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INNLEDNING 
Miljørapporten for 2015 er den åttende i rekken av miljørapporter fra Nor Tekstil. Her finner du bl.a. våre 

miljømål og miljøregnskapet med vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser fra 

våre produksjonsanlegg. Her finner du også oversikt over våre vaskerier som har godkjent lisens for 

svanemerking. 

I arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter, kommer vi stadig opp i dilemmaer om 

hva som egentlig er mest miljøvennlig når vi skal ta små og store beslutninger. Vi vil belyse dette 

nærmere i denne rapporten under temaet «Miljø og miljø, fru Blom» 

MILJØLEDELSE 

ISO 14001 
Nor Tekstil ble første gang sertifisert i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden for 

miljøstyring NS-EN ISO 14001:2004 i 2008. Ved fornying av sertifiseringen i 2011 ble 

miljøstyringssystemet innlemmet i et felles styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK).  

I tillegg til NS-EN ISO 14001:2004 er det felles styringssystemet sertifisert i henhold til NS-EN 9001:2008 

systemer for kvalitetsstyring og SN-BS OHSAS 18001 styringssystemer for arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Vi mener å se en positiv effekt av et samordnet styringssystem for HMSK. 

ISO 14001 og ISO 9001 er blitt revidert i 2015. I tillegg vil det komme en ny standard, ISO 45001*, som 

vil erstatte OHSAS 18001. Hovedformålet med revisjonene er at det skal være lettere å etablere 

integrerte styringssystemer. Dette tyder på at vi har vært framtidsrettet når vi har valgt å satse på et 

felles styringssystem for HMS og kvalitet. 

Ved neste resertifisering i 2017 vil det være de nye reviderte standardene som gjelder. 

* ISO 45001 er fortsatt på høring, men ventes å være klar til publisering ved årsskiftet 2016/2017 
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MILJØPOLITIKK 
Ved samordningen av styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, har  

Nor Tekstil vedtatt følgende politikk for HMSK, der miljøpolitikk inngår: 

 

VÅR POLITIKK FOR HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET. 

Vår visjon er at Nor Tekstil skal være ledende når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Dette 

skal sikres ved å etablere hensiktsmessige styringssystemer i henhold til kriteriene i anerkjente standarder og 

myndighetskrav. Dette innebærer at vi forplikter oss til: 

 å overholde lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt myndighetskrav 

knyttet til leveranser av våre varer og tjenester, 

 forebygging av uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til redusert kvalitet på 

våre tjenester, 

 kontinuerlig arbeid for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre miljø, 

 kontinuerlige forbedringer av styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med krav fra kunder, 

myndigheter og andre interesseparter og 

 sette krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK 

Vi har en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte helseskader og utilsiktede hendelser som kan få alvorlige 

konsekvenser for helse, ytre miljø og evnen til å levere riktig kvalitet på våre tjenester. 

Det iverksettes tiltak på alle nivå i organisasjonen med tanke på å forebygge og redusere sykefravær. 

Det skal legges vekt på å sikre likestilling mellom kjønnene, integrering og likebehandling av utenlandske 

medarbeidere og det legges til rette for yrkeshemmede arbeidstakere. 

Nor Tekstil har som mål å redusere miljøpåvirkningen i form av utslipp av klimagasser og forbruk av energi, 

vann og kjemikalier, samt minimering og kildesortering av avfall. 

Opplæring og informasjon er viktig for å sikre riktig kompetanse, motivasjon, bevisstgjøring og medvirkning fra 

medarbeidere på alle nivå i virksomheten. 

Hensiktsmessig og vel fungerende avvikshåndtering skal sikre at korrigerende tiltak settes i verk, hindre 

gjentakelser av uønskede hendelser og være et verktøy for å identifisere og iverksette forebyggende tiltak. 

God kundekommunikasjon og samarbeid med våre kunder skal medvirke til at vi leverer riktig kvalitet på våre 

produkter.  

Vi skal inkludere våre kunder, leverandører og egne medarbeidere i vårt arbeid med kontinuerlig å forbedre 

områder knyttet til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. 
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MILJØMÅL 

MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 
 

Målsettingen for vannforbruk 2015 er ikke endret i forhold til 2014, og ligger i dag på et nivå som vi anser 

som riktig med tanke på å opprettholde kvalitet og hygiene. Vi ser også at forbruket har stabilisert seg i 

underkant av det fastsatte målet på 9 liter pr. kg tøy. 

Også målene for energiforbruk og utslipp av forbrenningsgasser er de samme som året før. Vi ser en 

liten reduksjon i det spesifikke energiforbruket, men målet på 1,2 kWh/kg tøy er ikke oppfylt for 2015. 

En mindre reduksjon i utslipp av CO₂, er heller ikke tilstrekkelig til nå målsettingen til tross for at det 

meste av fyringsoljen er erstattet med naturgass i løpet av 2015. Årsaken til dette er at bruk av elkjel er 

faset ut. Derimot har bruken av gass i stedet for fyringsolje medført at innholdet nitrogenoksider (NOₓ) og 

svoveldioksid (SO₂) er redusert slik at målene er nådd. 

 

  Enhet Mål 2015 Måloppnåelse 2015 

Vannforbruk liter/kg tøy < 9,0 8,5 

Energiforbruk kWh/kg tøy < 1,20 1,27 

Karbondioksid CO₂ g/kg tøy < 260 271 

Nitrogendioksider NOₓ g/kg tøy < 0,170 0,170 

Svoveldioksid SO₂ g/kg tøy < 0,025 0,021 

Andel av produksjonsvolum fra 
svanemerkede avdelinger 

> 80 % 81 % 

 

TILSYNSAKSJON VASKERIER OG RENSERIER 2015 
 

Høsten 2015 ble det gjennomført en omfattende tilsynsaksjon initiert av Miljødirektoratet og utført av 

Fylkesmennenes miljøvernavdelinger over hele landet. Det ble utført 114 kontroller, de fleste i renserier. 

Sluttrapporten fra direktoratet konkluderer med få alvorlige avvik, men likevel mange brudd på 

regelverket innenfor håndtering av farlig avfall, håndtering av kjemikalier herunder substitusjon. Det ble 

også stilt spørsmål omkring utslipp av avløpsvann til kommunalt nett 

Nor Tekstil hadde kontroll ved 12 av sine anlegg, og det ble også her gitt pålegg for ovenfor nevnte 

forhold for mange av anleggene, og det er ofte manglende eller lite tilfredsstillende dokumentasjon som 

blir påpekt. Aksjonen viser at det er forbedringspotensial på miljøområdet, selv om det ikke er avdekket 

alvorlige avvik eller uhell som har medført vesentlig forurensing av miljøet. 

Vi ønsker et godt forhold til tilsynsmyndighetene, sentralt, regionalt og lokalt, slik at vi sikrer minst mulig 

belastning på miljøet. Det er derfor viktig med god kommunikasjon med myndighetene, og vi forventer 

forståelse for de dilemmaene som vi må forholde oss til på miljøområdet slik det er beskrevet i denne 

rapportens temasider. Vi ser f. eks. at miljømerking (Svanen) av vaskeriene ikke i særlig grad framheves 

i forbindelse med tilsynsaksjonen, til tross for at direktoratet og miljøvernmyndighetene generelt er meget 

positive til Svanemerking. 
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Svanemerking 

Årets merkebruker for proffmarkedet 2015 

27. mai 2015 ble 25-årsjubileumet for 

opprettelse av det offisielle nordiske 

miljømerket Svanen behørig markert på 

Scandic Fornebu, med besøk av bl. a. HKH 

Kronprins Haakon og forbrukerminister 

Solveig Horne. Nor Tekstil var spesielt 

invitert til å delta i arrangementet som 

mottaker av merkebrukerprisen for 

proffmarkedet 2015. Juryen uttaler bl.a. 

«Nor Tekstil er Norges ledende leverandør 

av vaskeritjenester, og har ni svanemerkede 

vaskerier fra Kristiansand i sør til Bodø i 

nord. Selskapet har ambisiøse miljømål for 

virksomheten, og jobber aktivt for å redusere 

miljøbelastningen i alle ledd». 

      

  

 

Status for svanemerkede vaskerier i Nor Tekstil 

 

9 av Nor Tekstils 16 vaskerier er svanemerkede. Dette representerer i overkant av 80 % av den totale 

produksjonen i 2015, og er i tråd med virksomhetens målsettinger på området. 

Nor Tekstils andel utgjør halvparten av det totale antallet svanemerkede vaskerier i Norge. 

 

Svanemerkede vaskerier i Nor Tekstil ved utgangen av 2015 

Avdeling Lisensnr.  

Nor Tekstil avd. Florø 2075 020  

Nor Tekstil avd. Bergen 2075 054 

Nor Tekstil avd. Molde 2075 043 

Nor Tekstil avd. Rogaland 2075 019 

Nor Tekstil avd. Drammen 2075 021  

Nor Tekstil avd. Trondheim 2075 042  

Nor Tekstil avd. Kristiansand 2075 039  

Nor Tekstil avd. Bodø 2075 074  

Nor Tekstil avd. Voss 2075 038  

 

 

Nor Tekstil ved Leif Gunnar Belsvik, Anne Kristine Mittet, Liesl Mindt og Vidar Grønnevik mottar 

Svaneprisen fra Anita Winsnes, direktør i Miljømerking. 

Foto:www.svanemerket.no 
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MILJØREGNSKAP VANN, ENERGI OG UTSLIPP TIL LUFT 

NØKKELTALL 2015  

PRODUKSJON, VANN- OG ENERGIFORBRUK OG UTSLIPP AV FORBRENNINGSGASSER 

 

Nøkkeltall 2015 Totalt 
Pr. kg tøy 

Produksjon 68 199 419 kg 

Vannforbruk 578 319 554 liter 8,5 liter 

Energi forbruk 86 903 646 kWh 1,274 kWh 

El teknisk 1) 13 157 209 kWh 0,193 kWh 

El-kjel 2) 116 136 kWh 0,002 kWh 

Elkraft totalt 13 273 345 kWh 0,195 kWh 

Fyringsolje 16 217 093 kWh 0,238 kWh 

Naturgass 27 884 987 kWh 0,409 kWh 

Propan 29 147 576 kWh 0,427 kWh 

Annet 3) 380 645 kWh 0,006 kWh 

Fyring totalt 4) 73 746 437 kWh 1,081 kWh 

  

Utslipp CO₂ 5) 6) 18 505 967 kg 271 g 

Utslipp NOₓ 6) 11 576 kg 0,170 g 

Utslipp SO₂ 6) 1 436 kg 0,021 g 

 

1) All bruk av elkraft unntatt el-kjeler til dampproduksjon 

2) El-kjel til dampproduksjon 

3) Fjernvarme Trondheim 
4) All bruk av fossile brensler og elkjeler til dampproduksjon 
5) CO₂ fra elkraft valgt til 108 g/kWh (gjennomsnitt for det nordiske energimarkedet 2009) 

I forbindelse med svanemerking brukes en betydelig høyere faktor for CO₂-utslipp fra elkraft 
6) Beregning av utslipp for CO₂, NOₓ og SO₂ er basert på standard faktorer for de ulike typer 

energikilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILDELING AV MILJØPRIS 
Konsernleder HR, Ingrid Stavang mottar  

Sogn og Fjordane Venstre sin miljøpris 

for 2015. 

Foto: www.venstre.no 
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NØKKELTALL 2010 – 2015 
 

 Nøkkeltall 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produksjon (tonn) 32 032 44 691 47 194 55 142 63 456 68 199 

Vannforbruk (l/kg) 10,8 9,4 8,7 8,6 8,5 8,5 

Energi (kWh/kg) 1,81 1,57 1,42 1,31 1,29 1,27 

Utslipp CO₂ (g/kg) 411 353 305 278 275 271 

Utslipp Noₓ (mg/kg) 293 253 204 181 181 170 

Utslipp SO₂ (mg/kg) 76 59 36 29 28 21 

 

Nøkkeltall 2010-2015 Produksjon, vann- og energiforbruk, utslipp av forbrenningsgasser. 
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VANNFORBRUK 
 
I perioden 2010 til 2012 var det en markant reduksjon i det relative vannforbruket fra 10,8 til 8,7 liter pr. 

kg tøy for Nor Tekstil sine anlegg samlet. Vannforbruket varierer mye fra anlegg til anlegg avhengig av 

tekstilkategorier, teknologi, muligheter for gjenbruk av vann etc. 

Etter en periode med mye fokus på redusert vannforbruk i forbindelse med miljømerking, krav i 

anbudsspesifikasjoner o.l., har vi i de siste årene sett en utflating i vannforbruket..  

Dette er i tråd med de målsettinger vi har hatt. Store innsparinger på vannforbruket kan føre til økt risiko 

for redusert hygienisk og visuell kvalitet på ferdigvare. Dette kan medføre økt bruk av omvask, noe som 

vil kunne gi økt miljøbelastning i form av økt vannforbruk, økt energiforbruk og dermed høyere utslipp, 

økt bruk av kjemikalier og økt slitasje og kortere levetid på tekstilene. I bransjestandardene for vask av 

tøy til helseinstitusjoner og næringsmiddelvirksomheter er det satt minimumskrav til vannforbruk i vaske- 

og skylleprosesser. 

Teknologisk utvikling, økt gjenbruk, endringer i tekstiltyper og kategorier vil sannsynligvis medføre 

redusert vannforbruk uten at dette vil gå på bekostning av hygiene og kvalitet. 

Dersom man ser på bomull i et livsløpsperspektiv utgjør vannforbruket i tilvirkningsfasen en betydelig 

større andel enn i bruksfasen i form av vask. 

 

ENERGIFORBRUK 
 

Tallene for energiforbruk i denne rapporten er basert på bruk av energi i Nor Tekstil sine 16 vaskerier 

rundt om i landet. Det meste av energien brukes til prosessformål, dvs. drift av maskiner, samt vask og 

tørk av tekstiler, men tallene inkluderer også energi til oppvarming, ventilasjon, lys og andre generelle 

formål. 

Tradisjonelt har all energi til prosessformål i industrivaskerier vært basert på bruk av damp, både til 

vaske- og tørkeformål. Tidligere var fyringsolje den mest vanlige energibæreren for dampproduksjon. 

I de senere årene er gass blitt den største energibæreren. Flytende naturgass (LNG) brukes der det er 

infrastruktur for det, ellers brukes propangass (LPG). Bruk av gass gjør det også mulig å bruke denne 

direkte til tørkeformål uten å gå veien om damp. Dette gir en mer effektiv bruk av denne energien. 

Selv om LNG og LPG på samme måte som fyringsolje er fossile brensler, har gass høyere energiinnhold 

og lavere utslipp av CO₂ og lokalforurensende utslipp som svoveldioksid, nitrogenoksider og sotpartikler. 

 

I 2010 startet et betydelig arbeid for å redusere energiforbruket i samarbeid og med støtte fra Enova.  

Fra 2010 til 2011 var det en betydelig reduksjon på 13 %. Som forventet ser vi i de etterfølgende årene 

at innsparingen avtar etter hvert som de lettest tilgjengelige tiltakene gjennomføres. Det også slik at når 

ENØK-tiltak blir gjennomført avtar som oftest innsparingspotensialet for andre tiltak. 

Enova-prosjektet er nå avsluttet. 
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FORDELING AV ENERGIBÆRERE  
 

Som det framgår av diagrammene til høyre, har det 

vært vesentlige endringer i bruken av ulike 

energibærere fra 2010 til 2015. 

Andelen fyringsolje var i 2010 på over 40 %. Ved 

inngangen til 2015 var denne andelen redusert til 

nesten det halve, mens bruken av propan (LPG) var 

økt til det tredoble. 

Også i løpet av 2015 har det vært store endringer i 

fordelingen av energibærerne. I løpet av året er 

andelen fyringsolje redusert fra 22 % i januar til  

9 % i desember. Årsaken til dette er at vårt desidert 

største anlegg (Drammen) gikk over fra en fyringsolje 

og propan til naturgass i løpet av sommeren 2015. 

Dette gir vesentlige reduksjoner i utslipp av spesielt 

svoveldioksid, men også nitrogenoksider (NOₓ) og 

noe reduksjon i CO₂. 

Naturgass utgjør dermed over 40 % av det totale 

energiforbruket, og sammen med propan er i dag 

nesten ¾ av energiforbruket basert på gass. 

 

 

 

UTSLIPP AV FORBRENNINGSGASSER. 
 

Den viktigste grunnen til å redusere forbruket av energi, er å redusere utslipp av forbrenningsgasser, i 

første rekke karbondioksid (CO₂). Karbondioksid blir regnet som den viktigste globale klimagassen, og er 

direkte knyttet opp mot forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass fra hydrokarboner.  

Det er teknologisk mulig å erstatte fossile gassressurser med fornybare gasstyper. Naturgass (LNG) har 

i prinsippet samme sammensetning som biogass basert på fornybare ressurser. Når det gjelder propan, 

er det satt i gang forsøk, bl.a. i Sverige med bruk av såkalt BioDME som erstatning for tradisjonell LPG.  

I første omgang vil det være snakk om innblanding av disse alternativene i den tradisjonelle 

gassleveransen. På sikt kan det være aktuelt å bruke 100 % fornybare gassressurser. Bærekraften i 

dette vil være avhengig av at det ikke brukes ressurser som går ut over f. eks. matproduksjons- og 

regnskogarealer, jfr. medieoppslag om biodiesel. 
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TEMA: MILJØ OG MILJØ, FRU BLOM 

GENERELT 
 

De aller fleste, fra FN-organer og verdens ledende politikere til nasjonale myndigheter, 

miljøorganisasjoner og næringsliv, er enige om at miljøspørsmål er et av vår tids viktigste utfordringer. 

Problemet er ofte at «miljø» er et begrep som ikke har en entydig definisjon, og begrepet blir brukt på 

svært mange ulike områder og med ulik betydning. 

I mange tilfeller kan man avgrense betydningen ved nærmere spesifikasjoner som ytre miljø, innemiljø, 

arbeidsmiljø m.m. 

Dersom det ikke er gitt nærmere spesifikasjon, vil de aller fleste oppfatte at miljøbegrepet omfatter det vi 

kan kalle ytre miljø, dvs. det som angår naturen rundt oss og levevilkår for planter, dyr og mennesker. 

Aktiviteter som kan påvirke miljøet er i første rekke knyttet opp mot uttak og forbruk av (ikke fornybare) 

naturressurser, og utslipp av ulik type til luft, vann og jord. 

Dette betyr at ulike aktiviteter påvirker forskjellige områder innenfor det vi definerer som ytre miljø. Dette 

kan i mange tilfeller medføre at det oppstår konflikter mellom ulike miljøinteresser. Ett eksempel på dette 

er debatten om utbygging av vind- og vannkraft, der økt tilgang på fornybar og ren energi må veies opp 

mot verdien av uberørt natur. Andre eksempler kan være valg av diesel eller bensin som drivstoff, der 

ønsket om lavere CO₂-utslipp fra dieselbiler viste seg å føre til kraftig økning i lokalforurensende utslipp. 

Dette har medført at myndighetene har gått fra å anbefale og støtte kjøp av dieselbiler til å vurdere 

forbud mot slike biler i våre største byer i perioder med mye luftforurensing. Vi ser noe av det samme i 

diskusjonen omkring bruk av biodrivstoff som, i alle fall med dagens teknologi, ser ut til å gå på 

bekostning av matproduksjon og regnskog. I tillegg kommer også miljøfaglige konflikter og uenigheter. 

Dette viser at vi som enkeltpersoner, virksomheter eller myndigheter ikke alltid har klare føringer for 

hvordan man bør agere for å påvirke miljøet minst mulig i negativ retning, og det finnes sjelden klare 

fasitsvar med to streker under. 

  



NOR TEKSTIL AS – MILJØRAPPORT 2015 
 

 

 

11 
 

Også i Nor Tekstil vil vi stå overfor denne type dilemma når beslutninger skal tas. Dette gjelder både 

omfattende strategiske beslutninger som gjerne legger irreversible føringer for lang tid framover, og 

mindre beslutninger som vil være lettere å endre dersom ny teknologi, nye faglige vurderinger eller 

lignende tilsier dette. Her vil vi ta for oss noen få typiske områder der det kan oppstå slike konflikter. 

DESINFEKSJONSMETODER 
 

Som leverandør av tjenester til helsevesen og næringsmiddelindustri vil Nor Tekstil spille en vesentlig 

rolle som smittebarriere mellom urene og rene tekstiler, og første prioritet ved behandling av denne type 

tøy må være vaskeprosesser som tilfredsstiller strenge krav til desinfeksjon. Tradisjonelt har det vært 

brukt termisk desinfeksjon for å sikre hygienisk renhet, dvs. vask i 85 °C i 10 minutter. 

I de siste årene er trenden at tøy vaskes ved lavere temperaturer. Årsaken til dette er først og fremst et  

ønske om å spare energi og dermed utslipp av klimagasser. Desinfeksjon ved lavere temperatur må 

derfor skje med bruk av kjemikalier, såkalt kjemotermisk desinfeksjon. Her ser vi tydelig en konflikt 

mellom redusert energiforbruk og økt kjemikalieforbruk. For å komplisere bildet ytterligere, vil de ulike 

metodenes betydning for slitasje og dermed levetid på tekstilene, også være viktig i et miljøperspektiv 

med tanke på avfallsmengder og miljøbelastningen ved produksjon og transport av nye tekstiler. 

KJEMIKALIEBRUK OG DOSERING 
 

Det er en vanlig oppfatning at minimal bruk av vaskekjemikalier er bra for miljøet. Dette er i beste fall en 

sannhet med modifikasjoner. Spesielt ved bruk av kjemotermisk desinfeksjon er det viktig med 

tilstrekkelig dosering som sikrer at nødvendig hygienisk standard oppnås. Godkjente metoder for slike 

prosesser vil også angi en minimumsdosering for essensielle kjemikalier. For lave doseringer vil også 

kunne gi en vesentlig økning i andel tekstiler til omvask pga. for dårlig visuell kvalitet. Å vaske to ganger 

medfører vesentlig høyere forbruk av energi, vann og kjemikalier og redusert levetid for disse tekstilene. 

På den andre siden vil selvsagt unødvendig høye doseringer være negativt for miljøet, både ved økt 

forbruk og utslipp av kjemikalier, men også ved økt slitasje og levetid med de direkte og indirekte 

miljøproblemer dette medfører. Utfordringen ligger derfor i å finne den optimale doseringen mellom disse 

to ytterpunktene. 

Et annet punkt som gjelder vaskekjemikalier, er mulige miljøskader av et utilsiktet utslipp. I et stort 

industrivaskeanlegg vil det selvsagt brukes vesentlige mengder kjemikalier. Disse leveres som oftest i 

store konteinere eller fat i konsentrert form, ofte med svært høy eller lav pH-verdi. Alternativt kunne man 

tenke seg at disse kjemikaliene ble levert med lavere konsentrasjon og dermed med et lavere 

skadepotensiale ved et uhell. Dette måtte i så fall vurderes opp mot økt transportbehov med de 

miljøulemper dette ville medføre i form av utslipp av klimagasser og lokal forurensing, støy mm. 

VALG AV TEKSTILTYPER 
  

For alle praktiske formål for de store tekstilgruppene som f. eks. sengetøy og arbeidstøy, vil det være et 

valg mellom tekstiler av 100 % bomull eller blanding av bomull og polyester. Selv om bomull er et 

fornybart produkt og i utgangspunktet regnet som miljøvennlig, er man kommet til den erkjennelse at det 

er store miljøbelastninger knyttet til bomullsdyrking og produksjon av tekstilene.  

På den andre siden er polyester basert på ikke fornybare oljeressurser, og har i tillegg miljøutfordringer 

knyttet til energiforbruk, klimagassutslipp og utslipp av flyktige organiske komponenter under produksjon. 

I bruksfasen vil blandingsproduktene komme bedre ut pga. lavere vannforbruk og lavere energiforbruk til 

vask og tørk i tillegg til økt slitestyrke og dermed økt levetid. Alle hensyn tatt i betrakting, vil de fleste 

analyser vise at blandingstekstiler kommer miljømessig bedre ut enn rene bomullsprodukter. 

 



NOR TEKSTIL AS – MILJØRAPPORT 2015 
 

 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nor Tekstil avd. Bodø 

Nytt bygg for vask av matter, mopper 

og arbeidstøy(Drammen MMA) i Lier 

tatt i bruk sommeren 2015 


