
VI GØR DANSK BYGGERI GRØNNERE
Sådan bidrager Celsa Steel Service til FN´s Verdensmål

FN’s VERDENSMÅL
Verdensmålene udgør 17 konkrete 
mål med 169 delmål, der frem til 
2030 skal sætte fokus på bæredygtig 
udvikling både for mennesker og 
planeten, vi bor på. De 17 
verdensmål forpligter alle 
medlemslande af FN til helt at 
afskaffe sult og fattigdom i verden, 
reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til 
alle, anstændige jobs og mere 
bæredygtig økonomisk vækst.



SÅDAN LEVER CELSA STEEL 
SERVICE OP TIL FN´S 
VERDENSMÅL: 

VERDENSMÅL 4: Uddannelse
Dialog med uddannelsesinstitutioner, 
og introduktion af stålindustriens 
muligheder indenfor bæredygtighed 
og digitalisering. 

VERDENSMÅL 5: Ligestilling
Vi har en målsætning om at ansætte 
flere kvalificerede kvinder i 
virksomheden, herunder kvindelige 
lærlinge.

VERDENSMÅL 8: 
Jobs og Økonomisk vækst
Bæredygtig produktion ved hjælp af 
teknologi og øget digitalisering.

VERDENSMÅL 9:
Industri og innovation
Innovative processer såsom digital 
ordring (QR) og bæredygtig 
produktion.

VERDENSMÅL 11:
Bæredygtige byer og lokalsamfund: 
Klimavenlig armering reducerer CO2-
aftrykket pr. indbygger

VERDENSMÅL 12: Ansvarlig forbrug og 
produktion : 
Minimering af spild og klimavenlig 
produktion i Mo i Rana, Norge. 
Genbrug af stål- og træaffald. 
Sortering af papir og husholdning.

VI GØR DANSK BYGGERI GRØNNERE
Celsa Steel Service har en vision om at gå forrest indenfor klimavenlig armering. Vi vil gøre Dansk 
Byggeri grønnere og skabe opmærksomhed omkring bevidst materialevalg og mulighederne for 
en mere klimavenlig byggebranche i Danmark. 

Vores ambitiøse grønne strategi er funderet i vores bagland, hvor Celsas eget stålværk er blandt 
et af Europas mest miljørigtige stålvalseværker. Koncernens grønne strategien underbygger aktivt 
i alt seks af FN´s ambitiøse Verdensmål, der siden 2015 har forpligtet alle medlemslande af FN til 
at bidrage til en mere bæredygtig verden.  De seks verdensmål, vi har indflydelse på, skal 
reducere uligheder, sikre ansvarlig adfærd og vækst - uden at gå på kompromis med 
bæredygtigheden. 

I det følgende gennemgås hvilke verdensmål vi har særlig fokus på 
– og hvordan vi med konkrete tiltag understøtter dem i dagligdagen.



FN’s VERDENSMÅL 4: 
Quality Education 
4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og 
voksne, der har relevante færdigheder, 
herunder tekniske og 
erhvervsfærdigheder, for ansættelse, 
anstændige job og iværksætteri, øges 
væsentligt.

4.5 Inden 2030 skal ulighed mellem 
kønnene i uddannelse afskaffes, og der 
skal sikres lige adgang til alle niveauer af 
uddannelse og erhvervsundervisning for 
de mest udsatte, herunder mennesker 
med handicap, oprindelige folk og børn i 
sårbare situationer.

FN’s VERDENSMÅL 5: 
Gender Equality

5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv 
deltagelse og lige muligheder for 
lederskab på alle niveauer af 
beslutningstagning inden for politik, 
økonomi og det offentlige liv.

5.c Fornuftige politikker og lovgivning, 
der kan håndhæves, og som fremmer 
ligestilling mellem kønnene og styrker 
alle kvinders og pigers rettigheder og 
muligheder på alle niveauer, skal 
vedtages og styrkes

VERDENSMÅL 4: 

QYALITY EDUCATION – KVALITETSUDDANNELSE 
Uddannelse er vigtigt. Danmark er et videnssamfund, og al vækst beror på viden. Vi arbejder 
derfor fokuseret på verdensmål 4.4 og 4.5:

Samarbejde med kommune og skoler
Celsa Steel Service har et løbende samarbejde med Egedal Kommune om at være en del af 
undervisningen på folkeskolerne rundt om i lokalsamfundet. Vi deltager bl.a. i kommunens 
”virksomhedssafari”, der inviterer lærere og elever til en rundvisning og undervisning på 
fabrikken i Ølstykke. Gennem dialog med skolerne kan vi vise de unge, at en fremtid i 
stålindustrien og byggebranchen generelt inkluderer vigtige kompetencer indenfor 
bæredygtighed og digitalisering. Vi opfordrer helt generelt til bedre uddannelser, og samarbejdet 
med Egedal Kommune indebærer også kommunes udfordrede unge, som vi sammen har et 
ansvar overfor. Celsa Steel Service har desuden medarbejdere i fleksjob ligesom vi har flygtninge 
ansat.

Uddannelse af lærlinge
Celsa bidrager til kvalitetsuddannelse af blandt andet smede. Vi uddanner ambitiøse lærlinge i 
tekniske og erhvervsfærdigheder, der ruster dem til fremtidens arbejdsmarked. Vi har i 
ansættelsen altid fokus på ligebehandling af ansøgere, uanset deres køn. Vi vurderer løbende 
lærlinge og elevpladser i produktion og administration.

VERDENSMÅL 5: 

GENDER EQUALITY – LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 
Vi mener, at en vigtig del af en succesfuld og velfungerende arbejdsplads er lighed. Lighed på 
tværs af køn såvel som race og seksualitet. Derfor støtter vi fuldt op omkring verdensmål 5, som 
støtter kvinder og pigers rettigheder og deres muligheder indenfor stålindustrien og i 
byggebranchen generelt. 



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 Gradvist forbedre indtil 2030 den 
globale ressourceudnyttelse inden for 
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 

8.b Inden 2020 skal der udvikles og 
igangsættes en global strategi for at få 
unge i arbejde, og Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) Globale 
Jobpagt skal gennemføres. 

VERDENSMÅL 8: 

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 
– ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Verdensmål 8 har fokus på vedvarende vækst og bæredygtighed hos virksomheder, samt at sikre at alle 
arbejder under anstændige kår. Celsa Steel Service fokuserer på bæredygtig vækst, for os er dette kernen i 
vores virksomheds DNA. 

Hos Celsa Steel Service forsøger vi altid at optimere vores arbejdsgange og processer. Det indebærer også at 
se efter teknologiske muligheder, der kan give os en fordel. Ved hjælp af teknologi og digitalisering, har vi 
været i stand til at gøre livet nemmere for vores kunder og samarbejdspartnere. Vores software QR er udviklet 
til intelligent ordring, der minimerer fejl og dermed spild - samt øger effektiviteten på hvert eneste 
armeringsprojekt. Vi effektiviserer også hele tiden vores produktion. F.eks. Har den seneste robotteknologi 
gjort det muligt for os at superoptimere vores produktion af sekantkurve – uden at gå på kompromis med 
sikkerhed og kvalitet. Vi mener, at denne form for automatisering er en stor del af den fremtidige produktion.

Vi forsøger at få mest muligt ud af de ressourcer, vi bruger. Al vores armering produceres på vores stålværk i 
Mo i Rana i Norge, en frontløber indenfor produktion af bæredygtig armering, skabt på genbrugsstål. Takket 
være en klar grøn strategi på området og et af Europas mest bæredygtige stålværker, leverer vi i dag armering 
der ifølge LCA Bygs branchestandard sparer over 40% CO2-udledningen, set i forhold til andre producenter.  

Alle medarbejdere i Celsa Steel Service har lige rettigheder og får overenskomstmæssig løn, ligesom  et sikkert 
og stabilt arbejdsmiljø er et must.



FN’s VERDENSMÅL 9: 
Industry, innovation and 
infrastructure

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 teknologisk 
kapacitet i de industrielle 
sektorer i alle lande skal 
opgraderes, især i 
udviklingslandene, ved bl.a. 
inden 2030, at fremme 
innovation og væsentlig forøge 
det samlede antal forsknings-
og udviklingsmedarbejdere pr. 1 
million indbyggere, samt ved at 
øge de offentlige og private 
midler til forskning og udvikling.

VERDENSMÅL 9: 

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 

En stor del af bæredygtig vækst ligger forankret i innovation. Vedvarende bæredygtig vækst er derfor betinget af 
innovation i den enkelte virksomhed. Delmålene 9.2 og 9.5 stemmer særligt godt overens med værdierne hos 
Celsa Steel Service.

Gennem QR, vores intelligente ordringsprogram, sikrer vi, at der ikke overproduceres og genereres unødigt spild. 
Programmet giver et overblik over hver enkelt ordre, således at det tydeligt og præcist fremgår, hvor meget stål 
det gældende projekt har brug for. Vi investerer betydelige ressourcer i vores intelligente ordringsprogram for at 
optimere yderligere. Derudover arbejder vi med konceptet ”steel on time”, der gør at vores leveringer kommer 
præcis den dag, byggelederen har brug for det, hverken før eller efter. Det er en stor fordel især på mindre 
byggepladser.

Desuden arbejdes der løbende på at optimere de i forvejen miljøvenlige teknologier på vores værk i Norge og 
arbejdsprocesserne på fabrikken i Ølstykke analyseres og effektiviseres løbende, så håndtering altid er både 
effektiv og ansvarlig. 



FN’s VERDENSMÅL 11: 

Sustainable citys and 
communities

11.6 Inden 2030 skal den 
negative miljøbelastning pr. 
Indbygger reduceres, herunder 
ved at lægge særlig vægt på 
luftkvalitet og på kommunal og 
anden affaldsforvaltning 

11.a Støtte positive 
økonomiske, sociale og 
miljømæssige forbindelser 
mellem by, opland og 
landdistrikter ved at styrke den 
nationale og regionale 
udviklingsplanlægning 

VERDENSMÅL 11: 

SUSTAINABLE CITYS AND COMMUNITIES 
– BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

For Celsa Steel Service er det vigtigt at være med til at gøre en forskel i lokalsamfundet. Det er 
blandt andet derfor, at vi deltager aktivt i dannelsen af unge under uddannelse og i skolerne. 
Verdensmål 11 vedrører den effekt en virksomhed har på sit lokalsamfund, og især delmål 11.6 
og 11.a er relevante for Celsa Steel Service.

Vores klimavenlige armering og vores kamp for at gøre Dansk byggeri grønnere har alt sammen 
samme formål – at reducere CO2-aftrykket pr. indbygger. Ikke kun i Egedal Kommune, men i hele 
Danmark. Celsa Steel Service er blandt de førende armeringsspecialister i Danmark, og har EPD-
deklaration på alle vores armeringsprodukter. Det understøtter behovet for mere DGNB 
certificeret byggeri og den generelle opbygning af flere klimavenlige lokalsamfund.

Også lokalt i Ølstykke bidrager vi til at styrke vores lokalsamfund og Egedal Kommune generelt 
ved at sikre gode og attraktive arbejdspladser, tæt på København. Det styrker forbindelsen 
mellem hovedstad og opland og har en positiv indvirkning på den regionale byudvikling.



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 
bæredygtig og til at integrere 
oplysninger om bæredygtighed i 
deres rapporteringscyklus

VERDENSMÅL 12: 

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 
– ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Ansvarlig gennem hele produktionsprocessen er vores mantra! Også når det gælder affald og genbrug. Derfor 
stemmer delmål 12.4-12.6 godt overens med vores værdisæt. Endvidere er vi ISO 9001:2015- og 14001:2015-
certificerede.

Vi er frontløbere på klimavenlig produktion i kraft af vores stålværk i Norge, og vi arbejder ansvarligt med 
genbrugsproduktion samt korrekt håndtering af væsker, affald og klimatruende materiale i det daglige. 

CO2-VENLIG PRODUKTION
Celsas stålvalseværk i Norge aftager omkring 60% af al Norges metalskrot og transformerer al genbrugsstål til 
førsteklasses EPD-deklareret armeringsstål. Metalskrottet forvarmes med overskudsvarme fra lokale industrier - det 
har i sig selv reduceret energiforbruget med ca. 17%. Værkets elektroovne drives på CO2-neutral el fra 
industriklyngens eget vandkraftværk, der tilføres naturligt vand fra bjergene. Værket er designet til at spare ca. 75% 
energi i forhold til traditionel oparbejdning af jernmalm. Et yderst avanceret sorteringsanlæg sikrer et rent 
slutprodukt. Udledning af kviksølv og dioxin er reduceret med over 95% ligesom udledningen af luftbårne emissioner 
er reduceret med over 50%. Vi sender stor del af vores affald til forbrænding, ligesom vi sender pap/papir, træ og 
husholdningsmateriale til genbrug. 

Tilsammen har alle disse tiltag gjort Celsa Steel Service til en frontløber indenfor bæredygtig produktion af 
armeringsstål i Europa. 


