 0.5 Tonn 0.06% 0 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00%

7770921 Blyakkumulator (batterier) 0.011 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00% 0 Tonn 0.00%

Totalt 876.597 Tonn 100.00% 1116.828 Tonn 100.00% 989.405 Tonn 100.00%

Avfallssortering Øglænd System AS 2018-2020
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2018 2019 2020

Elektrisitet 1796000 kWh 1880339 kWh 1839101 kWh

Gass 274200 kWh 219932 kWh 307372 kWh

Olje 0 kWh 0 kWh 0 kWh

Annen energi, fjernvarme 0 kWh 0 kWh 0 kWh

Energi 

Våre produkter
«Klimaavtrykk»
I 2018 utarbeidet vi, i samarbeid med NTNU og EPD-Norge, 
“Environmental product declaration” (EPD) for alle våre 
produktgrupper. EPD-ene viser produktenes miljøprestasjon 
gjennom hele livssyklusen og er basert på de internasjonale 
standardene ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804. 

EPD-nr. Produktgruppe

NEPD-1618-644
Pre-Galvanized-Carbon-Steel-
Products

NEPD-1619-644
Machined-and-Hot-Dip-
Galvanized-Carbon-Steel-Products

NEPD-1620-644
Welded-and-Pickled-Stainless-
Steel-Products

NEPD-1621-644 Stainless-Steel-Products

NEPD-1622-644 Aluminium-Products
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Farlige stoffer i våre produkter
Vi stadfester i våre erklæringer at produktene vi produserer:
• er asbestfrie;
• ikke inneholder farlige stoffer; 
• er produsert iht. RoHs 
• er iht. REACH og inneholder ingen kjemikalier fra kandidatlisten

Fokus 2020
ZM-produkter
Øglænd System har i flere år jobbet med å finne et alternativt korrosjonsbestandig materiale for 
å minimere bruk av kjemisk overflatebehandling av rått stål. I dag har vi kommet så langt i denne 
prosessen at vi kan tilby våre kunder sink aluminium magnesium-produkter (ZM) som et alternativ 
til hot-dip-galvanized-produkter (HDG). 

Råmaterialet til ZM-produktene er påført et metallisk belegg som inneholder sink, 
3,5 % aluminium og 3 % magnesium. Belegget påføres ved å bruke en kontinuerlig 
varmgalvaniseringsprosess. Dette tynne laget fungerer som en barriere mot korrosjon og 
forhindrer det underliggende stålet å komme i direkte kontakt med området rundt. Dette 
gir en korrosjonsbeskyttelse som kan være opptil ti ganger mer effektiv enn tradisjonell 
varmgalvanisering med sink (HDG). Hvis belegget skades, eller ved kutt i endene, migrerer det 
over og dekker det eksponerte området.

Hovedbesparelsen for miljøet ved levering av ZM-produkter kommer ved at man unngår to 
transport¬ledd i produksjonskjeden, noe som illustreres under. Vi produserte rundt 685 000 kg 
HDG-produkter i 2020. 

Trykkluftforbruk
Et av forbedringsprosjektene vi gjennomførte i 2020 var å overvåke trykkluftforbruk i produksjonen 
for å finne og kontrollere lekkasjer. I løpet av få måneder klarte vi å redusere trykkluftlekkasjer 
tilsvarende et energiforbruk på minimum 150 kWh per døgn. Omregnet til CO2-ekvivalenter gir 
dette en miljøbesparelse på ca. 1 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. 
Vi fortsetter målingene for å kontinuerlig overvåke og fjerne lekkasjer.  

Svart stål

ZM-stål

Produksjon

Produksjon

Transport

ZM-produkt

Rensing Smelting, 
dypping

Transport
HDG-
produkt


