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Leverandører

Ahlsells  
egen drift

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Selv om gode arbeidsforhold er en selvfølge i Norden, må vi være årvåkne og stille krav til dette gjennom 
hele verdikjeden. Utvinning av råmaterialer og produksjonen utføres ofte i land som stiller færre krav til 
arbeidsforholdene. Det er imidlertid også risikoer i Norden. Ofte, men ikke utelukkende, er denne risikoen 
knyttet til utenlandske underleverandører og kontraktsarbeidere uten den samme arbeidssikkerheten.

Ansvarlig forbruk og produksjon 
Ansvarlig utvinning og resirkulering er store utfordringer i vår industri. Vi må øke fokuset 
på sirkulære prosesser og belønne sirkulære valg. Dette forutsetter en gradvis utfasing av 
farlige stoffer og stoffer som ikke kan resirkuleres. 

Stoppe klimaendringene
Å stoppe klimaendringene er avgjørende for fremtiden til hele planeten. For å kunne drive 
virksomhet i fremtiden vil kreves at dette gjøres med et minimalt klimaavtrykk. Ahlsell skal 
halvere sine CO2-utslipp fra 2016 til 2030 og bli fossilfri innen 2045.

Industri, innovasjon og infrastruktur
Industri og infrastruktur er to av Ahlsells viktigste kundesegmenter. Våre logistikkløsninger 
og vårt fokus på lokal tilstedeværelse lar oss gjennomføre prosjekter i både rurale og 
urbane strøk. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst  
En trygg og sikker arbeidsplass er en menneskerettighet. Vi jobber kontinuerlig med å  
forbedre helsen og sikkerheten til våre ansatte. Ahlsell har gjort en innsats i løpet av året  
for å hjelpe våre kunder med å gjøre sine arbeidsplasser enda tryggere.  

Ren energi til alle  
Morgendagens energibehov krever at vi effektiviserer energibruken og gjennomfører 
betydelige utvidelse av det eksisterende energinettet. Ahlsell leverer kabler, solceller og 
ladeposter i hele Norden. I tillegg er vi eksperter på alt fra belysning til nettverksmaskinvare. 

Rent vann og gode sanitærforhold  
I Norden er rent vann og sanitet en del av vår virksomhet. Vi muliggjør nye vann- og 
sanitærløsninger i hele Norden. Vi forsyner hus og leilighetsbygninger, kloakksystemer og 
renseanlegg for avløpsvann. Vi er også en stor leverandør av hygiene- og sanitetsprodukter. 

Brukere/kunderBærekraftige byer og lokalsamfunn 
Dette er hovedmålet vårt. Vår jobb er å muliggjøre og forenkle byggingen av morgen-
dagens samfunn, som vi er godt klar over at må være bærekraftig. Målet er å bidra med så 
mye som mulig, med så liten negativ innvirkning som mulig.  

Likestilling mellom kjønnene
Ahlsell opererer i en bransje som tradisjonelt har vært – og fortsatt er – veldig mannsdominert. 
Det er en utfordring. Vi arbeider derfor aktivt med å fremme økt likestilling – både i bransjen  
som helhet og i vår egen organisasjon.

Ahlsell sine 
utfordringer:

Ahlsell og FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål har blitt signert av 193 land og peker ut fremtiden vi ønsker å bygge. 
Derfor er det viktig at hele næringslivet – både offentlig og privat – går igjennom sine 
aktiviteter med utgangspunkt i disse målene. Ahlsell har identifisert de målene vår 
virksomhet bidrar til å oppnå, så vel som målene som byr på utfordringer.

Minimere negativ påvirkning


