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ENERGIBEVIDST MATERIALEUDLEJNING
SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG, BÆREDYGTIG OG
MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS
For NetHire betyder det, at vi vil sikre, at vores materialestyrings-løsning medvirker til
reduktion af energiforbrug på byggepladser igennem optimeret adgang til energieffektivt
materiel.
Ud af FNs 5 delmål for SDG 7, er de følgende valgt som de mest relevante for NetHire*:

7.3

CO2

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

REDUKTION AF TRANSPORT
ENERGIFORBRUG

ENERGIEFFEKTIVE KØRETØJER
MOTIVATION | At medvirke til anvendelse
af energieffektive køretøjer, der belaster
miljøpåvirkningen mindst muligt.

MOTIVATION | At reducere transportenergiforbruget i forbindelse med udførelse
af opgaver i byggeriet og på byggepladser
– med særligt fokus på transport af grej til og
fra byggepladser.

HANDLING | Det er vores vision og ønske,
at kørsel så vidt muligt sker med elektriske
energieffektive køretøjer for reduktion af
fossile brændsler.

HANDLING | NetHires materialeplatform og
miljøpolitik holder styr på en effektiv transport
af værktøj. Med NetHires udbringning af
materiel, kommer det nødvendige grej
direkte til byggepladsen og bliver afhentet
efterfølgende. Processerne for transport af
materiel og værktøj er dermed optimeret,
og brændstofforbrug og -omkostninger
reduceret for kunderne.

ENERGIOPTIMEREDE BYGNINGER
MOTIVATION | At sikre lavest muligt
energiforbrug til drift af egne bygninger og
processer i værksteder.
HANDLING | NetHire har fået foretaget
energitjek af bygninger og procesanlæg, og
der er identificeret mulige energibesparelser
på varme og el på 11,5 MWh/årligt svarende
til ca. 10% af årsenergiforbruget.

ENERGIEFFEKTIVT EL-VÆRKTØJ
MOTIVATION | At reducere energi- og
ressourceforbrug gennem anvendelse af
de mest energieffektive produkter, under
hensyntagen til økonomiske og tekniske
holdbare løsninger.
HANDLING | Ved indkøb og udlejning
af nyt materiel sætter NetHire fokus på
energieffektivitet og udnyttelsesgraden ved
energiforbrugende værktøj og maskiner.
Indkøbere deltager aktivt i udformningen og
implementeringen af energikrav formuleret i
miljøpolitikken.

* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
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ØKONOMISK VÆKST OG ANSVARLIGE JOBS
IGENNEM DELEØKONOMI

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE
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RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

ØKONOMISK VÆKST OG ANSVARLIGE JOBS IGENNEM DELEØKONOMI
FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK
VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT
ARBEJDE TIL ALLE
NetHire vil støtte bæredygtig indtjening og sætte skub i produktivitet og ansvarlighed i
byggebranchen ved at være frontfigur indenfor cirkulær økonomi og deleøkonomi.
Ud af FNs 12 delmål for SDG 8, er de følgende valgt som de mest relevante for NetHire*:

8.4

Gradvist indtil 2030 forbedre den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge
at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse*

PLATFORM FOR DELEØKONOMI

HANDLING | NetHires materialestyrings
model giver et overblik over tilstanden af
vores værktøj og maskiner. Vi opnår, at
værktøj altid er vedligeholdt, færre enheder
bliver kasseret og arbejdsskader reduceres.

MOTIVATION | At reducere omkostninger
i byggeriet og øge produktiviteten ved at
sætte fokus på logistik, spild og uudnyttet
potentiale både i værktøj og i materialer.
HANDLING | Udbyder en materialeplatform
for deleøkonomi, hvor vi tilbyder online
udlejning og distribution af værktøj og
materiel til professionelle.

ØKONOMI MED POSITIV
MILJØPÅVIRKNING
MOTIVATION | At sikre, at økonomiske
optimeringer ikke har negativ miljøpåvirkning.
At sikre minimering af ressourceforbrug
og have fokus på høj benyttelsesgrad og
gensalg / genanvendelse af værktøj og
maskiner.

REDUKTION AF SVIND
MOTIVATION | At nedbringe omfanget
af svind af håndværktøj og maskiner på
byggepladser og dermed behovet for reinvesteringer.

HANDLING | NetHire har gennem sin
miljøorganisation udarbejdet procedurer for,
hvad der kan genbruges eller genanvendes
og miljøbelastninger søges afdækket.

HANDLING | NetHires materialestyrings
model giver overblik over mængden af
værktøj, og hvor det befinder sig. Dyrt
værktøj opbevares og ”overnatter” i langt
mindre grad i håndværkernes biler, og
omfanget af svind som følge af tyveri falder
drastisk.

EFFEKTIVITET SKABER
ARBEJDSKRAFT
MOTIVATION | At medvirke til at
fastholde indtjeningen pr. medarbejder
hos entreprenørerne og at håndværkere
bruger tiden, der hvor de gør en forskel.
At give håndværkeren mulighed for selv at
planlægge sin hverdag.

HØJ KVALITET OG SIKKERHED
MOTIVATION | At sikre at kvaliteten af vores
produkter altid er i top, så håndværkere har
de bedste betingelser for deres arbejde og
risiko for arbejdsskader minimeres.

HANDLING | NetHires løsninger hjælper
entreprenørerne til at få mest værdi ud af
virksomhedens arbejdskraft: de udfører
håndværk i højere grad end at være chauffør
og hente og bringe værktøj.



* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
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SAMARBEJDER STYRKER SOCIAL
ANSVARLIGHED OG CIRKULÆR
ØKONOMI

CIRKULÆR ØKONOMI, UDVIKLING
OG NETVÆRK
MOTIVATION | At påvirke, dele viden og
udvikle løsninger, der igennem cirkulær
økonomi og deleøkonomi fremmer en
optimeret brug af ressourcer i samfundet og
særligt i byggeriet.

MOTIVATION | At udbrede cirkulær
økonomi, gennem udbud af platform
for deleøkonomi, for at skabe en mere
ressource- og social ansvarsbevidst
branche. Derudover samarbejde med
værktøjsindustrien, for at blive deres indgang
til en platform for deleøkonomi.

HANDLING | NetHire er medlem
af Foreningen for Platformsøkonomi
(FDP) og deltager i samarbejder med
Aalborg Universitet (AAU) om udvikling
af virksomhedens modeller for cirkulær
økonomi.

HANDLING | NetHire samarbejder med
andre deleordninger samt firmaer, der
har en social profil hvor socialt ansvar
også spiller en rolle. NetHires samarbejde
med virksomheden Mover, der med sine
on-demand chauffører og vognmænd
leverer produkterne til kunderne, styrker
promovering af deleøkonomi-platforme.

8.6

RESSOURCEBEVIDSTE
MEDARBEJDERE

Inden 2020 skal andelen af unge, der
ikke er i beskæftigelse eller under
uddannelse væsentligt reduceres.

NETHIRE ER EN ANSVARLIG
PLATFORM

MOTIVATION | At inkludere medarbejdere
i udvikling af miljøpolitikker og målsætninger,
for at medvirke til en styrket miljø- og
ressourcebevidsthed hos alle i virksomheden.

MOTIVATION | NetHire bakker op om den
danske model, hvor både arbejdstager og
arbejdsgiver står sammen om at skabe et
levedygtigt arbejdsmarked for alle parter.

HANDLING | Brugerdreven miljøledelse,
hvor alle i organisationen handler i forhold til
miljøpolitikken og DRA-certificering.

HANDLING | Ansætter unge, der har stået
uden for arbejdsmarkedet, og bidrager
til at give unge en mulighed for at gøre
en forskel. NetHire er af Foreningen for
Platformsøkonomi (FRP) udnævnt som
Ansvarlig Platform.

* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
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BÆREDYGTIG OG INNOVATIV INFRASTUKTUR
FOR MATERIALESTYRING
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BÆREDYGTIG OG INNOVATIV INFRASTUKTUR FOR MATERIALESTYRING
BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG
INDUSTRIALISERING OG UNDERSTØTTE INNOVATION
Hos NetHire betyder det, at vi tilbyder en innovativ og robust materialestyringsinfrastruktur baseret på sidste nye teknologier, til fremmelse af bæredygtige processer
i byggeriet.
Ud af FNs 8 delmål for SDG 9, er de følgende valgt som de mest relevante for NetHire*:

9.4

Inden 2030, skal infrastrukturen opgraderes for at gøre den bæredygtig og med mere effektiv udnyttelse
af ressourcer, og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer*.

ELEKTRONISK DELEPLATFORM

NETHIRES DELESKY

MOTIVATION | At minimere spild og
miljøpåvirkning, ved at udstyr og materialer
benyttes, når der er behov, samt gør
liggetiden for værktøj kortere, så der er en
højere benyttelsesgrad i værktøjets levetid.

MOTIVATION | At understøtte maksimal
udbredelse af adgang til og udnyttelse af
værktøj og materiel til byggeriet.
HANDLING | NetHire tilbyder Danmarks
største materiale delesky for professionelle
for egne produkter, men også for andre
udlejere, der tilbyder deres værktøj og
maskiner igennem værktøjsskyen. Deleskyen
har over 50.000 slutbrugere og 150
udlejningsdestinationer i Danmark.

HANDLING | NetHire udbyder en
materialeplatform til hele byggeprocessen,
og herved sikres en miljø- og deleøkonomisk
indsats for brugeren af platformen.

9.C

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt*.

DELEBASERET TEKNISK
INFRASTRUKTUR
MOTIVATION | At minimere miljøpåvirkning
lokalt og globalt gennem fleksibel, hurtig og
direkte adgang til webbaserede materiale
udlejningsløsninger.
HANDLING | Med NetHires App kan
medarbejdere booke og administrere deres
værktøj overalt, uden først at skulle have
adgang til en computer eller kontakt med
kontoret. Alle har derfor fuldt indblik og
kontrol med værktøjet – både på kontor og
byggeplads.

* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
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CIRKULÆR ØKONOMI OG ANSVARLIG LEDELSE
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CIRKULÆR ØKONOMI OG ANSVARLIG LEDELSE
SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER
NetHire vil sætte skub i byggebranchens miljøindsats, ved at være frontfigur indenfor
cirkulær økonomi og deleøkonomi. Hos NetHire betragtes affald som en ressource, der
primært skal kunne genbruges direkte til samme formål, alternativt genanvendes i nye
produkter til andet formål. Hos NetHire viser ledelsen vejen med fokus på miljøpolitik og
dokumenterede handlinger.
Ud af FNs 11 delmål for SDG 12, er de følgende valgt som de mest relevante for NetHire*:

12.5

Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og
genbrug.

HÅNDTERING AF UDTJENT
MATERIEL

SALG AF BRUGT VÆRKTØJ
TIL PRIVATE

MOTIVATION | At minimere virksomhedens
belastning på omgivelserne ved at sætte
fokus på reduktion af miljøbelastende stoffer,
ved generelt at undersøge hvilke dele af
værktøjer og maskiner, der kan sendes
til genanvendelse, og hvilke der skal til
restaffald.

MOTIVATION | At optimere udnyttelse af
den tilbageværende brugsværdi i værktøj
og maskiner, med utilstrækkelig ydeevne for
professionelle kunder.
HANDLING | NetHire ønsker at videresælge
brugt, men ikke udtjent professionelt værktøj,
til private på økonomisk bæredygtige vilkår.
Værktøj og grej får derved ”nyt liv i nyt
hjem” og produktionen af værktøj til private
reduceres og miljøbelastninger mindskes.
15,4 ton materiel genanvendes årligt.

HANDLING | Sikrer at det materiel, der
sendes til bortskaffelse, bliver genanvendt på
forsvarlig vis.

12.6

Opmuntre virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i
deres rapporteringscyklus*.

ANSVARLIG OG MÅLBAR
MILJØLEDELSE

KVALITETS- OG
MILJØCERTIFICERING

MOTIVATION | At sikre ledelsesmæssig
ansvarlighed og vedvarende fokus på
at beskytte miljøet, mindske forbrug og
affaldsmængder.

MOTIVATION | At NetHire til stadighed lever
op til krav og standarder for miljøstyring- og
rapportering.
HANDLING | NetHire er DRA-certificeret
og leverer kvalitetsprodukter og -løsninger,
der tager stadigt hensyn til miljø, kvalitet og
medarbejdersikkerhed.

HANDLING | Ledelsen i NetHire går
foran og viser engagement og lederskab
med udgangspunkt i virksomhedens
Miljøledelsessystem og miljøpolitik, som
sikrer at NetHire kan stå på mål for sine
bæredygtige handlinger.

* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer

10

AKTIV KLIMAINDSATS GENNEM DELEØKONOMI
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AKTIV KLIMAINDSATS GENNEM DELEØKONOMI
HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES
KONSEKVENSER
Hos NetHire betyder det, at vores materialestyringsløsning til kunderne, og vores
håndtering af affald og drift af bygninger og anlæg, bidrager til at begrænse
byggebranchens udledning af emissioner.
Ud af FNs 5 delmål for SDG 13, er det følgende valgt som det mest relevante for SHF*:

13.1

CO2

Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

TRANSPORT OPTIMERING
MOTIVATION | At reducere den negative
miljøbelastning igennem reduceret
transportbehov hos kunder, ved at tilbyde
en løsning, hvor kunden får alle leverancer
(materialer og lejet udstyr) koordineret
igennem NetHire.

CO2

BÆREDYGTIGE BYGNINGER OG
PROCESSER
MOTIVATION | At reducere udledningen af
CO2 fra NetHires bygninger og processer i
værksteder.
HANDLING | Energitjek af bygninger viser
en mulig årlig reduktion af energiforbruget i
kontorer, værksteder og processer på 10%
– dermed kan NetHire reducere den årlige
CO2-udledning med 13,5 ton CO2.

HANDLING | NetHire bidrager til en mere
cirkulær og deleøkonomisk byggebranche,
hvor der er færre biler på vejene til
transport af grej til og fra byggepladser. Når
medarbejderne ved, hvor det rigtige værktøj
er, spares pendlertid mellem lager, grossist og
arbejdsplads. Med NetHires materialestyringsplatform kan dette undgås og herved
mindskes branchens klimaaftryk.

GENANVENDELSE AF MATERIEL
MOTIVATION | At reducere udledning af
CO2 ved maximal genanvendelse af materiel,
afledt af reduktion af ressourcer til produktion
af nyt materiel.

Afledt samfundsmæssig CO2 besparelse ved
eksempelvis en virksomhed i byggesektoren
med 300 ansatte, der benytter NetHires
materialeplatform til levering af materialer
og værktøj på byggepladser. Det vil for en
virksomhed med 300 ansatte give en årlig
CO2 besparelse på op imod 224,4 ton.

HANDLING | Genanvendelse af materiel
giver en forventet årlig CO2 besparelse på
12,7 ton.

FORUDSÆTNINGER
DTU Transport bilfakta ark 2013 angiver
for erhverv 42,5 km dagligt kørte kilometer.
I et studie fra Aarhus Universitet udgivet i
2018, oplyses det, at op i mod 66% af en
håndværkers arbejdsdag er spildtid, heraf er
at vente, tomkørsel eller hente smådele ude
i byen.
Der forudsættes at en gennemsnitlig varebil
kører ca. 12 km/l og 20% kører på benzin
og 80% på diesel.

* Delmålene fremstår i reduceret form, for at præcisere det NetHire bidrager til. Se mål og delmål i fuld længde her: www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
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