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Vores perspektiv på verdensmålene

Give Steel optimerer stålkonstruktioner, så vi mindsker CO2 udledningen og 

minimerer spild i byggeriet mest muligt. 

Vores optimeringer har indflydelse på stålkonstruktioner i hele Nordeuropa og er 
med til optimere ressourceforbruget i byggeriet, som står for en væsentlig del af 

verdens samlede CO2 udledning. 

Vi forholder os i vores adfærd og strategi til 10 ud af FN´s 17 ambitiøse verdensmål, 
der siden 2015 har forpligtet alle medlemslande af FN til at bidrage til en mere 
bæredygtig verden. Mål, der skal reducere uligheder, sikre ansvarlig adfærd og 

vækst.  

 

Ud af de 10 verdensmål vi relaterer til, arbejder Give Steel fokuseret på verdensmål 

4, 8 og 12 , der omhandler uddannelse, jobs og økonomisk vækst samt ansvarlig 
forbrug og produktion.

De 10 Verdensmål, som Give Steel relaterer til:
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Sådan fokuserer Give Steel på tre verdensmål

Give Steel understøtter derudover følgende 7 verdensmål

VERDENSMÅL 3: Sundhed og Trivsel
Vi forebygger arbejdsulykker på en sikker arbejdsplads. Vi understøtter en sund levevis 
gennem interne tiltag, fra kantine til sportsarrangementer i personaleforeningen.

VERDENSMÅL 5: Ligestilling
Vi vil ansætte flere kvinder i virksomheden, herunder 
kvindelige ingeniører og ledere.

VERDENSMÅL 7: Bæredygtig energi
Vi arbejder kontinuerligt med energioptimering, så vi reducerer elforbruget pr. omsat 

krone.

VERDENSMÅL 9: Industri og innovation
Gennem vækst øger vi beskæftigelsen. Vi tænker innovativt i vores processer, så vi 
minimerer spild. (optimering af konstruktion og transport).

VERDENSMÅL 10: Mindre ulighed
Vi bidrager positivt til vores udenlandske medarbejderes integration i Danmark.

VERDENSMÅL 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Vi optimerer konstruktioner, så det samlede CO2 aftryk pr indbygger minimeres og 

sætter et positivt fodaftryk i de byer, vi er lokaliseret.

VERDENSMÅL 17: Partnerskab for handling 
Gennem samarbejde med udvalgte organisationer tilegner vi os viden til en stadigt 

mere bæredygtig udvikling.

VERDENSMÅL 4: Uddannelse
Dialog med skoler og universiteter og introduktion af stålindustriens 

muligheder indenfor produktion, bæredygtighed og digitalisering. 

VERDENSMÅL 8: Jobs og økonomisk vækst
Effektiv produktion ved hjælp af moderne teknologi og øget digitalisering.

VERDENSMÅL 12: Ansvarlig forbrug og produktion
Minimering af råvareforbrug, miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier, 
genbrug samt reducering af affald.
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Give Steel relaterer til i alt 10 verdensmål

I Give Steel har vi igangsat en lang række initiativer, der understøtter FN´s 
verdensmål. Initiativerne er enten løbende procedurer eller igangsatte projekter.
Tiltagene kan være både interne og eksternt rettede. De indgår som en del af de tre 

spor i vores bæredygtighedsstrategi: det sociale spor, det økonomiske spor eller 
klimasporet. Fælles for tiltagende er at de på en eller anden måde understøtter et 
af FN´s verdensmål, som det er vist her.
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VORES FOKUS

VERDENSMÅL 4: 
Uddannelse
Dialog med skoler og universiteter og 

introduktion af stålindustriens muligheder 

indenfor produktion, bæredygtighed og 

digitalisering. 

For at sikre en effektiv implementering af 
verdensmålene i vores forretningsstrategi har 

vi særligt fokus på 3 verdensmål:

VERDENSMÅL 8: 
Jobs og økonomisk vækst
Effektiv produktion ved hjælp af moderne 

teknologi og øget digitalisering.

VERDENSMÅL 12: 
Ansvarlig forbrug og produktion 
Minimering af råvareforbrug, miljømæssig 
forsvarlig håndtering af kemikalier, 

genbrug samt reducering af affald.
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ACTIONS 
•  GS Academy: Vi giver 

ingeniørstuderende praktisk 
forståelse for ingeniørfaget 
så de kommer tættere på 

virkeligheden.

•  Vi giver folkeskoleelever 

et indblik i produktion og 

industri.

•  Vi laver undervisning fra        

mobil trailer, f.eks. i skoler           

og fængsler.

VERDENSMÅL 4: 

KVALITETS-
UDDANNELSE 
Uddannelse er vigtigt. Danmark er et 

videnssamfund, og al vækst beror på 

viden. I Give Steel tror vi på, at viden 

kan få mennesker til at vokse – hele 

livet. Vi arbejder derfor fokuseret 

på verdensmål 4.4, der handler om 

kvalitetsuddannelse.

FN’s VERDENSMÅL 4: 
Quality Education 

4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, 
der har relevante færdigheder, herunder tekniske 

og erhvervsmæssige, indenfor ansættelse, 

anstændige jobs og iværksætteri, øges væsentligt.
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VORES MÅL, VERDENSMÅL 4

Under overskriften WE GROW PEOPLE har vi i Give Steel 

defineret 3 delmål, der understøtter det fjerde verdensmål, 
der handler om kvalitetsuddannelse:

I 2020 indledes samarbejde med 1-2 universiteter 
omkring brobygning mellem uddannelsen og den 
virkelighed de unge ingeniører møder efter endt 
uddannelse.

Inden 2023 har Give Steel inspireret 3 hold 
ingeniørstuderende gennem vores GS Academy 
koncept, der giver danske ingeniørstuderende et 
mere praktisk indblik i ingeniørarbejdet.

I 2020 etableres vores mobiltrailer, der skal danne 
rammer for faglig inspiration og læring på bl.a. 
fængsler og skoler. 
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ACTIONS
•   Vi skaber anstændige jobs til 

udfordrede unge så, de får en 

chance på arbejdsmarkedet.

•   Vi giver tidligere straffede en 

chance for at komme tilbage 

på arbejdsmarkedet. 

•   Gennem øget eksport og fokus 
på konstruktionsoptimering 

skaber vi økonomisk vækst i 
virksomheden.

• Gennem teknologisk 

opgradering af materiel 

og en innovativ tankegang 

til konstruktionsdesign 

skaber vi CO2-optimerede 

løsninger og opnår højere 
økonomisk produktivitet i hele 
projektfasen.

VERDENSMÅL 8:
 

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG ØKONOMISK 
VÆKST
Det at skabe nye arbejdspladser er 

en naturlig del af vores udvikling. 

Anstændige jobs og økonomisk vækst 
hænger derfor tæt sammen med 

virksomhedens internationalisering og 

virksomhedens udvikling de seneste år.

FN’s VERDENSMÅL 8: 
Decent work and economic growth

8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet 
gennem diversificering, teknologisk opgradering 
og innovation, blandt andet gennem fokus på høj 
værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. 
 
8.4 Indtil 2030 gradvist forbedre den globale 
ressourceudnyttelse indenfor forbrug og 

produktion, og forsøge at afkoble økonomisk 
vækst fra miljøforringelse i overensstemmelse 
med den 10-årige ramme for ”Programmer for 

Bæredygtig Forbrug- og Produktion” med de 

udviklede lande i spidsen. 

 
8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i 

beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt 

reduceres. 

8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes, 
og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle 
arbejdstagere skal fremmes, herunder for 

migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og 

dem i usikre beskæftigelsesforhold. 
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VORES MÅL, VERDENSMÅL 8

Verdensmål 8 har fokus på vedvarende vækst og 

bæredygtighed samt at sikre, at alle arbejder under 

anstændige kår. Hos Give Steel er eksport og bæredygtig 

vækst en forudsætning for vores videre udvikling. 

Konstruktionsoptimering er et stategisk fokus 
og derfor sikres fastholdelse og udvikling af 
disse kompetencer i virksomheden. Det sker 
gennem sidemandsoplæring af nye medarbejdere, 
kompetenceudvikling hos ansatte ingeniører og 
vidensdeling mellem medarbejdere. 

Det er vores mål at alle nye ingeniører skal 
besidde denne kompetence.

Vi vil ansætte flere lærlinge. Målet for 2020 er at 
komme op på 25 smedelærlinge, 2 montagesmede, 
2 automatikteknikere samt 1 ernæringsassistent.

Vi vil reducere ressourcespild og dermed 
unødig CO2 belastning på vores lokationer og 
byggepladser.
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ACTIONS
Vi udfører ansvarlig produktion 
med fokus på:

1. Sikkerhed

2. Ressourceforbrug

3. Kemikaliehåndtering

4. Brug af vandbaseret maling

5. Affaldshåndtering til genbrug 

6. Minimeret produktionstid

7. Eldrevet maskineri

8. Effektiv transport

VERDENSMÅL 12: 

ANSVARLIG 
FORBRUG OG 
PRODUKTION
Ansvarlighed er vores kerneværdi i 

Give Steel. Det gælder både i vores 

produktionsprocesser og vores adfærd 

- generelt overfor hinanden, kunder 

og samarbejdspartnere. Det gælder 

også i forhold til affaldshåndtering 

og muligheden for genbrug. Derfor 

stemmer delmål 12.4, 12.5 og 12.6 

godt overens med vores værdisæt.

FN’s VERDENSMÅL 12: 
Responible consumption and production
 
12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig 
forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i 

hele deres livscyklus i overensstemmelse med 

de aftalte internationale rammebetingelser og 

deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 

reduceres for at mindske deres negative 

indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. 
 
12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt 
reduceres gennem forebyggelse, reduktion, 

genvinding og genbrug. 

 
12.6 Opmuntre virksomheder, især store og 
transnationale virksomheder, til at arbejde 

bæredygtigt og til at integrere oplysninger om 

bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.



11

VORES MÅL, VERDENSMÅL 12

Vores vækst og fokus på bæredygtighed kræver at vi, 

både som arbejdsgiver og medarbejdere, har fokus på at 

reducere vores CO2 aftryk i dagligdagen. Det gælder både i 

vores produktion og administration, såvel som på de mange 

byggepladser i Danmark og udland, hvor vi arbejder.  

Med ny teknologi effektiviserer vi produktion og 
montage, så CO2 forbruget pr. opgave reduceres.

Med vandbaseret maling, fremtidssikrer vi vores 
malerhal til en mere bæredygtig fremtid.

Måling og rapportering af vores bæredygtighed 
skal integreres i vores årlige evalueringer, 
herunder måling af udvikling på alle tre bundlinjer, 
den økonomiske, den miljømæssige og den 
sociale bundlinje.
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Give Steel A/S  

Sjællandsvej 14 

7330 Brande 
Telefon 75 73 12 18
www.givesteel.com

Link til facebook

Link til Linkedin
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