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VERDENSMÅL 9: 

INDUSTRI, INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR
En stor del af bæredygtig vækst ligger forankret i innovation. 
Vedvarende bæredygtig vækst er derfor betinget af innovation 
i den enkelte virksomhed. I Give Steel har vi altid sat en ære i at 
gøre tingene på vores egen måde. Vores tilgang til verdensmål 
9 har særlig fokus på delmålene 9.2 og 9.5, der handler om 
at fremme industriens andel af beskæftigelsen og generel 
opgradering af teknologisk kapacitet.

9.2: Øget beskæftigelse gennem vækststrategi

Med en ambitiøs vækststrategi med særlig fokus på øget 
eksport øger vi beskæftigelsen i takt med virksomhedens 
udvikling. 

9.5: Teknologisk kapacitet og en innovativ tankegang 

Konstruktionsoptimering er vores kernekompetence. Med 
gennemtænkt konstruktionsdesign, reducerer vi både 
ressourcespild samt unødig CO2 belastning både i produktionen 
og ved transport. 
Vi arbejder løbende på at optimere vores processer og 
værktøjer med moderne teknologier, som kan effektivisere 
produktionsprocessen i alle led. Vi analyserer og effektiviserer 
vores design- og produktionsprocesser, så håndteringen altid er 
både effektiv og ansvarlig.
Vores kvalitetsteam har fokus på såvel slutproduktet som 
processer og procedurer.

UDDYBNING
•   Med vores vækststrategi øger

vi beskæftigelsen i industrien.

•   Gennem konstruktions-
optimering sparer vi CO2  i
produktion og transport.

•   Vi bruger moderne teknologier
til at effektivisere vores
produktionsprocesser.

• Vi optimerer ved at tænke
innovativt i designfasen.
innovativt.
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9.2 En inklusiv og bæredygtig 

industrialisering skal fremmes, og 

industriens andel af beskæftigelsen og 

bruttonationalproduktet skal øges i betydelig 

grad inden 2030 i overensstemmelse med 

nationale forhold. l de mindst udviklede 

lande skal industriens markedsandel 

fordobles.  

9.5 Videnskabelig forskning skal udvides og 

den teknologiske kapacitet i de industrielle 

sektorer i alle lande skal opgraderes, 

især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 

2030, at fremme innovation og væsentligt 

forøge det samlede antal forsknings- og 

udviklingsmedarbejdere pr. 1 million 

indbyggere samt ved at øge de offentlige og 

private midler til forskning og udvikling.


