Corporate Social
Responsibility
rapport

2021
Udgivet maj

Baseret på tal/data fra 2020

Indhold
3

Bæredygtighed & ordentlighed

4

Om Frode Laursen

8

CSR i Frode Laursen

12

Etik og god forretningsskik

16

Bæredygtighed og miljø

28

Medarbejdere og samfundet

36

Nøgletal

Bæredygtighed & ordentlighed

tiver. Til trods for at rammevilkårene for transporterhvervet kan være en begrænsning for at iværksætte
projekter, der virkelig rykker i forhold til reduktion af
CO₂-udledning, har det været positivt at mærke den
opbakning til vores idéer, som har været blandt kunder og samarbejdspartnere. En opbakning, som gør,
at vi i 2021 fortsætter med nye grønne initiativer.
I 2020 satte vi også et helt klart mål i forhold til
vores CO₂-reduktion. Hvor vi indtil nu har haft et
mål om hele tiden at blive bedre, har vi nu sat tal og
procenter på helt præcis, hvor meget bedre vi agter at
blive. I 2030 vil vi således have sænket vores samlede
CO₂-udslip med 35 %. Det er et meget konkret mål,
som vi tidligere har været lidt tilbageholdende med
at sætte, fordi rammevilkår og nye teknologiske
løsninger også har stor effekt på vores muligheder
for at nå målet. Ikke desto mindre har vi nu også på
dette punkt valgt at ”læne os frem” og fastsætte et
ambitiøst mål.
For at nå både dette og andre CSR-mål nedsatte
vi i 2020 en CSR-gruppe, der på tværs af hele orga-

1) Frode Laursen dækker TA-Logistics A/S (tidligere Thorkil Andersen Holding A/S) og dattervirksomheder (eksklusive Skanol A/S og Agri-Norcold A/S).

nisationen skal sikre fremdrift og kvalitet i vores
CSR-arbejde. Vi har valgt ikke at etablere en decideret
CSR-afdeling, fordi vi tror på, at CSR skal leve i alle
afdelinger som en integreret del af koncernen og ikke
som et appendiks gemt i et hjørne af hovedkontoret.
Samtidig har vi sat turbo på medarbejderinvolveringen i disse projekter, for vi tror på, at selvom det er
os som ledelse, der sætter kursen, så er det medarbejderne, der driver indsatsen i hverdagen, og det er
medarbejdernes faglighed, der er med til at sikre, at
vi udvikler os hele tiden.
Og det er en ambition – og har altid været en
ambition – for os i Frode Laursen. Vi nægter at stå
stille og vælger hele tiden at fokusere på der, hvor vi
kan gøre det bedre - også når det gælder CSR. Både
jeg selv, den øvrige ledelse og ejerfamilien har et
stort engagement i arbejdet med såvel skabelsen af
anstændige jobs som den grønne omstilling. Vi ser
frem til at fortsætte arbejdet frem mod de nye mål.
Vitten, maj 2021 – Thomas Corneliussen, CEO
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Leder

Velkommen til Frode Laursens Corporate Social
Responsibility (CSR) rapport for 2020. Denne rapport
indeholder information om Frode Laursens1) aktiviteter vedrørende både vores sociale ansvar og vores
tiltag for at blive en mere bæredygtig virksomhed.
2020 var et specielt år. Corona-pandemien satte
sit præg på hele året, hele verden og selvfølgelig også
hele Frode Laursen.
Selvom man godt kunne frygte, at fokus på at begrænse konsekvenserne af pandemien ville mindske
fokus på CSR-tiltag, så har vi formået at fastholde og
udvikle især de bæredygtighedsprojekter, vi havde
planlagt. Ja, faktisk har vi i løbet af 2020 øget indsatsen, og vi er derfor også stolte over, at vi i efteråret
modtog brancheorganisationen ITD's årlige pris:
Danish Transport Award for vores grønne omstilling.
Vi ser det som et skulderklap og en anerkendelse
af vores – og ikke mindst vores medarbejderes – indsats på området.
I 2020 oplevede vi også en øget interesse fra vores
kunder for at samarbejde om konkrete, grønne initia-

Om
Frode Laursen
Frode Laursen er en familieejet nordisk koncern, der har eksisteret
siden 1948. Frode Laursen er i dag førende i Norden, når det gælder
logistikløsninger inden for dagligvarer, byggematerialer og recycling.
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Om Frode Laursen

Vi er sat i verden for at gøre vores kunders varer tilgængelige for forbrugerne i de
nordiske lande: på rette tid, rette sted og i rette stand. Vores hovedvægt ligger på
vores unikke 3PL-løsning: fra fabrik over vores logistikcentre til retail-lagre, butikker
og i sidste ende kundens kurv.
Vi arbejder ud fra vores hovedkvarter i Vitten, Danmark og vores logistikcentre,
terminaler og kontorer i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Polen.

www.frode-laursen.com

FABRIK

www.frode-laursen.com

LOGISTIKCENTER & CO-PACK

www.frode-laursen.com
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Vision

Mission

Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen
være industriens klare valg – som Nordens bedste
logistikpartner.

Vi vil opbygge effektive og komplette kundeløsninger, som er centreret om vores lagerhoteller.
Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og
åben præstationsorientering nå vores vision.

Om Frode Laursen

Værdier
Frode Laursen er en værdidrevet virksomhed, og vores værdier skal altid understøtte
vores mål, mission og vision. Ved at arbejde ud fra værdierne sørger vi for at sikre både
god forretningsskik, effektive arbejdsgange og ikke mindst et godt arbejdsmiljø for
vores medarbejdere.

Vi er til for kunden

Vi erkender, at vi kan forbedre os hele tiden
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Vi bruger altid en god omgangstone

Vi overholder aftaler

Vi bruger ressourcer med fornuft

Vi tager altid udgangspunkt i facts

Vi samarbejder og løfter i teams

Om Frode Laursen

Vi tager ansvar

CSR i Frode Laursen
CSR i Frode Laursen handler om at tage et ansvar og bruge sin sunde fornuft. CSR er en
integreret del af vores forretning, og vi ønsker at gøre en forskel.
Vi har baseret vores tilgang til CSR på FN's 17 verdensmål, og har defineret de hovedområder, som er mest relevante i forhold til vores aktiviteter, og dermed også områder, hvor
vi vil være i stand til at gøre den største forskel.
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Anstændige jobs til alle

Bæredygtig logistik

Vi mener, at alle, der vil arbejde, skal have muligheden for at
gøre det. Vi ønsker at tilbyde sikre og anstændige jobs til alle
vores medarbejdere. Samtidig ønsker vi at gøre en positiv
forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, ved at ansætte,
integrere og fastholde medarbejdere, inklusive dem, der på
grund af reduceret arbejdsevne eller andre årsager ellers er
i risiko for at falde ud af jobmarkedet.
Vi ønsker at gøre forretninger på en etisk og ansvarlig
måde, og det er essentielt for os, at vores ansatte og leverandører deler denne holdning.

Vi ønsker at hjælpe med at løse den globale klimaudfordring
omkring CO₂-udslip. Vi ønsker at afsøge nye muligheder,
når det gælder alternative brændstoffer til vores biler og ny
teknologi. Samtidig har vi stort fokus på medarbejderadfærd,
og vi ønsker, at både vores transportdivisioner og vores logistikcentre skal være så effektive som muligt i bestræbelserne
på at reducere vores CO₂-aftryk. Bestræbelserne inkluderer
både fokus på energiforbrug og affaldssortering.
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For at være i stand til at arbejde så effektivt
som muligt inden for disse fokusområder
har vi på de næste sider kortlagt de risici,
som vores forretningsaktiviteter indebærer >

Menneskerettigheder

Klima

Miljø

IDENTIFICEREDE RISICI

IDENTIFICEREDE RISICI

IDENTIFICEREDE RISICI

Leverandører, der ikke har den ønskede indstilling
og tilgang til menneskerettigheder, arbejdsforhold
og forretningsskik.

Transportbranchen er en af de brancher, der
udleder mest CO₂.

Vores logistikcentre producerer et stort kvantum af
især plastik- og papaffald, som har en negativ effekt
på miljøet, hvis det ikke bliver genbrugt.

Øget omsætning betyder øget forbrug af brændstof.
Stramme deadlines og krav om kort reaktionstid
kan resultere i øget forbrug af brændstof.
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Vores logistikcentre bruger et stort kvantum af
plastik til emballering, som har en negativ effekt på
miljøet og derfor skal reduceres til et minimum.

CSR i Frode Laursen

Etablering og drift af logistikcentre udleder CO₂.

Rengøring af vores vognpark bruger mange liter
vand. Selvom vand ikke er en knap ressource i
Nordeuropa, så giver det god mening at reducere
forbruget af vand i forhold til at reducere den
mængde af energi, der bruges på at gøre drikkevand tilgængelig for forbrugerne.

IGANGVÆRENDE INDSATS

IGANGVÆRENDE INDSATS

IGANGVÆRENDE INDSATS

Alle leverandører skal underskrive vores
Code of Conduct, som vi senest har opdateret
i december 2019.

Brug af alternative, bæredygtige brændstoffer som
f.eks. gas, RME og HVO.

Stort fokus på genanvendelse af affald fra vores
logistikcentre og terminaler.

Fokus på kørestil og brændstofforbrug.

Fokus på at minimere forbrug af plastik
til emballering.

Sikre, at vi har den nyeste flåde og teknologi.
Fokus på fyldningsgrad.
Ved at tilbyde CO₂ reducerende løsninger og
transparent afrapportering til vores kunder sikrer vi
gennemsigtighed og dermed et konstant fokus på
CO₂-udledninger.
Etablering af FL grønt kvotesystem.
Etablering af FL Green Warehouse Vision.

Løbende etablering af vaskehaller, der
genbruger vandet.
Konstant undersøgelse af nye muligheder for at
reducere vores miljøpåvirkning.

Ansatte

Anti-korruption

IDENTIFICEREDE RISICI

IDENTIFICEREDE RISICI

Transport- og logistikbranchen er en branche med
hårdt fysisk arbejde. Derfor er der en forholdsvis
stor risiko for arbejdsskader og arbejdsulykker. Der
er en særlig stor risiko blandt:

Korruption er misbrug af magt for egen vindings
skyld. Det sætter individets behov foran virksomhedens behov og truer dermed virksomhedens
stabilitet og betragtes derfor som en trussel.

•

Chauffører

•

Lagermedarbejdere

•

Ansatte på værkstederne

I en stor virksomhed med mange forskellige mennesker, kulturer og køn risikerer man misforståelser
og uønsket, seksuelt krænkende adfærd medarbejderne imellem.

IGANGVÆRENDE INDSATS

Uddannelse og instruktion af medarbejdere så de
har den nødvendige viden om materiellet, samt
hvordan de skal agere i den enkelte arbejdssituation.

Vi har etableret en model for kundekontakt, som
inkluderer tre nøglepersoner og dermed mindsker
risikoen for korruption.

Samarbejde med de nationale myndigheder omkring aktuelle udfordringer i særlige risikogrupper.
Fast struktur for afholdelse af møder omkring
sikkerhed og arbejdsmiljø.
Struktureret evaluering af ulykker med henblik på at
forebygge at samme slags ulykke sker i fremtiden.
Automatisering af fysisk udfordrende arbejdsopgaver, hvor det er muligt og relevant.
Etablering af politik vedrørende krænkende adfærd.

For at reducere risikoen for korruption har vi internt
et stort fokus på vores værdier.
Samtidig har vi i vores Code of Conduct gjort det
helt tydeligt, at vi ikke accepterer nogen form for
korruption eller bestikkelse.
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IGANGVÆRENDE INDSATS

Etik og god
forretningsskik

Code of
Conduct

Ordentlighed er et hovedprincip for Frode Laursen. Som en international koncern
med en stolt tradition for at holde vores ord og levere til tiden er det vigtigt for
os at have en god forretningsetik. For Frode Laursen betyder det blandt andet at
behandle enhver medarbejder og forretningspartner med respekt, at betale den
skat vi skal i de lande, hvor vi driver virksomhed, og at have en Code of Conduct,
som vi kræver, at alle medarbejdere og forretningspartnere følger.
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Etik og god forretningsskik

Selvom vi i Frode Laursen er opsatte på at opretholde
god etik og forretningsskik og at respektere menneskerettighederne, så er der en risiko for, at vores
leverandører ikke deler dette fokus.
Derfor forventer vi, at alle vores leverandører
accepterer vores Code of Conduct, for at sikre, at de
lever op til vores standarder.

Gennemsigtighed
I Frode Laursen ønsker vi gennemsigtighed og
nærhed til både kunder og medarbejdere. Gennemsigtighed og åben kommunikation har vist sig ekstra
uundværlig under corona-pandemien i 2020. Et højt
informationsniveau, en god dialog og en dyb ansvarsfølelse blandt alle vores medarbejdere sikrede således
forsyningskæden gennem både den første bølge i

foråret og igen under den anden bølge i slutningen
af året.
Det øgede pres i 2020 afslørede dog også et behov
for en højere grad af digitalisering af vores interne
kommunikation, og vi har derfor investeret i en intern
kommunikationsplatform for at sikre gennemsigtighed
og viden i hele organisationen. Den interne platform
forventes integreret i hele organisationen i løbet af
første halvår 2021.
Ligesom vi i 2020 øgede vores kommunikation til
medarbejderne, har vi også øget kommunikationen til
vores kunder for hele tiden at holde dem orienteret om
situationen i Frode Laursen.
Den tilgang falder helt i tråd med det ønske om
gennemsigtighed, vi oplever fra vores kunder.

I flere år har vi brugt vores avancerede Warehouse
Management System (WMS) og vores unikke Transport
Management System (TMS) som interne redskaber til
at sikre fuld sporbarhed for både hele paller og ompakkede displays. I 2020 lancerede vi vores kundeportal
”FL Analytics”, som giver vores kunder hurtig og nem
adgang til nøgletal og visualiseringer af deres data
både fra logistikcentre og distribution/transport.
Desværre betød corona-pandemien, at vi ikke nåede
at rulle portalen ud til helt så mange kunder som planlagt. Men vi regner med, at vi vil være i stand til at tilbyde FL Analytics til alle 3PL-kunder og store transportkunder i 2021, hvor vi i øvrigt også forventer at gøre
vores CO₂-rapportering tilgængelig på platformen.

Gennemsigtighed
for kunderne
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FL Analytics er Frode Laursens egen web-baserede
kundeportal, der gør virksomhedens data mere
transparente og lettere tilgængelige for kunderne.
- Vi har altid leveret dokumentation, men i de
seneste år har vi oplevet en stor efterspørgsel fra
vores kunder om at gøre dokumentationen mere
transparent og tilgængelig. Det er den efterspørgsel,
vi imødekommer med FL Analytics, fortæller Birgitte
Enevoldsen, direktør for Business Controlling.
FL Analytics viser de såkaldte POD-rapporter
– altså data over leverancer og forsendelser. Der
implementeres Track and Trace og mulighed for at se
kvitterede fragtbreve. Derudover har kunderne også
direkte adgang til servicerapporter på henholdsvis
transport- og lagerdelen og kan løbende holde øje
med kvaliteten af leveringerne.
- Og vi regner med at kunne præsentere yderligere tiltag i FL Analytics i løbet af 2021, siger Birgitte
Enevoldsen.
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Etik og god forretningsskik

Etik og forretningsskik

Gennemsigtighed

MÅL 2020

MÅL 2020

Forbedre det interne kendskab til
Frode Laursens Code of Conduct.

Udrulning af FL Analytics.

OPNÅET 2020

OPNÅET 2020

Ny Code of Conduct er blevet bedre integreret
i organisationen. Bl.a. ved information i internt
medarbejderblad.

Udrulning af FL Analytics til enkelte kunder.

MÅL 2021

MÅL 2021

Forbedre det interne kendskab til
Frode Laursens Code of Conduct yderligere.

Udrulning af FL Analytics til 95 % af kunderne.

Investering i ny intern kommunikationsplatform.

Implementering af track and trace samt CO₂rapportering på FL Analytics.

Etik og god forretningsskik

Implementering af intern kommunikationsplatform i hele Frode Laursen.
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Bæredygtighed
& miljø

BRÆNDSTOFFER
KØRESTIL

MATERIEL

Frode Laursen er en del af en branche med et markant CO₂-aftryk. Derfor ser vi
det som vores pligt at læne os frem og bidrage til den grønne omstilling. Vi har
igennem flere år haft en klar målsætning om, at vi hvert år vil udlede mindre
CO₂ både i transporten og på vores logistikcentre. I 2020 satte vi et konkret mål
for, hvor meget vi i løbet af de næste ti år vil sænke vores CO₂-udledning.

CO2-besparelser
transport
DISPONERING

FYLDNINGSGRAD

BELYSNING
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ENERGIKILDER

Bæredygtighed & miljø

MATERIEL
ISOLERING

Vi beregner vores klimapåvirkning ud fra henholdsvis
udledt CO₂ pr. m2 lager samt udledt CO₂ pr. tonkilometer.
Når det gælder transport, kan man udregne emissionen som ”Tank to Wheels”, hvor kun emissionen
fra det tidspunkt, hvor brændstoffet kommer i tanken,
medregnes eller som ”Well to Wheels”, hvor emissionen igennem hele processen medregnes. Vi har valgt
at følge anbefalinger fra ISO 14001 og EU og har derfor
opgjort emissionsværdien som ”Well to Wheels”, der
sammenkobler hele emissionen på brændstoffets livs-

cyklus, altså med udvinding, raffinering og transport
til tank plus den emission, der sker ved forbruget.
I forhold til emissionsværdien på vores forbrug
på logistikcentre har vi brugt tal fra myndighederne.
Fra 2020 til 2030 vil vi reducere vores klimapåvirkning med 35 %. Det er et ambitiøst mål, men vi tror
på, at vi kan nå det, bl.a. fordi vi oplever en stigende
interesse blandt vores kunder i forhold til bæredygtige transport- og lagerløsninger, og vi lægger stor
vægt på vores samarbejde med dem om at finde de
bedste løsninger.

CO2-besparelser
logistikcentre
GENBRUG
PLACERING

AFFALDSSORTERING
BYGGEMATERIALE

Det er mange delløsninger, der sammenlagt
giver en grønnere logistikløsning, og derfor
arbejder vi på flere områder indenfor
henholdsvis transport- og lagerløsninger.

skal beregnes

- Samlet energiudledning
- Samlet udledning af drivhusgas
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Transport
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Den største CO₂-udleder i Frode Laursen er transporten, derfor har vi også meget stort fokus på, hvordan vi
kan nedbringe vores udledning af CO₂ pr. tonkilometer.
Transportens udledning i 2020 ligger på niveau med
2019, hvilket selvsagt ikke er tilfredsstillende, når vi
ønsker at reducere med 35 % inden 2030. Vi regner dog
med at forbedre resultatet i de kommende år, bl.a. på
baggrund af nedenstående tiltag.
Da Frode Laursen selv ejer størstedelen af den
flåde, vi bruger til transport og distribution, har vi en

unik mulighed for at sikre, at både materiel og vores
chauffører er i stand til at kunne yde deres bedste.
Vores flåde er blandt de nyeste i Norden. 99 % af
vores biler er Euro 6 standard, 4 % af flåden er gasbiler,
og i Norden er vi blandt de største inden for modulvogntog, der sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse.
Vi har i 2020 øget vores brug af modulvogntog med
knap 3 % og forventer at øge brugen yderligere i 2021.
Samtidig kører vi forsøg med forskelligt alternativt
materiel og har bl.a. i 2020 indsat en grøn køletrailer,

der udelukkende kører på el.
Vi har også et stort fokus på at træne vores chauffører i at køre mere effektivt og bæredygtigt, og vi er altid
på udkig efter nye idéer og alternative løsninger, især
når det kommer til ikke-fossile brændstoffer.
Endelig ønsker vi også at være så transparente
som muligt overfor vores kunder og tilbyder dem
månedlige rapporter på deres transports CO₂-udslip.

Bæredygtighed & miljø

Biogas
Arvid
Nordquist

Biogas
Norsk
Gjenvinning

Naturgas
Gasbiler
til kontinentet

I januar 2020 sendte Frode Laursen A/S og Arvid
Nordquist HAB i fællesskab en biogasbil på vejen.
Biogasbilen sparer op til 100 % CO₂ og transporterer

I 2020 investerede Frode Laursen A/S sammen med
Norsk Gjenvinning, der er Norges største genbrugog miljøvirksomhed, i en løsning, så affald kan
transporteres fra Norge til Sverige ved hjælp af 100 %
biogas – hvilket betyder, at man ved transport kan
spare op til 100 % CO₂-udledning.

Frode Laursen indkøbte i 2020 mere end 20 lastbiler,
der skal køre på kontinentet. I øjeblikket er det ikke
muligt at tanke biogas (LBG) i Tyskland, så derfor
kører bilerne på naturgas (LNG), der sparer omkring
20 % af CO₂-udledningerne.

bæredygtig kaffe rundt i Stockholm-området.

27 gasbiler på et år

19
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På blot et enkelt år er Frode Laursens vognpark af gasbiler vokset fra en enkelt naturgasbil i Tølløse til
i alt 28 gasbiler, der kan køre på både biogas (LBG)
og naturgas (LNG).
- Gas er et grønnere drivmiddel end diesel og kan
bidrage med markante CO₂-reduktioner. Vores gasbiler
kan reducere CO₂-udledningen på mellem 20 og 100 %
i forhold til en diesel-lastbil, siger Jan Skov Pedersen,
teknisk chef i Frode Laursen.
Hvor stor reduktionen bliver, afhænger af, hvilken
gas der bliver tanket. Lastbilerne kan nemlig både køre
på naturgas og biogas, hvor den største besparelse
sker ved kørsel på biogas.
- Vores mål er da også helt klart, at en endnu større
andel af vores biler skal køre på biogas, fastslår Jan
Skov Pedersen.
Det er dog ikke alle steder, at det er muligt at tanke
biogas endnu, og i de tilfælde må Frode Laursen lade
sig nøje med en CO₂-reduktion på omkring 20 %.
- Men vi håber selvfølgelig, at det bliver muligt at
tanke biogas flere steder, så vi kan få CO₂-udslippet
på transporterne endnu længere ned, siger Jan Skov
Pedersen, der i øvrigt også forventer, at der kommer
flere gasbiler i vognparken i 2021.

Klart fokus giver
højere fyldningsgrad
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I 2020 har Distribution-divisionen under Road DK kørt et pilotprojekt med fokus på
at få fyldningsgraden op på alle biler, der kører ud fra Frode Laursens terminaler i
Tølløse og Vitten.
- Vi kunne se, at der var plads til forbedringer, så derfor meldte vi klart ud til
disponenter og chauffører, at målet var at øge belægningen med 3 %, fortæller
divisionschef i Distribution, Dennis Sørensen.
Et mål, der blev nået:
- Vi kom faktisk op på 3,9 %, hvilket svarer til, at vi har fået 22.573 ekstra paller
med på bilerne, fortæller Dennis Sørensen.
Selvom man har forsøgt sig med bl.a. et nyt stablingssystem, så har det først og
fremmest været dialogen og det konstante fokus, der har givet pote.
- Det betyder meget at få disponenterne og chaufførerne til at snakke sammen
om, hvordan vi kan få mest muligt på bilerne, siger Dennis Sørensen og fortsætter:
- Det er klart, at der er en naturlig grænse for, hvor mange stop en chauffør
kan nå på en arbejdsdag, kommer han tilbage med fem paller, fordi han ikke har
kunnet nå at aflevere dem, så er vi jo lige vidt.
Det til trods er det dog lykkedes at hæve den generelle belægningsprocent.
- Ved at holde fokus og bl.a. have små interne konkurrencer, hvor chaufførerne
kan se, hvor høj en belægningsprocent de hver især har haft, er det lykkedes os,
siger Dennis og understreger samtidigt, at ambitionerne ikke stopper her.
- Vi vil selvfølgelig endnu længere op i belægningsprocent og har sat mål for
2021, som er ambitiøse, men bestemt ikke umulige.

Grøn pris til Frode Laursen

Endnu større medarbejderinvolvering
Danish Transport Award bliver uddelt af ITD,
der er brancheorganisationen for den danske
vejgodstransport, og ITD's jury udvalgte bl.a.
Frode Laursen på grund af virksomhedens
arbejde med optimering af kørestil, klimavenlige
vaskehaller, forsøg med elektriske køletrailere
og fokus på affaldssortering.
Med hæderen kom også en pris på 50.000 kroner,
som Frode Laursen A/S vil bruge til at understøtte
de gode idéer fra medarbejderne ved at kåre det
bedste medarbejderforslag fire gange om året.
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Cool with no Fuel
Et af Frode Laursen A/S’ grønne pilotprojekter i 2020
var den elektriske køletrailer “the new cool”.
I modsætning til almindelige køletrailere kører
”the new cool” ikke på diesel, men på et batteri, der
løbende bliver opladet, når lastbilen (og dermed
også traileren) bremser eller kører ned ad bakke.
- Der er simpelthen en speciel aksel i køletraileren, som har en dynamo monteret, der oplader
batterierne, når farten sænkes, fortæller teknisk chef
i Frode Laursen, Jan Skov Pedersen.
Når traileren holder stille ved lager, bliver den
tilkoblet strøm, og batteriet genoplades via el-nettet.

- På den måde fungerer køletraileren fuldstændig som en elbil, men man behøver til gengæld ikke
være bekymret for at løbe tør for strøm, da batteriet
konstant bliver tilført energi, når man kører, siger Jan
Skov Pedersen.

Video
The new cool
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Frode Laursen A/S modtog årets Danish Transport Award 2020 for virksomhedens grønne
indsats. Især virksomhedens involvering af medarbejderne imponerede dommerpanelet.
- Selvom vi stod med et stærkt felt af seks
nominerede, så var vi aldrig i tvivl om, at vinderen
skulle være Frode Laursen. I har meget i gang og
gør rigtig meget for at inddrage medarbejderne.
Sådan lød det bl.a. i begrundelsen for prisen
fra juryformand Connie Hedegaard, tidligere EU
klimakommissær og formand for den grønne
tænketank CONCITO. Sammen med formanden
for ITD, Christian S. Madsen, overrakte hun den
grønne pris til Frode Laursens koncerndirektør,
Thomas Corneliussen.

Bygninger
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Når det kommer til Frode Laursens logistikcentre og
øvrige bygninger, bliver vores forureningsrisici og
energiforbrug løbende kortlagt, og vi gør vores bedste for at minimere risici og reducere vores forbrug.
Selve idéen bag vores multi-share lagerløsning
er per definition bæredygtig: Fælles faciliteter sparer
ressourcer – både i transporten og på logistikcentrene. Ikke desto mindre har vi omkring 600.000 m2
lager- og kontorbygninger, hvilket gør det meget
vigtigt for Frode Laursen at finde den bedste måde
både at drifte og bygge logistikcentrene.
Vores bygningsafdeling arbejder konstant på at
mindske energiforbruget og derved reducere vores
indvirkning på miljøet.
I 2020 udarbejdede Frode Laursen en ”Green
Warehouse Vision”, der sætter en høj grøn standard
for fremtidige byggerier i Frode Laursen.
Når vi etablerer vores nye logistikcentre, sikrer vi
os, at vores bygninger lever op til høje energikrav. Det
gør vi bl.a. ved altid at installere LED-belysning med

2) Emissionsberegningen er lavet på baggrund af tal fra Erhvervsstyrelsen.

sensorer, hvor vi selv har været inde over designet for
at sikre den optimale funktion på vores logistikcentre.
Vi er også begyndt at installere ”intelligente eltavler”,
der sikrer, at forbruget bliver så grønt som muligt,
ved at flytte mest muligt forbrug fra om dagen til om
natten, hvilket øger muligheden for at gøre brug af
grøn strøm fra f.eks. vindmøller. Vores første erfaringer har vist, at vi kan flytte 30 - 40 % fra om dagen til
om natten.
Derudover er vi begyndt at installere varmepumper i vores kontorbygninger, hvilket har vist sig at
være mere energi-effektivt end nogen anden form
for opvarmning.
Når vi planlægger et nyt byggeprojekt, foretager
vi altid beregninger af, hvilke lokationer der vil medføre de laveste transportomkostninger og dermed
også den laveste CO₂-udledning.
I 2020 oplevede vi en lille stigning i forhold til
CO₂-udledningen fra vores bygninger. Det skyldtes
først og fremmest en stigning fra 2019 til 2020 i de

anvendte emissionsværdier for elforbrug 2). Vores
ambition om at reducere vores CO₂-aftryk har dog
betydet, at vi fra 1. januar 2021 udelukkende køber
grøn strøm til vores bygninger.
Vi sorterer systematisk vores affald på alle vores
logistikcentre. Hvert år genanvender vi mere og mere
og vi arbejder på at forbedre vores tilgang til affaldssortering og genanvendelse. Således har vi to år i
træk forbedret vores anvendelse af biologisk affald,
så størstedelen af affaldet ikke længere går til forbrænding men til biogasanlæg.
Samtidig har vi investeret i egne nye og miljøoptimerede vaskehaller, hvor vi genbruger det
beskidte vaskevand. I 2020 indviede vi endnu en
bæredygtig vaskehal. Denne gang ved vores logistikcenter i Åstorp. Det betyder, at vi pt. har i alt fire
bæredygtige vaskehaller og hvert år sparer cirka
12.000 m3 frisk drikkevand eller det, der svarer til 80
familiers årlige forbrug.
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Green Warehouse Vision
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I 2020 formulerede Frode Laursen sin grønne vision
for etablering af nye logistikcentre og lagerbygninger. I virksomhedens ”Green Warehouse Vision” bliver
både igangværende projekter og kommende visioner
beskrevet.
- Det er vigtigt for os, at vi ikke står stille, og ”Green
Warehouse Vision” hjælper os med hele tiden at bevæge os fremad, siger bygningschef i Frode Laursen,
Jakob Gundal Nikolajsen.
En vigtig del af Frode Laursens Green Warehouse
Vision er de sensorstyrede LED-lamper, som virksomheden selv har været med til at udvikle. Derudover
beskriver virksomhedens Green Warehouse vision
også, hvordan Frode Laursen i fremtiden vil bygge
med CO₂-neutral isolation, lægge tag, der neutraliserer
NOx-udledninger og reducere brug af plastik.

CO₂-udledning pr.
tonkilometer og pr. m²

Flåde og alternative
brændstoffer

Kørestil og
fyldningsgrad

MÅL 2020

MÅL 2020

MÅL 2020

Mindre CO₂-udledning pr. tonkilometer.

En endnu større del af vores brændstofforbrug i Sverige
skal være miljøvenligt.

Udvide antallet af chauffører, der er involveret i
kørestilprojektet.

Flere trækkere, der kan køre på alternative brændstoffer.

Forbedre kørselseffektiviteten i FL Polska Sp. z o.o.

Mindre CO₂-udledning pr. m2.

Vedligeholdelse af flåden. Mindst 98 % skal være Euro 6
standard.
Investere i nye trailere og trækkere.

OPNÅET 2020

OPNÅET 2020

I 2020 sænkede vi vores samlede CO₂-udledning fra 42.068
tons til 40.249 tons. Desværre kunne man ikke aflæse samme fald i CO₂-udledningen pr. tonkilometer, hvor vi kunne
konstatere en svag stigning på 0,25 gram pr. tonkilometer.

Vores andel af miljøvenligt brændstof i Sverige steg med
6 % fra 27 % i 2019 til 33 % i 2020. De alternative brændstoffer blev dog i 2020 mere udbredte. Derfor har vi valgt
at fokusere på den samlede andel i hele Frode Laursen.
Her tankede vi i 2020 705.457 liter miljøvenligt brændstof,
hvilket udgjorde 4,94 % af vores samlede forbrug.

57 % af Frode Laursens chauffører er involveret i
kørestilprojekter.

Vi reducerede vores energiforbrug i 2020, men desværre
gjorde en øget emissionsværdi pr. kWh, at vi ikke også formåede at reducere vores CO₂-udledning pr. kvadratmeter.

I slutningen af 2020 havde vi 28 gaslastbiler i vores flåde.
I starten af året havde vi blot en enkelt.

Kørselseffektiviteten i FL Polska Sp. z o.o. er desværre ikke
steget mærkbart i 2020. Det er ikke tilfredsstillende, og der
vil blive sat endnu mere fokus på området i 2021.
Forbedring af fyldningsgrad med 3,9 % i distributionsbiler
med udkørsel fra Tølløse og Vitten.

Nyeste flåde. 99 % er Euro 6 standard.
Udarbejdelse af FL kvoteordning.
Vi har investeret i 165 nye trailere og 85 trækkere.

MÅL 2021

MÅL 2021

MÅL 2021

En reduktion af Frode Laursens samlede CO₂-udledning pr.
tonkilometer og pr. m2 i 2030 på 35 % i 2030.

En endnu større del af vores brændstofforbrug skal være
miljøvenligt. Dvs. enten HVO, LNG, LBG eller RME.

Fyldningsgraden skal forbedres.

Flere trækkere, der kan køre på alternative brændstoffer.
Vedligeholdelse af flåden. Alle biler skal være Euro 6 standard.
Investere i nye trailere og trækkere.
Implementering af FL kvoteordning.

Kørselseffektiviteten i FL Polska Sp. z o.o. skal øges.
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OPNÅET 2020

25%

45%

67%

90%

Energiforbrug

20%
30%
the global
challenge

Affald

25%
32%

MÅL 2020

Mindst 95 % af vores belysning skal være LED-lys.
Udforske muligheden for at købe grøn energi.

Vandforbrug

30%
35%

MÅL 2020

of the
Fokus på, hvordan vi bedre kan genanvende biologisk
7 Billion people
affald.
on Earth today
Højere andel af affald skal genanvendes.

32%
35%
the global
challenge
MÅL 2020

Færdiggørelse af ny bæredygtig vaskehal i Åstorp.

of the
7 Billion people
on Earth today

t
c

Mindre procentdel af vores genbrug skal gå til fjernvarme.

OPNÅET
2020
legend
2.8 Billion
99 % af vores
belysning
er LED-lys.
94 % af alt affald bliver
genbrugt,
1 % mindre
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OPNÅET 2020
legend

købe grøn strøm.

2020
til forbrændingen er faldet med 6 source
%.

Udarbejdelse af Green Warehouse Vision.

MÅL 2021

MÅL 2021

MÅL 2021

Implementering af grøn energi.

Fokus på alternative måder at bruge vores affald på.

Pilotprojekter i forhold til at afsøge muligheder for egen
bæredygtig produktion af strøm (solceller).

Fokus på at nedbringe vores eget forbrug af plastik til
emballering.

Ny bæredygtig vaskehal igangsættes ved nyt
logistikcenter i Eskilstuna.
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Tyndere folie sparer
knapt 5 tons plastik
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I 2020 udskiftede Frode Laursen sin folie på 17
my (0,017 mm), til en folie på 15 my (0,015 mm.)
En ændring, der er svær at se med det blotte øje,
men som gør en stor forskel.
- Vi sparer 12 % folie ved denne ændring,
forklarer Kurt Fagerlin, der er chef for Co-packafdelingen og ansvarlig for bl.a. indkøb af
emballage. Når man som Frode Laursen bruger
omkring 19.000 ruller folie om året, bliver det til
en mærkbar besparelse på cirka 4.800 kg plastik,
der samtidig betyder tilsvarende 12 % mindre
CO₂-udledning.
I første omgang er det blot ”håndfolien”, der
er blevet skiftet, men Frode Laursen regner med
også at udskifte folien på maskinerne på lageret
i løbet af 2021.

Medarbejdere
& samfundet
I Frode Laursen betragter vi vores medarbejdere og deres viden og erfaring
som vores vigtigste ressource. Det betyder, at vi forventer, at alle medarbejdere
tager ansvar, samarbejder og er villige til at gøre en ekstra indsats.
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Samtidig er det vigtigt for os, at alle vores medarbejdere bliver taget seriøst og behandles med respekt. Det
er også derfor, at emner som sikkerhed, arbejdsforhold
og uddannelse har høj prioritet i Frode Laursen. I 2020
fik vores medarbejderes sikkerhed en helt ny dimension. Vi skulle på den ene side sikre sikkerheden og
stabiliteten i samfundet ved at sørge for, at dagligvarer
kom frem til butikkerne, og på den anden side skulle
vi sikre, at vores medarbejdere var så godt beskyttet
mod COVID-19, som overhovedet muligt.
Vi etablerede derfor hurtigt i processen en taskforce med ledere og nøglemedarbejdere, hvis fornemmeste opgave var at sikre hurtig reaktion og en
god og rettidig kommunikation til både medarbejdere
og kunder. Taskforcen har været aktiv i hele 2020 og
har fortsat sit arbejde i 2021.
3)

I TA-Logistics A/S og Frode Laursen A/S.

Diversitet
Diversitet er en fordel for enhver virksomhed og
derfor også en prioritet i Frode Laursen. Når man som
Frode Laursen er en koncern, der arbejder på tværs
af grænser, har lokationer i fem lande og ansatte af
endnu flere nationaliteter, så er det klart, at diversitet
og evnen til at forstå hinanden på tværs af ting som
kultur, religion og køn er et must for, at koncernen
kan fungere.
Selvom transport- og logistikbranchen er en
branche med en stor overvægt af mænd, har vi et mål
om, at mindst 20 % af bestyrelsen i Frode Laursen skal
være kvinder. Det mål opfylder vi pt.3)
Vi har dog også i Frode Laursen en ambition om
at forøge antallet af kvinder på de øvrige ledelsesniveauer. I dag er 32 % af vores ledere kvinder – et tal,

vi gerne ser, bliver højere.
Derfor har vi sat retningslinjer i forhold til rekruttering og fastholdelse af kvindelige ledere, hvilket
inkluderer:
•

Support til udarbejdelse af individuelle
karriereplaner

•

Ens karrieremuligheder for begge køn

•

Ansættelsesprocedurer, som bidrager til
at sikre ensartede rekrutteringsmuligheder
for begge køn.

29
Medarbejdere & samfundet

Arbejdsmiljø
Et andet fokus er arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at
det er sikkert at gå på arbejde i Frode Laursen, og vi
gør vores allerbedste for at forhindre arbejdsulykker.
Alle medarbejdere har ret og adgang til det
nødvendige sikkerhedsudstyr, og vi udfører både risikoanalyser af arbejdsprocesser samt den nødvendige
sikkerhedstræning af medarbejderne.
Frode Laursen indsamler sammenlignelige data
fra de lande, vi opererer i. Det resulterer i fire årlige
rapporteringer til koncernens bestyrelse og sikrer et
konstant fokus på at forbedre sikkerheden.
I 2020 har vi haft 58 arbejdsulykker. Det er 58

Uddannelse
for mange, og derfor har vi i 2021 tilført yderligere
ressourcer til arbejdsmiljøarbejdet med det særlige
fokus at nedbringe antallet af arbejdsulykker.
Udover at det skal være sikkert at gå på arbejde,
har vi også en ambition om høj trivsel blandt medarbejderne. Vi har en nul-tolerance politik overfor
mobning, hvilket også betyder nul-tolerance overfor
seksuel chikane. I kølvandet på debatten omkring
#Metoo, der især blussede op i Danmark i løbet af
2020, besluttede vi at gøre det ekstra tydeligt, hvordan vi forventer, man opfører sig i Frode Laursen, og
lavede derfor en decideret politik på området.

Det er vigtigt for Frode Laursen, at vi hjælper vores
medarbejdere med at udvikle sig, i takt med at koncernen udvikler sig. Derfor har vi investeret i skræddersyede kurser til både chauffører, lagermedarbejdere og kontormedarbejdere.
Desværre betød corona-pandemien, at vi i 2020
ikke nåede helt i mål med alle de ting, vi gerne ville.
Bl.a. fik vi ikke udrullet vores træning til lederne på
vores lagre, i det omfang vi havde håbet. Vi nåede
dog i starten af 2020 af få opgraderet vores masterdrivers kompetencer via et fem dages mentorkursus
med fokus på de menneskelige aspekter.
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Coronaindsats:
Sikre medarbejderne i en usikker tid
Da corona ramte verden for fuld styrke i starten
af 2020 havde vi to vigtige opgaver: At sikre vores
medarbejdere og at sikre forsyningskæden.
Vi nedsatte derfor hurtigt en taskforce bestående af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere. Formålet var at kunne reagere
hurtigt på de meget omskiftelige omstændigheder og påbud og samtidig få kommunikeret nye
retningslinjer og information ud til alle medarbejdere og kunder så hurtigt som muligt.

En af vores største udfordringer i starten af
pandemien var at sikre værnemidler. Det var
nærmest umuligt at få fat i især håndsprit, og vi
endte med selv at få produceret håndsprit til medarbejderne, indtil det var muligt at sikre spritten.
I forhold til kommunikation besluttede vi at
supplere diverse skilte og opslag med videoer og
direkte beskeder til medarbejderne. Vi oplevede, at medarbejderne i denne usikre situation
kiggede mod os for at få konkret rådgivning om,

hvordan de skulle agere, og vi ville gøre, hvad vi
kunne for at sikre, at alle vidste, hvordan de bedst
muligt sikrede både sig selv og deres kolleger
imod coronasmitte.
Kommunikationen lykkedes, og vi har kunnet
konstatere, at selvom vi ikke har kunnet holde
os helt fri af et antal smittetilfælde, så undgik vi
smittespredning på vores lokationer, og dermed
kunne vi sikre både medarbejderne, vores kunder
og forsyningskæden.

Masterdrivere sikrer
god introduktion
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Masterdriverkonceptet har siden 2013 været en
integreret del af Frode Laursen. Dengang var der 10
masterdrivere, i dag er der 28.
Dengang som i dag er målet at sikre en god introduktion for nye chauffører og en ensartet arbejdskvalitet for Frode Laursen.
Masterdriverne er valgt, fordi de er gode ambassadører for Frode Laursen, og de er bl.a. valgt på
baggrund af erfaring, kørsel og interesse i at tage
hånd om nye medarbejdere.
I de seneste to år er der kommet endnu større fokus på masterdriveren som mentor, og vores
masterdrivere har både i 2019 og 2020 været på
opkvalificerende kurser i coaching og selvindsigt, så
man som masterdriver bliver bedre til at tilpasse sin
kommunikation den enkelte nye medarbejder og
derved endnu bedre til at kunne udvikle de enkelte
nye chauffører.

En del af lokalsamfundet
Frode Laursens engagement i lokalsamfundene omkring os er en naturlig
forlængelse af vores medarbejderfokus.
I mange tilfælde er vores logistikcenter blandt de største arbejdspladser
i lokalområdet, hvilket giver os et ansvar for at bidrage til lokalsamfundet.
Vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder og politikere, og på
de fleste af vores lokationer har vi folk i jobprøvning, eller vi deltager i
andre tiltag, der arbejder for at inkludere folk på kanten af jobmarkedet.
Et par eksempler er vores lange samarbejde med det statsejede SAMHALL i Sverige og lokale samarbejder med jobcentre, hvor vi har lokationer.

Sponsorater
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Vores lokale engagement bliver også tydeliggjort i vores mange lokale
sponsorater. Det er vigtigt for os at gøre en forskel for vores medarbejdere
– også når de har fri. Derfor sponsorerer vi lokale sportsklubber og lokale
begivenheder i de områder, hvor vi har vores lokationer. Formålet er at
bidrage til at øge sammenhængskraften og udviklingen i de lokalsamfund,
hvor vores medarbejdere lever.
Hvert år støtter vi også kampen imod kræft gennem den danske kampagne: “Knæk Cancer”. Her er der tale om en holdindsats, forstået på den
måde, at vores medarbejdere indsamler og donerer – og Frode Laursen
går ind og fordobler beløbet. Det er blevet en god tradition, som både vi
og vores medarbejdere er stolte af, og som bidrager til fællesskabet og
sammenholdet.
I 2021 vil vi fortsætte med at sponsorere det lokale liv omkring os.

Frode Laursen bytter kundegaverne ud med velgørenhed
sundhedssystem er. Desværre er det ikke alle, der
har adgang til god sundhedspleje, og derfor var det
oplagt at donere til Læger uden Grænsers globale
respons på Covid-19-udbruddet.
I Læger uden Grænser er man glade for
donationen:
– I en tid hvor hele verden kæmper mod
COVID-19, og Læger uden Grænser er i højt beredskab, er det fantastisk at mærke en så imponerende
opbakning fra Frode Laursen. Med den flotte hjælp er
Læger uden Grænser i stand til f.eks. at beskytte over
1.300 sundhedspersonaler med værnemidler i felten
i en hel dag, så de kan give sikker hjælp til patienter i
kampen mod corona eller vaccinere over 34.000 udsatte børn mod mæslinger, sagde Kristina Boldt, fundraising direktør i Læger uden Grænser i Danmark.

Donation
Læger uden
grænser
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I et år hvor verdens sundhedstilstand var i fokus,
besluttede Frode Laursen A/S sig for at udskifte
chokoladen til kunderne med en donation til
Læger uden Grænser.
– 2020 har været et meget specielt år, lød det
fra salgsdirektør for transport, Frank Wolf-Jürgensen,
mens kommerciel direktør for 3PL, Ralf Laursen
supplerede
– Vi kunne se, at det ville være svært at komme
ud til vores kunder med den traditionelle julekurv,
så vi besluttede os i stedet for at bruge pengene til
et godgørende formål.
Beslutningen om at de 150.000 kroner, som
kundegaverne løb op i, skulle gå til Læger uden
Grænser, var ikke svær.
– COVID-19 har i den grad sat sit præg på hele
verden og har mindet os om, hvor vigtigt et godt

Diversitet

Arbejdsmiljø

Uddannelse

MÅL 2020

MÅL 2020

MÅL 2020

Øge andel af kvindelige ledere.

Yderligere reducering af arbejdsulykker.

Udrulning af ledelsestræning for lagerformænd
i Danmark, Sverige og Tyskland.
Ledelsestræning for afdelingsledere.
Yderlig opgradering af masterdriverkursus.

OPNÅET 2020

OPNÅET 2020

OPNÅET 2020

Vi har valgt at opgøre andelen af kvindelige
ledere for hele koncernen i stedet for blot
Frode Laursen A/S. I 2020 var andelen af
kvindelige ledere i Frode Laursen 32 %.

Vi har valgt at opgøre arbejdsulykker for hele
koncernen i stedet for blot Frode Laursen A/S.
I 2020 var antallet af arbejdsulykker 58.

Opgradering af masterdriverkursus.

MÅL 2021

MÅL 2021

MÅL 2021

Øge andel af kvindelige ledere på alle
ledelsesniveauer.

Nedbringe antallet af arbejdsulykker i hele
Frode Laursen med minimum 15 %.

Udvikle og gennemføre systematisk ledelsestræning på alle ledelsesniveauer i virksomheden.

Fælles sikkerhedsinitiativer for hele Norden.

Vi fik gennemført ledelsestræningen for lagerformænd
i Sverige, men desværre satte coronapandemien en
stopper for videre udrulning af ledelsestræningen.
Af samme grund fik vi kun gennemført enkelte af
vores ledelsestræningskurser for afdelingsledere.

Social ansvarlighed

Lokal velgørenhed
og sponsorater

MÅL 2020

MÅL 2020

Tilbyde sprogkurser og ordblindekurser.

Fokus på en mere struktureret tilgang til
sponsorering og velgørenhed.

OPNÅET 2020

OPNÅET 2020

Afholdelse af danskundervisning og ordblindeundervisning på vores logistikcenter i Jyderup.

Gennemgang af sponsorstruktur blev ikke
gennemført, da corona lagde beslag på vores
kræfter andre steder.
100.000 kr. er blevet brugt på lokal velgørenhed
og sponsorering.

150.000 kroner til Læger uden Grænser.

MÅL 2021

MÅL 2021

Fortsat fokus på sprog- og ordblindeundervisning.

Gennemgang af sponsorstruktur.
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Medarbejdere og Frode Laursen donerede
sammen 91.044 kr. til Kræftens Bekæmpelses
indsamling: Knæk Cancer.

Nøgletal

NØGLETAL
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2020

2019

2018

2017

2016

CO₂ udledninger (ton) - Transport

40.249

42.068

44.904

44.854

43.013

Gennemsnitlig energieffektivitet (gram CO₂ pr. tonkm)

40,07

39,82

40,69

40,69

41,41

CO₂-udledninger (ton) - Bygninger

2.202

2.042

2.625

2.231

3.223

CO₂-udledninger kg/m2

4,75

4,61

6,32

5,97

8,79

m3 (‘000 ) Vandforbrug

16,49

18,43

16,27

15,64

14,18

Vandforbrug (m3/m2)

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

CO₂

Vandforbrug
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NØGLETAL

2020

2019

2018

2017

2016

Euro 6 standard

99

96

91

70

48

Euro 5 standard

1

4

8

29

49

Euro 4 standard

0

0

1

1

3

Andel til forbrænding

19

25

41

40

39

Pap & papir til genanvendelse

37

36

36

35

32

Plastik til genanvendelse

4

3

4

3

4

Organisk affald til biogas

26

24

7

9

10

Glas til genanvendelse

0

0

0

1

0

Jern til genanvendelse

2

2

4

4

5

Træ til genanvendelse

4

4

3

3

4

Beton til genanvendelse

2

1

2

-

-

Affald, der ikke bliver genanvendt

6

4

3

5

6

Andel i procent af lastbiler i Euro standarder

Genanvendelse i procent af samlet affaldsvolumen
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NØGLETAL

2020

2019

2018

2017

2016

1.726

1.757

1.809

1.742

1.722

Kvinder

20

20

20

20

20

Mænd

80

80

80

80

80

Kvinder

32 5)

34 6)

35 6)

28 6)

-

Mænd

68 5)

66 6)

65 6)

72 6)

-

58 7)

34 8)

40 8)

47 8)

39 8)

Medarbejdere
Antal medarbejdere (fuldtid)
Bestyrelsen - kønsfordeling (%) 4)

Ledelse - kønsfordeling (%)

Antal af arbejdsrelaterede ulykker
med en eller flere dages fravær

4)

I Frode Laursen A/S og TA-Logistics A/S.
For 2020 er fordelingen i TA-Logistics A/S 33 %/67 % (kvinder/mænd).

5)

Kønsfordelingen i ledelsen i Frode Laursen.

6)

Kønsfordelingen i ledelsen i Frode Laursen A/S.

7)

Antallet af arbejdsrelaterede ulykker dækker over hele Frode Laursen.
Opgørelsen er uden kontoransatte, værkstedsansatte og vikarer.

8)

Antallet af arbejdsrelaterede ulykker dækker over Frode Laursen A/S.
Opgørelsen er uden kontoransatte, værkstedsansatte og vikarer.

Nøgletal

Arbejdsulykker
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