LEADING THROUGH OUR PURPOSE | En Nyckel till Lösningen
av Bea Hallen, Sr Sustainability Leader

Klimatförändringarna pågår och utgör en stor oro för många av oss – men parallellt sker också spännande saker
och det går inom vissa områden snabbt. Hållbarhet tar en alltmer central position inom byggsektorn, liksom i
flertalet andra sektorer, inom EU. När jag läser EU-kommissionens renoveringsstrategi ser jag en spännande
möjlighet för Owens Corning att bidra till en mer hållbar byggsektor.
Owens Cornings hållbarhetsmål för 2030, vilka lanserades för ungefär ett år sedan, är utarbetade för att stötta de
mål och behov som baserat på vetenskapen behövs och som definieras även i EU: s Green Deal *. Att minska
utsläpp av växthusgaser från våra fabriker med 50% fram till 2030, uppnå 100% förnybar el, minska avfall till
deponi ner till noll samt utvecklas avseende återvunnet innehåll i produkter och återvinningslösningar för
kundavfall – det är mål speglar vad som behöver göras. Vi kommer att minska den koldioxid som finns
inkluderad i våra material och generera produkter till marknaden med konkurrenskraftig hållbarhetsprestanda.
Som tillverkare av isolering har vi en viktig roll att spela - våra medarbetare och våra produkter kan göra verklig
skillnad eftersom isolering är en nyckel till lösningen. Inom EU är ungefär 36% av koldioxidutsläppen relaterade
till bebyggd miljö. Nya byggnader är mycket mer energieffektiva jämfört med äldre på grund av dagens regler
och standarder. De nya förbrukar bara runt hälften av den energi som förbrukas av byggnader äldre än 20 år.
Men eftersom ca 85% av byggnaderna i EU är äldre än 20 år, och 85-95% av dem förväntas vara i bruk även
2050, finns det behov av en massiv energirenovering. Det finns faktiskt 35 miljoner byggnader som behöver
renoveras till 2030. Det kommer att kräva mycket arbete och innovation för att det ska hända, och jag är glad att
kunna bidra och vara en del av det.

* Läs mer om European Green Deal.
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