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Brunatas indsats for miljøet

Brunatas forretning er baseret på løsninger, der optimerer og formindsker boliger og bygningers energi- 
forbrug. Vi har en bred vifte af forskellige løsninger inden for energidata og moderne energiteknologi, 
som sælges i mere end 15 europæiske lande. Brunata beskæftiger 246 medarbejdere i Danmark, der 
sidder fordelt på kontorerne i Herlev, Odense, Aalborg og Århus. 

Brunatas løsninger er opdelt i to forretningsområder; forbrugsdata og ejendomsdata. Løsninger inden 
for forbrugsdata har til formål at synliggøre forbruget af el, vand og varme, mens ejendomsdata syn-
liggør indeklima- og skjulte energidata. Tilsammen bidrager løsningerne til at skabe et sundt indeklima 
samt sikre optimal udnyttelse af ejendommens samlede energiforbrug.

Vi sætter en ære i at gøre forbrugs- og ejendomsdata transparent og forståeligt for vores kunder. Det 
står derfor centralt for forretningen at tilbyde korrekt og pålidelig måling og fordeling af energiforbrug 
samt udarbejdelse og rettidig levering af forbrugsregnskaber. Brunata gør herudover en stor indsats for 
at tilbyde en række online services, som giver indsigt i forbrugs- og ejendomsdata via grafiske visninger 
og tabeller. De digitale løsninger er udviklet med henblik på at opfylde behovene hos den private bebo-
er, administrator, varmemester, energirådgiver og lignende.

Gennem mere end 100 år har Brunata taget ansvar for miljøet med løsninger, der gør en forskel. 
Miljøbevidstheden ligger dybt begravet i vores DNA, hvor ønsket om en grønnere verden realiseres 
gennem forbrugsmåling, energioptimering og visualisering af forbrugsdata.  

I Brunata udvikler vi løbende produkter og services, der har til hensigt at begrænse forbruget af især olie, 
gas og vand – ressourcer, der med tiden vil blive knaphed på. Ved at skabe transparens i forbrugsadfærd 
giver vi den enkelte beboer mulighed for at tillægge sig mere miljøvenlige forbrugsvaner og gør det  
muligt for ejendomme at reducere ressourceforbruget. Samtidig gør vi også internt i huset en indsats 
for at reducere forbruget, hvor medarbejderne aktivt bidrager med egne idéer og initiativer. 

Med fælles viden, vilje og handling tror vi således på at kunne gøre en forskel for miljøet. Mange 
bække små, gør en stor å – og derfor kan fremtidens bæredygtighed findes i energieffektiviserende 
løsninger såvel som enkeltpersoners tiltag i hverdagen. 

- CEO Keld Forchhammer
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Dette er den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. Årsregnskabslovens §99a og §99b for  
perioden 01.01.2018 - 31.12.2018. Denne kan findes på Brunatas hjemmeside på følgende link: 
https://brunata.com/da/om-brunata/årsrapporter/



Miljø og Klima I side 3

ISO certificering 
Brunata har i maj 2018 fornyet sine certificeringer i henhold til de seneste revisioner af både ISO 
9001 og ISO 14001, således at Brunata nu er certificeret til den nyeste version af begge standarder. 
 Brunata   ønsker via certificeringerne at fremstå som en ansvarlig virksomhed, både når det kommer 
til kvalitet og miljø. Dette gælder forløbet lige fra udvikling og produktion af målere, montering og 
servicering af disse til den afsluttende bortskaffelse af de brugte målere eller dele heraf. Brunata 
har dermed truffet et aktivt valg for at kunne handle som en kvalitetsansvarlig og grøn virksomhed. 

Formålet med en ISO 9001-certificering er at sikre, at vores brugere kan føle sig trygge ved at mod-
tage et ret visende regnskab med en fair fordeling. 
Formålet med en ISO 14001-certificering er at skabe rammer, der gør Brunata i stand til aktivt at 
være med til at beskytte miljøet, ligesom Brunatas løsninger har til formål at skabe opmærksomhed 
om energiforbruget.

Både interne audits og leverandøraudits bliver gennemført med fokus på kvalitet, miljø og ar-
bejdsforhold. Brunatas leverandøraudits omfatter mange forskelligartede leve randører, både 
hvad angår produkter og størrelse. Brunata har et ønske om at anvende ISO-certificerede lev-
erandører i størst muligt omfang. I dag er hovedparten af vores leverandører certificerede.

I forbindelse med leverandøraudits, der skal afholdes i 2019, vil der være et ekstra fokus på 
miljø- og arbejdsforhold.

Audit hos samarbejdspartnere 
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Brunata gør en indsats for at intensivere miljøarbejdet og har derfor opsat et 
internt projektteam, som arbejder med FN’s verdensmål. Gruppen opsætter 
løbende tiltag, der hjælper medarbejderne med at skabe en grønnere hverdag. 
Miljøgruppen har bl.a. opsat initiativer om:

Affalds-
sortering: Brunata 

holder sig hele tiden 
opdateret med kom-

munens krav til affalds-
sortering, så husets 

vaner og handlinger kan 
tilpasses til disse.  

Madspild: 
Leveringen af mad plan-

lægges nøje efter antallet 
af fremmødte medarbej-

dere den pågældende dag. 
Dermed sikres det, at der 
aldrig leveres mere mad, 
end hvad der er nødven-

digt. 

Strømforbrug: 
 It-udstyret og andet 

slukkes altid helt over 
natten i stedet for at 

stå på den strømforbru-
gende standby tilstand. 

Varmeforbruget: 
Det kan koste dyrt på miljø- 
kontoen, hvis termostaten 

ikke indstilles korrekt. Derfor  
undervises i brug af termo-
staten, hvilket fx er særligt 
relevant ifm. udluftning og 

temperaturregulering. 

Kør grønt: 
Fokus på økonomisk kørsel 
er nødvendigt for at mini-

mere CO2-udledningen. Det 
forventes, at der i løbet af 

2019 bliver etableret et ”kør 
grønt” kursus for alle medar-
bejdere, der kører firmabil.

GDPR
Sikkerhed omkring personlige oplysninger prioriteres højt hos Brunata, hvilket både gælder interne medarbejderdata 
såvel som eksterne kunde- og beboerdata. Kunderne kan derfor trygt stole på, at vi etablerer en sikkerhed og fortro-
lighed omkring deres personlige oplysninger, som nænsomt behandles ved leveringen af deres serviceydelser. 

Brunata har udarbejdet en sikkerhedspolitik, der stiller alle medarbejdere til ansvar for at behandle data sikkert i 
overensstemmelse med den gældende persondataforordning. Dette indebærer bl.a., at informationer kun anvendes 
til lovlige og saglige formål, og at indsamlingen af oplysninger ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at opnå for-
målet. Yderligere sætter sikkerhedspolitikken rammen for de følsomme informationssystemer, som gør os i stand til 
at yde den ønskede service ved behandlingen af ekstern såvel som intern data.

Brunata foretager årligt en formel it-risikovurdering for at opretholde det høje niveau af kvalitet og driftssikkerhed i 
vores it-systemer. Yderligere holder vi os kontinuerligt opdateret med den til enhver tid gældende lovgivning, således at 
både administratorer, beboere og medarbejdere kan stole på, at fortroligheden og integriteten af oplysningerne bevares.
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El (kWh) Fjernvarme (MWh) Vand (m3)

CO2-udslip
Brunata ønsker at bidrage til en grønnere verden til glæde for både nuværende og 
kommende generationer. Hvis ikke Brunata opretholder sit skarpe fokus på at reducere 
forbruget, kan det medføre en risiko for at øge CO2-udslippet, hvilket kan påvirke mil-
jøet og klimaet i en negativ retning. Vi arbejder derfor løbende med at sænke forbru-
get af el, vand og varme. Nedenfor ses forbruget for Brunatas hovedkontor i Herlev.

Målsætning 2019
350.000 kWh

Resultat 2018
360.000 kWh

Målsætning 2019
350 MWh

Resultat 2018
360 MWh

Målsætning 2019
1.050 m3

Resultat 2018
1.085 m3
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Elforbruget hos Brunata er faldende. 
Dette skyldes bl.a., at lyskilderne løben-
de udskiftes med LED-pærer, og at der 
altid slukkes helt for elektronisk udstyr. 
Derudover gøres en aktiv indsats inden 
for el, vand og varme ved at informere 
medarbejderne, installere automatiske 
tænd og sluk funktioner, samt installere   
individuelle målere til både el, vand og 
varme.  

 

El, fjernvarme 
og vand

Brunata gør løbende en indsats for 
at reducere forbruget af brænd- 
stof. Eksempelvis kan nævnes brugen 
af ruteplanlægningsværktøjer, en 
formindsket bilpark og et stigende 
antal installationer af radioaflæste 
målere. Den løbende optimering be-
tyder, at bilparken sammenlagt har 
reduceret forbruget af brændstof til 
175.068 liter i 2018. 

 

Brændstof 

’Vi gør en forskel’

CO2 projekter

Brunata er medlem af DBDH, som er en brancheorganisation for fjern-
varmesektoren. Gennem medlemskabet bliver Brunata en integreret 
del af fjernvarmebranchens samlede netværk, hvilket giver en unik 
mulighed for vidensdeling medlemmerne imellem. Udover et inklude-
rende fællesskab af kompetente eksperter giver medlemskabet yder-
ligere adgang til en platform, hvorfra Brunata kan sprede sine miljø-
mæssige initiativer og bidrag til resten af verden.

 

Danish Board of District Heating
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FN’s 17 verdensmål
Et af Brunatas seneste initiativer er et særligt fokus rettet mod FN’s 17 verdensmål. I den forbindel-
se har vi deltaget i udviklingsprogrammet SDG Accelerator for 2018. Programmet danner grund-
laget for innovation og vækst ved at hjælpe danske virksomheder til at udvikle nye bæredygtige 
produkter og forretningsmodeller i overensstemmelse med verdensmålene. 

Brunatas fokusområde i programmet var vores projekt om ”Den digitale varmemester”. Dette  
projekt bidrager til opfyldelse af mål 7 ”Bæredygtig energi” med fokus på delmål 3 om at forbedre 
energieffektiviteten. Kernen er at hjælpe ejendomme til en mere effektiv udnyttelse af fjernvarmen, 
hvorved der kan leveres en lavere returtemperatur til fjernvarmenettet. I praksis kan dette sænke 
temperaturen i det danske fjernvarmenet med 2 grader, hvilket svarer til en årlig CO2-besparelse 
på 19.000 tons – dvs. det årlige energiforbrug i 20.000 danske husstande. Den lavere temperatur 
i fjernvarmenettet vil samtidig fremme mulighederne for at anvende bæredygtige energikilder i 
fjernvarmeproduktionen. 

Med ønsket om at bidrage til EU’s 2020 mål om 
en 20 % øget energieffektivitet, holder vi os lø-
bende opdateret med udviklingen på klimafron-
ten. Vi vil fortsat udvikle vores løsninger i en 
mere bæredygtig retning, der kan skabe energi-
besparelser på hele kæden  fra den enkelte lej-
lighed, over den samlede ejendom og helt ud til 
fjernvarmenettet.

Brunata indtager en aktiv rolle i velgørenhedsprojekter, der søger at gøre en forskel for vores 
omverden. I år har Brunata bl.a. støttet Knæk Cancer, der er et fællesprojekt mellem TV2 og 
Kræftens Bekæmpelse. Kræft rammer hver tredje dansker og koster dagligt 42 danskere livet. 
Brunata ønsker at støtte op om, at det fortsat skal være flertallet, som overlever kræften og 
har derfor doneret et bidrag til kampen mod kræft.
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Sunde medarbejdere i en sund virksomhed
I Brunata måler vi på medarbejdernes sygefravær. Vi har ikke helt nået målsætningen for 2018. En 
analyse af fraværet viser, at vi især blev ramt af et højere fravær i vintermånederne end normalt. Til 
gengæld har fraværet målt som gennemsnit over de seneste 12 måneder været faldende, idet fra-
værsprocenten er faldet fra 4,0 % til 3,1 %. Vores ambition er fortsat at nedbringe fraværet, bl.a. ved 
en tæt opfølgning på fraværet generelt, men også på de få medarbejdere med et højt fravær.

Vi har igennem 2018 set et fald i antal medarbejdere med langvarigt fravær. Dette tilskriver vi bl.a., 
at vi igennem de seneste år har haft fokus på arbejdsprocesser og planlægning til fordel for medar-
bejdernes velfærd. 

Personalearrangementer og -initiativer

Vi sætter løbende fokus på med-
arbejderne og giver dem mulighed 
for at leve sundt. Således opfordrer 
vi vores medarbejdere til at deltage 
i arrangementer som ’Vi Cykler Til 
 Arbejde’ og ’DHL Stafetten’. 

I maj 2018 har 32 medarbejdere del-
taget i ’Vi Cykler Til Arbejde’. De kør-
te sammenlagt 7.069 km, som har 
skånet miljøet for 1150 kg CO2.

I september trak Brunata i Odense i 
fodboldtrøjerne for at deltage i den 
årlige fodboldturnering med bolig- 
foreningerne i Odense. Udover en 
sjov dag, blev der også brændt en del 
kalorier af.  

Resultat 
2017

Resultat
2018

Målsætning
2019

4,0 % 3,1 % 2,7 %
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D
e anviste tal er gæ

ldende for Brunata D
anm

ark

 

Virksomhedens fokus på værdiskabelse og organisationens begrænsede størrelse betyder, at virk-
somheden i forbindelse med organisatoriske ændringer samt indstilling af nye medlemmer til be-
styrelsen, direktionen og den øverste ledergruppe i høj grad må fokusere på viden, kompetencer 
og erfaringsgrundlag hos de enkelte medarbejdere.

Bestyrelsen anerkender vigtigheden af mangfoldighed i selskabets ledelse og lægger vægt på, at 
der er lige muligheder for alle, herunder for begge køn. Aktuelt består selskabets bestyrelse af en 
enkelt kvinde og tre mænd. Selskabet har som mål, at mindst 25 % af bestyrelsens generalforsam-
lingsvalgte medlemmer løbende udgøres af det til enhver tid underrepræsenterede køn. 

I den øvrige ledergruppe ønsker selskabet at have en kønsmæssig sammensætning, der svarer til 
hele virksomheden. For at øge antallet af kvinder i ledelsesfunktionerne skal der, så vidt muligt, 
være mindst én kvinde blandt de sidste kandidater til en ubesat stilling. Som en del af MUS op-
fordres medarbejderne til at give udtryk for ønsker om lederkarriere. Ønskerne opsamles af HR 
til brug for rekruttering til lederstillinger, som i første omgang søges besat af interne kandidater. 

Brunata har på nuværende tidspunkt ingen nedskrevne politikker omkring menneskerettigheder.  
En risiko ved ikke at overholde menneskerettighederne kan være et usundt psykisk arbejdsmiljø, 
der kan føre til manglende arbejdskraft. For at undgå dette arbejder Brunata aktivt med kultu-
ren. Dette indebærer, at menneskerettighederne i praksis respekteres, da vi tror på retfærdighed 
uanset race, køn, religion, politisk eller seksuelt orientering. Menneskesynet i Brunata præges 
således af lige rettigheder for derved at skabe fundament for fællesskab, trivsel og vækst.   

 

Menneskerettigheder

Køn
Samlet medarbejderstab

36 %              64 %

Mellemledere

36 %              64 %

Topledere

25 %              75 %

Bestyrelse

25 %              75 %

Det er et mål for 2019 at få udarbejdet en politik inden for korruption- og bestikkelsesområdet. 
En risiko ved tilstedeværelsen af korruption eller bestikkelse kan være et skadet omdømme, 
hvilket kan føre til manglende mulighed for at drive forretning. Indtil den officielle politik for om-
rådet er udarbejdet, vil vi fortsat følge vores værdisæt om høje etiske standarder i alle vores ak-
tiviteter. Således er den gennemgående holdning at tage afstand fra enhver form for korruption 
og bestikkelse, hvorved al kunderelateret adfærd ikke vil stride imod virksomhedens integritet.

 

Korruption og bestikkelse

Mangfoldighed



Anciennitetsfordeling
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Brunata er en virksom-
hed med 246 arbejder i 

Danmark

Vi har en stor alders- 
spredning fra 19 til 72 år

’Vi tror på mangfoldighed’

Mere end 50 % har  
været i Brunata i mere  

end 5 år

Aldersfordeling

24
30

65

38

89

10% 12% 26% 15% 36%

Mindre end 1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år Mere end 10 år

2

35
42

75

62

20

10

1% 14% 17% 30% 25% 8% 4%

< 21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-65 66+

Brunata tager ansvar for fremtidens arbejdskraft ved at uddanne og dygtiggøre den næste 
generation. I øjeblikket har vi tre engagerede elever, der bidrager med deres tilegnede viden, 
samtidig med at vi bygger videre på deres kompetencer. Samarbejdet skaber således en gen-
sidig gevinst, idet det giver værdi for eleverne såvel som for Brunata. 

Brunatas elever

Gennemsnitlig
Alder

46 år
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Kasper Duchnik
Kunderådgiver 

Kan man opnå at blive en dygtig og vellidt medarbejder på et år?
Jeg har nu været kunderådgiver hos Brunata i et år, hvor hverdagen går 
med at besvare telefonopkald fra vores kunder og deres beboere. Spørgs-
målene spænder bredt, så man oplever ikke den samme dag 2 gange. 
Det kræver, at man er opsat på at tage imod nye udfordringer og ikke er 
nervøs for at bevæge sig ud på dybt vand. Heldigvis er der altid hjælpsom-
me kolleger, som med glæde deler ud af deres viden, hvis der er spørgsmål, 
jeg ikke kan svare på. Jeg har samtidig dyb respekt for, at der bliver lyttet 
til den enkelte med arbejder. Hvis jeg har en god idé, bliver der givet tid og 
plads til, at jeg selv kan følge den til dørs. Det er en kæmpe gevinst og bety-
der, at jeg hele tiden kan udvikle mig. 
Så på baggrund af ovenstående og fremragende kolleger, kan jeg svare JA 
til mit spørgsmål. Det er absolut muligt.
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Medarbejderudvikling
Brunata Academy står for al intern træning og 
udvikling af medarbejderne. Formålet med 
Brunata Academy er at:

• Samle al uddannelse ét sted i organisatio-
nen

• Sikre, at al uddannelse er forankret i stra-
tegien og afspejler Brunatas kerneværdier

• Sikre det rette udbud og niveau, der mat-
cher Brunatas behov for kompetencer

• Sikre dokumentation, certificeringer, over-
blik, ensartethed og kvalitet

Alle medarbejder afholder MUS med deres  
leder. Det sker én gang om året i maj-juni, hvor 
der sættes mål for den enkelte medarbejder. 
Der tales om hhv. resultatmål og kompetence-
mål. Kompetencemålene afspejler medarbej-
derens ønske om udvikling i jobbet. Samtlige 
mål opsamles i HR, som også har ansvaret for 
etablering af de efterspurgte interne udvik-
lingsaktiviteter. 

I 2019 vil vi arbejde på at introducere kom-
petenceprofiler samt gap-analyser, som et af  
flere midler til målrettet udvikling af vores 
medarbejdere.

Ledelsesudvikling
Alle ledere i den danske del af Brunata deltog i 2018 i et lederudviklingsforløb med henblik på at udvikle de 
ledelseskompetencer, der er nødvendige for at være en god leder i Brunata. Udviklingsforløbet foregik i 2018 
og tog udgangspunkt i Brunatas ledelsesgrundlag, der lyder således:

Du spiller de andre gode

Du gør det nemt at gøre 
det rigtigt

Du behandler alle med 
respekt

Vi er et  
forpligtende 
fællesskab

Du sætter ambitiøse og 
realistiske mål

Du giver løbende og 
konstruktiv feedback

Du forstår forretningen 
og skaber varig værdi for 
Brunatas kunder

Vi er altid i 
udvikling

Du gør det, du siger – og 
siger det, du gør

Du kommunikerer klart 
og tydeligt

Du skaber rammer for 
en åben dialog

Vi kan, vil 
og tør

Ledelsesgrundlaget er Brunatas værdier omsat til adfærd. Enhver medarbejder kan derfor forvente denne 
adfærd af deres leder. I forbindelse med den årlige kulturmåling vurderes ledernes efterlevelse af ledelses-
grundlaget af medarbejderne. Målingen gentages i august 2019 med henblik på at vurdere fremskridtet.  
I 2019 vil vi afholde en række lederworkshops, hvor vi vil sætte fokus på emner, der er vigtige i forhold til 
yderligere udvikling af vores ledere samt implementering af vores strategi. Nogle af de emner, der er på 
tegnebrættet er kundeservice, medarbejderengagement samt den nye ferielov.
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Kasper Kjærgaard
Servicetekniker

Da jeg blev ansat i Brunata, troede jeg ikke at jeg ville være her så længe. 
Jeg blev enig med mig selv om at give det 3 måneder. De 3 måneder er nu 
blevet til knap 11 år, hvor jeg hele tiden har været inde i en spændende 
udvikling – både hvad angår faglige samt personlige kompetencer. Jeg 
befinder mig rigtig godt, da jeg har arbejdsmæssig frihed, gode udvik-
lingsmuligheder samt motiverende udfordringer. Jeg oplever et Brunata i 
konstant bevægelse med mange interessante tiltag. Der er en enestående 
synergieffekt kollegaer imellem, som udtrykker sig igennem god intern 
humor, hjælpsomhed samt forpligtende fællesskab.

Anne L. Jensen
Forbrugsregnskabschef Vest

Forpligtende fællesskab er efterhånden blevet sagt så mange gange i 
Brunata, at de fleste af os kan sige det i søvne. Det er et fantastisk begreb, 
som siger mere end mange ord og lange sætninger ville kunne udtrykke. At 
det også i stigende grad leves, kan både ses på bundlinjen og ikke mindst 
mærkes på arbejdsglæden. Vi vil rigtig gerne lære noget om, hvordan vores 
kolleger løser deres opgaver, og hvilke udfordringer de har. Derfor er vi også 
blevet bedre til at tage ansvar, og overveje om vi hver især kan gøre noget, 
der vil være en hjælp for den kollega, der skal arbejde videre med opgaven. 
Det betyder alt sammen, at vi i højere grad stiller krav til hinanden, og at vi 
nemmere kan respektere og forstå hinandens beslutninger og handlinger.
Det er alt sammen med til at forbedre den service og kvalitet, som vores 
kunder bliver så glade for. Vi er hver især en vigtig del af Brunatas succes, og 
når vi så også er rigtig gode til at arbejde sammen, er det en endnu større 
tilfredsstillelse af være en del af.

Morten Densam
Teamleder Målerservice Proces

Da jeg startede i Brunata tilbage i 2014 som studiemedhjælper, havde jeg 
aldrig troet, at jeg ville nå, hvor jeg er i dag. 4 år senere er jeg ansvarlig 
for processer, videreudvikling af systemer og implementeringer. Derudover 
afholder jeg ofte ERFA grupper og uddannelse i målerservice, og har natur-
ligvis daglig sparring med mine kollegaer og leder. Så jeg får virkelig lov til at 
udvikle mine personlige evner. Det giver mig en god arbejdsglæde at have 
det ansvar og skabe udvikling. Jeg sætter også stor pris på den store variati-
on i min arbejdsdag, hvor jeg flere gange om ugen kommer rundt og besø-
ger de forskellige afdelinger i Danmark. Hos Brunata får jeg virkelig opfyldt 
mit behov for at have arbejdsopgaver, der er både spændende, interessan-
te og udfordrende. Det er helt klart en arbejdsplads, som kan anbefales. 
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Kulturmåling
Brunata gennemfører hvert år en kulturmåling, hvor 
vi i den forbindelse afholder workshops i alle afde-
linger. På disse arbejder medarbejdere og ledere 
sammen om at identificere konkrete aktiviteter, som 
kan bidrage til at skabe den nødvendige kultur for, 
at Brunata kan lykkes med strategien. Risikoen ved 
en dårlig kultur kan være et usundt psykisk arbejds- 
miljø, der forringer medarbejderforholdene. Dette 
kan have alvorlige konsekvenser såsom syge med-
arbejdere og udfordringer i forhold til at fastholde 
eksisterende medarbejdere samt tiltrække nye. Net-
op derfor prioriteres den årlige kulturmåling særligt 
højt for kontinuerligt at optimere kulturen og skabe 
sunde medarbejderforhold. Ledelsen i Brunata be-
slutter hvert år tre fokusområder, der sættes særligt 
fokus på. I 2018 var disse fokusområder: ’Organisati-
on’, ’Processer’ samt ’Strategi og Værdier’.

Siden 2014 har resultatet af den årlige kulturmåling 
vist fremgang. I august 2018 nåede vi det fastsatte 
mål på 4,0. Ambitionen er i 2020 at nå et mål på 4,2.

Der har i 2018 været 

5  arbejdsskader. Samtlige  
arbejdsskader var af fysisk 

karakter. 






































