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vann fra langvatnet
fra OVERSKUDDSMASSE
til salgbart produkt
En høykompetansebedrift
med spennende arbeidsplasser

Hustadmarmor står for en åpen og ærlig kommunikasjon
med våre omgivelser – også når det gjelder miljøspørsmål.
Dette heftet er skrevet nettopp for å gi våre omgivelser bedre
innsikt i hvordan vi i Hustadmarmor arbeider med våre miljøutfordringer.

Miljøpåvirkning
Hustadmarmor foredler norske naturressurser
hovedsakelig i form av marmor, vann og vannkraft.
I tillegg transporterer vi store mengder råstoff fra gruvene og
ferdige produkt til våre kunder rundt om i hele Nord-Europa.
All industrivirksomhet har miljømessige konsekvenser, men
både Hustadmarmor og de fleste andre bedrifter tar i dag
miljøet på alvor. Vi er på stadig jakt etter forbedringer. Vi ønsker
å ligge i forkant av den tekniske utviklingen, og søker å benytte
best tilgjengelig teknologi til beste for miljøet.
Miljømessige framskritt gjør oss både glade og stolte, samtidig
som det gir vår virksomhet aksept i samfunnet. Når vi lykkes på
dette området opplever vi ofte at det også resulterer i økonomiske
innsparinger på sikt, selv om tiltakene kan representere store
investeringer i det de blir gjennomført.
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Hva er marmor egentlig?

4

Jenny Schefte, Elnesvågen og Omegn IL/Håndball

Over 50 prosent av vekta av glanset
papir som brukes i ulike magasin
og brosjyrer kan bestå av stein
levert fra Hustadmarmor. Papir
som inneholder høy prosent
flytende marmor vil ofte være
skinnende og blankt.

MARMOR OG Kalsiumkarbonat
Marmor er en bergart – på lik linje med
granitt – og ble
dannet for 400-650
millioner år siden.

Kalsiumkarbonat
En bergart er sammensatt av flere mineraler.
Mengden og sammensettingen av de ulike
mineralene i marmor kan variere, men den
marmoren som Hustadmarmor bruker inneholder rundt 95 prosent av mineralet kalsitt
som består av kalsium, karbon og oksygen.
Det kjemiske navnet for dette er kalsiumkarbonat (CaCO3) som er betegnelsen vi vil bruke
i dette heftet. Andre mineraler i marmor kan
for eksempel være kvarts, feltspat, glimmer og
grafitt.
Marmor
Bergarten marmor er mest kjent som materiale

til skulpturer, gravstøtter og bygninger,
men i tillegg er mineralet kalsiumkarbonat
brukt i en rekke industrielle produkter, ikke
bare til papir.
En evig prosess
Bergarter og mineraler som er basert på
kalsiumkarbonat utgjør om lag 10 prosent av
jordskorpa. Det er derfor mer enn nok å «ta
av». Kalsiumkarbonat dannes kontinuerlig
på jorden fra skjell, muslinger og organismer
som har skjelett. Når disse organismene dør,
synker skallet eller skjelettet til havbunnen og
begynner på nytt å danne kalsiumkarbonat.
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Hvordan får dere marmoren til
å bli flytende?
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Kjell Andreas Rødal , Fræna NTN Taekwon-Do klubb

At flytende marmor fra Hustadmarmor erstatter cellulose og
leire i produksjon av papir.
Produksjon av cellulose bruker
opp mot fire ganger så mye energi
som produksjon av flytende
marmor.

FRA STEIN TIL FLYTENDE MARMOR
Hemmeligheten er at vi lader de
mikroskopiske marmorpartiklene
slik at de frastøter hverandre. På
denne måten holder marmoren seg
flytende i en blanding med vann.

overflaten og kan fjernes.
Litt av kalsiumkarbonatet flyter imidlertid også
opp sammen med de mineralene vi vil bli kvitt
og blander seg med dem. Slik blir noe av kalsiumkarbonatet en del av overskuddsmassen.
Prosessen kalles for flotasjon.

Råstoff
Når marmoren blir tatt ut fra gruvene blir den
umiddelbart knust ned til steiner på størrelse
med en knyttneve eller mindre. Det meste
av råstoffet kommer fra Brønnøysund, mens
resten kommer fra vårt eget distrikt, Eide og
Fræna.

Flytende marmor
Det rene kalsiumkarbonatet som er igjen
etter flotasjonsprosessen males videre ned
til en partikkelstørrelse på ca én tusendels
millimeter. Dernest fjerner vi en del av vannet
slik at vi sitter igjen med ca 75 prosent kalsiumkarbonat og 25 prosent vann. Kalsiumkarbonatet blir da svært klebrig og får nesten fast
form (i naturen finnes det fjell som inneholder
like mye vann). For å få marmoren flytende må
vi derfor tilsette et dispergeringsmiddel som
lader partiklene slik at de frastøter hverandre.
Produktet er ferdig og den flytende marmoren
ser nesten ut som fløte.

Flotasjonsprosess
I fabrikken i Elnesvågen males steinene videre
ned til ørsmå partikler slik at vi kan skille de
ulike mineralene fra hverandre. Så tilsetter
vi et middel som binder seg til alle andre
mineraler enn kalsiumkarbonat. Dette,
sammen med bruk av små luftbobler, gjør
at de «uønskede» mineralene flyter opp til
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Hva brukes flytende marmor
til, og hvorfor er det miljøvennlig?
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May Lise Wang Myren, Lærer ved Fræna v.g.skole

Hustadmarmor sine produkter
har en gjennomsnittlig partikkelstørrelse i området 0,4 mikrometer til 1,5 mikrometer. Det vil si
at vi må legge ca 1 million partikler
etter hverandre for at det skal
tilsvare 1 meter.

MILJØVENNLIG HVITT PAPIR
Vårt produkt brukes som råstoff for
å produsere papir av høy kvalitet.
Flytende marmor er miljøvennlig
fordi det erstatter bruk av cellulose.
Fremstilling av cellulose er mye mer
energikrevende enn fremstilling av
flytende marmor.
Bestrøket papir
Papiret i dette heftet består av ca 60 prosent
flytende marmor fra vår fabrikk. Resten av
papiret er tremasse. Noe av den flytende
marmoren er blandet inn i selve papirmassen
som fyllstoff, mens noe er strøket utenpå,
såkalt bestrøket papir.

Papir som er bestrøket med flytende marmor
blir hvitt, glansfullt og lite gjennomsiktig. Dette
gir svært god trykkvalitet, tekst og bilder
framstår ekstra klare og tydelige.
Energibesparende
Tidligere brukte man klor for å gjøre papiret
hvitt. Dette brukes nesten ikke lenger pga.
miljøskadene det forårsaker. Et moderne papir
består i dag hovedsakelig av en blanding av
tremasse og mineraler.
Siden produksjon av cellulose er meget
energikrevende i forhold til vårt produkt, spares
store energimengder ved å bruke mest mulig
flytende marmor i papiret.
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Hva slags masse er det dere
fyller ut i sjøen, og hva betyr
den for livet i fjorden?
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Hans Bjarne Tennøy, Fræna Jeger- og Fiskerforening

Marinbiologer har gjennomført
miljøundersøkelser i fjorden i
over 20 år. De konkluderer med at
livet på bunnen påvirkes svært lite
unntatt der hvor selve deponeringen foregår i øyeblikket. Undersøkelsene viser at livet på bunnen
vender tilbake til det normale kun
tre til fem år etter at vi har flyttet
deponeringen fra ett område til et
annet.

Livet I Frænfjorden
Overskuddsmassen
som vi ikke kan selge
til våre kunder,
deponerer vi i en
djuprenne i fjorden.

I dypet av Frænfjorden
Mens vi selger det rene kalsiumkarbonatet til
våre kunder, deponerer vi overskuddsmassen
på avsatte områder i Frænfjordens dypeste
deler. Massen består av en blanding av kalsiumkarbonat og andre mineraler, samt de kjemiske
stoffene som bandt seg til mineralene under
flotasjonsprosessen. Disse stoffene er bundet
til partiklene, noe som gjør at det kun er ubetydelige mengder som løser seg opp i sjøvannet
Det er altså stort sett naturlige mineraler som
føres ut i fjorden. Å dekke bunnen med masse,

om massen er aldri så naturlig, påvirker
selvsagt miljøet. Men heldigvis er ikke konsekvensene store.
Tillatelse til forurensning
All menneskelig aktivitet medfører påvirkning
av miljøet, derfor kan Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) gi tillatelse til
forurensning i gitte tilfeller. Vår tillatelse til
forurensning gir oss blant annet anledning til
å deponere overskuddsmasse i fjorden.
I tillegg omhandler tillatelsen andre forhold,
bl.a. utslipp av støv og støy.
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Hvordan vet vi at miljøpåvirkningen ikke ødelegger for framtidige
generasjoner?
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Kjell Lode, Ordfører i Fræna

I 2003 etablerte vi «Ressursgruppa»
som et rådgivende organ innen
miljøspørsmål. Her møter fagfolk
fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal
Fiskarlag, Fræna kommune, Norsk
Industri og Det Norske Veritas.
Videre deltar en lokal fiskeskipper,
representanter fra Fræna Jeger- og
Fiskerforening, og småbåtforeningene i Elnesvågen og på Tornes, som
alle har en naturlig interesse for livet
i og rundt fjorden. Representanter for
myndighetene deltar når de ønsker
informasjon. «Ressursgruppa» er en
svært viktig samarbeidspartner i vårt
aktive miljøarbeid, og for å sikre en
god kommunikasjon med brukerne av
fjorden.

Miljøundersøkelser I fjorden
Ut fra resultatene fra undersøkelser og kunnskaper om miljøpåvirkning er vi i dag trygge på at
fremtidige generasjoner ikke vil
lide for våre aktiviteter. Det er
dette vi kaller bærekraftig utvikling.
Både vi og myndighetene følger nøye med
på hva som skjer i fjorden i tett samarbeid
med «Ressursgruppa» (se side 12), og våre
undersøkelser omfatter mye mer enn hva
Klif* krever. Miljøundersøkelsene skal
dekke to viktige områder; biologiske og
fysiske forhold. Biologiske undersøkelser
går direkte mot dyrelivet og plantelivet i
bunnsedimentene og i strandområdene.
Fysiske undersøkelser går ut på å kartlegge
vannkvaliteten, analyser av innholdet i
bunnsedimentene, oppbygging av masser
på bunnen osv.
Årlig undersøkelsesprogram
I tillatelsen krever Klif* at vi gjennomfører
miljøundersøkelser hvert tredje år, men
noen av undersøkelsene gjør vi likevel årlig.

Undersøkelsesprogrammet utarbeides av
marinbiologer i samarbeid med Hustadmarmor og programmet godkjennes av
Klif*.
Andre undersøkelser
I tillegg til det pålagte undersøkelsesprogrammet gjennomfører vi andre undersøkelser for å øke vår kunnskaper og vår
forståelse av miljøet, bl.a.:
•	Strømningsmålinger som danner
grunnlag for modellberegning av
partikkelspredning.
• Videoopptak av bunnen gir oss
informasjon om dyrelivet.
•	Et spesialkamera fotograferer et snitt av
det øverste laget i sedimentet. Bildene
forteller om type sediment og om aktivitet av dyr som lever der.
• Såkalte kasseforsøk hvor det undersøkes
hvor raskt deponeringsmassene er
biologisk aktive igjen. Ut fra disse undersøkelsene kan vi dokumentere at dyr og
planter relativt raskt vender tilbake. Etter
tre til fem år er det igjen naturlig liv i
sedimentene.
*Klif – Klima- og forurensningsdirektoratet.
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Er fjorden så ren at vi kan
bade der og spise fisken?

14

Jenny Schefte, Elnesvågen og Omegn IL/Håndball

Kalsiumkarbonat er et viktig og
mye brukt råstoff i næringsmiddelindustrien. Det brukes blant annet
til fremstilling av legemidler, kosttilskudd, tannkrem, tyggegummi,
konditorvarer, barnegrøt og kaker
med mer.

Bade I ren FJORD
Alle undersøkelser viser god
vannkvalitet i Frænfjorden, og at det
er ufarlig både å bade og spise fisk
fra fjorden.
Tilsetningsstoffene
De tilsetningsstoffene vi bruker under flotasjonsprosessen er ikke heldig for miljøet i svært
konsentrert form. Siden det aller meste av
stoffene binder seg til partiklene i massen, er
det så og si ingenting som blander seg i sjøen.

Årlige miljøundersøkelser
Sammen med myndighetene og «Ressursgruppa» gjør vi omfattende målinger og undersøkelser hvert år for å overvåke livet i fjorden.
Det er eksperter fra Det Norske Veritas som
gjennomfører selve undersøkelsene.
Alle resultater viser at fjorden er ren og trygt
kan bades i. Det samme med fisk og skalldyr,
de kan trygt spises.
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Hvor mye flytende marmor
lager dere på et år, og hvordan
transporteres dette?
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Tore G K Fredriksen, Elnesvågen Småbåtforening

Ca 250 skipslaster med flytende
marmor skipes fra Hustadmarmor hvert år. De største skipene
frakter 18.500 tonn. Skulle samme
mengde flytende marmor blitt
fraktet med tankbil, måtte vi ha
brukt nærmere 100.000 tankbiler
i året – eller nærmere 400 biler
hvert døgn året rundt.

MILJØVENNLIG å bruke skip
Vi produserer over
tre millioner tonn
flytende marmor pr år
som eksporteres ved
bruk av spesialbygde
skip.

Skipsfrakt
Hvert år transporteres det til sammen nærmere seks millioner tonn råstoff og flytende
marmor over Hustadmarmor sitt kaianlegg i
Elnesvågen. Dermed er denne kaia en av de
aller største havnene i landet. Ca 80 prosent
av råstoffet, og praktisk talt 100 prosent av
ferdigvaren fraktes med skip. Det er den klart
mest miljøvennlige og energieffektive måten
å transportere gods på, vi sparer miljøet for
store utslipp av CO2 og NOX til luft.
Logistikksystem
De siste årene har vi også utviklet et logistikksystem som har redusert drivstofforbruket
med 20 prosent. Dette har vi oppnådd gjennom
bedre planlegging og bruk av større skip. Store
skip seiler mer energieffektivt .

Det er store avstander mellom Hustadmarmor
og mange av våre største kunder. Gjennom
bruk av store og moderne skip har vi likevel en
konkurransefordel sammenlignet med andre
leverandører som frakter sine produkter med
bil og jernbane.
Ballastvann
Det er i dag en økende fokus på spredning av
uønskede organismer gjennom ballastvannet i
skip. Dette er noe også vi og «Ressursgruppa»
følger nøye med på. Skipene våre anløper
imidlertid ulike havner i Nordsjøbassenget, og
ekspertene vurderer risikoen som liten for å
få inn uønskede organismer fra akkurat disse
havnene.
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Hva har dere gjort for å
redusere støyen fra fabrikken?
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May Lise Wang Myren, Lærer ved Fræna v.g.skole

Innleid vaktselskap gjennomfører støymålinger ved fabrikken nesten hvert døgn. I tillegg
kommer eksterne støyeksperter
på uanmeldte besøk for å utføre
omfattende målinger. Dette for å
kontrollere at vi holder oss under
de støyverdiene som myndighetene
har satt.

TILTAK SOM DEMPER Støy
Vi har gjort flere ulike tiltak for å
redusere støyen. Blant annet har vi
i hele konstruksjonen av fabrikken
tatt hensyn til at støy fra maskiner og
utstyr må dempes mest mulig.
Bygningene er oppført i støydempende betongelementer og lagertankene er bygd opp som
støyskjermer. I tillegg er alle viftene på takene
støydempet og de store møllene er bygget på
en «seng» av sand som demper vibrasjoner i
grunnen.

For å redusere støynivået når det losses stein
på vårt utendørs råstofflager, har vi blant annet
bygget inn omlastningspunktene på transportbåndene, og avskjermet båtlossingen. I tillegg
blir råstoffet knust ned til mindre steiner enn
tidligere før det fraktes fra gruvene og til oss.
Dette har også bidratt til å redusere støyen en
god del under lossing.
Overgangen fra transport med bil til transport
med skip har også store positive miljøeffekter,
både når det gjelder sikkerhet, utslipp og støy.
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Er røyken fra fabrikkpipene
farlig for miljøet og oss som
bor i nærheten?

20

Kjell Andreas Rødal , Fræna NTN Taekwon-Do klubb

Over 80 prosent av dampen fra
prosessen ved Hustadmarmor gjenvinnes. Hovedmengden av dampen
går tilbake i produksjonsprosessen
som energi. Resten går hovedsakelig
til oppvarming av kontorbygg, og til
oppvarming av skipskai for å holde
denne isfri om vinteren.

REN OG uFARLIG VANNDAMP

Det som slippes ut er praktisk talt ren
vanndamp, og er derfor helt ufarlig.
Under nedmalingsprosessen oppstår det
varme på grunn av friksjon. På grunn av at
nedmalingen skjer i vann oppstår det damp.
Det er denne vanndampen som slippes ut
gjennom pipene på taket til fabrikken. Dampen
forsvinner svært fort etter at den kommer ut
fra pipene. Dette forteller at det praktisk talt
er helt ren og ufarlig vanndamp – vanndamp
absorberes nemlig svært raskt i luft.

Gjennvinning
Det aller meste av dampen i produksjonen
gjenvinner vi som energi for bruk i produksjonen. Kun en liten del av dampen slippes
derfor ut gjennom pipene.
Av og til kan vi kjenne en svak lukt fra fabrikken. Det er vanskelig å måle lukt, men de
målingene som er foretatt og som er analysert
av vår bedrifthelsetjeneste, viser at det ikke er
noen skadelige utslipp til luft fra Hustadmarmor.
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Kommer det mye støv fra
fabrikken?

22

Hans Bjarne Tennøy, Fræna Jeger- og Fiskerforening

I Fræna har vi flere sjeldne
orkideer som trives godt på
grunn av et kalkrikt jordsmonn.
Marisko er en av disse, og er
fredet etter naturvernloven.

VANN HINDRER STØV
Prosessen ved bedriften foregår i
en blanding med vann, det vil derfor
støve lite fra selve fabrikken. Ved
råstofflageret vest for fabrikken kan
det i perioder med tørt vær forekomme
noe støving.
Som et tiltak har vi derfor investert i et omfattende overrislingsanlegg som dusjer
råstoffet når det losses fra skipene, og fukter
lagerhaugene ved behov. Dette gjør at vi ikke
har store støvplager i dag selv når det er
tørt i været. Vi bruker også en tankbil med
vannspredere som spyler veisystem og fabrikkområdet for øvrig. Ved streng kulde, og når
råstoffet er meget tørt kan det være vanskelig
å benytte tilstrekkelig vann og vi kan få noe
mer støving. Også ulike båttyper som kommer med råstoff kan gi oss utfordringer med
støving.

Støvinnholdet i luften måles kontinuerlig. Et
systematisk vedlikehold av posefilteranlegget
sørger for at vi ligger langt under kravet fra
myndighetene.
Støvnedfallet måles ved naboer
Støvnedfallet fra Hustadmarmor dokumenteres gjennom målinger. Prøvene tas månedlig,
og analyseres av SINTEF. Normalt ligger vi lavt
i forhold til de grenseverdier som er gitt.
I enkelte korte perioder kan våre naboer
nærmest råstofflageret merke et uønsket
støvnedfall. Slike forhold blir rapportert internt
og tiltak igangsettes.

Myndighetene setter krav til støvutslipp
I tillatelsen til forurensing er det satt en
grense for hvor mye støv det kan være i luften
som går ut fra et posefilteranlegg i fabrikken.
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Hvor gjør dere av alt avfallet
som følger med en så stor
fabrikk?
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Kjell Lode, Ordfører i Fræna

Hustadmarmor har gjennomført
mange ENØK-tiltak. Vi har bygget
om møllene, laget system for
omdanning av damp til energi,
tettet små luftlekkasjer, og innført
automatisk slukking av lys i en del
rom på kveld og natt.
Besparelsen tilsvarer et gjennomsnittlig kraftforbruk for nesten
1.000 husstander.

AVFALLET BLIR KILDESORTERT
Vi sørger for at alt avfallet blir kildesortert og sendt videre til gjenvinning
eller destruksjon.
En av våre ansatte er ansvarlig for at avfallet
blir riktig sortert og at det gjenvinnes eller
destrueres på riktig måte. Vi kildesorterer det
meste av avfallet vårt selv. Dette gjelder både
jern, stål, rustfritt stål, treverk, plast, isopor,

papir og papp, matavfall, elektromotorer, elektrisk og elektronisk avfall. Dessuten sorterer vi
alt som kan ha absorbert olje, fett eller kjemikalier. Vi tar også vare på brukt fett og olje som
vi sender til gjenvinning eller destruksjon med
jevne mellomrom. Alt dette gjør at vi oppnår
gode betingelser hos selskapet vi leverer avfallet til. Noe av avfallet er så verdifullt at vi får
betalt for det.
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Bruker dere farlige kjemikalier,
og hva skjer hvis uhellet er ute?
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May Lise Wang Myren, Lærer ved Fræna v.g.skole

Vi har et eget industrivern med mye
moderne utstyr som skal brukes
dersom vi får et utslipp. Vårt eget
personell er godt drillet og har
regelmessige øvinger sammen
med kommunens brannvern,
ambulanse og politiet.
Vi har dessverre opplevd utslipp fra
fabrikken, men ved disse tilfellene
har vi fått demonstrert at beredskapen fungerer godt.
Det viktigste er de forebyggende
tiltakene som er iverksatt for at
uhell ikke skal oppstå.

Streng kontroll med kjemikaliene
Vi har installert omfattende overvåkningssystem for å kunne oppdage
eventuelle utslipp. Vi har i tillegg et
eget industrivern som er drillet for å
håndtere uhell og utslipp.
Vi bruker flere typer kjemikalier i vår produksjon. Noen kan være farlige under spesielle
forhold, mens andre kan være skadelig for
miljøet. Dette er noe vi tar svært alvorlig, og

derfor utfører vi systematiske risikovurderinger
for alle kjemikaliene vi benytter. Vi har strenge
systemer og rutiner for hvordan kjemikaliene
håndteres. Samtidig prøver vi hele tiden å ta
i bruk nye og mer ufarlige kjemikalier. Vi har
også investert i sikkerhetstanker som skal
samle opp eventuelle lekkasjer fra lagertankene for kjemikalier.
Dersom uhellet likevel skulle være ute har vi
omfattende overvåkningssystemer som varsler
oss umiddelbart hvis noe er galt.
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Dere bruker ganske mye
ferskvann. Hvor tar dere dette
fra og er det noen fare for
vannmangel?
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Hans Bjarne Tennøy, Fræna Jeger- og Fiskerforening

Menneskekroppen inneholder til
sammen ca 1 kg kalsiumkarbonat.
For å vedlikeholde denne mengden
trengs en tilførsel på 1 g daglig.
Kalkbehovet er større i vekstperioder og under svangerskap. De
viktigste kalkkildene er melk og
melkeprodukter. Får vi i oss for lite
kalk vil skjelettet bli kalkfattig, og vi
kan få benskjørhet.

vann fra langvatnet
Vannet henter vi fra
Langvatnet. Her har
Hustadmarmor gjort
store investeringer
som sikrer vanntilførselen også i
Hustadvassdraget.

Blant annet har vi bygget en reguleringsdam i
østre enden av vannet som sikrer vanntilførselen i tørre år. I ekstremt tørre år vil en følge
utviklingen nøye og sette inn tiltak i tide.
Bevarer fisk og ferskvannsmuslinger
Reguleringsdammen har også en annen viktig
funksjon ved at den sikrer en minstevannføring i Hustadvassdraget. Vassdraget er en
god fiskeelv for laks og ørret, og der finnes en
sjeldent stor bestand av ferskvannsmuslinger.

Dette viser at inngrep som sikrer vår virksomhet også gir direkte miljøfordeler.
Resirkulering av vann i prosessen
For at vi ikke skal ta ut mer vann enn nødvendig til vår produksjon, bruker vi vannet flere
ganger. Det er investert store beløp i et eget
resirkuleringssystem inne i fabrikken som
halverer vannforbruket sammenlignet med
tidligere.
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Visste du at

Er det mulig å redusere
deponeringen i Frænfjorden?
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Tore G K Fredriksen, Elnesvågen Småbåtforening

Karbonatbergarter, herunder
marmor, utgjør ca 10 prosent av
jordskorpen. I Norge finner vi de
største forekomstene av marmor
vest for Oslofjorden ned til Brevik,
på Mørekysten, i Trøndelag og i
Nordland.

Fra OVERSKUDDSMASSE
til salgbart produkt

Vi har utviklet spennende og
miljøvennlige biprodukter, men vi
har fortsatt en lang vei å gå før vi får
utnyttet all overskuddsmassen.
Biokalk
Vi har jobbet mye med å utvikle såkalte biprodukter av overskuddsmassen som i dag
deponeres i Frænfjorden. Det mest spennende
produktet er Biokalk som er et flytende kalkprodukt. Her er noen av bruksområdene:
Kalk og gjødsel
Når Biokalk blandes med husdyrgjødsel kan
bonden kalke og gjødsle i en operasjon. Kalken
reduserer nitrogentapet i gjødsla slik at luktplagene avtar dramatisk.

Vassdragskalking
Biokalk brukes også til vassdragskalking for å
redusere problemene med sur nedbør.
Biokalk i betong
Produktet kan også brukes som tilsetning i
betong slik at den blir lettflytende. Rica Seilet
Hotell i Molde er for eksempel bygget i betong
tilsatt Biokalk fra Hustadmarmor.
Tildekking av havbunn
Et annet og interessant bruksområde er til
dekking av forurenset havbunn for å hindre
spredning av miljøgifter. Her deltar vi i spennende forskningsprosjekt. Dersom vi lykkes
med dette arbeidet kan overskuddsmassen
fra Hustadmarmor bli en viktig ressurs for å
løse andre store miljøutfordringer.
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•	Laboratoriet ved Hustadmarmor 		
analyserer 10 000 prøver i måneden.
•	Opp mot 30 prosent av våre ansatte
er ingeniører, sivilingeniører eller
utdannet gjennom Teknisk fagskole.
•	Annenhver ansatt har fagbrev, og
flere har fagbrev i to ulike fag.
•	Gjennomsnittlig sykefravær siste 		
siste 9 år er 3,8 prosent.
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En høykompetansebedrift med
spennende arbeidsplasser
Hustadmarmor er
en høykompetansebedrift med en
historie som
spenner seg helt
tilbake til 1948.

Omya
Hustadmarmor er en del av det sveitsiske
Omya konsernet. Omya ble grunnlagt i 1884,
og er i dag et verdensomspennende konsern
med over 100 fabrikker og virksomheter
fordelt på mer enn 50 land over hele verden.
Omya foredler ulike mineraler som brukes
som pigment i for eksempel papir, plastprodukter, maling, næringsmiddel og
kosmetikk. Produktet blir også brukt til
miljøtiltak som for eksempel rensing av vann
og rensing av røykgasser fra varmekraftverk.
Lærlinger
Hustadmarmor er i dag verdens største
produsent av pigment til papirindustrien.

Bedriften har ca 160 ansatte i tillegg til at vi
kontinuerlig har 10-15 lærlinger hos oss.
Vi satser på å rekruttere ungdom til de
mange ulike og spennende fagområdene vi
kan tilby. Vi er stolte over at nesten 70 ungdommer hittil har fullført læretida si og tatt
sine fagbrev hos oss.
Mange involverte
Hustadmarmor sin virksomhet sysselsetter
ca 750 årsverk dersom man regner med alle
som er direkte involvert i verdikjeden fra uttak av råstoff i gruvene, transport inn til fabrikken, produksjon og transport av ferdigvare
fram til kundene.
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Hustadmarmor AS
Eidem, 6440 Elnesvågen
Tlf 71 26 77 00
E-post: post@hustadmarmor.no
www.hustadmarmor.no
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