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Mads Nipper, CEO i Grundfos

»Jeg tror, at verdensmålene faktisk kan 
hjælpe erhvervslivet over hele verden,
og i Danmark i særdeleshed med at få et 
mere nuanceret billede af bæredygtighed,« 
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Fra Filantropi til Forretning
21 virksomheder har sat sig i spidsen for at udvikle forretningsmodeller, som skal bidrage til en bæredytig udvikling.

D
ansk Industri og Industriens 
Fond har i samarbejde med 
Global Compact Network 
Denmark skudt et stort og 

ambitiøst projekt i gang med titlen ”FN’s 
verdensmål - Fra Filantropi til Forret-
ning”. 

Projektet omfatter 21 virksomheder, 
der alle arbejder aktivt for at udvikle nye 
forretningsmodeller, som skal bidrage 
til en bæredygtig udvikling og samtidig 
styrke forretningen. Virksomhederne vil 
efterfølgende være danske klasseeksem-
pler på, hvordan man kan gøre en forret-
ning ud af at løse nogle af de vigtigste ud-

Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk 
Industri Foto: Dansk Industri

Adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond Foto: Industriens Fond

Tekst: Karsten Dybvad & Mads Lebech

fordringer, vores samfund står over for.
De 17 fælles verdensmål for klodens 

tilstand og befolkning i 2030 er pejle-
mærker for både offentlige og private ak-
tører i hele verden. De skaber en global 
bevægelse og en stigende tendens til, at 
markedet kræver fokus på bæredygtige 
produkter. Det betyder, at investeringer 
og partnerskaber i stigende grad bliver 
knyttet til én eller flere af FN’s mål i form 
af krav, incitamenter og betingelser til 
virksomheder i hele verden.

Der er med andre ord skabt en helt ny 
ramme og et fælles, globalt sprog. Forret-
ningsmodeller, der taler ind i det, som for 

mange kan blive en væsentlig kon-
kurrencefordel. Og de virk-

somheder, som leverer 
innovative løsninger, 

der bidrager til 
at løse verdens 

største proble-
mer, er også 

mor gend a-
gens vinde-

re. På den måde giver verdens store udford- 
ringer også nye muligheder for mange 
virksomheder. 

For andre virksomheder er ver-
densmålene et vink med en vognstang 
om at sadle om eller tænke i nye baner. 
Klimaforandringer, urbanisering, knap-
hed på ressourcer og befolkningstilvækst 
kan udgøre trusler for virksomhederne. 
Når kaffebønderne i Afrika ikke kan tje-
ne nok penge i plantagerne, søger de mod 
byerne. Det er for eksempel en trussel for 
kaffeproducenten i Danmark, som er af-
hængig af en fast forsyning af kaffebøn-
ner. Derfor underviser en virksomhed 
som Peter Larsen Kaffe A/S de lokale 
bønder i at skabe miljømæssige og ren-
table plantager til gavn for virksomhe-
den, miljøet og den lokale befolkning.

Virksomhedernes arbejde med ver-
densmålene er ikke filantropi – det er 
slet og ret et spørgsmål om strategisk for-
retningsudvikling, konkurrencekraft og  
license to operate. 

Derfor arbejder mange virksomheder 

” Projektet omfatter 
21 virksomheder, der 
alle arbejder aktivt 
for at udvikle nye 
forretningsmodeller, 
som skal bidrage til 
en bæredygtig udvik-
ling og samtidig styr-
ke forretningen.

allerede med at balancere deres økono-
miske nøgletal med en miljømæssig og 
samfundsansvarlig bundlinje. De har 
oplevet, at det skaber øget værdi for dem 
selv og for samfundets balance, når de 
integrerer bæredygtighed i deres for-
retning. Potentialet for danske ekspor-
teventyr baseret på FN’s verdensmål er 
stort. Bæredygtighed spiller direkte ind i 
Danmarks internationale styrkepositio-
ner. Det gælder for eksempel grøn energi, 
vand, miljø, fødevareteknologi og cirku-
lær økonomi. Nu handler det om at vær-
ne om og udbygge disse styrkepositioner 
– for konkurrencen bliver hårdere.

Det kræver, at virksomhederne for-
mår at integrere verdensmålene i nye 
forretningsmodeller, og det er lettere sagt 
end gjort. Projektet ”Fra Filantropi til For-
retning” er en meget ambitiøs satsning 
fra dansk erhvervsliv, som skal sikre, at 
det lykkes. 

Følg med på sdgforretning.dk og på 
LinkedIn: DI – Fra Filantropi til Forret-
ning.
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»Jeg er egentlig direktør 
for et SDG 6 & 13-selskab«
Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for 
at skabe forretning, og med FN’s verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesæt-
te deres formål. Det fortæller CEO, Mads Nipper, i dette interview.

H
vis jeg spoler tilbage og tæn-
ker på, hvad der er Grundfos’ 
historik, så har der været rig-
tig meget fokus på, hvordan 

vi kan reducere verdens energiforbrug, 
for det er jo noget af det, vi har været su-
pereffektive til,« siger Mads Nipper med 
reference til deres succesfulde pumpesy-
stemer.

Ambitionen om at gøre en forskel i 
verden er selve årsagen til, at Mads Nip-
per valgte at slutte sig til Grundfos for 4,5 
år siden, og på den måde repræsenterer 
verdensmålene ikke noget fundamentalt 
nyt i firmaets indstilling. Alligevel har de 
haft betydning for, hvordan Grundfos ar-
bejder med bæredygtighed.

»Verdensmålene er jo en rigtig god 
måde at navigere i, hvad “bæredygtig-
hed” egentlig betyder i et nutidigt sprog,« 
siger Mads Nipper.

Globale ambitioner
Hos Grundfos startede verdensmålene 
en proces i ledelsen, som gik ud på at af-
dække de områder, hvor Grundfos kunne 
have størst mulighed for at påvirke dags-
ordenen.

»Selvom vi kan bidrage på alle 17 mål 
uden undtagelse, så ville vi meget hellere 
fokusere og sige, at det er verdensmål 6 og 
13, vi fundamentalt set drejer os om som 
selskab. Vi vil fortælle vores børn og bør-
nebørn om, at vi har været en global ho-
vedspiller i at adressere verdens to største 
problemer med vand og klima,« fortæller 
Mads Nipper.

Grundfos bruger verdensmålene i de-
res strategiproces, når selskabet lægger 
sig fast på prioriteter og allokerer ressour-
cer, fordi målene hjælper virksomheden 
til at blive endnu klarere på deres mål. 

»Og så er det klart, at det hjælper os på 
vores positionering både i offentligheden 
og i forhold til at tale med vores kunder,« 
siger Mads Nipper.

Vend om på værdierne
Kommunikationsmæssigt er der ifølge 
direktøren sket et skifte i den måde virk-
somheder generelt taler om bæredygtig-
hed på. Og det skifte, mener Mads Nipper, 
er kommet med FN’s verdensmål.

»Jeg vil vove den påstand, at indtil ver-
densmålene kom, var der egentlig rigtig 
mange, som tænkte bæredygtighed ret 
defensivt. Formålet var primært at undgå 
at komme i problemer,« forklarer han. 

Mads Nipper er CEO i Grundfos. Foto: Grundfos

GRUNDFOS AR-
BEJDER PRIMÆRT 
MED VERDENSMÅL 
6 OG 13:
Verdensmål 6 handler 
om rent vand & sanitet og 
præsenterer syv konkrete 
delmål, der skal sikre, at 
alle har adgang til vand og 
sanitet, og at dette forvaltes 
på en bæredygtig måde. Suc-
cesen måles blandt andet på 
borgernære tiltag, som hvor 
stor en andel af befolknin-
gen, der har adgang til rent 
drikkevand, håndvaske med 
sæbe og vand, samt hvordan 
spildevandet håndteres. Der 
indgår også succeskriterier 
for de mere tekniske dele af 
vandmålet samt administra-
tive processer og mængden 
af samarbejde på tværs af 
landegrænser.

I verdensmål 13 ligger en 
generel klimaindsats, som 
dækker over fem ambitiøse 
mål, der skal bekæmpe 
klimaforandringer og deres 
konsekvenser. Det drejer 
sig eksempelvis om tiltag, 
der styrker modstandskraf-
ten og tilpasningsevnen i 
områder, der udsættes for 
klimarelaterede naturkatast-
rofer. Desuden handler 
det om at integrere tiltag 
mod klimaforandringer på 
politisk niveau og forbedre 
undervisning og viden om 
tidlig varsling om klimaæn-
dringer samt til at modvirke 
og begrænse skaderne. 
Succeskriterierne lægger sig 
blandt andet til at mindske 
antallet af døde, tilskade-
komne og berørte af katast-
rofer. På samme måde er 
antallet af lande, som har 
integreret tilpasninger og 
modvirkninger mod katast-
rofer, et mål for succes, og 
endelig fremhæves imple-
mentering af strategier til at 
mindske udledningen uden 
at bremse fødevareproduk-
tionen som kriterium for at 
nå verdensmål 13. 

Tekst: Adam Villaume 

I dag har verdensmålene skubbet 
til virksomhedernes indstilling, og hos 
Grundfos har det givet anledning til en 
refokusering i forhold til målet om at ska-
be værdi. For hvad er “værdi” egentlig? 
Den traditionelle opfattelse af, at en virk-
somheds ultimative mål er at tjene pen-
ge, bliver ifølge Mads Nipper nuanceret af 
verdensmålene.

»Måske skal vi ændre det således, at 
det ultimative mål faktisk er at skabe en 
bæredygtig virksomhed, der på lang sigt 
kan bidrage til at løse nogle af verdens 
problemer til glæde for mennesker ver-
den over,« foreslår Mads Nipper, som un-
derstreger, at virksomheden stadig skal 
tjene penge, men at det bør være sekun-
dært i forhold til bæredygtighedsmålene.

»Jeg ved godt, at det kan lyde provoke-

rende populistisk, det er ikke ment sådan. 
Men jeg er egentlig direktør for et SDG 6- 
og 13-selskab, hvis hovedforretning i dag 
primært består af pumper,« siger han.

Han understreger, at det ikke er sagt 
med nogen form for disrespekt for pum-
per. 

Pumper har nemlig gjort Grundfos 
til det, det er i dag, men det åbner ifølge 
Mads Nipper for meget nytænkning og 
innovation at vende tankegangen om.

»Jeg dømmer ikke nogen virksomhe-
der, men man er nødt til at gøre op med 
sig selv, hvordan man egentlig definerer 
værdiskabelse. Og der er jeg så privile-
geret at arbejde for et selskab, hvor profit 
ikke er et mål i sig selv,« siger administre-
rende direktør for Grundfos, Mads Nip-
per. 

” Verdensmålene er jo 
en rigtig god måde at 
navigere i, hvad “bæ-
redygtighed” egentlig 
betyder i et nutidigt 
sprog
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»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«
Da FN’s verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtig-
hed. Vi har spurgt en række virksomheder og samarbejdspartnere fra erhvervslivet: Hvordan omsætter virksomhe-
derne idealerne i verdensmålene til konkrete forretningsmuligheder?

D
er er 17 mål i FN’s ver-
densmål, som internationalt 
kaldes Sustainable Develop-
ment Goals eller SDG. Alle 17 

er konkretiserede, så de ikke blot er løse 
idealer, men mål som samfund og virk-
somheder kan sigte efter. Tilbage står 
spørgsmålet om, hvordan vi skal nå disse 
mål – og for virksomhederne betyder det 
at finde ud af, hvordan de kan tjene pen-
ge på at sigte efter målene.

Derfor blev der nedsat en internati-
onal kommission af repræsentanter fra 

Ifølge Mads Nipper, direktør i Grundfos, er der et enormt forretningspotentiale i at arbejde med FN’s verdensmål. Foto: Grundfos

Tekst: Adam Villaume Foto: PR 

store virksomheder og NGO’er fra hele 
verden, som over to år frem til januar i 
år afdækkede verdensmålenes forret-
ningspotentiale. I kommissionen sad 
Mads Nipper, administrerende direktør 
for Grundfos, som eneste dansker, og han 
mener potentialet i verdensmålene er 
enormt.

»Den grundlæggende præmis for 
kommissionen var at sætte nogle tal og 
ord på verdensmålene sådan, at alle ver-
dens erhvervsledere siger “hold da kæft, 
det her er jo ikke kun noget for Bill Gates, 

hans fond og andre godgørende sjæle”. 
Der er faktisk et enormt forretningspo-
tentiale, hvis vi kan bidrage til at løse de 
her problemer,« siger Mads Nipper.

Tidligere har debatten om bæredyg-
tighed været præget af usikkerheden om, 
hvad der præcis menes med renere vand 
og bedre klima, men Grundfos’ adm. di-
rektør mener, at verdensmålene giver en 
mere konkret retning for, hvordan virk-
somheder kan gøre en forskel.

»Jeg tror, at verdensmålene faktisk 
kan hjælpe erhvervslivet over hele ver-

den, og i  Danmark i særdeleshed  med at 
få et mere nuanceret billede af bæredyg-
tighed,« siger Mads Nipper.

Sådan bruger vi FN’s verdensmål
Hvis verdensmålene ikke skal ende som 
endnu en omgang velmente, men ufor-
løste, mål, kræver det en stor indsats fra 
virksomhederne og erhvervslivets sam-
arbejdspartnere. Vi præsenterer derfor  
otte forskellige aktører, virksomheder 
og universiteter, som beskriver, hvor-
dan de arbejder med verdensmålene.

»Vi arbejder med sustainability gennem 
genbrug og har gjort det i 80 år. Men det, 
at verdensmålene pludselig kom, har gi-
vet os en fælles agenda – eller et fælles 
sprog. På den måde synes jeg, at SDG’erne 
giver rigtig meget mening. Det er blevet 
tydeligt, at det ikke er en politisk agenda. 
Tidligere med Parisaftalen og andre kli-
maaftaler var det politik og lidt fjernt fra 
daglig forretning, men med verdensmå-
lene bliver det tydeligere, at det her er no-
get, vi alle skal arbejde med, og at vi selv 
kan skabe den her agenda. Jeg tror, at det 

er den store forskel på verdensmålene og 
de tidligere klimaaftaler. 

Danmark har, tror jeg, været fø- 
rende i det her. Vi er kommet hurtigere i 
gang med verdensmålene sammenlig-
net med eksempelvis Sverige eller andre 
lande omkring os, og det virker til, at ver-
densmålene fylder mere i Danmark. Men 
tager man de store selskaber, der opererer 
på tværs af landegrænser, som Grundfos 
eller Danfoss, så har de alle verdensmå-
lene på deres agenda i dag, så det er den 
retning, det går. Helt konkret kan Stena 

Recycling bruge verdensmålene til at un-
derbygge historien om, at vi ikke snakker 
affald men ressourcer. For det er lidt en 
udfordring i den offentlige debat i dag, at 
man stadigvæk snakker meget om affald, 
der skal håndteres. Der kan verdensmåle-
ne være med til at ændre på indstillingen, 
så folk forstår, at det ikke er affald, men 
fremtidige ressourcer. Og at vi kan benyt-
te vores ekspertise inden for genbrug til 
at vejlede produktionsfirmaer om brug af 
materialer, så det bliver endnu nemmere 
at genbruge materialer i fremtiden.«

Stena Recycling // Ulf Arnesson, adm. direktør
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»Vi laver varmepumper og husstands-
vindmøller, og vi orienterer os egentlig 
mere efter de politiske strømninger i 
Danmark end FN’s Verdensmål. Men vi 
forventer jo, måske lidt naivt, at politi-
kerne skeler til verdensmålene, når de 
danner politikken og de rammebetin-
gelser, vi kører efter. For energibranchen 
er jo på godt og ondt en ufatteligt styret 
størrelse, og vi er nødt til hele tiden at 
ajourføre os med, hvilke rammer vi bli-
ver givet. Og de ændrer sig en gang hvert 
halve eller hele år. Vi mangler i høj grad 

kontinuitet på energiområdet, og derfor 
er det et stort håb, at verdensmålene kan 
være med til at give politikerne et fælles 
udgangspunkt, som måske kan give mere 
stabilitet på området på tværs af skiften-
de regeringer. 

Det vil være godt, hvis vi rammer den 
linje, der er i verden, men især hvis det 
kan give lidt ro på området. For det er 
forfærdeligt, at jeg sidder med projekter 
på varmepumper, hvor der er tilbagebe-
talingstider på tre til fem år, men der er 
faktisk ingen, der tør investere, på grund 

af usikkerheden om afgifter og energipri-
ser på så relativt kort en bane. Med en til-
bagebetalingstid på kun fem år burde det 
være en risikofri investering, men det er 
det bare ikke i dagens Danmark. 

Denne ustabilitet tager pusten ud af 
investorerne i energibranchen, fordi de 
fleste jo gerne vil have nogle ører tilbage 
for hver krone, de investerer. Og hvis der 
bliver lavet om på afgifter og regulativer 
hele tiden, så er risikoen for stor.«

»House of Energy er et partnerskab mel-
lem erhvervslivet, offentlige energiforsy-
ninger, universiteter og andre aktører på 
energiområdet. Vi laver en masse fælles 
projekter, hvor vi matcher medlemmer 
fra Skandinavien med virksomheder an-
dre steder. På den måde får virksomhe-
derne et større udsyn og bliver mere klar 
til at arbejde sammen internationalt – 
ikke kun i forskningsprojekter men også i 
rent kommercielle projekter. Verdensmå-
lene er ligesom en ledestjerne for os, og vi 
hjælper vores medlemsvirksomheder til 

at se, at der rent faktisk kan være en for-
retning i at lægge verdensmålene ind i de-
res DNA. For når det ikke bare er mål, vi 
har sat os, men det er hele verden, der har 
sat dem, så vil der være en efterspørgsel 
på løsninger, der kan bidrage til målene. 

Hvad der er startet hos en stor inter-
national organisation, FN, er blevet sam-
let op af store virksomheder, og nu er de 
små og mellemstore virksomheder også 
begyndt at tage dem til sig og sige “yes, 
vi kan faktisk gøre noget godt for verden 
og samtidig lave en forretning på det”. 

Vi har i Danmark rigtig mange små og 
mellemstore virksomheder, som måske 
har lidt svært ved at komme alene på eks-
portmarkedet med et produkt. Men vi er 
rigtig gode til at arbejde sammen med 
andre, sådan at produkterne kan indgå 
i en større sammenhæng. Og det skaber 
verdensmålene en ramme for. Der er rig-
tig mange, der gerne vil arbejde sammen 
med danske virksomheder, for internati-
onalt ved de godt, at danske virksomhe-
der bidrager godt til udviklingsprojekter.«

»På uddannelsesområdet har vi etableret 
Lindø Kompetencecenter, hvor vi sam-
men med en række uddannelsesinsti-
tutioner, herunder SDU, gør en indsats 
omkring lærlinge, videreuddannelse og 
efteruddannelse. På den måde forsøger 
vi at facilitere et samarbejde mellem virk-
somhederne på havnen og uddannelses-
institutionerne i overensstemmelse med 
FN’s Verdensmål. Jo bedre uddannelses-

niveau de ansatte i virksomhederne har, 
jo bedre tror vi på, at det går virksomhe-
derne. Kontakten mellem virksomheder-
ne på havnen og uddannelsesstederne 
betyder også, at virksomhederne får mu-
lighed for at skabe kontakt til potentielle 
nye medarbejdere.

I forhold til virksomhederne på hav-
nen forsøger vi hele tiden at gå forrest 
og være det gode eksempel. Hvis vi kan 

vise virksomhederne, at der kan være en 
økonomisk gevinst ved at arbejde med 
verdensmålene, kan det virke yderligere 
inspirerende. Det er en løbende proces, 
og som havn skal vi passe på ikke at over-
skride grænserne, for det er virksomhe-
derne selv, der skal træffe beslutningerne. 
Men vi kan inspirere dem bedst muligt.«

»I Køge er vi i gang med at skabe én af de 
mest betydningsfulde transport- og lo-
gistikklynger i Danmark. Vi er en havn 
og et transportcenter, så vi er ekstremt 
fokuserede på infrastruktur, altså ver-
densmål nummer 9. Vi kigger på at gøre 
infrastrukturen så effektiv som mulig og 
sørger eksempelvis for, at de store lastbi-
ler kan komme frem uhindret og uden at 
genere andre trafikanter. Hovedfærdsels-
åren, der går gennem Køge, er en del af 
den højt profilerede ScanMed gods-kor-
ridor (Scandinavian-Mediterranean Cor-

ridor, red.), der i princippet går fra Sicili-
en til Finland. EU har en ambition om, 
at transporten på ScanMed skal være så 
grøn som mulig. Vi sørger for at kunne le-
vere kombinationstransport for virksom-
heder i vores område. Med kombinati-
onstransport tænker jeg på, at det er synd 
og skam, at gods skal køres på gummihjul 
hele vejen. For det er i udgangspunktet 
belastende for miljøet, fordi det skaber 
trængsel og opstuvning på vejene over-
alt i Europa. Derfor skal vi have så meget 
gods som muligt væk fra vejene, og der er 

vi i Køge enormt forkælede med, at virk-
somheder kan tage gods ind fra “Den Blå 
Motorvej”, havet. Samtidig arbejder vi på 
at kunne udnytte den nye elektrificerede 
jernbane og er derfor i gang med at udvik-
le et omlastningspunkt mellem jernbane 
og lastbiler - en såkaldt kombiterminal. 
Men det kræver hjælp fra Christiansborg. 
Når kombiterminalen i Køge er en reali-
tet, så kan man frit skifte mellem lastbil-, 
jernbane- og søtransport, og det bliver af-
gørende for at opfylde punkt nummer 9 i 
verdensmålene.«

Solid Energy // Karsten Pedersen, teknisk chef/CTO

House of Energy // Preben Birr-Pedersen, Cluster Manager 

LINDØ Port of Odense // Carsten Aa, administrerende direktør

Skandinavisk Transport Center, Køge Havn // Thomas Elm Kampmann, direktør
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»Det ligger naturligt for Institut for Entre-
prenørskab og Relationsledelse på SDU at 
arbejde med samfundsrelevans og sam-
arbejde. Blandt andet træner vi erhvervs-
ledere, iværksættere og offentligt ansatte i 
at samskabe både i men også på tværs af 
virksomheder og offentlige institutioner, 
for på den måde at understøtte innovati-
onsprojekter.

Vi bringer blandt andet os selv i spil ved 
at tage forskningsprojekter hjem, som ska-
ber samarbejde mellem kommuner, klyn-
ger og virksomheder, og vores rolle går ud 

på at tage teten på projekterne eller aktivt 
bidrage. Virksomhederne og fremtidens 
iværksættere er i stigende grad drevet af 
verdensmålene, og derfor vil en større del 
af de forskningsprojekter, som vi vil gå ind 
i i fremtiden, have verdensmålene som et 
mere eksplicit samarbejdspunkt. Der er 
jo også mange fonde og institutioner, som 
begynder at orientere sig i forhold til ver-
densmålene, og dermed giver det et sam-
lingspunkt, som er større end én selv.

Vi faciliterer og understøtter eksempel-
vis udviklings- og innovationsprocesser 

ved at føre parter sammen, som ellers ikke 
ville samarbejde. Vi har projekter, hvor vi 
bringer virksomheder sammen, så de kan 
samarbejde om udvikling af nye løsninger 
og effektivisering i netværk, klynger eller 
værdikæder, gerne på tværs af brancher og 
sektorer. I Danmark er vi specielt gode til 
at tage nye teknologier til os og udvikle nye 
produkter. Kommercialisering er vores 
styrke sammen med design og samarbej-
de, som også er kompetencer og tradition 
herhjemme.«

»Verdensmålene giver god retning for vo-
res arbejde på DTU Energi: Hvad er det 
for en retning, vi skal arbejde i, hvad er det 
for nogle forventninger, vi har? Det giver 
verdensmålene en fælles definition og en 
fælles målepind for projekterne. Det, at 
verdensmålene sætter en ramme og nogle 
forventninger, tror jeg godt, kan skabe nog-
le nye tankegange - især hos virksomhe-
derne. På universiteterne tror jeg, at vi må-
ske er mere åbne generelt og kan vældig 
godt lide at være med til at redde verden. 
Det, vi arbejder med, er jo at redde ver-

den, rent ud sagt. Virksomhederne tænker 
mere på penge, og det skal de jo, men med 
verdensmålene tror jeg godt, at vi kan få 
det til at gå op i en højere enhed. At der er 
nogle virksomheder, der får øje på, at det er 
i den retning, verden går.

På universiteterne arbejder vi med at 
billiggøre teknologierne. Det skal være bæ-
redygtigt, det skal være økonomisk, og det 
skal være rent. Man skal selvfølgelig tænke 
på at få penge i kassen nu, men man skal 
også tænke på det, som kan give penge i 
kassen om fem eller 10 år, og der er vi må-

ske i bedre stand til at tage risici og udvikle 
teknologier, der er billigere, bedre, mere 
økonomiske og renere. Virksomhederne 
skal tjene penge i morgen, og det skal vi 
ikke på samme måde. Vi skal føde ind til 
virksomhederne, så de kan være i front i 
fremtiden, ellers er der andre, der kom-
mer i front. Så ved at udnytte samarbejdet 
med universiteterne, får virksomhederne 
mulighed for at udnytte forretningspoten-
tialet i verdensmålene. Det er jo de veje, vi 
skal gå, som verdensmålene peger på.«

»Skal man realisere de store udfordringer, 
der ligger i Verdensmålene, er man nødt 
til at have et samlet træk fra mange aktø-
rer. Det er primært politikere, industri og 
NGO’er, der tager banen i øjeblikket. Det 
er utroligt vigtigt, at universiteterne også 
tager et ansvar og går ind og bidrager. Hvis 
det skal lykkes, skal der viden til gennem 
ny forskning, men der skal også talent til, 
som skal udføre det her. Her er universi-
teternes rolle utrolig stor, for det er os, der 
leverer forskning på højt niveau og højtud-
dannede unge mennesker til samfundet. 

Derfor skal vi have bragt universiteterne 
meget mere i spil i verdensmålene, ellers 
lykkes det næppe. Vi er betalt af samfun-
det, og det er vores forpligtelse at bringe 
samfundet videre baseret på viden. På 
Aarhus Universitet er vi meget optagede af 
bæredygtighedsmålene. Vi har igennem 
de seneste år udviklet aktiviteter, der di-
rekte adresserer globale udfordringer og 
målene. Vi har blandt andet etableret en 
række tematiske centre, som via fremra-
gende forskning og partnerskaber relate-
rer sig til FN’s Verdensmål, for at bidrage til 

en bæredygtig samfundsudvikling.
Verdensmålene giver en unik samarbejds-
platform, idet alle taler om dem. Virk-
somhederne har en tydelig bæredygtig-
hedsdagsorden. De vil gerne vise, at de er 
grønne og gør noget for samfundet. Jeg tror 
også, at der lovgivningsmæssigt kommer 
regulering, der betyder, at hvis virksomhe-
derne ikke gør det, kan de få det svært. Så 
industrien er meget optaget af det her, og 
det giver en god grobund for samarbejde, 
hvis vi orienterer os i samme retning.«

 SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse // Ann Højbjerg Clarke, Institutleder.

DTU Energi // Søren Linderoth, Institutdirektør, Professor

 Aarhus Universitet, Science and Technology // Niels Christian Nielsen, Dekan

” På universiteterne arbejder vi med at billiggøre 
teknologierne. Det skal være bæredygtigt, det skal 
være økonomisk, og det skal være rent. 
Søren Linderoth, Institutdirektør, Professor ved DTU Energi
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Gør verdensmål til forretning

Stena Recycling A/S har en vision om, at 
man i 2030 vil leve i et samfund uden 
affaldsdeponering og forbrænding, 
hvor materialerne i stedet indgår i en 

cirkulær økonomi. Visionen går i spænd med 
FN’s verdensmål nummer 12: ’Ansvarligt for-
brug og produktion’.

»Vi har altid arbejdet med genvinding. Ver-
densmålene betyder blot, at vi nu har et fælles 
sprog for at adressere forretningsmuligheder 
og udfordringer. Målene gør det mere enkelt 
at kommunikere både internt og eksternt – det 
er blevet et globalt sprog. Det er blevet lette-
re at italesætte udfordringer ud fra målene på 
tværs af brancher, og dermed finde fælles løs-
ninger,« siger Rikke Helstrup, der er bæredyg-
tighedschef i Stena Recycling.

Et af midlerne til at nå målet er ’Design for 
Recycling’, hvor Stena hjælper produktud-
viklere til at designe produkter, der kan gen-
anvendes i praksis og ikke bare i teorien. En 
stor del af et produkts miljøpåvirkning afgøres 

Grundfos Recycling afdeling som adskiller returpumper fra markedet Fotos: Grundfos, Communication department
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nemlig allerede i designfasen, hvor især mate-
rialevalget spiller en stor rolle. 

»Vores partnerskab med Grundfos er et 
godt eksempel på, hvordan Stena understøt-
ter verdensmålene. Med vores ekspertise og 
kendskab til materialer giver vi rådgivning til 
sammensætning og udvælgelse af materialer til 
næste generations industripumper. Ligesom vi 
også har et ansvar for at sikre, at materialer fra 
restproduktion kan genvindes og bruges i ny 
produktion til Grundfos-produkter. Dermed 
øges genanvendelsesgraden markant. Det er 
en naturlig del af vores DNA, at materialer 
skal cirkulere, og Grundfos er en af de virk-
somheder, som også har et særligt fokus på 
netop det. En målsætning vi kun kan nå med 
et tæt partnerskab,« siger Jimmi Olsen, der er 
marketingschef i Stena Recycling.

Rådgivning om materialer
Katrina Sonne Einhorn er leder af afdelingen 
for ’Product Compliance’ i Grundfos, der er 

en del af udviklingsafdelingen i Grundfos, 
hvor der arbejdes med at facilitere, at bære-
dygtighed tænkes ind i produktet. 

»Vi har haft et samarbejde med Stena om 
’Recyclability Reports’, der analyserer vo-
res eksisterende produkter og giver os nogle 
anbefalinger og oplysninger om, hvad vi har 
gjort, og hvad vi kunne gøre anderledes, hvis 
produktet skulle være endnu lettere at pille fra 
hinanden og genbruge,« siger hun.

Her får Grundfos informationer om de ma-
terialer, man har valgt at bruge i produktet.

»Det kan være, at nogle af komponenterne 
i produktet er sværere at genbruge end andre, 
eller at man kan erstatte et materiale med et 
mere genanvendeligt. Den tankegang arbejder 
vi med at få ind i designet af fremtidige pro-
dukter,« siger hun.

Rikke Hvid Frederiksen er ’Environment 
Manager’ i Grundfos. Hun står for affalds-
håndteringen i den daglige drift, hvor hun 
samarbejder med Stena, der håndterer rest-
produktionsmetaller for Grundfos. Hun er 
ikke i tvivl om, at Stena er en af de virksom-
heder i Danmark, der er bedst til at håndtere 
genanvendelse af metaller.

»Vi har haft et mangeårigt samarbejde, 
hvor vi over tid har optimeret processerne. 
Stena kender os og ved, hvad vi har. Og vi ser 

selvfølgelig frem til yderligere optimering af 
processer med en endnu større cirkulær øko-
nomivinkel. 

Cirkulær økonomi på agendaen
Grundfos har i mange år arbejdet med at mi-
nimere brugen af materialer i virksomhedens 
produkter. I 2015 begyndte virksomheden 
for alvor at tage hul på snakken om, hvordan 
materialerne kan genbruges. Peter Meulen-
gracht Jensen er ’Senior Environmental Ma-
nager’ i Grundfos, og ifølge ham er cirkulær 
økonomi en spirende agenda i virksomhe-
den.

»Det er en rejse, vi har besluttet at tage, for-
di det betyder noget for miljøpåvirkningen i 
vores værdikæde,« siger han.

Samtidig har det givet Grundfos mulighed 
for at skabe nogle arbejdspladser med tilknyt-
ning til cirkulær økonomi for de medarbejde-
re, der er ansat på særlige vilkår.  De arbejder 
med at skille pumperne ad og sortere materi-
alerne, når Grundfos får pumperne retur fra 
markedet.

»Det er startet op som en miljø- og 
CSR-agenda, og nu er vi så ved at se på, om 
vi kan få sund økonomi i det, så vi kan skalere 
det globalt,« siger han. ■

Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena  
Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi.  
En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena  
i designfasen af nye og bæredygtige produkter.
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Klimaløsninger skal ikke bare være 
gode for naturen – de skal også være 
til at betale.
Med blot tre medarbejdere startede 

Solid Group som en lille lokal arbejdsplads i 
2003 nær Ringkøbing i Vestjylland. Siden da 
har de udviklet sig og tilføjet flere undervirk-
somheder som Solid Windpower og Solid 
Energy, alle med en vision om at lave klima-
venlige energiløsninger, der også er en god in-
vestering for kunderne. 
»Vi har en stor interesse i at skabe muligheder 
for Danmark og resten af verden, især ulan-
dene, for at vælge en mere realistisk energiløs-
ning for fremtiden,« fortæller Karsten Peder-
sen, CTO i Solid Group og fortsætter:
»Vi har produkterne, der kan imødegå de 
krav, FN udstikker. Når de industrialiserede 
lande har sat en kedel op og brændt en mas-
se fossile brændstoffer af, og vi skal skaffe ny 
energi, så mener vi, at det er vigtigt at skifte 
over til vindmølleenergi, som både kan give el 
og varme. Det er medicinen mod, at ulandene 
ikke også gør de samme fejl som os, når deres 
industrialisering tager fart.« 

Møller til lokalsamfundet
Som en virksomhed, der startede i den jyske 
muld, virker det kun naturligt, at deres pro-
dukter og opfindelser er formet til lokalsam-
fundene. I de små samfund er el-nettet ikke 
altid lige godt, og derfor passer deres vind-
møller til det forbrug. De kan nemlig stilles 
op, uden at der er krav til særlig god elektrisk 
infrastruktur. 

Den del af elektriciteten, man så har lyst til 
at bruge til opvarmning, kan man køre igen-
nem vores varmepumpe, som med en beske-
den mængde elektricitet kan dække et ret stort 
varme- og kølebehov. 

»I Danmark er vi privilegerede, da vi har 
et rigtigt godt fjernvarme- og el-net, så det er 
nemt at bygge modulerne meget store og tage 
en masse strøm fra nogle kæmpe vindmøller 
og en meget stor varmepumpe. Men ude i an-
dre lande har man ikke så gode el-net, og der-
for er det nødvendigt med mindre vindmøller 
og små varmepumper til at skabe lys, varme og 
kulde,« forklarer Karsten Pedersen. 

Givtige produkter
Solid Group sælger deres varer til hele ver-
densmarkedet. Og der bliver især kigget i 
retning af ulandene med udgangspunkt i FN’s 
verdensmål. 
»Hvis man eksempelvis i Afrika bare begyndte 
at fyre kul og olie af, som vi gjorde i starten, 
så ville vi ende i den modsatte ende af ver-
densmålene. At energiforsyningen skal være 
bæredygtig. Vi mener, at vores vindmøller og 
varmepumper er fremtiden, fordi de puster 
vedvarende energi ind i energiforsyningen,« 

Solid energi på bæredygtig facon:

Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede 
om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en 
rentabel forretning – ikke bare for dem selv, men især 
for kunderne. 

Em et qui vella corrupta exerum que i

På verdensmarkedet er Solid Group blandt andet orienteret mod ulandene, og i handlen tages udgangspunkt i FN’s verdensmål. 

Solid Group blev grundlagt i 2003 og har sidenhen udviklet bæredygtige energiløsninger. 
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siger Karsten Pedersen. For ham er det vigtigt, 
at løsningerne er økonomisk givtige, samtidig 
med at de er bæredygtige:
»Der skal være en chance for, at de bliver an-
vendt. Vi tror selvfølgelig også på, at det er 
den retning, markedet er på vej mod. Vores 
produkter skal være så økonomisk rentable 
som muligt, at folk selv vælger uden andre 
lokkemidler, og hvis ikke det kan ses som en 
investering, vil man ikke benytte sig af vores 
klimavenlige produkter. Og så gør vi ikke no-
gen forskel i verden,« siger Karsten Pedersen 
og fortsætter: 
»Vi kunne sagtens have været et firma, der 
solgte oliekedler, men så havde vi været langt 
fra at lave positive forandringer i verden, og 
det ønsker vi ikke. Vi har en ambition om at 
booste den bæredygtige udvikling.«  

I dag har Solid Group vokset sig til at bestå 
af over 100 medarbejdere. De har siden starten 
udvidet med nye produktionsfaciliteter, i 2013 
lavede de deres første prototypevindmølle, og 
i 2016 kom eksporten af husstandsvindmøller 
for alvor i gang for virksomheden, som blandt 
andet nu leverer til Japan. ■

Klimavenlig vindenergi 
skal være en investering
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Verdensmål integreret på havnen
LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde 
– blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed.    

FN’s Verdensmål kan være en del 
af CSR-arbejdet på mange måder. 
Hos Danmarks tredjestørste havn, 
LINDØ port of ODENSE (LPO), 

arbejder man for eksempel med vandmiljø-
et gennem et projekt, der går ud på at plan-
te ålegræs i fjorden. I forhold til sundhed og 
sikkerhed har havnen finansieret en offentligt 
tilgængelig hjertestarter ved skolen i Munke-
bo. De mange tusinde kvadratmeter admini-
stration på havnen er desuden ved at skifte 
til grundvandskøling, fordi det er mere bæ-
redygtigt – og der er igangsat en proces, hvor 
al belysning på havneområdet udskiftes til 
LED-pærer. Samtidig gør man en indsats for 
at øge uddannelsesniveauet med etableringen 
af Lindø Kompetencecenter i samarbejde med 
en række uddannelsesinstitutioner.

»Hvert år prøver vi at lave konkrete tiltag, 
der spejler sig i verdensmålene. Det er en lø-
bende evaluering af igangværende og nye til-
tag, hvor vi ser på, hvilke verdensmål, der er 
relevante for os at arbejde med,« siger Car-
sten Aa, der er administrerende direktør for 
LINDØ port of ODENSE.

Ålegræs i fjorden
Nogle af verdensmålene er selvfølgelig mere 
oplagte at tage fat i for en havn. For eksempel 
verdensmål nummer 14, der drejer sig om livet 
i havet.

LINDØ port of ODENSE’s havneudvidelse på 400.000 kvadratmeter står klar til projekter i 2020. Fotos: PR

Carsten Aa, adm. direktør hos LINDØ port of ODENSE A/S.

ANNONCE

»I forhold til mål nummer 14 har vi indgået 
et samarbejde med SDU om at plante ålegræs i 
fjorden for at forbedre vandmiljøet. Vi bruger 
jo vandvejene hver dag, så det er helt oplagt 
for os,« siger Carsten Aa.

Målet med projektet er at dække den liv-
løse og mudrede fjordbund med 10 cm sand 
– en teknik der kaldes ‘sandscaping’ - og der-
med skabe en ny og sundere fjordbund oven 
på mudderet. Sandet forhindrer mudderet i 
at flyde op i vandsøjlen og hæmme lyset i at 
trænge ned i vandet. Den nye fjordbund skal 
så fungere som bed for ålegræsplanter, der er 
effektive til at binde kvælstof, når det bliver 
vasket ud i fjorden fra marker i nærheden. I alt 
vil 30.000 kvadratmeter fjordbund blive dæk-
ket af nyt sand.

Samfundsmæssigt ansvar
Det er dog ikke udelukkende filantropi, un-
derstreger Carsten Aa. Det handler om at fin-
de en balance mellem bløde indsatser, som ge-
nererer værdi, der ikke umiddelbart kan måles 
på bundlinjen, og indsatser, der også er en god 
forretning. Ålegræs i fjorden er for eksempel 
ikke nødvendigvis en god forretning, men det 
giver mening at have et godt vandmiljø om-
kring havnen. Omvendt er det åbenlyst god 
forretning at skifte til LED-pærer og vandkø-
ling, fordi det er billigere i energi og bedre for 
miljøet.

»Vi arbejder med de her verdensmål, fordi 
vi mener, at vi har et samfundsmæssigt ansvar, 
hvis vi vil bevare kloden, som den er,« siger 
Carsten Aa og tilføjer, at man aldrig udeluk-
kende bør se på CSR eller verdensmål ud fra 
et ønske om profit. 

»Når vi går ind i et millionprojekt om at 
skabe ålegræs i fjorden, giver det os ikke profit. 
Det er mere ud fra en samfundsmæssig betragt-
ning, ligesom det er, når vi sætter hjertestartere 
op i Munkebo. Vi er ejet af Odense Kommune, 
der også har stor fokus på verdensmålene, så 
det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at vi 
har så stor fokus på det.«

Ny havn med vindkraft
Lige nu er LINDØ port of ODENSE ved at 

udvide havnen på nordsiden med 400.000 
kvadratmeter, der skal stå klar i 2020. Her er 
verdensmålene også tænkt ind, hvor det er 
muligt. For eksempel er der netop blevet op-
ført tre store vindmøller, der producerer grøn 
energi til elnettet.

»Indsatsen skal give mening, og det synes 
vi, at vindmøller gør,« siger Carsten Aa.

Baggrunden for at udvide havnen er, at 
LINDØ port of ODENSE er i vækst – beho-
vet for areal stiger i takt med, at virksomheder-
ne rykker ind på Lindø, og projekterne vokser 
i omfang.

»Derfor udvikler vi havnen, så den tager 
videst muligt hensyn til fjorden, men samtidig 
bliver et stykke attraktiv infrastruktur,« siger 
han. ■
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Sådan kan virksomheder 
bruge FN’s verdensmål

Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale 
direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det 
er ikke let integrere verdensmål i nye forretningsmodeller. Dansk Industri guider derfor 
virksomheder til at bruge verdensmålene i deres forretning.  

D
a amerikanerne med John F. 
Kennedy i spidsen besluttede, 
at de inden for det kommen-
de årti ville have et bemandet 

rumfartøj til månen og retur igen, var det 
et ambitiøst mål. Men målet i sig selv var 
ikke det afgørende. Det var alt det, de lær-
te undervejs. 

En månerejse krævede nemlig nye 
teknologier og nye produkter, fortæller 
Jacob Kjeldsen, som er chef for internati-
onal virksomhedsrådgivning hos Dansk 
Industri. Han forklarer, at det er det 
samme, der sker, når virksomheder gør  
verdensmålene til en del af deres målsæt-
ning. 

I projektet ”Fra Filantropi til Forret-
ning”, som er støttet af Industriens Fond, 
guider Dansk Industri derfor 21 virksom-
heder igennem et 2-årigt forløb. Her skal 
deltagerne gøre de bæredygtige mål til en 
del af deres visioner og strategier.

Forstå verdensmålene 
»Første led i arbejdet med verdensmålene 
er at forstå dem som et fælles sprog og et 
kommunikationsværktøj, der kan bruges 
til at gøre virksomheden mere bæredyg-
tig og samtidig øge konkurrenceevnen,« 
siger Jacob Kjeldsen. 

Han nævner for eksempel virksom-
heder, der udleder meget CO2, men også 
virksomheder som kan udvikle og sælge 
bæredygtige løsninger, der bliver efter-
spurgt på det globale marked. 

Verdensmålene skaber en  
fælles vision for både virksom-
heder, investorer og forbrugere. 
Foto: Colourbox  

FAKTA 

I forbindelse med projektet 
er der etableret et SDG High 
Level Advisory Board, som 
bidrager med kvalificeret 
sparring inden for state-of-
the-art løsninger, fremtidsan-
alyser, tendenser i markedet, 
inspiration, sparring og men-
torforløb i forhold til projektet. 

Find sammensætning af  
boardet på sdgforretning.dk.

Tekst: Dansk Industri 

»Bæredygtighed skal være en auten-
tisk forpligtelse at arbejde imod en bære-
dygtig forretningsmodel. Virksomheden 
skal med andre ord ikke fortælle, hvad 
den har gjort, men hvordan den agter 
at bidrage til bæredygtighed og samti-
digt styrke sin forretning,« siger Jacob 
Kjeldsen.

Sæt et mål
Derfor er næste skridt at sætte et mål og 
en vision for virksomheden i fremtiden 
– og gerne frem til 2030. Det eneste krav 
til målet er, at det skal være ambitiøst og 
nemt at kommunikere.

»Hvis ikke målet er ambitiøst, så 
har det ikke nogen effekt,« siger Jacob 
Kjeldsen og tilføjer: »Virksomheden skal 
selv definere sin vision. Verdensmålene 
giver dem en platform og et sprog til at 
kommunikere deres vision.«

I belysningsvirksomheden Fischer 
Lighting har de høje ambitioner for frem-
tiden. Lars Elmvang, som er partner i Fis-
cher Lighting, siger: 

»Vores vision er at producere belys-
ning, som er 100% bæredygtig. Det be-
tyder, at alle vores materialer på sigt skal 
være genanvendelige, så intet ender som 
forbrænding. Alt skal indgå i en cirkulær 
kontekst.« 

Udvælg relevante verdensmål
Verdensmålene afspejler de største ud-
fordringer i verden, og nogle af dem kan 

på sigt påvirke den enkelte virksomhed 
negativt. Det skal den tage højde for, 
når den udvælger de meste relevante  
verdensmål at arbejde med.

»Man skal forestille sig, hvordan ens 
virksomhed ser ud om 12 år. Hvordan 
arbejder den i 2030? Hvilke krav bliver 
den mødt med fra kunder og investorer? 
Hvordan byder virksomheden ind med 
bæredygtige løsninger?,« siger Jacob 
Kjeldsen og forklarer, at det er nødven-
digt at have ”det lange lys på” i arbejdet 
med verdensmålene. 

En del af arbejdet på projektet er der-
for også at træne virksomhederne i at 
forstå og omsætte verdensmålene til nye 
forretningsmuligheder. 

Hos emballagevirksomheden Plus 
Pack A/S ligger fokus især på verdensmål 
12 om ansvarligt forbrug og produktion. 
Camilla Haustrup Hermansen, som er 
direktør for forretningsudvikling, siger:

 »På den ene side skal vi levere em-
ballageløsninger til fødevarer, som for-
brugerne ønsker. På den anden side ge-
nererer vi en masse affald, som ingen af 
os ønsker. Plus Pack vil gerne løse dette 
dilemma på en bæredygtig måde i part-
nerskaber med markedet.« 

Arbejdet går i gang
Når målene er valgt, skal de formidles ud 
til både ansatte, kunder, konkurrenter og 
samarbejdspartnere og blive en del af 
virksomhedens kommunikationsstrategi. 

DISSE 21 VIRKSOM-
HEDER ER MED I 
PROJEKTET ”FRA 
FILANTROPI TIL 
FORRETNING”
bObles A/S
DuPont Nutrition & Health
Egmont A/S
Fischer Lighting
FLSmidth A/S
Gehl A/S
Haldor Topsøe A/S
Hempel A/S
Herning Vand
Kamstrup A/S
Kopenhagen Fur A/S
Krüger A/S
LE34 A/S
Orana A/S
Peter Larsen Kaffe A/S
Plus Pack A/S
Roskilde Festival
Royal Greenland A/S
Stena Recycling A/S
Stjernholm A/S
Tasso A/S 

Læs mere om projektet på 
sdgforretning.dk

Her kommer det individuelle arbejde 
ind – det kan være alt fra arbejde med 
vandbesparelse, udstyr, der skal sendes 
til udviklingslande, eller komponenter til 
maskiner og biler, der er produceret bæ-
redygtigt. Måske skal der opfindes et nyt 
produkt, eller produkterne hjemtages i en 
cirkulær forretningsmodel. 

»USA tog et kvantespring teknolo-
gisk, ikke bare med at sende folk til må-
nen, men der opstod også en masse nye 
produkter, teknologier og virksomheder 
undervejs. Det er vejen mod målet, der 
skaber udviklingen af forretningen, og 
det skal vi dyrke med afsæt i bæredygtige 
forretningsmodeller. For det er der frem-
tid i,« slutter Jacob Kjeldsen fra Dansk In-
dustri.
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Køge Havn gør den  
blå motorvej grønnere
Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra 
kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder.

Køge Havn vil inden for de næste fire 
år stå med 700.000 ekstra kvadrat-
meter og flere tusinde ekstra kajme-
ter – alt sammen med ét mål; at gøre 

den blå verden lidt grønnere. 
Ifølge havnedirektør Thomas Elm Kamp-

mann er det kun naturligt for dem som Sjæl-
lands førende transportcentrum at have et 
grønt formål.

»Det er fremtiden. Hvis vi kan samle på 
de virksomheder, som har store logistik- og 
transportbehov hernede, så understøtter det 
en mulighed for grønne hensyn. Køge ligger så 
tæt på hovedstadsområdet, at vi er en hoved-
åre til den halvanden million mennesker, der 
skal have noget at spise og drikke nord for os. 
Det er baggrunden for hele udvidelsen, da vi 
gerne vil understøtte, at alle de virksomheder, 
der ligger sig hernede, kan betjenes infrastruk-
turmæssigt så grønt som overhovedet muligt,« 
fortæller direktøren og fortsætter:

»Bottom line er, at vi er sat i verden for at 
understøtte miljørigtige transporter på den blå 
motorvej.«

Havneudvidelsen står til at koste én milli-

ard kroner, det største anlægsprojekt i Køges 
historie, og det vil gøre havnen tre gange så 
stor som i dag. 

Pizzabakken fra England
Køge Havn henvender sig hovedsageligt til 
erhvervstransport og har faciliteter som tank-
anlæg, diverse service- og reparationsområder, 
vaskeanlæg, parkeringsplads samt plads til at 
virksomheder kan flytte ind på området. 

Helt specifikt betyder havnens placering og 
faciliteter, at erhvervstransporterne har mu-
lighed for at læsse af og bearbejde deres gods 
meget tættere på endestationen i hovedstads-
området.

Husholdningsaffald fra eksempelvis Eng-
land og Irland bliver transporteret til Køge 
Havn, fordi forbrændingsmulighederne og 
kildesorteringen er bedre i Danmark. 

» I England og Irland har man været nødt til 
at køre affaldet ud på en mark. Nu kan en piz-
zabakke fra England i stedet blive kildesorteret 
og renset for organisk materiale, derefter sam-
let i en stor balle med andet pap og udskibet til 
Køge. Her i Køge bliver den så losset og kørt i 

lastbil op til forbrændingsanlægget i Roskilde. 
Det lyder måske sindssygt, at en pizzabakke 
skal rejse så langt og ende sine dage i Danmark, 
men CO2-regnskabet er fantastisk positivt. Nu 
skal pizzabakken ikke længere ligge 30-50 år 
og formulde på en engelsk mark. Det er en del 
af hele den grønne kæde, som vi understøtter 
med vores kajfaciliteter,«  siger Thomas Elm 
Kampmann.

På den måde er Køge Havn med til at gøre 
hele transportprocessen mere bæredygtig og 
klimavenlig. 

»Hvis det kun var havnen, der skulle være 
miljøvenlig, så ville vi bare skulle udskifte pæ-
rerne til LED eller køre på miljøvenlig brænd-
stof, og det gør vi jo allerede. Men vi vil meget 
hellere ud at skabe de transportkæder, som 
kan facilitere den grønne omstilling,« siger 
Thomas Elm Kampmann. 

Transportbranchen  
efterspørger grønne løsninger
Havnedirektøren er glad for, at hans kunder 
selv søger de grønne løsninger, som han kan 
tilbyde. 

»De sidste ti år har der helt sikkert være 
en meget større efterspørgsel. Meget, meget 
større. I særdeleshed i forbindelse med varme-
kraftværkernes omstilling fra fossile brænd-
stoffer til biomasse har vi oplevet en klar stig-
ning,« siger direktøren. 

Han understreger, at havnen selvfølgelig 
ikke er et filantropisk foretagende, men at det 
er meget sjovere for dem at tage forretning 
ind, som understøtter den grønne omstilling. 
Og så er det ikke blot en personlig passion at 
være grøn – det er også et samfundsansvar, 
han føler på sine skuldre.  

»Når man har ansvaret for en virksomhed, 
som kan hjælpe med omstillingen, så har man 
også en pligt til at gøre sit, hvor man kan,« 
siger Thomas Elm Kampmann 

Udvidelsen af Køge Havn står til at være 
færdig i 2022 og indebærer 2300 nye kajmeter 
med en vanddybde på 8,5-9,5 meter, et helt 
nyt landareal på 400.000 kvadratmeter og en 
multiterminal på 225.000 kvadratmeter samt 
nye vejanlæg. ■

Køge Havn er i dag fuldt udnyttet, 
men store nye arealer og en meget 
større vanddybde er på vej.
Foto: Køge Havn 
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Verdensmålene som en del af strategien
FN’s 17 verdensmål forventes at påvirke det globale erhvervsliv markant i mange år frem, og det skal gøres til en styrkepositi-
on for danske virksomheder. Sådan lyder det fra Industriens Fond, der har sat verdensmålene ind i sin egen strategi.

M
ed vedtagelsen af FN’s ver-
densmål er der skabt en 
fælles referenceramme og 
et globalt sprog til samtale 

om bæredygtighed. Vedtagelsen må for-
ventes at ændre verden og den globale ef-
terspørgsel radikalt, og det skal Danmark 
og dansk erhvervsliv gribe mulighederne 
ved.

»Bæredygtighed er et kendt begreb 
i danskernes bevidsthed, og danske 
virksomheder har længe arbejdet med 
bæredygtige løsninger. Både i forhold 
til optimering af interne processer med 
henblik på begrænset ressourceforbrug, 
men også med relation til de produkter 
og services, som udbydes. Det kunne 
være løsninger inden for vand, energi el-
ler fødevarer. Danske virksomheder er 
gode indenfor den slags sektorer, og den 
styrkeposition skal udnyttes. Men de 
bæredygtige udviklingsmål er så meget 
mere end det,« siger Mads Lebech, der er 
adm. direktør hos Industriens Fond, og 
fortsætter: 

»Det handler således om grundlæg-

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, ved lanceringen af SDG Accelerator hos UNDP i København. Foto: Valdemar Satoshi Rojle Christensen

Adm. direktør i Industriens Fond, 
Mads Lebech Foto: Industriens Fond

Tekst: Industriens Fond

gende at indtænke verdensmålene, så 
de bliver en fast del af forretningen. Både 
strategisk, gennem nye partnerskaber og 
selvfølgelig også på det operationelle ni-
veau. Det er ikke let at konkretisere, men 
efterhånden ser vi heldigvis flere gode ek-
sempler rundt omkring i dansk erhvervs-
liv.«

Industriens Fond arbejder med at 
fremme danske virksomheders konkur-
renceevne, og det er blandt andet gjort 
gennem initiativer, der tager udgangs-
punkt i verdensmålene.

»Virksomhederne kan bruge ver-

densmålene som ledetråd og innovati-
onsdriver. Netop den slags ambitioner 
– altså at skabe nye produkter og nye løs-
ninger med relation til verdensmålene – 
er omdrejningspunktet i nogle af de pro-
jekter, som Industriens Fond har støttet i 
den seneste tid. For at opnå de bedst mu-
lige resultater er Fonden gået sammen 
med nogle af de mest relevante aktører 
på området for at etablere nogle foran-
dringsskabende projekter. Dels projektet 
Fra Filantropi til Forretning, dels projek-
tet SDG Accelerator,« siger Mads Lebech 
og henviser dermed til projektpartnerne 
i erhvervsorganisationen Dansk Indu-
stri og FN’s repræsentation i Danmark, 
UNDP Nordic.

Ud over projekterne Fra Filantropi 
til Forretning og SDG Accelerator har 
Industriens Fond gennem en årrække 
beskæftiget sig med projekter, der har 
hjulpet danske virksomheder med at ud-
vikle og afsætte bæredygtige løsninger 
i Nordamerika, Afrika og Asien. Det har 
især handlet om cleantech, men også om 
eksempelvis uddannelse og sundhed. 

Og der er god grund til at tro, at Fondens 
arbejde med de bæredygtige udviklings-
mål ikke stopper her.

»Industriens Fonds bestyrelse vedtog 
tidligere i år en ny strategi for Fondens 
virke. Den indeholder blandt andet en 
skærpet mission og fem fokusområder. 
Men som noget helt nyt har også ver-
densmålene fået en markant plads i stra-
tegien, og herved ønsker Fonden at sende 
et tydeligt signal til omverdenen,« siger 
fondsdirektøren og kommer med en slet 
skjult opfordring:

»Vi ser meget gerne, at nye projekt- 
idéer på området finder vej til Fondens 
ansøgningsskema, og jeg forventer også, 
at Fondens sekretariat selv kommer til 
at udforme nye initiativer på området i 
samarbejde med forskellige relevante 
aktører. Senest har Fonden for eksempel 
indgået et samarbejde med Dansk Sel-
skab for Virksomhedsledelse om at gøre 
verdensmålene til årstema på VL-mø-
der i både Danmark og i udlandet, samt 
– ikke mindst – som hovedemne på for-
eningens næste VL-Døgn.«

INDUSTRIENS 
FONDS NYE 
STRATEGI

Tidligere på året vedtog In-
dustriens Fond en ny strategi. 
Den indeholder en skærpet 
mission og fem nye fokusom-
råder. Tydeligt i strategien står 
også FN’s 17 verdensmål.  
 
Læs om den nye strategi på: 
www.industriensfond.dk/
NyStrategi
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DTU vil gøre det muligt 
for virksomheder at skabe 
bæredygtig energi til hele verden
DTU Energi arbejder hårdt på at løse det 7. af FN’s 17 verdensmål om en mere bæredygtig verden. Forskerne udvikler 
energiteknologier, der både kan betales og betale sig. De ønsker at gøre en forskel for verden, og derfor skal deres forsk-
ning og udvikling lede frem til gode forretningsmuligheder for de virksomheder, de arbejder sammen med. 

Det skal være bæredygtigt - både bil-
ligt nok og miljøvenligt. Hvis det 
ikke giver økonomisk mening på 
længere sigt, så bliver det ikke til 

noget alligevel. 
Sådan forklarer Søren Linderoth fremti-

dens innovationer inden for bæredygtig ener-
gi. Han er direktør for instituttet DTU Energi, 
hvor der bliver arbejdet hårdt på eksempelvis 
at finde grønne erstatninger for batterier og 
andre bæredygtige løsninger for at oplagre 
vind- og solenergi.

»De energiteknologier vi er med til at ud-
vikle skal benyttes i hele verden – både i de 
rige og fattigere lande. Vores håb er bestemt, at 
teknologierne vil finde vej til tredjeverdenslan-
de, hvor der sker en markant udvikling mod 
at bruge mere og mere energi. Vi ved godt at
markedet bestemmer. Og hvis ikke det kan be-
tale sig, så er der ikke nogen, der køber det, og 
så flytter det ikke noget alligevel. 

Meget vigtigt er at de nye, ’billige’ opfindel-
ser skal være grønne. 

Vi vil lave ren energi. Og selve stien dertil 

DTU Energi arbejder blandt andet for at 
finde grønne erstatninger for batterier. 
Fotos: DTU Energi

Søren Linderoth, direktør for instituttet DTU Energi.
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skal være ligeså ren. Nye bæredygtige ener-
giteknologier er vores største bidrag til FN’s 
verdensmål om en mere bæredygtig verden,« 
fastslår direktøren. 

Ikke den nemme vej
I fremtiden skal fossile brændstoffer luges helt 
ud, og derfor arbejder man hos DTU Energi 
stærkt på at finde muligheder, der bedre kan 
udnytte naturens egne energiformer – og at 
gemme dem til senere. 

Strømmen fra vind og sol er der når vinden 
blæser, og solen skinner. Vi ønsker at udvikle 
teknologier, så det kan lade sig gøre at gemme 
på det, så der også er strøm, når vinden står 
stille, eller når solen ikke skinner, forklarer Sø-
ren Linderoth. 

»I dag er vi sikret energi hele tiden ved at 
have store lagre af fossile brændsler, olie, na-
turgas og kul. 
Vi kan ikke basere os på fossile brændsler i 
fremtiden. De fossile brændsler er begræn-
sede, og afbrændingen af disse er årsag til de 
store klimaforandringer vi nu ser ske.  

I Danmark omstiller vi til at være uafhængi-
ge af fossile brændsler. Lagring af energi bliver 
der brug for i Danmark – og i resten af verden 
- Europa, Afrika, Indien og Kina. Vi vil gerne 
bidrage til at redde verden, men det giver også 
forretningsmuligheder for Danmark.« siger 
Søren Linderoth

Desværre satses der i disse år i Danmark 
meget mindre på forskning og udvikling af 
energiteknologier og løsninger. Strategisk 
energiforskning er nærmest forsvundet. 

»I andre lande har det høj prioritet, men i 
Danmark er man gået meget ned i gear. Vi har 
været førende inden for energiområdet i man-
ge år – et forbillede - men det er vi ikke læn-
gere. Det skyldes, at politikerne har halveret 
midlerne til udviklingen, og midlerne til selve 
energi-forskningen er næsten helt væk.« siger 
Søren Lindeorth 

Akademiet for Tekniske Videnskab (ATV) 
arbejder sammen med DTU, og andre danske 
universiteter og virksomheder, på at etablere 
et nationalt initiativ for at udvikle bæredygtig 
energilagring. De foreslår en markant indsats 

på 2 Mia kr over de næste 10 år, hvor de dan-
ske aktører sammen forsker og udvikler tek-
nologier til energilagring.

En stor passion
Søren Linderoth og hele instituttet bruger al 
deres egne energi på at finde rene, bæredygti-
ge teknologier. Og det kommer ifølge direktø-
ren dem helt naturligt. 

»Vi ser det som absolut nødvendigt for 
fremtiden. Der er kun 32 år til, vi skal være 
helt uafhængige af fossile brændsler, og i god 
tid inden da skal teknologier være på plads.« 

Søren Linderoth finder det ikke svært at 
dedikere sit liv til dette mål. Det har været 
hans passion, siden han første gang begyndte 
at arbejde med rene energiteknologier.

»Der blev jeg virkelig tændt på dette arbej-
de. Her kan jeg bruge min viden om fysik og 
materiale, og så har jeg nemt ved at forklare 
folk, hvorfor jeg gør det. Det er for at være 
med til at redde verden,« afslutter direktøren 
for instituttet DTU Energi. ■
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SDU bringer bæredygtighed 
og innovative samfundsløsninger i samspil
På Syddansk Universitet fokuserer Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på tværfagligheden gennem samarbejder 
med både det offentlige og det private for at skabe nye innovationer, der gavner samfundet og løser velfærdsudfordringer. 
Metoden falder helt i tråd med ét af FN’s verdensmål om at fremme partnerskaber og skabe bæredygtig udvikling.

På Institut for Entreprenørskab og 
Relationsledelse (IER) er der en 
lang forskningstradition inden for 
blandt andet entreprenørskab, bu-

siness-to-business marketing, supply chain 
management og innovation. IER sigter efter 
høj forskningskvalitet og dyb faglig indsigt i 
samarbejde med nationale og internationale 
forskningsmiljøer. Det er viden herfra, som 
gennemsyrer forskningsprojekter, uddannel-
ser og vidensformidling ved instituttet.

 IER samarbejder meget med virksomhe-
der og offentlige organisationer, da det styrker 
kvaliteten og relevansen af forskning, uddan-
nelse og formidling – især når det gælder in-
novative løsninger på samfundets problema-
tikker. 

I mange år har instituttet arbejdet tæt sam-
men med private og offentlige virksomheder 
og institutioner om at samskabe fremtidens 
samfund. Sådan lyder det fra Ann Højbjerg 
Clarke, institutleder for IER.

»Vores forskning skal skabe resultater for 
både erhvervslivet og samfundet. Det sik-
rer vi ved at tage udgangspunkt i konkrete 
problemstillinger og adressere dem i fælles-
skab med de rette aktører. Ofte nøjes vi ikke 
kun med at finde løsninger til problemer-
ne, vi deltager også i implementeringen af  
løsningerne.

Vores fokus på tværfaglighed er særdeles 
værdifuld i en verden med komplekse pro-
blemstillinger, som ikke er afgrænset til be-
stemte brancher og samfundssektorer,« lyder 
det fra Ann Højbjerg Clarke.

Hos IER handler det om at styrke samfun-
det ved at arbejde med de nuværende aktører, 
men også om at videregive kompetencerne til 
de unge og andre aktører, som senere vil over-
tage ansvaret.

»Vores fokus på efter- og videreuddannelse 
vidner især om vores store interesse i at styrke 
beslutningskompetencen i dansk erhvervsliv. 
Vi bidrager til MBA-uddannelser og HD-ud-
dannelser, men i stigende grad udbyder vi også 
skræddersyede kurser målrettet bestemte virk-
somheder og brancher. Vi vil  tæt på virksom-
hederne, det offentlige og dets udfordringer,« 
siger Ann Højbjerg Clarke.

Affald, indeklima og demens
Et af de mange forskningsprojekter ved in-
stituttet er Offentlig-Privat Innovation (OPI) 
Living Design Lab (LDL), som specifikt er 
målrettet mod velfærdsudfordringer. 

OPI LDL er et tværsektorielt samarbejde 
mellem blandt andre Kolding, Billund og Ha-
derslev Kommune, borgere i kommunerne, og 
en række private virksomheder, hvor der fo-
kuseres på fire specifikke udfordringer; affald 

i det offentlige rum, indeklima i folkeskolen, 
det private hjem som arbejdsplads og det de-
mensvenlige samfund (se www.livingdesign-
lab.dk). 

»Vi ved fra vores forskning, at den viden, 
de forskellige parter sidder inde med, er nød-
vendig for at kunne løse de samfundsproble-
mer, som OPI LDL-projektet gerne vil løse,« 
forklarer Majbritt Rostgaard Evald, lektor ved 
institut for Entreprenørskab og Relationsle-
delse og projektleder på OPI LDL. 

Ifølge projektlederen begår virksomheder 
eller offentlige organisationer ofte den fejl 
kun at fokusere på én side af problemet – og 
det løser sjældent de komplekse samfunspro-
blemer. I eksempelvis projektet om et bedre 
indeklima i folkeskolen gør IER det anderle-
des:

»Her er det både forskellige teknologier i 
samspil med det adfærdsmæssige, vi arbejder 
med. Indeklima kan ikke bare forstås snævert 
som bedre luft skabt via et nyt ventilationsan-
læg. For os dækker indeklima også over lys, 
lyd, temperatur, indretning og adfærd. Den 
nye forskning viser nemlig, at indeklima ofte 
er båret af det enkelte individs oplevelser,« 
forklarer Majbritt Rostgaard Evald. 

Indeklimaet i folkeskolen har for OPI-pro-
jektet været vigtigt, da det har stor betydning 
for børns trivsel og læring. Samtidig har pro-

jektet bragt virksomheder med diverse kom-
petencer på tværs af brancher sammen med 
flere forvaltninger i Kolding, Haderslev og 
Billund Kommune, for i samarbejde at løse 
problemet med indeklima helhedsorienteret.

»Vi bruger samarbejdet mellem de ekster-
ne aktører – offentlige såvel som private - til at 
kvalificere innovationsprocessen og de løsnin-
ger, der skabes. Pointen er, at når vi samska-
ber, får vi belyst udfordringerne fra mange for-
skellige vinkler, som man måske normalt ikke 
ville, hvis kun en person sad med ansvaret,« 
lyder det fra Majbritt Rostgaard Evald. 

»Samtidig løser vi som forskere ikke kun 
problemer, vi forsker også i, hvordan virksom-
heder udvikler deres koncepter og dets forret-
ningspotentiale over tid via samspillet med det 
offentlige,« oplyser hun.

Syddansk Universitets OPI-projekt falder 
ind under FN’s verdensmål nummer 17 om at 
fremme partnerskaber mellem det offentlige 
og private til at skabe en bæredygtig udvikling. 
FN’s verdensmål er helt centrale pejlemærker, 
og det er derfor i løsningen af de komplekse 
udfordringer, vi har til fælles i samfundet, at 
Majbritt Rostgaard Evald og Institut for En-
treprenørskab og Relationsledelse finder sin 
inspiration. ■

Den prisvindende universitets-
bygning i Kolding danner ram-
men for det erhvervsøkonomiske 
Institut for Entreprenørskab og 
Relationsledelse, der er et sam-
fundsvidenskabeligt institut ved 
Syddansk Universitet.
Foto: SDU
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I OPI LDL-projektet samarbejder 
og idéudvikler private virksomhe-
der med en række kommuner om 
at finde bæredygtige løsninger på 
velfærdsområdet.
Foto: Emilia Cantoni
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Aarhus Universitet trækker på 
tværfagligheden i kampen for 
bæredygtighed
Fakultetet for Science and Technology mener, at universiteterne skal tage et stort ansvar. Derfor byder de 
skarpt ind, når det kommer til at sætte grønne tal på bundlinjen af klimaregnskab og samfundsudvikling.

Globale, samfundsmæssige udfor-
dringer. 
Det lyder stort, men det er ikke 
desto mindre de områder, Aarhus 

Universitets fakultet for Science and Technol-
ogy arbejder hårdt på at udvikle løsninger til. 

»Der er to bevæggrunde, der er vores driv-
kraft i vores arbejde om bæredygtighed. Den 
ene er vores baggrund, fordi vi har mange 
forskningsaktiviteter, der befinder sig inden 
for netop det område. Den anden er, at vi som 
samfundsaktør føler, at det er vigtigt, at vi bi-
drager aktivt til at løse disse udfordringer,«  
fortæller Niels Chr. Nielsen, professor og de-
kan på fakultetet for Science and Technology.

Gennem sine syv nye interdisciplinære, te-
matiske forskningscentre inden for områderne 
cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digita-
lisering, fødevarer, klima og life science sam-
ler universitetets forskere og studerende med 
forskellige fagdiscipliner og udnytter dermed 
de muligheder, der ligger i samspillet mel-
lem klassisk naturvidenskab, sektororienteret 
forskning og ingeniøraktiviteter. 

»De her udfordringer er så store, at hvis 
ikke man får nogle væsentlige videnskompo-
nenter og uddannelseskomponenter ind, så 
får man ikke løst de her opgaver. Vi vil ind 
og være aktive på både forskning, uddannel-
se og myndighedsrådgivning, så vi kan hjælpe 

Niels Chr. Nielsen, professor og dekan på fakul-
tetet for Science and Technology.

På Aarhus Universitet arbejder fakultetet Science and Technology med at udvikle bæredygtige løsninger til globale, samfundsmæssige udfordringer. Fotos: Lars Kruse, AU Foto
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samfundet med at finde basisniveauerne for 
bæredygtighed og være med til at udvikle løs-
ninger,« siger Niels Chr. Nielsen.

På tværs af faggrænser
I øjeblikket fokuserer fakultetet på at dreje 
projekterne tydeligt i retning af FN’s verdens-
mål, og her er de tematiske centre i centrum. 
De er en del af den langsigtede strategi.

Ved at arbejde på tværs af de traditionelle 
faggrænser, mener dekanen, at der kan udvik-
les forskningsaktiviteter inden for bæredygtig-
hed, der kan blive førende både nationalt og 
internationalt. 

»Centrene arbejder specifikt med at løse de 
samfundsmæssige udfordringer. Eksempelvis 
arbejder et center for vandteknologi med tek-
nologiske løsninger for renere og bedre drik-
kevand til verdens befolkning. I en dansk kon-
tekst betyder det blandt andet at sikre, at der 
ikke kommer kvælstoffer og pesticider i vores 
grundvand,« forklarer Niels Chr. Nielsen. 

»Vi laver også sensor-teknologi, som kan 
måle komponenterne i vandet, sådan at man 
kan regulere mere præcist.«

Science and Technologi blev oprettet i ja-
nuar 2011, da man sammenlagde Det Natur-
videnskabelige Fakultet, Danmarks Miljøun-
dersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige 
fakultet, og året efter i 2012 blev også Ingeni-

ørhøjskolen fusioneret ind i fakultetet. På den 
måde har man samlet en lang række kompe-
tencer og områder under det samme flag for at 
effektivisere den tværfaglige forskning. 

»Skal man for eksempel tilvejebringe føde-
varer på en bæredygtig måde, er det fornuftigt 
at kigge på hele værdikæden. I en cirkulær 
økonomibetragtning hele vejen fra den pri-
mære produktion af planterne til formationen 
af fødevarer, tages der højværdistoffer ud un-
dervejs i cyklussen, så man på den måde ska-
ber mange produkter ud af det,« lyder det fra 
professor og dekan Niels Chr. Nielsen. 

Uddanne de unge
Universitetet vil ikke blot forske og udvikle – 
det vil også engagere og fastholde den næste 
generation af talentfulde forskere. Det vil 
de gøre ved at talentudvikle, rekruttere og 
ansætte lovende unge mænd og kvinder, et 
godt studie- og arbejdsmiljø, gennem et godt 
erhvervssamarbejde og  styrket international-
isering og forskningsinfrastruktur samt basal, 
effektiv støtte. 

»Der er stor bevidsthed om bæredygtig-
hed blandt de unge mennesker. De vil gerne 
bidrage og arbejde med det her, og derfor vil 
vi meget gerne løfte de unge mennesker ind, 
så de kan hjælpe med at løse disse udfordrin-
ger,« siger Niels Chr. Nielsen. Han kalder det 

for en samfundspligt, og heldigvis er både 
virksomhederne, politikerne og de studerende 
interesserede i den anden bundlinje – nemlig 
klimaregnskabet. 

»Universiteterne skal tage et ansvar. De skal 
gå ind og deltage og byde sig til som aktive bi-
dragsydere, og derfor spiller vi os stærkt ind 
på banen. Og det er dejligt at se, at vi faktisk 
har mulighed for at gøre en forskel.« ■
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Data og teknologi omsætter 
verdensmål til virkelighed
Intelligente teknologier og dataløsninger rummer stort potentiale i mere end én forstand. 
Faktisk kan data og teknologi bringe virksomheder tættere på at opfylde FN’s verdensmål.

F
N’s 17 verdensmål stiller skarpt 
på bæredygtig udvikling og pla-
cerer et stort ansvar på med-
lemslandenes skuldre. Også 

danske virksomheder har en opgave i at 
understøtte og efterleve verdensmåle-
ne, og til det formål er data og teknologi 
fremragende værktøjer. Det understreger 
to danske virksomheder, som begge ar-
bejder med intelligente løsninger. 

 »Der er ingen tvivl om, at teknologi 
og innovation er helt nødvendige, hvis vi 
skal leve op til verdensmålene. Det hand-
ler både om virksomhedernes egen res-
sourceanvendelse og om at forbedre de 
produkter og services, som virksomhe-
derne producerer,” siger Anders Quitzau. 

Han er forsknings- og innovations-
direktør i IBM Danmark, som udvikler 
og leverer IT-serviceydelser, software og 
hardware. 

Reduktion af spild 
Anders Quitzau bakkes op af Kim Leh-
mann, som er administrerende direktør i 
Kamstrup. Den danske virksomhed ska-
ber intelligente måleløsninger inden for 
el, varme og vand.

 »Data og teknologi kan gøre en for-
skel på mange af FN’s Verdensmål. Inden 

Anders Quitzau er forsknings- og innova-
tionsdirektør i IBM Danmark. Foto: IBM

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udvikler 
og leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden.  Foto: IBM

Kim Lehmann er administrerende direk-
tør i Kamstrup. Foto: Kamstrup

FN’S VERDENS-
MÅL 6 OG 7

Ifølge FN påvirker vand-
mangel mere end 40 pct. 
af verdens befolkning, og 
tallet forventes at stige 
på grund af klimaforan-
dringer. Verdensmål 6, 
“Rent vand og sanitet”, 
har for øje at sikre, at alle 
har adgang til vand og 
sanitet, og at vand bliver 
forvaltet bæredygtigt. Et 
af delmålene er, at der 
inden år 2030 skal opnås 
universel og lige adgang 
til sikkert drikkevand til 
en overkommelig pris for 
alle. 

Fra 1990 til 2010 er an-
tallet af personer med 
adgang til elektricitet 
ifølge FN steget med 1,7 
milliarder. I takt med, at 
efterspørgslen på bil-
lig energi stiger, er der 
behov for at producere 
mere vedvarende en-
ergi. Samtidig har hver 
femte person stadig ikke 
adgang til elektricitet. 
Derfor skal verdensmål 
7, “Bæredygtig energi”, 
sikre, at alle har adgang 
til pålidelig, bæredygtig 
og moderne energi til en 
overkommelig pris. 

Tekst: Ditte Mailund

for vores branche, hvor vi arbejder med 
intelligente løsninger til energi- og vand-
sektoren, hjælper vi forsyningsbranchen 
med at skabe bæredygtige løsninger til 
at reducere spild og energieffektivisere,« 
siger Kim Lehmann. 

Han fortæller, at Kamstrups teknologi 
særligt hjælper forsyningsbranchen med 
at indfri verdensmål nummer 6 og 7. De 
to verdensmål handler blandt andet om 
at effektivisere vandforbruget, give men-
nesker adgang til rent drikkevand og for-
bedre energieffektiviteten. 

Spørger man Anders Quitzau, er der 
næsten ingen grænser for, hvordan data 
og teknologier kan fremme bæredygtig 
udvikling — og på den måde gavne pla-
neten og dens beboere. 

 »Der er næsten ingen af de 17 ver-
densmål, hvor data og IT ikke kan gøre 
en forskel. Data og teknologi skaber gen-
nemsigtighed og et solidt beslutnings-
grundlag og kan dermed være basis for 
bedre beslutninger i virksomhederne,« 
siger han.

Fremtidens elforsyning
Alene herhjemme er der flere gode ek-
sempler på, hvordan teknologier og da-
taløsninger kan understøtte FN’s 17 ver-

densmål. Et af dem er et intelligent elnet 
på Bornholm, som IBM Danmark har 
været med til at skabe.

 »På EcoGrid 2.0-projektet arbejder vi i 
et konsortium med at udvikle og demon-
strere, hvordan fremtidens elforsyning 
kan se ud. Vi har vist, at viden skaber lave-
re forbrug, og med intelligent styring kan 
vi sikre, at vi kan levere stabil elforsyning, 
også med meget stor andel af vind- og sol-
energi,« siger Anders Quitzau. 

Viden fra projektet på Bornholm er 
ifølge ham efterspurgt i mange af verdens 
afkroge, fordi andre lande har samme 
ønske om at indfri FN’s verdensmål på 
energiområdet. Også Kamstrup leverer 
deres intelligente teknologier til forsy-
ningsselskaber over hele verden. 

 »Ved at anvende data fra intelligente 
forbrugsmålere er det muligt at identifi-
cere, hvor i forsyningsnettet der er opti-
meringspotentiale. Vi kan blandt andet 
identificere lækager, som ofte er skyld i, 
at vand ikke bliver anvendt eller afregnet, 
og dermed ender som spild. I Afrika har 
de i nogle områder problemer med spild 
på over halvdelen af vandforbruget. Det 
kan intelligente måleløsninger og ana-
lyseværktøjer hjælpe med at reducere,« 
siger Kim Lehmann. 
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Alle skal have adgang til rent vand 
og sanitet, og alle skal have adgang 
til pålidelig, bæredygtig og moder-
ne energi – sådan lyder FN’s ver-

densmål nummer 6 og 7. Teknologi og brugen 
af data kommer til at få en betydning for at 
nå disse mål. Heldigvis findes en del af tekno-
logien allerede i dag. Den danske virksomhed 
Kamstrup leverer intelligente måleløsninger til 
forsyningsbranchen, der med intelligent brug 
af data kan optimere forsyningen, reducere 
spildet og forbedre energieffektiviteten. Virk-
somheden har blandt andet for kort tid siden 
lanceret nye analyseværktøjer, der lokaliserer 
tab af vand og fjernvarme i distributionen fra 
forsyningen ud til forbrugerne.

»Teknologien og løsningerne er klar, og 
med dem kan vi høste de lavt hængende frug-
ter nu. Vi behøver ikke altid vente på fremtids-
løsninger,« siger Kim Lehmann, der er admi-
nistrerende direktør i Kamstrup.

Stort potentiale for 
at mindske spild
I Danmark er vi nede på et vandspild på 7,6 
procent, hvilket er forholdsvist lavt i forhold 
til lande omkring os. Sverige har et vandspild 
på omkring 25 procent, og i Norge regner man 
med mellem 40 og 50 procent vandspild. 

»Norge og Sverige har normalt adgang til 
store vandressourcer, men når man har så stort 

et spild, vil det på et tidspunkt blive et væsent-
ligt problem. De har nu også et langt større 
fokus på at minimere spildet end tidligere, og 
med intelligente måleløsninger og data kan vi 
også hjælpe Sverige og Norge med at bidrage 
til opfyldelse af målene,« siger Kim Lehmann.
Et eksempel på, at teknologi og data har mind-
sket spild, er Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed, der har reduceret energiforbruget 
med 15 procent på et af deres største værker. 
Det har de gjort ved at bruge teknologien til at 
skabe større viden og gennemsigtighed. For-
ud for investeringen i intelligente målere var 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed afhængi-
ge af uregelmæssige og manuelle aflæsninger, 
hvilket gjorde de indsamlede data mangelful-
de. Dermed havde forsyningen ikke den nød-
vendige viden om både forbrug, tryk og spild 
til at kunne optimere deres drift.

En hjælp i hverdagen
Kim Lehmann, direktør i Kamstrup, har selv 
oplevet, hvordan intelligente måleløsninger 
kan gøre en forskel i hverdagen som forbruger. 
Han fik et opkald fra Vandcenter Djurs, der 
i deres systemer kunne se, at der sandsynlig-
vis var en lækage i hans sommerhus i Grenå. 
De kunne se et længerevarende, stabilt højt 
vandforbrug, der kan være tegn på en lækage 
– hvilket faktisk også viste sig at være tilfældet 
her. Vandcenter Djurs havde heldigvis mulig-

hed for at sende en person ud og lukke for ho-
vedafbryderen, men det var teknologien, der 
var i stand til at identificere fejlen. 

»Jeg ville ikke være kommet ud i det som-
merhus før 2-3 måneder senere. Det ville have 
betydet en stor ekstra regning for mig, og sam-
fundet ville ikke have haft gavn af, at en masse 
vand var postet ud i mit sommerhus,« siger 
Kim Lehmann.
Kamstrup’s direktør er ikke den eneste, der 
har nydt godt af forsyningernes brug af den 
eksisterende teknologi for at undgå en unød-
vendig høj regning og begrænse vandspildet. 
På verdensplan har 5% af alle Kamstrups 
vandmålere alarmeret den lokale forsyning om 
en mulig lækage i 2017. I store tal svarer det 
til, at virksomhedens løsninger hvert år er med 
til at spare 12.600.000 m3 vand, der ellers ville 
have været spildt og til at spare forbrugerne 
for mere end 235 mio. kroner i unødvendigt 
høje regninger.  

Energibesparelser bliver 
til økonomibesparelser
Ingen har glæde af spild – og slet ikke spild 
af knappe ressourcer som vand og energi. 
En analyse, gennemført af analysebureauet 
Ennova, viser, at investeringen i datanetværk 
inden for vand- og varmeforsyningen kom-
mer 11-30 gange igen i form af potentielle be-
sparelser ved at identificere f.eks. lækager og 

rørbrud. Baseret på samme undersøgelse, har 
Dansk Industri lavet en analyse, der vurderer, 
at digitalisering har potentiale til at spare op 
mod 10 milliarder kroner om året på tværs af 
landets vand- og varmeforsyning. 

»Hvis vi har mod til at høste de lavt hæn-
gende frugter nu, så kan vi sikre innovatio-
nen i fremtiden, og vi kan skabe et grønt og  
højeffektivt velfærdssamfund med sorte tal på 
bundlinjen,« siger Kim Lehmann.■

Nutidens teknologi skaber 
fremtidens løsninger
Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. 
Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne findes allerede i dag.

Kamstrups intelligente vandmåler kan være med til at optimere forsyningen, reducere spildet og forbedre energieffektiviteten.  Fotos. Kamstrup

De intelligente målere produceres i fuldautomatisere-
de produktionsanlæg på hovedkontoret i Stilling. 

ANNONCE
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Når social ansvarlighed 
og forretning går hånd i hånd 
Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar 
og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens 
spidser : Hvordan kan social ansvarlighed og det at drive forretning forenes ?

»Social ansvarlighed er mange ting. For 
os handler det også om at sikre, at vores 
medarbejdere trives. Ingen virksomhed 
er bedre end de medarbejdere, som ar-
bejder i den. Det er medarbejderne, som 
driver virksomheden. God ledelse giver 
glade medarbejdere, og glade medarbej-
dere er mere motiverede, de tiltrækker 
nye medarbejdere og bliver længere i 

virksomheden. Derfor er det også en god 
forretning at tage socialt ansvar for sine 
medarbejdere.

Vi er ikke WHO, men vi er stolte af 
vores virksomhed, og det ansvar vi tager 
for verden. Vi tager samfundsansvar hver 
dag. Vores hovedprodukt er tyndplade-
stål, og stål er det mest genanvendelige 
materiale i verden. Det kan smeltes og 

bruges igen flere gange, uden det bliver 
dårligt. Den måde, vi bearbejder vores 
produkter på, er altid med fokus på ikke 
at belaste miljøet. Det handler om at tæn-
ke i ressourcer, energi, spild, automatise-
ring og digitalisering. Det er fokusområ-
der, som alle sammen gør, at produkterne 
kan leve længere og genbruges let.«

»Langt hen ad vejen handler CSR om 
almindelig sund fornuft og ansvarlig 
opførsel. Social, politisk og økonomisk 
ansvarlighed er tidens forretnings- og 
konkurrencemulighed, for de som forstår 
at gøre det rigtigt. Ser man på sin forret-
ning med CSR-briller og analyserer data, 
vil man nemlig opdage, at der er områder, 
hvor man reelt kan forbedre og optimere 

sin forretning og dermed optimere sin 
bundlinje. Frontløbere som Novo Nor-
disk og Carlsberg har været gode til at for-
tælle verden, at de tager deres samfunds-
ansvar alvorligt. På den måde skal CSR 
også ses som en mulighed for branding 
— så længe virksomheden selvfølgelig 
løfter det samfundsansvar, som den lover 
at gøre.

Teglværkerne i Danmark er godt med, 
hvad angår CSR. Der er ikke noget spild 
i produktionen af tegl, hvor alt materialet 
kan genbruges og recirkuleres. Ressour-
cerne bliver derfor udnyttet til fulde. På 
det sociale plan har teglværkerne haft 
stor succes med at hjælpe flygtninge med 
at komme i arbejde.«

»Ansvarlighed er en helt grundlæggen-
de værdi i VandCenter Syd. Det er både 
grundstenen i vores fundament og det, 
der driver os i vores daglige virke. Som 
offentligt ejet monopolvirksomhed er vi 
forpligtet til at forvalte vores økonomi an-
svarligt og tænke langsigtet. Vi har et sær-
ligt ansvar over for de mennesker, som vi 

arbejder for – nemlig vores kunder og det 
samfund, vi er en del af – og for at bidrage 
til en bæredygtig udvikling af samfundet.

Vi har gennem en årrække arbejdet 
målrettet med CSR. Vi har tilsluttet os 
FN’s Global Compact og har et ønske om 
at understøtte FN’s verdensmål. Konkret 
har vi på medarbejdersiden arbejdet med 

kompetenceudvikling, sundhed, sikker-
hed og trivsel, da vi har et stort ansvar 
over for vores ansatte. Alt det er med til 
at drive udviklingen frem i det daglige, så 
vi sikrer et godt arbejdsmiljø, en høj grad 
af innovation samt bæredygtige og effek-
tive processer, hvilket gør, at vi kan drive 
en god forretning.«

»Vi oplever ikke, at der er noget modsæt-
ningsforhold mellem at være socialt an-
svarlig og drive en profitabel virksomhed 
— tværtimod. Vi er helt overbeviste om, 
at virksomhederne er en væsentlig del 
af løsningen, når man ser på omfanget 
af verdens udfordringer, og vi forventer, 
at det inden for få år bliver en afgørende 
faktor ved valg af samarbejdspartnere. 

Vi er en virksomhed, der blandt andet ar-
bejder for at udbrede adgang til rent vand 
og ordentlige, sanitære forhold i hele ver-
den. Rent vand er en forudsætning for det 
stærke og bæredygtige lokalsamfund. 
På den måde er bæredygtighed og soci-
al bevidsthed fuldstændigt integreret i 
vores forretningsmodel. Vi tilbyder en 
løsning, som omdanner et traditionelt 

renseanlæg til et ressource-anlæg. Her-
ved betragtes spildevand ikke længere 
som affald, men som vand fyldt med res-
sourcer. Der genvindes energi, gødning 
og rent vand. Det bidrager til mål om rent 
vand, men også til ansvarligt forbrug og 
produktion og nyder stor bevågenhed i 
hele verden.«

Tekst: Ditte Mailund Foto: PR

Mette Brøndum, administrerende direktør, Lindab

Gitte K. Nielsen, administrerende direktør, Danske Tegl

Mads Leth, administrerende direktør, Vandcenter Syd

Anne Abraham, HR- og kommunikationsdirektør, Krüger
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Den grundlæggende holdning hos 
Lindab, som er leverandør til byg-
gerier, er, at ingen virksomhed er 
bedre end dens medarbejdere. 

Derfor er der sat fokus på medarbejdernes 
trivsel – både for at fastholde og udvikle ek-
sisterende medarbejdere, men også for at til-
trække nye medarbejdere, der får nys om, at 
Lindab er en god arbejdsplads. Blandt andet 
har lederne i Lindab samarbejdet om at lave 
en håndbog i god ledelse.
»Vi tror på, at god ledelse giver glade medar-
bejdere, hvilket giver glade kunder, og det er 
i sidste ende en rigtig god forretning for os,« 
siger Mette Brøndum, der er administrerende 
direktør i Lindab A/S.
God ledelse handler, ifølge hende, om at have 
det rigtige mindset, skabe den rigtige trivsel 
på arbejdspladsen og sætte aktiviteter i gang, 
så det ikke bare er tomme ord. »Håndbogen 

Lindab
Lindab er en international koncern etab-
leret i 32 lande med ca. 5.100 ansatte. I 
Danmark er der ca. 500 medarbejdere.

Lindabs produkter:
Kanalsystemer med tilbehør og løsnin-
ger til ventilation samt opvarmning og 
køling til styring af indeklima. 
Tagrender, tag- og facadeløsninger, ga-
rage- og industriporte samt stålprofiler.

Lindabs vision:
Lindab arbejder hver dag på at skabe et 
sundt indeklima og forenkle opførelsen 
af bæredygtige bygninger. Ud fra filoso-
fien ’Good Thinking’ stræber virksom-
heden efter at designe brugervenlige, 
innovative produkter og løsninger og 
sikre en effektiv logistik og tilgænge-
lighed. Målet er hele tiden at optimere 
virksomheden for at reducere aftrykket 
på miljø og klima. Lindab arbejder kon-
tinuerligt på at være en innovativ, tryg 
og god arbejdsplads. Målet er at være 
blandt branchens bedste arbejdspladser.
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vi har lavet, der hedder ‘God ledelse i Lindab 
Danmark’ ,handler om, hvordan man kom-
munikerer, hvordan man bliver en rollemo-
del, og hvordan man skaber troværdighed 
omkring sit lederskab og retningen man har 
udstukket,« siger hun.
Det bliver man som leder målt på en gang om 
året, og virksomheden følger løbende op på 
medarbejdernes trivsel. Tiltagene har også vist 
sig at have den ønskede positive effekt.

»Vi har en rigtig høj medarbejdertrivsel, og 
vi har dygtige ledere, der skaber gode resulta-
ter. Det giver frihed til at investere og udvikle. 
Når vi søger nye medarbejdere, får vi flere og 
flere ansøgere fra store danske virksomheder, 
der har hørt, at vi er en god arbejdsplads,« si-
ger hun.

En arbejdsplads, 
der gør en forskel
Et stort indsatsområde i forhold til medarbej-
dernes sundhed er at forebygge stress, hvorfor 
sikkerhed og arbejdsmiljø er essentielle punk-
ter, der bliver taget op på alle møder.

»Vi arbejder rigtig meget med, hvad vi kan 
gøre for at undgå stress, der er en af de største 
risikofaktorer i forhold til sundhed. Vi måler 
også på sygefravær og har en sundhedsforsik-
ring, vi kan gøre brug af, hvis der er behov for 

det,« siger Mette Brøndum. Sidste år var 362 
ud af 515 medarbejdere afsted på kurser, som 
de selv valgte sig ind på ud fra, hvad de gerne 
ville blive bedre til.

»Kurserne koster penge og ressourcer, men 
på den måde har alle mulighed for at udvikle 
sig. Nogle vil måske blive bedre til at skrive 
dansk, andre vil måske gerne blive eksperter i 
indeklimateknik. Det er på forskellige niveau-
er, og der er muligheder for alle. Det synes vi, 
er en fin investering,« siger hun.
Virksomhedens strategi stemmer overens med 
FN’s verdensmål om sundhed og trivsel. For 
bare et par år siden, var det ikke noget, der 
blev tænkt meget over, men det er det blevet.

»Vi er begyndt at italesætte FN’s ver-
densmål, fordi det giver god mening. Under-
søgelser viser, at unge gerne vil være på en 
arbejdsplads, der gør en forskel, og der kan 
verdensmålene være en faktor,« siger hun og 
fortsætter:

»Vi vil gerne have bæredygtige produkter, 
der kan genanvendes. Vi vil gerne arbejde med 
godt indeklima og grønne byggeløsninger. Vi 
vil også gerne være en virksomhed, der har 
glade medarbejdere, som bliver behandlet 
godt og får lov at udvikle sig. Vi vil gerne være 
en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte 
af,« siger Mette Brøndum. ■

Medarbejdertrivsel er drivkraften
Hos Lindab tror man på, 
at en afgørende drivkraft i 
virksomheden er høj trivsel, 
lavt sygefravær, udvikling og 
talentprogrammer.

Mette Brøndum, adm. direktør Lindab A/SLindab vil gerne have glade medarbejdere, som bliver behandlet godt og får lov at udvikle sig. Fotos: Lindab. 
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Bringer know-how ud og hjem: 
Det handler om hele tiden at blive bedre
VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin  
viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode.

Når man har viden, så har man også 
et socialt ansvar. 

Det er devisen hos fynske 
VandCenter Syd, der leverer rent 

drikkevand og håndterer spilde- og regnvand. 
Virksomheden er et aktieselskab med kom-
munale ejere og ligger i Odense. Samtidig med 
at være en driftsvirksomhed i lokalområdet, 
har VandCenter Syd også opgaver i både Dan-
mark og udlandet, hvor deres praktiske know-
how sælges til andre vandselskaber. 

Tradition for ansvarlighed
VandCenter Syd besluttede tilbage i 2016 at 
understøtte FN’s verdensmål for at bidrage til 
den globale dagsorden. En beslutning, der lå i 
naturlig forlængelse af en lang tradition for at 
tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. 
En række af deres indsatser har derfor længe 
understøttet en del af de mål, FN har sat. 

»Ansvarlighed over for omverdenen er en 
integreret del af vores kultur. Som offentligt 
ejet virksomhed skal vi ikke tjene penge men 
skabe en værdi for samfundet,« siger direktør i 
VandCenter Syd, Mads Leth. Han peger på en 
række områder, hvor vandselskaber kan spille 
en vigtig rolle. Det drejer sig om f.eks. grøn 
energi, grundvandsbeskyttelse, kvaliteten af 
spildevandsrensning, bæredygtige indkøb og 
sikker vandforsyning.

Træning af driftsmedarbejder i Zambia. Foto: VandCenter Syd 
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VandCenter Syd ser  FN’s verdensmål som 
et par briller, der giver virksomheden mulig-
hed for at få øje på noget nyt.

»Det handler om at finde ud af, hvor der er 
et gab. Hvor vi kan tage ansvar. Hvor vi kan 
sætte nye aktiviteter i gang og ændre noget af 
det, vi gør i forvejen for at blive bedre. I øje-
blikket arbejder vi hårdt på at finde ud af, hvor 
vi ellers skal sætte ind for at støtte op om ver-
densmålene,« siger Mads Leth. 

Gøre godt og gøre forretning
Selvom der er masser af steder at sætte ind, så 
er VandCenter Syd ikke en filantropisk virk-
somhed. 

»Vi er en monopolvirksomhed, og det gi-
ver os en ekstra forpligtelse til at forvalte vores 
økonomi fornuftigt,« siger Mads Leth.
Hos vandselskabet i Odense har man dog fun-
det en model, hvor man både kan gøre godt 
- og gøre forretning. 

Gennem mange års satsning på udvikling 
og innovation er virksomheden i dag et sted, 
hvor man er langt fremme på metoder, der 
er interesse for i udlandet. Det giver konsu-
lent- og undervisningsopgaver, som sikrer, at 
en bred pulje af kompetencer kan fastholdes i 
selskabet, selvom hele sektoren i disse år gen-
nemgår en omfattende effektivisering. 

»På den måde får de fynske kunder i sid-

ste ende en bedre service og de input, medar-
bejderne får internationalt, hjælper også med 
at effektivisere vores kerneforretning,« siger 
Mads Leth.

Planter, skove 
og rejser til Zambia
Et af de projekter, som er lykkes med at ram-
me flere bundlinjer, var en undervisningsop-
gave i 2017-2018 under et større projekt hos 
Kafubu Water i det nordlige Zambia.

I projektet er flere vandværker, pumpesta-
tioner, ledningsnet og renseanlæg blevet re-
noveret, ombygget og automatiseret. Vand-
Center Syd var underleverandør og sendte 
undervisere til Zambia, der gav praktisk og 
teoretisk undervisning i brugen af de nye sy-
stemer og det nye udstyr.

»Vi er gode til mange ting her i Odense, 
men for at skabe en effekt skal vi udbrede det. 
Rent vand og renset spildevand er fundamen-
tet for byer i hele verden, og det vil vi rigtig 
gerne være med til at sikre i det omfang, vi 
kan,« siger Mads Leth.

At tænke ud over hverdagens arbejde på 
matriklen i Odense gælder også for en anden 
af VandCenter Syds indsatser. Virksomheden 
har været med til at rejse den 360 hektar sto-
re skov Elmelund i Odense, hvor flere af dens 
vandboringer ligger placeret.

»Skoven betyder, at vi beskytter grundvan-
det for fremtidige generationer. Som investe-
ring betragtet er der meget længe, til vi ser et 
afkast. Men da vi som virksomhed tjener sam-
fundets interesser, er vi ikke i tvivl om, at det er 
det rigtige at gøre,« siger Mads Leth.  ■
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Rent vand er en vigtig 
del af en bæredygtig fremtid
Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig 
faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation kommer til at spille en vigtig rolle.

FN’s verdensmål er for alvor blevet 
en del af den offentlige debat, og 
rent vand og sanitet er med som 
selvstændigt mål. Adgangen til 

rent vand spiller desuden en væsentlig rolle 
for, at flere af de andre mål kan nås – for 
eksempel at styrke folkesundheden, afskaf-
fe fattigdom og stoppe sult. Anne Abraham 
er HR- og kommunikationsdirektør i mil-
jøvirksomheden Krüger, der bla. udvikler 
grønne teknologier og løsninger til vand-
behandling. Virksomheden deltager i pro-
jektet ’Fra Filantropi til Forretning’ for at 
sætte ekstra fokus på, at vi alle skal tænke i 
en større sammenhæng og bidrage til opfyl-
delsen af FN’s verdensmål.

» For Krüger er bæredygtighed en forank-
ret del af forretningsgrundlaget. Vi tror på, at 
bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med til-
tag, der gør jorden til et bedre sted at leve,« 
siger Anne Abraham.
Markeder over hele verden efterspørger nye 
holdbare løsninger på de forskellige van-
drelaterede udfordringer, der findes lokalt. 
Krüger arbejder med vandprojekter i hele 
verden, og forventningen er, at de internati-

Adgang til rent vand spiller en væsentlig rolle for at styrke folkesundheden, afskaffe fattigdom og stoppe sult. Foto: Krüger 
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onale aktiviteter vil være stigende i de kom-
mende år. 

»Det kan understøttes ved, at vi i Danmark 
fokuserer på at udvikle og demonstrere nye 
teknologier, som bidrager til en bæredygtig 
udvikling. Mange internationale kunder vil 
kun tale med dem, der er længst fremme, så 
vi skal være forrest i Danmark. Det kommer vi 
kun ved at satse på udvikling og innovation,« 
Anne Abraham.

Udfordringer findes 
også i Danmark 
Selvom Danmark er et foregangsland inden 
for rent vand, er der stadig  udfordringer. En 
af dem er mikroplast i regnvand, der stam-
mer fra afslidning af bildæk, og en anden er 
medicinrester i spildevand. 96 procent af 
medicinforbruget vurderer man stammer 
fra private hjem, så det er også primært her-
fra, medicinresterne kommer. Igennem den 
seneste tid har vi også haft udfordringer 
med, at man finder rester af sprøjtemidler i 
grundvandet. 

»Det er udfordringer, vi kan være med til 
at løse, og det har eksportpotentiale, da der er 

behov for håndtering af tilsvarende problemer 
internationalt,« siger Anne Abraham.  

Fremover vil verdensmålene være vigtige 
pejlemærker for Krüger. Det gælder, når der 
i tætte partnerskaber udvikles nye løsninger, 
som kan komme i spil i forhold til de udfor-
dringer, vi har i Danmark eller i udlandet 
– men også når der investeres i nye forret-
ningsområder som eksempelvis landbaseret 
fiskeopdræt, hvor belastningen af det omgi-
vende miljø reduceres til et minimum. Eller 
når der testes nye metoder til at oprense gamle 
forureninger, som eksempelvis kviksølv- og 
pesticidforureningen ved Høfde 42.

Virksomhedens medarbejdere opfordres 
også til at bidrage og deltage i forankrin-
gen af arbejdet med FN’s verdensmål ud 
fra mottoet: »Vi skal alle spørge os selv om, 
hvad vi kan gøre MINDRE og MERE af.«  
Ifølge Anne Abraham har en række grønne 
ambassadører meldt sig på banen, og flere 
initiativer er ved at blive indarbejdet i daglig-
dagen.

»Vi oplever et stort engagement og medar-
bejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er – når 
arbejdet bidrager til noget større,« siger hun. ■

Udvalgte projekter:
BÆREDYGTIGT FISKEOPDRÆT PÅ LAND
I Danmark, Schweiz og Norge har Krü-
ger leveret komplette anlæg, der sørger 
for, at vandet renses og vækstbetingel-
serne for fiskene er optimale. Der op-
drættes eks. kingfish og laks på land, og 
interessen herfor er stor internationalt.

FREMTIDSSIKREDE VANDVÆRKER 
I GRØNLAND
Krüger leverer robuste vandværker til 
Grønlandske bygder. Værkerne er spe-
cialdesignet til at klare variationer på 
eks. mængden af organisk materiale. 
Hermed sikres de lokale en god og stabil 
forsyning af sikkert og rent drikkevand.

FOLKESUNDHEDEN STYRKES I ZAMBIA
Mindre vandspild og færre oversvøm-
melser til gavn for folkesundheden. 
Det er perspektiverne, når Krüger re-
noverer vandværker og renseanlæg i 
Zambia med støtte fra DANIDA. Pro-
jektet gennemføres med lokale part-
nere og gavner derfor også den lokale  
beskæftigelse.

DIGITALE LØSNINGER SIKRER 
OPTIMAL RESSOURCEUDNYTTELSE
Intelligente styringsløsninger minimerer 
oversvømmelser ved kraftige regnskyl 
og mindsker anvendelsen af energi og 
kemikalier i vandbehandlingen. Flere 
steder går man skridtet videre og opti-
merer elforbruget, så det spiller sammen 
med anvendelse af andre grønne energi-
former.



22 ANNONCETILLÆG SØNDAG DEN 14. OKTOBER 2018.

Der mangler politisk fokus på vores 
byer og bygninger. Det mener Git-
te Krusholm Nielsen, der er admi-
nistrerende direktør i Danske Tegl.

Et af FN’s Verdensmål er bæredygtige byer 
og lokalsamfund, og i Danmark skal vi, ifølge 
hende, være foregangsland på området og 
bruge verdensmålet som en løftestang til kval-
iteten af byggeriet. 

»Vi skal sikre, at vores bygninger er gode og 

Godt byggeri skal på dagsordenen
Bæredygtige byer og lo-
kalsamfund er et af FN’s 
Verdensmål, og det burde 
inspirere os til at tage vo-
res bygninger alvorligt og 
sætte godt byggeri på den 
politiske dagsorden.

Administrerende direktør i Danske Tegl, Gitte Krusholm Nielsen, ser gerne, at der fra politisk side kommer større fokus på, at vores byer og bygninger er bæredygtige. Foto: PR
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sunde. Vi skal tage højde for klimaet og sørge 
for, at bygninger kan tåle at stå ude. Det gør vi 
ved at bygge på den rigtige måde,« siger hun.
I Danmark er vi blevet rigtig gode til at lede 
vand bort fra gaderne, på grund af de klima-
forandringer, vi står overfor. Gitte Krusholm 
Nielsen savner dog, at der også kommer fokus 
på alle de eksisterende bygninger, der er ek-
sponeret for dårligt vejr.

»Det er oplagt, at vi begynder at se mere 
holistisk på vore bygninger – både eksisteren-
de og nye,« siger hun. 

Modningsproces i gang
I dag er der ingen styrelser eller ministerier, 
der har godt byggeri som primært ansvarsom-
råde. Det er på trods af, at 60 procent af vo-
res formuer i Danmark er bundet i bygninger, 
og at vi bruger langt størstedelen af vores liv i 
bygninger.

»Vi har både en boligminister og en klima-
minister, men ingen har godt byggeri som an-
svarsområde, og ingen partier har en egentlig 
byggepolitik,« siger Gitte Krusholm Nielsen.

Det er dog et skridt i den rigtige retning, at 
Regeringen har lavet et udspil omkring cirku-
lær økonomi, fordi man har fået øjnene op for, 
at 40 procent af vores affald og 30 procent af 
energiforbruget kommer fra byggeriet. 

»Der er en modningsproces i gang lige nu, 
hvor vi bliver mere opmærksomme på de her 
temaer, og der er FN’s Verdensmål en god løf-
testang,« siger hun.

Undgå fortidens fejl
I Danmark er vi, ifølge Gitte Krusholm Niel-
sen, udfordret af dårligt byggeri. Et eksempel 
er den seneste tids offentlige debat om beboe-
re i ghettoer, der ikke trives. 

»En af årsagerne til, at beboerne ikke trives, 
er, at de hverken bor sundt, smukt eller hold-
bart. De bor i omgivelser, som ikke er æstetisk 
bæredygtige – det animerer ikke til trivsel. Det 
er både fordi, facaderne måske er kedelige og 
slidte, men det er også fordi, man har lavet 
dårlig indretning og skabt nogle triste og ke-
delige kvarterer,« siger hun og uddyber:

» Det skaber problemer for mennesker, og 

det er nu gået op for os, at det også skaber pro-
blemer for samfundet.«
Derfor er det, ifølge hende, vigtigt, at vi har 
en holdning til byggeriet, så vi ikke gentager 
fortidens fejl og skaber flere af de samme pro-
blemer, som vi står med i dag.

»Bygninger af ringe kvalitet med dårligt 
indeklima, og måske endda skimmel, skaber 
dårlig trivsel. Et eksempel på dårligt gennem-
tænkt byggeri kan være en bygning, der f.eks. 
vender forkert i forhold til lys og sol og med 
store glaspartier har brug for aircondition og 
dermed har et alt for stort energiforbrug. Der-
for bør man interessere sig for byggeriet poli-
tisk,« siger Gitte Krusholm Nielsen. 

»Byggeri har en kolossal effekt på vores 
sundhed og trivsel, såvel som på klimaet. Der-
for er det helt oplagt at koble bygge- og kli-
mapolitik sammen. De enorme mængder res-
sourcer, der bruges i byggeriet, skal forvaltes 
bedst muligt for både befolkningen og kloden. 
Første skridt er at skabe interesse for emnet i 
partierne. En isoleret bolig- eller kli mapolitik 
er ikke nok,« siger hun. ■
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Den danske energiklynge gør 
Danmark til foregangsland for 
bæredygtig energi
Selvom Danmark er et 
lille land, er vi forrest i feltet 
inden for bæredygtig  
energi, som også er et 
af FN’s 17 verdensmål.

I Danmark har vi stærke energiaktører i 
hele kæden af virksomheder, forsynings-
selskaber, universiteter og branchefor-
eninger. Med denne stærke klynge af 

energiaktører har Danmark en unik styrkepo-
sition.
FN’s 17 verdensmål er højaktuelle inden for 
energibranchen, hvor der naturligt arbejdes 
med målet om bæredygtig energi i en effektiv 
og sikker energiforsyning med en stor andel af 
vedvarende energi.

»I Danmark har vi en fleksibel, moderne 
og pålidelig energiforsyning med en meget høj 
forsyningssikkerhed. Det skyldes blandt an-
det, at vi har et meget stærkt energinet, både 

Danmark har en unik styrkeposition takket være energivirksomhedernes gode ry i udlandet. Det skal vi udnytte og indgå i flere internationale partnerskaber, siger Preben Birr-Pedersen. Foto: Peter Halskov
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inden for el, gas og varme og i stigende grad 
fordi vi er gode til at arbejde på tværs af forsy-
ningsarterne og koble med nabosektorer som 
vand og transport,« siger Cluster Manager, 
Preben Birr-Pedersen.

Små virksomheder skal være med
For de små og mellemstore virksomheder kan 
det have stor værdi at tænke verdensmålene 
ind i virksomhedens hverdag og strategi. Ver-
densmålenes globale fokus er med til at danne 
en efterspørgsel efter blandt andet bæredyg-
tig energi (#7), en stærk klimaindsats (#13) og 
partnerskaber (#17) på tværs af værdikæden, 
og her kan den danske styrkeposition stille de 
små og mellemstore virksomheder i en stærk 
position.

»Danmark har nogle af de bedste virksom-
heder inden for energiløsninger, og vi har et 
godt ry i udlandet. Fordi vi har et godt ry, er 
der mange udenlandske aktører, der gerne vil 
samarbejde med os, og det ligger der et stort 
eksportpotentiale i. Hvis man som underle-
verandør kan indgå partnerskaber og blive en 
del af en systemløsning, så er det en mulighed 
for at komme ud på det internationale mar-

ked,« siger Preben Birr-Pedersen.
Derfor har det, ifølge Preben Birr-Pedersen, 
stor værdi at agere som en del af den danske 
energiklynge, hvor der er mange potentielle 
samarbejdspartnere med komplementerende 
teknologier, der kan være grundlag for nye 
partnerskaber.

Stærkere partnerskaber
I Danmark har vi stærke forskningsmiljøer 
på universiteterne og på GTS-institutterne, 
som vi, ifølge Preben Birr-Pedersen, kan blive 
endnu bedre til at udnytte til at skabe vækst 
i virksomhederne. Vi er desuden gode til at 
hente EU-forskningsmidler hjem til Danmark, 
eksempelvis fra Horizon 2020, men Preben 
Birr-Pedersen mener, at vi skal blive bedre til 
at få projekterne ud i virksomhederne, så de 
ikke kun optræder i forskningsmiljøerne.

»Vi skal have de små og mellemstore 
virksomheder mere involveret i projekter-
ne, og forny hvordan vi tænker samarbejde. 
Den høje grad af tillid, vi har i Danmark, er 
en styrke, som vi skal bruge til at lave stærke 
eksportpartnerskaber og lære at indgå i sam-
arbejde med udenlandske partnere. Små og 

mellemstore virksomheder kan øve sig på 
denne type partnerskaber ved at deltage i in-
novationsprojekter inden for Horizon,« siger 
han. ’Horizon 2020’ udløber snart, men ram-
meprogrammet, der erstatter det, ’Horizon 
Europe’, ser, ifølge Preben Birr-Pedersen, ud 
til at blive endnu større og have endnu mere 
fokus på danske styrkepositioner.

Internationalt engagement
FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling 
handler netop om engagement i verden, hvor 
der skal arbejdes for at løse regionale og natio-
nale udfordringer med globale konsekvenser. 

»De danske styrkepositioner læner sig op 
ad verdensmålene, og vi vil gerne engagere os 
i at sprede vores kompetencer udenfor Dan-
mark. Vi har nogle af de bedste forskere inden 
for energiområdet, og vi vil gerne udbrede den 
viden, vi har i Danmark. Det samme gælder 
for vores virksomheder, som i stigende grad er 
åbne for at indgå i internationale partnerska-
ber. Verdensmålene er ikke kun for de store 
organisationer, men skal fungere i øjenhøjde, 
så vi alle indgår aktivt i den bæredygtige ud-
vikling,« siger Preben Birr-Pedersen. ■
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MP Pension er en medlemsejet pensionskasse. 
Derfor får medlemmerne pension og forsikringer 

til kostpris.

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og med-
lemmer kan få direkte indflydelse ved at deltage på 

den årlige generalforsamling. 

Medlemsdemokrati
De fleste af vores medlemmer er ansat på 
offentlige overenskomster, men når du er 
magister, gymnasielærer eller psykolog, 

kan du altid få pension hos os.

Pension til selvstændige

Vi har oprettet en klimapulje på ca. 5 mia. kr. 

P.t. har vi grønne og klimavenlige investeringer 
for 3,5 mia. – og der er flere på vej.

5 mia. til klimaet
Vi tilbyder i samarbejde med Falck Healthcare en 

attraktiv sundhedsordning til medlemspris. 

Alle medlemmer – uanset alder – kan få 
ordningen for  795 kr. pr. år.  

Sundhedsordning

Medlemmerne i MP Pension
har meget at glæde sig over

9,6 %
Fra 2009 til 2017 har MP Pension fået et afkast på 

9,6 % i gennemsnit pr. år. 

Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen. 

Max 2°
Vores investeringspolitik understøtter Paris-aftalens 

målsætning om max 2° global opvarmning. 

Derfor har vi også valgt at sælge vores aktier i olie, 
kul og tjæresand.

KR

mppension.dk
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