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Bæredygtighed & ordentlighed
Velkommen til Frode Laursen gruppens Corporate 
Social Responsibility (CSR) rapport for 2019. Denne 
rapport indeholder vores lovpligtige rapportering 
vedrørende både vores sociale ansvar og vores tiltag 
mod at blive en mere bæredygtig virksomhed.

Selvom dette er vores første egentlige CSR- 
rapport, så har Frode Laursen arbejdet med både 
social ansvarlighed og miljømæssige tiltag i lang tid. 
For os handler CSR først og fremmest om at opføre sig 
ordentligt, have integritet og ambitioner om konstant 
at forbedre sig, hvilket alt sammen altid har været en 
virkelig stor del af, hvem vi er i Frode Laursen.

Vi er af den overbevisning, at man skal behandle 
alt og alle med respekt, og vi har altid været bevidst 
om vores ansvar, og at vi som logistikvirksomhed og 
stor arbejdsplads har en vigtig rolle at spille, både i 
samfundet som helhed og i de lokalsamfund, vi er  
en del af. Det gælder såvel uddannelsen af unge men-

nesker som hjælp med integrationen af indvandrere 
og flygtninge samt mennesker som bare har brug  
for en hånd til at finde ind på arbejdsmarkedet.  
Samtidig er den seneste tids stigende fokus på  
bæredygtighed ikke nyt for Frode Laursen:  
At tage ansvar og bruge ressourcer med fornuft er  
to af vores otte kerneværdier.

Vi har altid haft fokus på, hvor langt vi kan køre 
på literen, hvor mange paller vi kan få ind i traileren 
og hvor meget energi og varme, vi bruger på vores 
logistikcentre. Det har altid været en del af vores 
forretning, simpelthen fordi det altid har været sund 
fornuft ikke at spilde ressourcer.

Til gengæld har vi ikke tidligere haft fokus på  
at lave en koordineret indsats, når det gælder både  
miljøet og vores sociale ansvar. Det er noget vi i frem-
tiden vil have øget fokus på – og denne CSR rapport 
er en del af denne indsats. 

Leder

Vitten, maj 2020
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Om Frode  
Laursen gruppen
Frode Laursen gruppen er en familieejet nordisk virksomhed, der har  
eksisteret siden 1948. Frode Laursen er i dag førende i Norden, når det gælder 
logistikløsninger inden for dagligvarer, byggematerialer og recycling.

Vi er sat i verden for gøre vores kunders varer til- 
gængelige for forbrugerne: På rette tid, rette sted og 
i rette stand. Vores hovedvægt ligger på vores unikke 
3PL-løsning: Fra fabrik over lagerhotel til butik og 
kundens kurv.

Vi arbejder ud fra vores hovedkvarter i Vitten,  
Danmark og vores logistikcentre, terminaler og kon-
torer i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Polen.

TRANSPORT

www.frode-laursen.com

TRANSPORT

www.frode-laursen.com

FABRIK

RETAILERS 
DISTRIBUTIONSCENTRE

BUTIKSAKTIVITETER

LOGISTIKCENTER 
& CO-PACK

TRANSPORT

www.frode-laursen.com
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Vision
Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen 
være industriens klare valg – som Nordens bedste 
logistikpartner.

Mission
Vi vil opbygge effektive og komplette kunde- 
løsninger, som er centreret om vores lagerhoteller.  
Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og  
åben præstationsorientering nå vores vision.
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Værdier
Frode Laursen gruppen 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 tager ansvar

Vi overholder aftaler

Vi tager altid udgangspunkt i facts

Vi erkender at vi kan forbedre os hele tiden

Vi bruger altid en god omgangstone

Vi bruger ressourcer med fornuft

Vi samarbejder og løfter i teams
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CSR i Frode  
Laursen gruppen
Vi definerer CSR som måden, vi integrerer vores miljømæssige og sociale fokusområder 
i vores forretningsstrategi, og derpå udfører initiativerne. Vi har baseret vores tilgang til 
CSR på FNs 17 verdensmål, og har defineret verdensmål 8 og 13 som de hovedområder, 
der er mest relevante i forhold til vores aktiviteter, og dermed også områder, hvor vi vil 
være i stand til at gøre en forskel.

Anstændige jobs til alle
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, inte-
grere og fastholde medarbejdere, inklusiv 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 ansvarlig måde, og det er essentielt for os, at vores 
ansatte og leverandører deler denne holdning.

Bæredygtig logistik
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 stor fokus på medarbejderadfærd, 
og vi ønsker at både vores transportdivisioner og vores logi-
stikcentre 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 >
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KLIMA

IDENTIFICERET RISICI
Transportbranchen er en af de største  
bidragsydere til CO₂-udledninger.

Øget omsætning betyder øget forbrug  
af brændstof.

Stramme deadlines og krav om kort  
reaktionstid kan resultere i øget forbrug  
af brændstof.

INDSATS
Brug af alternative brændstoffer som f.eks. 
biogas, RME og HVO.

Fokus på kørestil og brændstofforbrug.

Sikre, at vi har den nyeste flåde og teknologi.

Fokus på fyldningsgrader.

Ved at tilbyde CO₂ reducerende løsninger  
og transparent afrapportering til vores kunder 
sikrer vi gennemsigtighed og dermed et  
konstant fokus på CO₂-udledninger.

MILJØ

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

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

INDSATS
Stor fokus på genanvendelse af affald  
fra vores logistikcentre og terminaler.

Vi etablerer løbende vaskehaller, der  
genbruger vandet.

Vi undersøger konstant nye muligheder  
for at reducere vores miljøpåvirkning.

ANSATTE

IDENTIFICERET 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: 
• Chauffører
• Lagermedarbejdere
• Ansatte på værkstederne  

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

Samarbejde med de nationale myndigheder 
omkring aktuelle udfordringer i særlige risiko-
grupper.

Fast struktur for afholdelse af møder  
omkring sikkerhed og arbejdsmiljø.

Struktureret evaluering af ulykker med  
henblik på at forebygge at lignende ulykke 
sker i fremtiden.

Automatisering af fysisk udfordrende arbejds-
opgaver, hvor det er muligt og relevant.
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MENNESKERETTIGHEDER

IDENTIFICERET RISICI
Der kan være en risiko for, at leverandører 
ikke har den krævede indstilling og tilgang 
til menneskerettigheder, arbejdsforhold og 
forretningsskik.

INDSATS
Alle leverandører skal underskrive vores  
code of conduct, som vi senest har opdateret  
i december 2019.

ANTI-KORRUPTION

IDENTIFICERET RISICI
Korruption er misbrug af magt for egen  
vindings skyld. Da det sætter individets  
behov foran virksomhedens behov, truer  
den virksomhedens stabilitet og er derfor 
betragtet som en trussel.

INDSATS
Vi har etableret en model for kundekontakt, 
som inkluderer 3 nøglepersoner og dermed 
mindsker risikoen for korruption.

For at reducere risikoen for korruption har vi 
internt et stort fokus på vores værdier. Sam-
tidig 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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Etik og god  
forretningsskik
Ordentlighed er et hovedprincip for Frode Laursen gruppen. Som en international 
virksomhed 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 skat i de lande, vi har vores virksomhed i og at have en code of conduct, 
som vi kræver, at alle medarbejdere og forretningspartnere følger.

Selvom vi i Frode Laursen er opsatte på at opretholde 
god etik og forretningsskik og at respektere men-
neskerettighederne, så er der en risiko for, at vores 
leverandører ikke deler dette fokus.

Derfor har vi, selvom vi internt i Frode Laursen 
ikke har identificeret nogle kritiske forhold, opdateret 
og re-implementeret vores code of conduct i 2019. 
Det er sket for at sikre, at vores leverandører lever op 
til de standarder, vi sætter.

Gennemsigtighed
I Frode Laursen ønsker vi gennemsigtighed og nærhed 
til både kunder og medarbejdere. Hvert år i januar 

tager topledelsen på rundtur til vores lokationer for  
at fortælle vores medarbejdere, hvordan forretnings- 
året er gået. Vi tror på, at viden giver styrke på ethvert 
niveau i vores forretning, og derfor er det vigtig for os, 
at alle vores medarbejdere - fra lagermedarbejder til 
chauffører, kontormedarbejdere og ledere - kender 
til forretningen. På samme tid gør disse møder også 
topledelsen synlig og tilgængelig for både spørgsmål 
og kommentarer, hvilket gør møderne til en værdsat 
tradition for både ledelse og ansatte.

Når det kommer til gennemsigtighed over mod 
kunder, har vi oplevet en øget efterspørgsel på spor-

barhed igennem hele processen. 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 sporbar-
hed for både hele paller og ompakkede displays. 

Vi arbejder nu på at give vores kunder fuld adgang 
til en række data via vores kundeportal ”FL Analytics”, 
som vi forventer at lancere i løbet af 2020.
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Vores handlinger og væremåde i Frode Laursen  
gruppen er defineret af vores kerneværdier, som er 
godt integreret i Frode Laursen. For at gøre vores 
værdier mere specifikke og håndgribelige, især over 
for leverandører, har vi haft en code of conduct i 
adskillige år. I lyset af de seneste afsløringer af dårlige 
arbejdsforhold for ansatte i logistikbranchen, har vi 
fundet det nødvendigt at opdatere vores code of 
conduct, hvilket vi har gjort i 2019.

I den nye code of conduct har vi bl.a. gjort det 
endnu mere klart, at menneskerettigheder altid skal 
respekteres, og at alle medarbejdere skal have an-
stændige arbejdsforhold. Alle leverandører har under-
skrevet vores code of conduct og i 2020 er det vores 
mål at forbedre det interne kendskab til dokumentet.

Du kan finde vores code of conduct her :
https://frode-laursen.com/wp-content/
uploads/2020/01/Code-of-Conduct-december-2019.pdf

CASE 

Opdateret code of conduct

FORRETNINGSSKIK OG ETIK

GENNEMSIGTIGHED

Etablering af ny code of conduct

Forbedret datakvaliteten, der bliver  
indsamlet af medarbejderne via TMS

Etableret ny kundeportal: ”FL Analytics,”  
der på en let og overskuelig måde giver  
kunderne adgang til fakta og visualiseringer  
af deres logistikdata fra såvel logistikcentre  
som distribution/transport.

Forbedre det interne kendskab til  
Frode Laursens code of conduct

Udrulning af ”FL Analytics”

EMNE OPNÅET 2019 MÅL 2020

 Approved by: Frode Laursen management                                             
  December  2019

Frode Laursen Group

CODE OF CONDUCT
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For at imødegå det ansvar, tager vi ikke alene del i 
fora, hvor bæredygtig transport diskuteres og udvik-
les, men vi engagerer os også i dialog med kunder og 
leverandører omkring initiativer, som kan hjælpe med 
at reducere vores indvirkning på miljøet.

Vi oplever en stigende interesse blandt vores 
kunder i forhold til bæredygtig transport, og vi er 
meget ivrige efter at arbejde sammen med dem om 
at finde de bedste løsninger. For at give vores kunder 
fuldt overblik, tilbyder vi også månedlige rapporter 
på deres transports CO₂-udslip.

Hvordan reduceres CO₂
Der er to måder at reducere CO₂ i transport:

• Energiforbrug
• Udledning

Indenfor de to måder er der fire parametre at  
fokusere på:

• Udstyr
• Brændstof
• Kørestil
• Fyldningsgrad

Da vi ejer størstedelen af de biler, vi beskæftiger, 
har vi i Frode Laursen 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. 96%  
af vores biler er højeste standard: Euro6, og i Norden 
er vi blandt de største inden for modulvogntog, der 
sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse.

Vi har også et stort fokus på at træne vores chauf-
fører i at køre mere effektivt og bæredygtigt, og vi er 
altid på udkig efter nye ideer og alternative løsninger, 
især når det kommer til ikke-fossile brændstoffer.

Bæredygtighed  
& miljø
I Frode Laursen transporterer vi tusindvis af paller hver dag, og dermed bidrager 
vi i høj grad til forbruget af fossile brændstoffer og udledningen af CO₂. Derfor 
har vi et helt klart ansvar, når det gælder nedbringelse af forbruget af fossile 
brændstoffer, og vi har en klar målsætning om, at vi hvert år vil udlede mindre 
CO₂ pr. tonkilometer.

Euro 3+4
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CASE

Kørestil

At skære ned på transportens CO₂-udslip handler  
ikke blot om brændstof og lastbil, men også om hvor-
dan man kører lastbilen. Derfor har Frode Laursen A/S 
i løbet af de sidste par år sat ekstra fokus på vores 
chaufførers kørestil.

- På relativt kort tid er det lykkedes at hæve kør-
selseffektiviteten fra et gennemsnit på 69% til 83% 
blandt vores danske chauffører. Det vidner sim-
pelthen om både et effektivt, digitalt værktøj og en 
fantastisk indsats fra vores chauffører, siger Jan Skov 
Pedersen, teknisk chef i Frode Laursen. 

Kørselseffektiviteten bliver målt ud fra forskellige 
parametre, såsom tilløb (dvs. at lade bilen rulle i gear) 
og antal af hårde opbremsninger.

Succesen har gjort, at et andet af koncernens 
selskaber FL Polska er blevet interesseret og nu også 
har valgt at deltage i projektet.
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CASE

Alternative brændstoffer 

I Frode Laursen gruppen arbejder vi konstant på  
at finde alternative løsninger, der kan erstatte almin-
delig diesel.

I 2016 var vi blandt de allerførste, der investerede 
i gasbiler, og i 2019 investerede vi sammen med en 
kunde i en ny type gasbil, der skal transportere kaffe i 
Sverige udelukkende på biogas.

- Ved at køre på biogas kan man reducere  
CO₂-udledningerne med op til 100%, siger Jan Skov  
Pedersen, der er teknisk chef i Frode Laursen.

HVO biodiesel er et andet alternativt brændstof, 
som vi bruger mere og mere af i Frode Laursen.

- HVO biodiesel er et 100% biologisk diesel brænd-
stof, og det kan begrænse CO₂-udledningerne med 
op til 88%, siger Jan Skov Pedersen og fortsætter:

- Vi er allerede i fuld gang med at køre denne  
løsning ind for kunder i Sverige, hvilket har betydet, 
at vi over to år er gået fra at bruge 15,529 liter HVO  
(i 2017) til at bruge 556.078 liter HVO i 2019. Det svarer 
til 27% af den mængde brændstof vi tanker i Sverige. 
Vi håber, at vi over tid kan udvide HVO-løsningen til 
også at indbefatte Danmark. Lige nu er afgifterne 
på HVO i Danmark dog for høje til, at det er muligt 
at køre på HVO i Danmark. I slutningen af 2019 har 
vi sammen med vores brancheorganisation Dansk 
Erhverv lavet et forslag til de danske politikere om  
at indføre vejbeskatning for tunge godskøretøjer og 
øremærke pengene derfra til initiativer til at promo- 
vere ikke-fossile brændstoffer, som f.eks. HVO og 
biogas gennem afgiftslettelser.
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Bygninger
Når det kommer til vores logistikcentre og øvrige 
bygninger, bliver vores forureningsrisici og energifor-
brug løbende kortlagt, og vi gør vores bedste for at 
minimere risici og reducere vores forbrug.

Selve ideen bag vores multi-share lagerløsning er 
per definition bæredygtig: Fælles faciliteter sparer res-
sourcer – 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 at spare 
både varme og lys.

Vores bygningsafdeling arbejder konstant på at 
mindske energiforbruget og derved reducere vores 
indvirkning på miljøet.

I de seneste par år har de især fokuseret på gas, 
elektricitet og varme. Forbedringerne har inkluderet 
skift af lyskilder og installering af varmepumper.  
I 2019 sparede disse initiativer 220 tons CO₂-udledning.

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-belys-
ning med censorer, hvor vi selv har været inde over 
designet for at sikre den mest optimale funktion 
på vores logistikcentre. Derudover er vi begyndt at 
installere varmepumper i vores kontorbygninger, 
hvilket har vist sig at være mere energi-effektivt end 
nogen anden type opvarmning.

Når vi planlægger et nyt byggeprojekt, foretager 
vi altid beregninger på, hvilke placeringer der vil 
medføre de laveste transportomkostninger og der-
med også den laveste CO₂-udledning.

Vi sorterer systematisk vores affald i hvert af vores 
logistikcentre. Hvert år genanvender vi mere og mere 
og vi arbejder på at forbedre vores tilgang til affalds-
sortering og genanvendelse.

Samtidig har vi investeret i egne, nye og miljøop-
timerede vaskehaller hvor vi genbruger det beskidte 
vaskevand. Dette betyder, at vi hvert år sparer cirka 
9.000 m3 frisk drikkevand eller det der svarer til 64 
familiers årlige forbrug. 
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CASE 

Nye vaskehaller sparer vand

Sammen med eksterne samarbejdspartnere har  
Frode Laursen udviklet vaskehaller til vores lastbiler, 
hvor vi kan rense og genbruge det beskidte vaskevand.

- Vi bruger biologisk rensning, hvilket vil sige, at 
vi tilsætter ekstra ilt til vandet, der giver grobund 
for bakterier, som spiser olieresterne i det beskidte 
vaskevand, fortæller Jakob Gundal Nikolajsen, der er 
bygningschef i Frode Laursen.

Udover at rense vaskevandet tilfører vi også regn-
vand fra taget af bygningen.

- Der vil jo altid forsvinde lidt vand ved vask; der 
vil sidde noget tilbage på lastbilen, og noget vil også 
fordampe. Ved at supplere med regnvand, undgår vi 
helt at bruge frisk drikkevand til at vaske bilerne, siger 
Jakob Gundal Nikolajsen.

Samtidig arbejder Frode Laursen med at udvikle  
en sandseparator, som skal kunne fjerne sandet fra 
det beskidte vaskevand. I dag foregår denne proces 
i en tank, hvor sandet bundfældes. Vi arbejder på at 
fjerne sandet uden at skulle opstille en tank, hvilket 
vil spare yderligere på miljøpåvirkningen.

I dag har vi miljøvenlige vaskehaller i Odense og 
Vitten i Danmark og i Stenkullen i Sverige. I løbet af 
foråret 2020 åbner vi den næste miljøvenlige vaskehal 
på vores lokation i Åstorp i Sverige og flere vil komme 
til med tiden.
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CASE

Genbrug sparer tons af CO₂

Frode Laursen producerede i 2019 9.030 ton affald. 
Heraf genbrugte vi 95%, hvoraf den absolut største 
del gik til at producere varme via forbrændingsanlæg.

I 2019 sendte vi 3.294 tons pap og 311 tons plastik 
til genbrug og sparede på den måde henholdsvis 
2.685 og 124 tons CO₂. Vi ønsker dog at gøre mere:

- Vi arbejder på at gøre vores processer endnu 
mere strømlinede, så vi de kommende år, kan sortere 
endnu mere og dermed sikre, at vi får mest muligt  
ud af vores affald, siger Kurt Fagerlin, der, som chef 
for co-pack-afdelingen, har det overordnede ansvar 
for affaldssorteringen på vores logistikcentre.

Fokus i 2019 har dels været på at få lokationerne  
til at blive endnu bedre til at affaldssortere, dels på  
at arbejde endnu tættere sammen med eksterne  
samarbejdspartnere.

- Der sker rigtig meget på affaldsområdet i øjeblik-
ket, og der bliver større og større muligheder for at 
sortere og genbruge især det biologiske affald på  
en bedre måde. 

Den udvikling gjorde, at Frode Laursen i 2019  
formåede at hæve mængden af affald, der går til bio- 
gasanlæg fra 7 til 24%, mens andelen af affald, der  
går til forbrændingen faldt med 16%. En udvikling,  
vi regner med fortsætter i 2020.
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VORES FLÅDE OG  
ALTERNATIVE BRÆNDSTOFFER

KØRESTIL OG FYLDNINGSGRAD

ENERGIFORBRUG

GENBRUG AF AFFALD 

VANDFORBRUG

556.078 liter HVO tanket i Sverige, hvilket  
svarer til 27% af den mængde brændstof  
vi tanker i Sverige

Vi har investeret i en ny biogas lastbil til  
det svenske marked

Nyeste flåde. 96% er Euro 6 standard 

72% af Frode Laursens chauffører er trænet  
i korrekt kørestil. Køreeffektivitet er steget  
fra 69 til 83%

Bistået med hjælp til at få kørestil-fokus til 
også at omfatte FL Polska og deres chauffører

80% af vores belysning er LED-lys

Installering af nye varmepumper

32% mindre CO₂-udledning pr. kvadratmeter 

95% af alt affald bliver genbrugt

Andel af affald til biogasanlæg er steget  
med 17%, samtidig med at andelen af affald  
til forbrændingen er faldet med 16%

Stort fokus på procedure på terminaler  
og logistikcentre

Planlægning af yderligere en bæredygtig  
vaskehal i Åstorp.

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

5-10 nye gastrækkere

Løbende udskiftning af flåden. Mindst 98%  
skal være højeste standard: Euro 6

Udvide antallet af chauffører der er involveret  
i kørestil-projektet

Forbedre kørseleffektiviteten i FL Polska

Mindst 95% af vores belysning skal  
være LED-Lys

Mindre CO₂-udledning pr. kvadratmeter

Udforske muligheden for at købe grøn energi

Fokus på hvordan vi kan genanvende  
biologisk affald bedre

Højere andel af affald skal genanvendes

Mindre procentdel af vores genbrug skal  
gå til fjernvarme

Færdiggørelse af ny bæredygtig  
vaskehal i Åstorp

EMNE OPNÅET 2019 MÅL 2020
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Samtidig er det vigtigt for os, at alle vores medarbejde-
re bliver taget seriøst og behandles med respekt. Det 
er også derfor, at emner som sikkerhed, arbejdsforhold 
og uddannelse har høj prioritet i Frode Laursen.

Diversitet
Diversitet er en fordel for enhver virksomhed bl.a.  
når det gælder andel af kvinder i ledelsen. Og derfor 
også en prioritet i Frode Laursen gruppen. Selvom 
transport- og logistikbranchen er en branche med 
stor overvægt af mænd, har vi et mål om at mindst 
20% af bestyrelsen skal være kvinder. Det mål opfyl-
der vi pt.

Vi har dog i Frode Laursen en ambition om at for-
øge antallet af kvinder på de øvrige ledelsesniveauer.

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

Den indsats har betydet at vi fra 2018 til 2019 gik  
fra 24 til 35 kvindelige ledere og dermed hævede 
antallet af kvindelige ledere fra 35 til 39%.

Arbejdsmiljø
Et andet fokusområde er arbejdsmiljø. Det er vig-
tigt for os at det er sikkert at gå på arbejde i Frode 
Laursen gruppen, og vi gør vores allerbedste for at 
forhindre arbejdsulykker.  

Alle medarbejdere har ret og adgang til det nød- 
vendige sikkerhedsudstyr, og vi udfører både risiko-
analyser 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 selskabets bestyrelse og sikrer et 
konstant fokus på at forbedre sikkerheden.  

I 2019 resulterede den indsats i en nedgang i 
arbejdsrelaterede ulykker på 15%. Samtidig kan vi  
konstatere, at alle har været mindre alvorlige ulykker.

Medarbejdere  
& samfundet
I Frode Laursen gruppen betragter vi vores medarbejdere og deres viden og 
erfaring som vores vigtigste ressource. Det betyder, at vi forventer, at alle med-
arbejdere tager ansvar, samarbejder og er villige til at gøre en ekstra indsats.
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Uddannelse
Uddannelse og den rigtige træning er også vigtige 
elementer, ikke kun i at undgå ulykker, men også 
når det gælder at fastholde en pålidelig og dygtig 
arbejdsstyrke, der kan sikre at arbejdsprocesser  
kører glat.  

Det er vigtigt for Frode Laursen, at vi hjælper 
vores medarbejdere med at udvikle sig i takt med at 
virksomheden udvikler sig. Derfor har vi investeret i 
skræddersyede kurser til både chauffører, lagermed-
arbejdere og kontormedarbejdere.

Siden 2013 har vi f.eks. haft et Master Driver 
koncept, hvor 28 erfarne Frode Laursen chauffører er 
tutorer/læremestre for nye ansatte. Det sker både for 
at sikre en god instruktion, og fastholdelse af vores 
høje kvalitet.

I 2019 har vi forbedret og opgraderet vores Master 
Driver koncept med et omfattende kursus i coaching, 
og endnu en opgradering er planlagt i starten af 2020.

CASE

Ledelsestræning til  
lederne på lagrene

I 2019 påbegyndte vi vores ledelsestræningskurser  
for 34 formænd fra vores svenske logistikcentre i 
Angered, Stenkullen og Åstorp. Kurset består af 
en række af ledelsesmoduler, hvor formændene 
blandt andet lærer om Frode Laursens kerneværdier, 
konflikthåndtering og hvordan man aktivt kan bruge 
adfærdsanalysen DISC i sit arbejde.

- Vores formænd leder både egne medarbejdere 
og vikarer, og derfor er det vigtigt, at give dem nogle 
værktøjer, de kan bruge i den daglige ledelse, siger 
HR-chef i Frode Laursen, Jesper Kallesø.

Ledelseskurserne i Sverige er et pilotprojekt,  
men vi forventer at rulle det ud i både Danmark og 
Tyskland i løbet af 2020.

CASE

Et anstændigt sted  
at overnatte

Det at være lastbilchauffør betyder ikke alene mange 
kilometer på vejen; for mange af vores chauffører be-
tyder det også, at man tilbringer en del nætter i bilen.  
Vi ønsker at tilbyde vores chauffører et godt og 
anstændigt sted at parkere bilen for natten, så derfor 
har vi på alle vores lokationer etableret badeværelser, 
installeret vaskemaskiner og sørget for køkken og et 
fællesrum med gratis wifi og andre faciliteter, hvor 
man kan hygge sig sammen.  
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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 politi-
kere, og på de fleste af vores lokationer har vi folk i 
jobprøvning eller vi deltager i andre tiltag, der arbej-
der for at inkludere folk på kanten af jobmarkedet.

Et par eksempler er vores lange samarbejde med 
det statsejede SAMHALL i Sverige og vores tiltag i for-
bindelse med den danske regerings integrationsud-
dannelse: IGU – et program der kombinerer arbejds- 
erfaring med uddannelse for at inkludere flygtninge 
og indvandrere i det danske samfund og sikre en god 
integration.

Sponsorater
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 lokal- 
samfund, hvor vores medarbejdere bor. 

Hvert år støtter vi også kampen imod kræft gen-
nem 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 sammen-
holdet.

I 2020 vil vi fortsætte med at sponsorere det 
lokale liv omkring os, men vi vil gerne styrke vores 
indsats og kigge på andre måder at strukturere vores 
sponsorater.

Etablering af fond 
I 2019 har familien Andersen, der ejer Frode Laursen 

gruppen etableret ATTA Fonden (Frode Laursen  
Fonden), hvis formål er at hjælpe – primært ved  
uddannelse – følgende grupper:

• Ordblinde

• Mønsterbrydere

• Unge og børn, hvis forældre  
er ansat i logistikbranchen
 

Derudover vil fonden støtte almennyttige formål 
inden for logistikbranchen især inden for teknologi 
og uddannelse. 

I løbet af 2020 vil ATTA fonden arbejde med 
etablering af ansøgningsprocedurer vedrørende 
donationer.
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CASE

To priser på et år

Frode Laursen og vores medarbejdere modtog to priser for vores 
sociale engagement i 2019. Den første pris gik til Jane Malmberg fra 
Frode Laursens logistikcenter i Åstorp, som blev kåret som ”årets ildsjæl” 
i Malmø-området af SAMHALL, en organisation, der hjælper folk på 
kanten af arbejdsmarkedet.

- Jane har den usædvanlige evne at være både en klippe og et frisk 
pust. Hun inspirerer og opmuntrer alle sine medarbejdere samtidig 
med, at hun forstår, at alle er forskellige, og alle har deres egne talenter 
og evner, lyder det bl.a. i begrundelsen fra Samhall.

Jane har været i Frode Laursen i 13 år og har stået for samarbejdet 
med Samhall i de seneste 7 år.

- I Frode Laursen gør vi ingen forskel på, om du kommer fra Samhall 
eller ej. Det handler om at finde de rigtige medarbejdere til de rigtige 
stillinger, fortæller Jane, der er glad for at have et arbejde, der giver 
mening.

- Jeg er stolt af alle de gange, vi har formået at vende medarbejder-
nes holdning fra ”Jeg kan ikke det her” til ”Jeg kan faktisk det her.”

Årets anden pris gik til vores logistikcenter i Hørning. I december 
modtog lagerchef i Hørning, Allan Thorup, Sprogcenter Midts integra- 
tionspris for Frode Laursens ekstraordinære indsats for at få nye borgere 
fra Eritrea og Syrien integreret på arbejdspladsen.  

- Frode Laursen har igangsat mange initiativer for at lykkes med 
projektet – bl.a. ved at sende danske kolleger på mentorkurser og 
ikke mindst ved at afvikle danskundervisning fra start til slut til gavn 
for både IGU-elever og for polske og rumænske medarbejdere. Det 
har skabt et godt fællesskab mellem de to medarbejdergrupper, lød 
begrundelsen fra Sprogcenter Midt.
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CASE

Skrædderen blev chauffør

Hamid Hassan, var i 2016 den allerførste IGU’er  
Frode Laursen ansatte. Han har brugt IGU-mulig- 
heden til bl.a. at få stort kørekort, ADR-bevis og  
truckkørekort – og er nu fastansat som chauffør i 
Frode Laursen.

- Jeg kan godt lide mit arbejde. For mig skal man 
pleje sit arbejde på samme måde som man plejer sin 
familie, fortæller Hamid og fortsætter smilende:

- Derfor råber de andre også nogle gange af mig: 
”Hamid, du skal huske at holde pause.” Jeg glemmer 
det, for jeg bliver så optaget af mit arbejde.

I Syrien havde Hamid sin egen skrædderbutik, 
men han er glad for at have startet en ny karriere i 
Danmark.

- Det er svært at være skrædder her i Danmark, og 
jeg kan godt lide at være chauffør. Jeg sidder ikke fast 
inde i en butik, men kommer ud at køre på landeveje-
ne og ser alle de danske byer, smiler han.
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DIVERSITET

ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE

SOCIAL ANSVARLIGHED

LOKAL VELGØRENHED  
OG SPONSORATER

Forøgelse af andel af  
kvindelige ledere med 3%

Reducering af arbejdsulykker med 15%
 

Opstart af ledelsestræning for formænd  
på lagrene i Sverige

Opgradering af Master Driver kurser 

Danskkurser udført på logistikcentrene  
i Hørning og Jyderup

Logistikcenter Hørning modtaget  
integrationspris

Logistikcenter Åstorp vundet pris for  
sit samarbejde med SAMHALL

110.000 kr.  er blevet brugt på lokal  
velgørenhed og sponsorering

51.200 kr doneret til ”Knæk Cancer”

Øge andel af kvindelige ledere

Yderligere reducering af arbejdsulykker

Udrulning af ledelsestræning for  
lagerformænd i Danmark og Tyskland

Ledelsestræning for afdelingsledere

Yderligere opgradering af Master Driver kursus

Fortsætte med at tilbyde sprogkurser  
og ordblindekurser

Fokus på en mere struktureret tilgang  
til sponsorering og velgørenhed

EMNE OPNÅET 2019 MÅL 2020
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Nøgletal

NØGLETAL 2019 2018 2017 2016 2015

CO₂

CO₂ udledninger (ton) - Transport 43.436 44.904 44.854 43.013 43.356

Gennemsnitlig energieffektivitet (gram CO₂ pr. tonkm) 39,82 40,69 40,69 41,41 42,15

CO₂ udledninger (ton) - Bygninger  1.823 2.526 2.016 2.972 3.073

CO₂ udledninger (Kg/m2) - Bygninger  3,85 5,67 4,98 7,48 8,27

Vandforbrug

m3 (‘000 ) Vandforbrug  17,27 16,25 15,71 14,08 13,38

Vandforbrug (m3 / m2 ) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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NØGLETAL 2019 2018 2017 2016 2015

Andel af lastbiler i Euro standards

Euro 6 standard 96 91 70 48 21

Euro 5 standard 4 8 29 49 71

Euro 4 standard 0 1 1 3 6

Euro 3 standard 0 0 0 0 2

Genanvendelse i procent af samlet affald-volumen

Andel til forbrænding 25 41 40 39 30

Pap & papir til genanvendelse 36 36 35 32 38

Plastik til genanvendelse 3 4 3 4 6

Organisk affald til biogas 24 7 9 10 9

Glas til genanvendelse 0 0 0 1 0

Jern til genanvendelse 2 4 4 5 6

Træ til genanvendelse 4 3 3 4 4

Affald der ikke bliver genanvendt 5 6 5 6 7
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NØGLETAL 2019 2018 2017 2016 2015

Medarbejdere

Antal medarbejdere (fuldtid) * 1.778 1.869 1.779 1.722 1.603

Bestyrelsen kønsfordeling(%)

Kvinder 20 20 20 20 20

Mænd 80 80 80 80 80

Ledelse kønsfordeling (%) *

Kvinder 39 35 28 - -

Mænd 61 65 72 - -

Arbejdsulykker

Antal af arbejdsrelaterede ulykker  
med en eller flere dages fravær **

34 40 47 39 50

* Kun Frode Laursen ** Kun danske arbejdsulykker
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