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WORLDWIDE PARTNER IN CONSTRUCTION

Mapei er en av verdens største produsenter av lim, 
fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. 

28
Milliarder kroner 
i omsetning

84
Fabrikker i 5 
kontinenter 
og 35 land

5500
Produkter

25000
Tonn blir produsert hver dag

66000
Kunder på verdensbasis

11000
Ansatte

1000
Nye resepter utvikles hvert
år i Mapei-gruppen



Mapei Norden har sitt 
hovedkontor, FoU-senter og 
fabrikk på Sagstua i Nord-Odal.

Hovedkontor, produksjon, distribusjon og FoU

Hovedkontor Sverige, Danmark og Finland

Avdelingskontor

Datterselskaper

Samarbeidspartnere



Mapei S.p.A.:
• Etablert i 1937 i Milano av Rudolfo Squinzi.
• Verdens største produsent av lim, fugemasser 

og kjemiske produkter til byggebransjen.

Fra låve og kjøkkenbenk til 
et av de største selskapene 
innen Mapei-konsernet.

Mapei Nordic:
På Sagstua i Norge ligger:
• Regionalt hovedkontor for Norden og Baltikum
• Internasjonalt FoU-senter samt testsenter for tunell/anlegg
• Konsernets 5. største fabrikk



VÅRE KUNDELØFTER

1 Alltid være 
et skritt foran

2 Være den beste 
leverandøren

3 Bygge gode 
partnerforhold

4 Opprettholde et solid 
finansielt grunnlag

5 Alltid være innovativ

6 Kontinuerlig forbedre vår 
produkt- og tjenestekvalitet

7 Skape et entusiastisk 
og vinnende team

8 Sikre miljømessig 
bærekraftig utvikling

9 Være målbevisste i vår 
søken etter det beste

10 Alltid kommunisere fakta



PRODUKTER FOR NORDISK KLIMA

Fasade Gulv Byggkeramikk

Bygg og anlegg VanntettingSement- og herde-
plastbaserte belegg

TunnelBetongindustri

Sementadditiver



DET ER TRYGT, 
FORSKRIFTSMESSIG 
OG DOKUMENTERT.

NS EN ISO 9001 - Kvalitetsledelse
NS EN ISO 14001 - Ytre miljøledelse
NS EN ISO 45001 - Arbeidsmiljø
EMAS - Miljørapport



VÅR UTVIKLING







Gjennom konkurransedyktige og kundetilpassede løsninger skal Mapei være den foretrukne leverandør i markedet på 
logistikktjenester, og kjennetegnes for sin gode leveringsservice. 

Avdelingens overordnede mål er at forsyningskjeden må ha kunden i fokus, kombinert med at vi finner de mest 
kostnadseffektive løsningene. 

Vi skal ha fokus på 0-feil prinsipp. Det vil si at når feil oppdages skal det skrives avviksmelding. Det skal settes i gang tiltak 
der dette er påkrevet slik at feilen ikke oppstår på nytt. "

Kvalitet er lønnsomt!

STRATEGI avdeling logistikk



Trafikk på fabrikkområdet



Prosedyrer
NO-CP-IOL 05 TRAFIKKHÅNDTERING PÅ FABRIKKOMRÅDET



Mapei vs Fair Transport SIKKERHET

Våre avtaler sier:

• Det er et krav om at transportør til enhver tid forholder seg til lovmessige krav til transport, herunder men ikke utelukkende 
kjøre- og hviletidsbestemmelser, krav til dekk, vektbegrensninger etc. 

• Farlig gods må håndteres ut ifra offentlig regelverk med tanke på merking av bil, godkjent sjåfør etc. 
• Transportør plikter å vedlikeholde sitt kvalitetssystem gjennom hele avtaleperioden



Mapei vs Fair Transport SIKKERHET

Hva vi gjør i praksis:

• Alle biler veies, overlast aksepteres ikke.
• Det utføres jevnlig kontroll av bil og sjåfør ved transport av ADR. 
• Vi setter krav til kjøretøy og bistår sjåfør ved lasting og sikring
• Vi melder fra ved mistanke om alkoholpåvirkning
• Transportør gir oss rapporter regelmessig og på forespørsel
• Tilbakemeldinger fra publikum følges opp f.eks. via flåtestyring
• Mapei er med i Trygg Trailer (dekk/kjetting/lastsikring)
• Vi krever ryggekamera men opplever at bransjen sliter med å oppfylle kravet



Mapei tar samfunnsansvar

Vår deltagelse i Trygg Trailer er et eksempel på at Mapei tar samfunnsansvar.



Mapei vs Fair Transport ANSVAR

Våre avtaler sier:

• Alle sjåfører bør beherske et nordisk språk, skriftlig og muntlig. Engelsk er minimum. 
• Alle arbeidsoppgaver som utføres skal være beskrevet i rutiner. 



Mapei vs Fair Transport ANSVAR

Hva vi gjør i praksis:

• Tilrettelegger for rask og sikker lasting/lossing (90 % innen 15 min)
• Utsteder fraktdokumenter av høy kvalitet som tilfredsstiller alle krav
• Kontrollerer ADR kompetanse hos sjåfør
• Kontrollerer dekk, kjettinger og lastsikring
• Tett samarbeid med transportørene rundt lover og forskrifter
• Har dokumentert påseplikten ovenfor alle avtalepartnere
• Alle biler veies inn og ut, overlast aksepteres ikke
• Krever dokumentasjon på kjøre og hviletider fra transportør
• Vi tilbyr spiserom og dusjmuligheter
• Deltar i undervisning for fremtidige yrkessjåfører (Solør videregående skole, avdeling Våler)



Hvem har levert ifølge mottaker?



Mapei vs Fair Transport MILJØ

Våre avtaler sier:

• Våre transportører skal holde en høy miljøprofil, og følgelig foreta en vurdering av sin bedrifts miljøaspekter. Herunder må det tas 
hensyn til lovbestemte krav og andre krav innenfor denne sektoren.

• Transportør skal i størst mulig grad sørge for god fyllingsgrad på sine biler. 
• All transport skal skje med oppdatert materiell, som kan dokumenteres å være i forkant med hensyn på drivstofforbruk og utslipp.

Det skal benyttes biler med Euroklasse 6. 
• Sjåfører skal læres opp i økonomisk kjøring, og det skal på forespørsel kunne fremlegges dokumentasjon på dette per sjåfør.



Mapei vs Fair Transport MILJØ

Hva vi gjør i praksis:

• Benytter biler med EUR 6 teknologi og har tett samarbeide med transportører om fremtidig teknologi. 
• Jobber kontinuerlig mot færre biler med mer last ved å tilby gode logistikkløsninger til våre kunder 

(leveringsservice og pris)
• Stor andel av import på tog og båt gjennom Europa
• Stort fokus og aktivitet mot teknologi som er fossilfri og utslippsfri



Storbyerklæring (NORGE)

Kravene for bygg og anleggsnæringen



Takk for oppmerksomheten


