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Resumé
Hos Grundfos er ansvarlighed en af vores kerneværdier,
og denne rapport afspejler, hvordan vi i 2003 har forvaltet
vores ansvar på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Vi har
valgt at strukturere rapporten med udgangspunkt i vores
ledelsesmodel – Business Excellence modellen. Rapporten
beskriver dels de ledelsesmæssige aspekter ved vores
miljøarbejde dels indsats og resultater på områderne
medarbejdere, kunder, samfund og økonomi.
Lederskab - medarbejderinvolvering
Medarbejderinvolvering er en af nøglerne til Grundfos’
succes på miljøområdet. I løbet af de senere år er antallet
af medarbejdernes forslag til miljømæssige forbedringer
steget kraftigt. Det afspejler engagement og fokus på området hele vejen igennem organisationen.
Det er ikke kun i de enkelte selskaber i koncernen, at der
er tradition for engagement og erfaringsudveksling på
miljøområdet. Også på tværs af selskaber og landegrænser
prioriteres erfaringsudveksling højt. Igennem årlige interne
audits sikres en løbende dialog og udveksling af idéer omkring ’best practice’ på området.
Alle produktionsselskaber, der bærer Grundfos’ navn lever
op til kravet om at skulle være certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001. Eneste
undtagelse er det ungarske selskab, der vil blive certificeret
i 2004.
Medarbejdere - fokus på arbejdsmiljø
Inden for arbejdsmiljøområdet har der i det forgangne
år været to primære fokusområder. Reduktion af antallet
af arbejdsulykker og reduktion af antallet af sundhedsskadelige kemikalier.
Vi har arbejdet målrettet på at forebygge arbejdsulykker,
bl.a. ved at registrere nærved- og næsten-ulykker for bedre
at kunne sætte ind med forebyggende arbejde. Det har givet gode resultater, og efter en beklagelig rekord i ulykkesfrekvensen i 2000 på 30,3 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer er
ulykkesfrekvensen nu reduceret til 19,5, og der vil også i de
kommende år være fokus på området.

Vi har valgt at gruppere de kemikalier, vi anvender i produktionen, i tre kategorier efter kemikaliernes farlighed. På den
måde er området blevet væsentligt mere gennemsigtigt,
og vi er kommet vores mål om at reducere antallet af de
farligste kemikalier nærmere.
Medarbejdernes tilfredshed med arbejdsmiljøet måles
hvert andet år, og resultatet af dette års måling viste, at
medarbejdere i Grundfos-produktionsselskaberne over
hele verden giver 4,52 point ud af 5 mulige til Grundfos’
indsats for at skabe sikre fysiske rammer om arbejdet.
Det skal dog nævnes, at det ungarske selskab ikke har haft
dette spørgsmål med i tilfredshedsmålingen.
Kunder – Grundfos pumper løser miljøopgaver
Vi afspejler med tre eksempler, hvordan Grundfos-pumper
hver dag er med til at løse miljømæssige opgaver. Eksemplerne omhandler spildevandshåndtering, dosering af kemi
og energioptimerede pumpeinstallationer.
Samfund – globale og lokale miljøpåvirkninger
På globalt niveau har salget af koncernens energibesparende pumper i 2003 medført en årlig besparelse i energiforbruget, der svarer til 111.415 husstandes årlige el-forbrug.
På det lokale niveau i forbindelse med vores produktion,
har vi reduceret det indekserede elforbrug med 10 pct.
siden 2000, og på trods af, at koncernen i disse år udvider
kraftigt, fastholdes målet om at reducere det indekserede
elforbrug med 20 pct. med udgangen af 2005. Ligeledes er
det indekserede vandforbrug faldet med 7 pct. siden 2000
og den indekserede mængde kemikalieaffald med 5 pct.

Økonomi – økonomiske resultater af miljøindsatsen
Vi har forsøgt at sætte tal på, hvor stor en økonomisk betydning vores indsats på miljøområdet har. Reduktionerne
af ressourceforbruget af el, vand og varme betyder på koncernniveau, at vi i år 2003 ville have haft en meromkostning
på ca. 15,5 millioner DKK, hvis forbruget i forhold til omsætningen havde været på samme niveau som i 1999.
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Lederskab, politik og strategi
Ordet til koncernchefen
For Grundfos har ansvarlighed over for mennesker, miljø og
samfund altid været en af vores grundlæggende værdier.
De er rammen om den måde, som vi gør tingene på, og det
var også værdierne og den Grundfos-kultur, de har skabt,
der var drivkraften bag beslutningen om i 2002 at underskrive FN-initiativet Global Compact.
Formålet med den globale pagt er at skabe dialog og læring
med baggrund i et adfærdskodeks, som de underskrivende
virksomheder opfordres til at implementere. Pagten er
baseret på frivillighed, og der er således intet minimumsniveau for den indsats, der skal ydes for at være gyldigt
medlem. Men hos Grundfos sætter vi handling bag ordene,
hvilket dokumenteres af de resultater, vi har opnået inden
for miljø og arbejdsmiljø.
Vi er meget tilfredse med resultatet af indsatsen for at
nedbringe antallet af arbejdsulykker i vores produktionsselskaber. Det er således på blot tre år lykkedes at reducere
ulykkesfrekvensen fra 30,3 til 19,5 ulykker per 1 million
arbejdstimer. Arbejdsulykker har været og er stadig på
dagsordenen på alle niveauer i organisationen, og det forebyggende arbejde vinder udbredelse i hele koncernen.
Det er også glædeligt at kunne konstatere, at medarbejdernes engagement i at forbedre Grundfos’ miljø og

Koncernchef Jens Jørgen Madsen
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arbejdsmiljø stadig ligger på et højt niveau. Vi har igen i
2003 slået vores egen rekord med hensyn til antallet af
forbedringsforslag fra medarbejderne. Og vi ved, at det er
de mange forslag fra medarbejderne, der er den vigtigste
kilde til de resultater, der er opnået på dette område.
Vi værdsætter den anerkendelse, der bliver tildelt os for
miljøindsatsen. Gennem årene er Grundfos hædret med
priser både for den måde, vi rapporterer om miljøet på, og
for selve indsatsen og de resultater, vi opnår. I 2003 har vi
modtaget diplom for god praksis på arbejdsmiljøområdet
for vores indsats for at udfase brugen af opløsningsmidler
til affedtning af metaldele i produktionen. En anerkendelse
som denne er med til at motivere os yderligere til fortsat at
arbejde for en bæredygtig udvikling.
Denne rapport beskriver de aktiviteter og resultater, der har
kendetegnet året 2003 på miljø- og arbejdsmiljøområdet.
Vi ønsker vores interessenter god fornøjelse med læsningen!

Lederskab
Det er vores filosofi og erfaring, at de bedste resultater
opnås, når mange medarbejdere involveres. Grundfos’
indsats for et bedre miljø og arbejdsmiljø har derfor fodfæste på flere niveauer i organisationen, og et rekordstort
antal forbedringsforslag fra medarbejderne har afgørende
betydning for, at målsætningerne nås. Dette afsnit handler
om udbredelse af ansvar, læring og erfaring.
Grundfos’ grundlæggende værdier er baggrund for koncernens vedvarende bestræbelser på at styrke en bæredygtig
udvikling – miljømæssigt, socialt og økonomisk. Værdierne
afspejles i den måde, vi har valgt at drive virksomhed på,
og er en vigtig del af vores ledelsesmodel, Business Excellence-modellen, og af vores vision – den fremtidstilstand
vi stræber efter.

Grundfos’ vision:

De tre kategorier – kunder, medarbejdere og samfund
– refererer til de tilsvarende kategorier i Business Excellence modellens højre side: resultatsiden. Det har vi gjort,
fordi succes inden for alle tre områder går hånd i hånd
med forretningsmæssig succes. Tilfredse medarbejdere og
et sikkert og sundt arbejdsmiljø betragtes på lige fod med
tilfredse kunder som forudsætninger for at skabe gode
resultater. Vi har valgt at følge samme struktur i denne rapport, og på den måde beskriver vi indsats og resultater for
henholdsvis medarbejdere, kunder og samfund på miljøog arbejdsmiljøområdet. Til sidst sammenfatter vi de økonomiske aspekter af miljø- og arbejdsmiljøindsatsen.

Business Excellence-modellen

· Vore kunder anerkender os som den førende producent
og samarbejdspartner, når det drejer sig om pumper af
højeste kvalitet - såvel funktionsmæssigt som miljømæssigt.
· Vore medarbejdere har påviselig høj tilfredshed, blandt
andet fordi de har jobs og vilkår, der giver dem personlige
udviklingsmuligheder, og som er præget af et godt arbejdsmiljø og udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker og
kvalifikationer
· Det omgivende samfund betragter Grundfos med respekt
og anerkendelse som følge af vores ansvarsfølelse over for
lovgivningen, demokratiske spilleregler, lokale traditioner
og miljøet, samt i forhold til de mennesker, hvis liv og vilkår
vi i øvrigt har indflydelse på.
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Udbredelse af ansvar
Gode resultater kommer ikke af sig selv. Hvad enten det
drejer sig om medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed
eller miljømæssige resultater, skal der gøres en målrettet
indsats, som løbende evalueres og måles.
Grundfos’ indsats for et bedre miljø og arbejdsmiljø har
fodfæste på flere niveauer i organisationen, for det er vores
filosofi og erfaring, at en høj grad af medarbejderinvolvering i det lange løb giver de bedste resultater. Målsætninger
om miljø og arbejdsmiljø samt ansvaret for at opstille de
handlingsplaner, der skal til for at nå målsætningerne, skal
derfor forankres på flere niveauer, som illustreret på side 7.
De overordnede målsætninger på miljø- og arbejdsmiljøområdet for hele koncernen fastsættes af koncernledelsen
en gang om året. Det sker på grundlag af blandt andet en
gennemgang af resultaterne fra de seneste år, resultater
fra audit samt input fra koncernens miljøorganisation om,
hvad der bør være i fokus i det kommende år.

Hvert produktionsselskab opstiller sine egne målsætninger,
der som et minimum omfatter de samme forhold som koncernens overordnede målsætninger. I selskaberne kan der
desuden vedtages individuelle målsætninger, der gælder i
anlægsområder, hvor andre forhold bidrager væsentligt til
selskabets samlede belastning.
Ledelserne for de enkelte områder vedtager handlingsplaner, der bidrager til, at målsætningerne opfyldes. Resultaterne skal dog også i høj grad tilskrives, at medarbejderne
følger opfordringen til at involvere sig aktivt ved at komme
med forslag til forbedringer i et antal, der på det nærmeste
er eksploderet i de seneste år.
Antallet af forbedringsforslag, der også kan handle om andre forhold end miljø og arbejdsmiljø, er i sig selv blevet et
målepunkt, som udtrykker medarbejdernes engagement i
den virksomhed, de selv er en del af.

Koncernens miljømålsætninger
Emne

Miljømålsætninger

Termin

El

Reduktion af indekseret elforbrug med 20 pct. ift. 2000

31-12-2005

Vand

Reduktion af indekseret vandforbrug med 10 pct. ift. 2000

31-12-2005

Kemikalieaffald

Reduktion af indekseret kemikalieaffald med 20 pct. ift. 2000

31-12-2005

*Antal “røde” kemikalier

Reduktion af antal “røde” kemikalier til 90 stk.

31-12-2005

*Antal “gule” kemikalier

Reduktionspotentiale kortlægges i 2004

Arbejdsulykker

Ulykkesfrekvens: 18 ulykker per 1 mio. arbejdstimer
Ulykkesbetinget fravær: 2 timer per 1000 arbejdstimer

Elforbrug i produkter

31-12-2005

Mindst 80 pct. af de nye produkter, der udvikles i perioden
frem til år 2006, skal som minimum have et elforbrug,
der er 5 pct. mindre end den tidligere model. Hvis den
tidligere model er mindre end 5 år gammel, er målsæt-

Materialeforbrug
i produkter

ningen en reduktion på 2 pct.

31-12-2005

Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2006,
skal have et mindre ressourcetræk end den tidligere model.

31-12-2005

* Hos Grundfos grupperes kemikalier i “rød”, “gul” og “grøn”, hvor rød angiver særligt farlige kemikalier.
Noter:
Målsætning for antal røde kemikalier er ændret i forhold til koncernens årsregnskab, da tal for det amerikanske selskab nu er inkluderet.
Målsætning for antal gule kemikalier er tilføjet i forhold til koncernens årsregnskab.
Enheden for målsætningen for ulykkesbetinget fravær er ændret til timer pr. 1000 arbejdstimer i forhold til koncernens årsregnskab, hvor der står ulykker pr. 1 million arbejdstimer.
For målsætningen for elforbrug i produkter er deadline ændret til 2006 i forhold til koncernens årsregnskab, hvor der står 2005.
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Udbredelse af læring og erfaring
Det er vigtigt for motivationen til at komme med nye
forbedringsforslag, at medarbejderne oplever, at deres
forslag behandles seriøst. Og når antallet af forbedringsforslag vokser, øges også behovet for at have effektive systemer til at håndtere og følge op på forslagene. Derfor har
vi på Grundfos udviklet en database, som er tilgængelig for
alle i det danske selskab.
Til at udvikle databasen blev der nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skulle tilgodese de mange forskellige ønsker og behov i organisationen. Første prioritet var, at
databasen for at kunne vinde tilstrækkelig udbredelse skulle
være let at anvende.
Databasens primære formål var at håndtere forslagene
med hensyn til ansvarlige personer, tidsfrister med mere.
Men den er også blevet et centralt element i udbredelsen af
ideer og erfaringer mellem de enkelte anlægsområder.
Erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af organisationen prioriteres højt, fordi det efter vores overbevisning
styrker den fælles Grundfos-ånd og følelsen af, at vi alle
arbejder frem mod fælles mål. Erfaringsudveksling er samtidig en vigtig del af arbejdet med at udbrede og forankre
ledelsessystemer, politikker og procedurer i organisationen.
Miljøforbedringsforslag
(akkumuleret)

Et tværgående system for miljø- og arbejdsmiljøaudit er et
godt eksempel på, hvordan erfaringsudveksling prioriteres
og struktureres. Systemet implementeres på flere niveauer
i organisationen, ligesom vi har valgt at gøre det med
mange andre Grundfos-systemer.
Foruden et audit-team, der auditerer ledelsessystemet for
miljø og arbejdsmiljø på tværs af produktionsselskaberne i
koncernen, har vi sammensat et internt audit-team i hvert
selskab.
Det tværgående koncernteam har især den system- og
ledelsesmæssige del af miljø- og arbejdsmiljøarbejdet som
fokusområder. Teamet består primært af mellemledere
fra produktionsselskaberne med ansvar for miljø og arbejdsmiljø.
De interne audit-teams går mere i dybden med det operationelle. Auditorerne er for den største dels vedkommende
medarbejdere uden ledelsesansvar, men med praktisk erfaring i det daglig miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Størrelsen
af audit-teamet afhænger af selskabets størrelse.
Det primære formål med at auditere på to niveauer er at afprøve, hvorvidt ledelsessystemet for miljø og arbejsmiljø er
godt implementeret. Men der lægges stor vægt på, at audit
også bruges til gensidig udveksling af ideer og erfaringer.
Koncernledelsen

Antal

12000
10000

Central
miljøafdeling

Selskab

8000
6000

Ledelsen
Miljø

4000
2000
1618

2376

3871

6398

9776

1999

2000

2001

2002

2003

0
Miljønetværk
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Krav og frivillighed
Alle produktionsselskaber med Grundfos-navnet skal være
certificerede efter den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001. Kravet er en del af vores koncernmiljøpolitik og er opfyldt for alle selskaberne med undtagelse af det ungarske, som planlægger certificering i 2004.
Dette er en følge af, at nye eller tilkøbte selskaber har en
tidsfrist på ca. tre år til at implementere systemet.

Det danske produktionsselskab valgte som det første i
Grundfos-koncernen at få certifikat på arbejdsmiljøet efter
standarden OHSAS 18001 i år 2000. Siden har flere af de andre produktionsselskaber valgt at gøre det samme - blandt
andet på grund af de positive erfaringer fra det danske
selskab. I år 2003 har det amerikanske produktionsselskab
opnået certifikatet.

Der stilles også krav til de produktionsselskaber i koncernen, som ikke bærer Grundfos-navnet. Kravet er ikke et certificeret miljøledelsessystem, men derimod et sæt af internt
fastsatte minimumskrav på miljø- og arbejdsmiljøområdet,
som skal være opfyldt. Systemet, som anvendes til at evaluere selskaberne uden Grundfos-navn, svarer til det, som
anvendes til vurdering af vores leverandører. Selskaberne
er derudover blevet indarbejdet i koncernens auditplan for
miljø og arbejdsmiljø.

Udbredelse af miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer

Fastsættelse af krav er ikke den eneste drivkraft bag udbredelsen af miljø- og arbejdsmiljøledelse i koncernen.
Arbejdsmiljø har altid været opfattet som en del af vores
miljøledelsessystem, men en implementering af et certificeret ledelsessystem for arbejdsmiljø er ikke et koncernkrav
– kun en anbefaling.

ISO 14001

EMAS

OHSAS 18001

Danmark

x

x

x

Tyskland

x

x

2005

England

x

x

2004

Frankrig

x

x

x

USA

x

x

Taiwan

x

x

Kina

x

2004

Finland

x

Ungarn

2004

EMAS-registrering er kun mulig i Europa
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Indsats og resultater
Medarbejderne
I bestræbelserne på at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø
er Grundfos-koncernens indsats især koncentreret om at
reducere antallet af arbejdsulykker og at begrænse anvendelsen af farlige kemikalier. Men der arbejdes også ihærdigt på fx at bekæmpe støj og undgå ensidigt, gentaget
arbejde. Dette afsnit handler om indsats og resultater på
arbejdsmiljøområdet.

egne delmålsætninger. Som en konsekvens af selskabernes
forskelligheder hvad angår arbejdsgange, fysiske forhold
og lokal lovgivning, opstiller de desuden individuelle målsætninger på andre indsatsområder.

Kemikalier i produktionen begrænses
Det har gennem flere år været en målsætning for Grundfos
at reducere antallet af kemikalier i produktionen.

Arbejdsmiljø og beslægtede begreber
Grundfos ønsker at være en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads. Det er en af Grundfos’ fire hovedstrategier, og den
indebærer blandt andet, at vi vil arbejde målrettet for at
opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø og medvirke til at
sikre medarbejderne gode sociale forhold.
Miljø og arbejdsmiljø er i vores begrebsverden sammenhængende indsatsområder, og derfor har begge dele fra
starten været indeholdt i Grundfos’ miljøledelsessystem.
Der er ingen skarp afgrænsning af, hvad der er miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed, og i dagligdagen skelner
vi ikke mellem de tre indsatsområder. I denne rapport har
vi dog valgt først og fremmest at rapportere om miljø og
arbejdsmiljø.

Argumentet for det er, at færre kemikalier gør det lettere
at bevare overblikket over risiciene ved at håndtere dem.
Ordet ”kemikalier” tolkes bredt hos Grundfos og omfatter
fx olie og affedtningsmidler.
I sidste års koncernmiljørapport kunne vi fortælle, at vi
inden udgangen af år 2002 havde nået vores målsætning
om at reducere antallet af kemikalier med 9 pct. i forhold
til år 2000. Antallet er i år 2003 bragt yderligere ned, så
målsætningen på 1200 kemikalier inden udgangen af 2004
er allerede nået nu.

Antal kemikalier
Mål

Indsatsen koncentreres om arbejdsulykker

Stk.

I stedet for at sprede sin indsats har Grundfos valgt at
fokusere på nogle få, men væsentlige områder. På den
måde er vi overbevist om, at vi når længst. De væsentligste indsatsområder for at forbedre arbejdsmiljøet blev
fastlagt af koncernens miljøledere på et fælles miljøseminar i 2003.

1500
1250
1000
750

De to primære forhold, koncernen skal arbejde med, er:

500

· at reducere antallet af arbejdsulykker

250

· at reducere antallet af sundhedsskadelige kemikalier
1335

1377

1317

1228

1214
1128

1200

1999

2000

2001

2002

2003

2004

På begge områder er der opstillet målsætninger på koncernniveau, og dem bidrager hvert selskab til med deres
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Vi vil fortsat have fokus på at have så få kemikalier i omløb
som muligt, men i stedet for at reducere antallet generelt
vil vi dreje den fremadrettede indsats over imod de mest
skadelige.
Med det formål for øje har vi i 2003 valgt at lave vores egen
enkle gruppering af kemikalier i en rød, en gul og en grøn
gruppe. De mest skadelige findes i den røde gruppe og de
mindst skadelige i den grønne.
Da der ikke findes universelle regler for mærkning, er grupperingen foretaget på basis af de europæiske regler for
mærkning. Kemikalier, som anvendes i ikke-europæiske
selskaber, er overført til samme gruppering efter en grundig gennemgang af sikkerhedsdatabladene.
Alle Grundfos-produktionsselskabernes kemikalier er
nu grupperet, og dermed har vi mulighed for hurtigt
at identificere de mest kritiske kemikalier, set fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt.
Den nye koncernmålsætning retter sig imod at reducere
antallet af røde kemikalier - se figur side 6.

Tilløb til ulykker registreres
En medarbejder kunne være kommet i livsfare, da en stor
pumpe væltede i en lagerreol. Han var meget tæt på at
blive ramt, men der skete heldigvis ingen ulykke. Alligevel
blev der fulgt op på hændelsen som et resultat af, at vi – for
at forebygge ulykker – gør en stor indsats for at registrere
tilfælde, hvor en ulykke kun lige netop blev undgået.
Indsatsen for at undgå arbejdsulykker illustreres ofte – og
ikke kun på Grundfos – med det såkaldte ulykkes-isbjerg.
Hvis vi skal have succes med at reducere antallet af ulykker med sygefravær, skal vi gøre hele ulykkes-isbjerget
mindre. Det gør vi mest effektivt ved at reducere antallet af
nærved- og næsten-ulykker – dvs. fokusere på bunden af
isbjerget, og derfor registrerer vi disse og følger op på dem
med samme seriøsitet som de faktiske ulykker.

Isbjerget

Arbejdsulykker forebygges
Efter en beklagelig koncernrekord i 2000 med en ulykkesfrekvens på 30,3 pr. 1 million arbejdstimer blev antallet
af arbejdsulykker udpeget som koncernens overordnede
fokusområde for år 2001. De initiativer, der blev sat i gang
på det tidspunkt, medvirker til, at vi i år 2003 kan se en stadig faldende ulykkesfrekvens.
Initiativerne bestod først og fremmest i at blive bedre til
at følge grundigt op på de ulykker, der allerede var sket, og
derefter gennemføre korrigerende handlinger for at undgå
gentagelser. Et væsentligt element i den proces var at rapportere hver eneste arbejdsulykke til såvel den øverste
ledelse i selskabet som til produktionsområdets ledelse,
som dernæst er ansvarlig for at sikre, at der følges op på
ulykken.
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Dødsulykker

Ulykker med sygefravær

Ulykker der kræver hjælp af andre,
men ikke kræver sygefravær
Forhold der udgør en risiko for ulykker
eller nærved- og næsten-ulykker

Det amerikanske produktionsselskab er gået et skridt
videre. I det forebyggende arbejde med at få ulykkesisbjerget til at blive mindre venter man nu ikke længere
på, at hændelserne er tæt på at blive til ulykker. Man registrerer dem allerede på det stadium, hvor de ellers ville
være en ubemærket del af det daglige arbejde.
Et sæt af kritiske bevægelser og adfærdsmønstre i
udførelsen af arbejdet er udpeget ved en grundig gennemgang af årsagerne til ulykker, der allerede er sket. Under
regelmæssige observationer af deres kolleger registrerer
en gruppe uddannede observatører herefter, når nogle
af de kritiske bevægelser forekommer, og årsagen hertil
afdækkes.
I reglen viser det sig, at de kritiske bevægelser bliver en
del af rutinen, fordi de gør det lettere, hurtigere eller mere
bekvemt at udføre arbejdsprocessen. Derfor kan man
efterfølgende fokusere indsatsen på at motivere til at
vende adfærdsmønstrene, så det er den sikre arbejdsgang,
der bliver den foretrukne – og dermed den, der udføres i
praksis.

Fælles koncernregler for registrering af ulykker
Registrering af ulykker foregår efter forskellige regler i de
lande, hvor Grundfos har produktionsselskaber. I nogle

Ulykkesfrekvens
Mål

Frekvens

lande medregner man fx ulykker, der sker på vej til og fra
arbejde, og det varierer, hvor mange fraværsdage en ulykke
skal resultere i, før den tæller med i statistikken.
Det er baggrunden for, at Grundfos har udarbejdet en
fælles koncernstandard for, hvordan ulykkerne skal
opgøres. Standarden gør det muligt at sammenligne selskaberne indbyrdes og at beregne en ulykkesfrekvens, der
repræsenterer hele koncernen.
Som det ses på graferne for ulykkesfrekvens og ulykkesbetinget fravær, har den ekstra indsats båret frugt. Siden år
2000 er ulykkesfrekvensen reduceret med 35 pct. – svarende til 80 færre arbejdsulykker med fravær i år 2003 end i
år 2000. De færre arbejdsulykker skal samtidig ses i lyset af,
at tallene for år 2003 også omfatter selskaberne i Finland
og Ungarn, som ikke var i koncernen i år 2000.

Andre indsatsområder
Blandt de andre indsatsområder for at forbedre arbejdsmiljøet kan nævnes arbejdet med at reducere
støjniveauet, der varierer meget produktionsselskaberne
imellem. Der er eksempelvis stor forskel på støjniveauet i
en montagefabrik og i en egentlig produktionsfabrik, hvor
metalemner udstanses og presses.

Ulykkesbetinget fravær
Mål

Frekvens

2005

0,0

2,0

5,0

2004

0,5

2,0

10,0

2003

1,0

2002

15,0

2,2
2,3

2005

1,5

2,3

18,0

2004

20,0

2001

19,0

2003

2,0

2,6

22,0
19,5

2002

25,0

2000

20,1

2001

2,5

2,8

25,6

2000

30,0

1999

30,3

1999

3,0

2,2

27,7

35,0
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En stor forbedring er sket i det tyske selskabs område for
mekanisk bearbejdning af metalemner – det såkaldte
”karrusel”-område. Ved at sætte ”støjhuse” op omkring
alle ”karrusellerne” er støjniveauet i hele fabriksafsnittet
blevet markant lavere. Samtidig forhindrer ”støjhusene”,
at der slynges rester af køle- og smøremidler ud på gulvet
omkring maskinerne, og dermed er området blevet
væsentligt lettere at holde rent.
Ensidigt, gentaget arbejde er også i stigende grad kommet
på dagsordenen – både som en del af ulykkesforebyggelsen
og i indsatsen for at forebygge arbejdsbetingede lidelser.
Omfanget og arten af ensidigt, gentaget arbejde afdækkes
i blandt andet det danske og det tyske selskab først og
fremmest via systematiske arbejdspladsvurderinger.
Metoderne til at foretage vurderingerne er forskellige for
de to selskaber, men hensigten er den samme – at identificere de arbejdspladser, hvor ensidigt, gentaget arbejde
finder sted og derved blive i stand til løse problemerne,
hvor de opstår.

Arbejdsmiljøet vurderes ved at spørge
medarbejderne
Resultaterne er til at måle, når det gælder arbejdet med at
reducere antallet af farlige kemikalier og forebygge arbejdsulykker samt bekæmpe støj og ensidigt, gentaget arbejde.
Langt sværere er det at finde en samlet værdi for, hvordan
arbejdsmiljøet er hos Grundfos.
Det er Grundfos’ ønske, at de ressourcer, der bruges på
at skabe et godt arbejdsmiljø og gode sociale forhold, vil
medføre, at medarbejderne er tilfredse med at være en
del af Grundfos. Tilfredsheden måles ved en tilfredshedsundersøgelse i hele koncernen.

12
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Vi gennemfører meningsmålinger i alle Grundfos-selskaber. For produktionsselskaberne er spørgsmålene i
meningsmålingen blevet ensrettet, således at der er et
fælles sæt af spørgsmål i alle produktionsselskaberne.
Eksempler på spørgsmålene er vist herunder:
”Jeg er glad for at komme på arbejde”
”Jeg kan åbent sige min mening til min leder”
Medarbejdernes vurdering af punktet ”Grundfos skaber
rammer der minimerer risikoen for at komme til skade”,
opnår 4,52 points og er derved en topscorer. Her skal det
dog bemærkes, at det ungarske selskab ikke har stillet
dette spørgsmål i meningsmålingen.
Det punkt i meningsmålingen, som opnår den højeste
score, er: ”Jeg er glad for at komme på arbejde”. Dette
spørgsmål opnåede i den seneste meningsmåling en score
på 4,4 ud af 5. Dette resultat er for os en god indikator for,
at vores indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø smitter af
på den enkelte medarbejders generelle tilfredshed.

Kunder
Grundfos lægger stor vægt på, at vores produkter er så
miljøskånsomme som muligt. Det er en væsentlig faktor,
når vi videreudvikler vores allerede eksisterende pumper,
og når vi udvikler nye.
Vi har som mål, at nye versioner af pumper skal forbruge
mindst 5 pct. mindre energi end den model, de afløser, og
det mål har vi rigeligt nået i 2003 og er overbeviste om, at vi
også kan nå det fremover. Dét sikrer en aktiv indsats i vores
udviklingsfunktion.
Vi har med glæde kunnet konstatere, at flere og flere af
vore kunder sætter pris på den udvikling, ikke kun fordi et
mindre energiforbrug medfører reducerede omkostninger
for dem, men også fordi mange af vore kunder har den
samme holdning til miljøhensyn og – ansvar, som vi har.
Vi har samlet en lille buket af eksempler på, at vores kunder
efterspørger nye produkter, fordi de hjælper dem til at nedsætte energiforbruget, eller fordi de hjælper med at løse et
forureningsproblem.
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Hold Torbay ren
- et omfattende spildevandsprojekt fra Grundfos
TORBAY, UK: South West Water er et stort vand- og kloakselskab, der betjener hele den sydvestlige del af England.
Firmaets mange imponerende bedrifter omfatter programmet ”Clean Sweep”, hvis mål er at sikre rent vand langs
kysterne i Sydvestengland. Dette program, som udgør en
samlet investering på 1 milliard pund, er et af de største af
sin art i verden. Grundfos har deltaget i South West Water’s program ”Clean Sweep” ved at levere en omfattende
løsning med spildevandspumper og dermed hjælpe med at
forbedre badevandet langs den engelske “riviera”.

teren 2003/2004. Ved definitivt at stoppe udledning af råt
spildevand er det lykkedes programmet ”Clean Sweep” at
forbedre badevandet i alle de områder, hvor det er blevet
implementeret. Grundfos er stolt af firmaets deltagelse i
dette program.

Pumpedata
-

Pumpetype: 4 x 300 kW spildevandspumper
Hoved: 56,2 m
Gennemstrømning: 378 l/sek.
Tørt opstillet

Situationsbeskrivelse
Da South West Water ønskede at implementere deres program ”Clean Sweep” i ferieområdet Torbay i England, ledte
de naturligvis efter den perfekte pumpe til at dække deres
spildevandsbehov. Det kendte firma Ondeo Degrémont,
specialister i vandplanter, gik i gang med at lede efter den
mest overbevisende løsning. Grundfos blev til sidst valgt
til at levere fire kraftige spildevandspumper til at betjene
området og holde badevandet rent.

Grundfos leverede
- En omfattende spildevandspumpeløsning
- En pumpeløsning, der forbedrer badevandet
- En pumpeløsning med forskellige hastigheder, der tager
højde for perioder med særlig høj belastning

Grundfos’ løsning
Og der blev i sandhed brug for drastiske tiltag. Før projektet
”Clean Sweep” blev der udledt 45 millioner liter spildevand
direkte i havet hvert år uden nogen som helst form for
rensning. Der blev igangsat omfattende bygningsarbejde til
at håndtere strømmen af spildevand, som løber gennem en
ny 475 meter lang tunnel. Dette gav Grundfos en glimrende
lejlighed til at bevise, at vores udvalg af spildevandspumper
kan håndtere spildevand i enhver størrelsesorden. Grundfos leverede fire 300 kW pumper med et driftspunkt på 378
l/sek. Dette udstyr pumper råt spildevand og betjenes af
drev med variabel hastighed, så der nemt kan tages højde
for perioder med særlig høj belastning.

Resultat
Grundfos pumper leder nu spildevand fra to af de største
byer i området til rensning, før vandet bliver udledt i
miljøet. Spildevand fra en tredje by – Torquay – vil blive
behandlet efter samme høje standard fra og med vin-
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Projektdata
- Kunde: South West Water
- Entreprenør: Ondeo Degrémont

Grundfos’ doseringsteknologi i østrigsk
spildevandsanlæg
En doseringspumpe fra Grundfos forbedrer effektiviteten
og optimerer kemikalieforbruget i østrigsk spildevandsanlæg.
TRUMAU-SCHÖNAU, ØSTRIG: Gemeindeabwasserverband
Trumau-Schönau er et kommunalt spildevandsanlæg, der
ligger i den sydlige del af Østrig på grænsen af det kendte
vinområde Gumpoldskirchen. Langs vinområdet løber den
lille flod Triesting, hvor spildevandet fra spildevandsanlægget i Trumau-Schönau bliver udledt.
Efter at have anvendt manuel dosering af kemikalier i
mange år, besluttede anlægget i Trumau-Schönau sig for
nylig til at investere i et komplet Grundfos-doseringsanlæg
til at varetage den kritiske dosering af jernkloridsulfat, som
tilsættes beholderen med kloakslam. Dette har medført
øget sikkerhed og en stærk reduktion af udgifterne til kemikalier.

Grundfos leverede
-

Nøjagtig dosering
Sikker og automatisk drift
Reduktion i kemikalieomkostninger
Øget effektivitet

Situationsbeskrivelse
Spildevandsanlægget i Trumau-Schönau betjener syv små
samfund i området med i alt 18.000 indbyggere. Anlægget
blev bygget i 1985 og behandler en PE (personækvivalent)
på 40.000 enheder, hvoraf 10.000 består af industriaffald, hovedsageligt fra et stort slagteri og en tekstilfabrik.
Anlægget producerer årligt cirka 2,5 million m³ renset
spildevand.

fra 0 til 100 pct.
På anlægget i Trumau-Schönau styres doseringen af en
ekstern kontrolboks, der er monteret i et opvarmet skab
ved siden af tanken på 4.000 liter, hvor kemikalierne tilsættes.
Doseringspumpen slår skiftevis til og fra for at måle dosis
pr. slambeholder. Mængden af anvendte kemikalie registreres, så fremtidigt forbrug kan optimeres.

Resultat
Grundfos’ DMM doseringspumpe har sikret nøjagtig dosering, så der kun anvendes den mængde kostbart og farligt
kemikalie, der er behov for. Kemikalierne bliver nu behandlet i et helt lukket system, så manuel håndtering ikke
længere er nødvendig.

Pumpedata
Pumpetype: En Grundfos DMM 155PP doseringspumpe

Mr. Heinrich Hasenauer,
Administrerende direktør for Gemeindeabwasserverband, Trumau-Schönau:
”Det vigtigste argument for at installere doseringssystemet DMM fra Grundfos var et sikkert arbejdsmiljø for
de ansatte og bedre tømning af slam på grund af den
njagtige registrering af dosis. Doseringspumpen forbedrer
driftsstabiliteten og øger sikkerheden ved håndtering af
farlige kemikalier”.

Indtil for nylig blev dosering og tilsætning af jernkloridsulfat (FeClSO4) til slammet foretaget manuelt ved hjælp
af en almindelig tromlepumpe - en metode der er yderst
unøjagtig og ligefrem farlig, især i blæsevejr. Jernkloridsulfat er et dyrt kemikalie, og nøjagtig dosering er vigtig for
processerne i rensningsanlægget. Anlægget anvender i alt
cirka 3.000 liter kemikalier om måneden.

Grundfos’ løsning
Grundfos’ DMM mekaniske doseringspumper med membran er kraftige pumper med en kapacitet på 0-990 l/tim.
ved tryk på op til 10 bar. Slaglængde og -frekvens kan reguleres manuelt, eller slagfrekvensen kan reguleres ved hjælp
af pulssignaler fra eksterne følere og måleapparater. Subsidiært kan et eksternt analogt signal regulere doseringen
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Økologi i højsædet for Central Japan Railway Company
Der blev udvist stor respekt for miljøet ved bygningen af
det nye forsøgscenter i Komaki.
Siden grundlæggelsen i 1987 har Central Japan Railway
Company (JR Central) satset kraftigt på teknologisk
udvikling. I juli 2002 blev firmaets sidste nye forsøgscenter
åbnet i Komaki i det sydlige Japan.
Den nye facilitet, som er yderst miljøbevidst, anvender
økologisk teknologi i en række processer, inklusive solenergi, kraftvarme og opbevaring af is.

Grundfos leverede
- Effektiv drift
- Energibesparelser
- Løsning med integreret system

Situationsbeskrivelse
Det 20 hektar store kompleks i Komaki indeholder mere
end 12.500 m² kontorlokaler, omfattende testudstyr, et
udendørs testspor, en vindtunnel, en Shinkansen Bullet
Train køresimulator samt globale miljøbevarende faciliteter.
De globale miljøbevarende faciliteter skulle indeholde
et 560 kW energibesparende samgenereringssystem.
JR Central ønskede ikke blot at bidrage til den globale
miljøbeskyttelse, men også at forske i teknisk udvikling
inden for nye energikilder.

Grundfos’ løsning
Der er blevet installeret mere end 50 flertrinspumper af
typen CR, som spiller en vigtig rolle i centrets samgenereringssystem. Ved samgenerering produceres varmeenergi og elektricitet eller mekanisk kraft fra samme brændsel i samme anlæg. Her kan spildevarme (f.eks. damp)
anvendes til at producere elektricitet eller bruges som
opvarmningskilde.
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Resultat
JR Central har nu et meget lavt energiforbrug, megen ledig
gulvplads og en elegant installation, hvor Grundfos er indbygget i deres systemer.
Grundfos-pumper sikrer pålidelig drift af høj kvalitet inden
for f.eks. varmtvandscirkulation. De lodrette pumper er
desuden meget velegnede til det japanske marked, hvor
der er begrænset ledig plads.

Systemudvikler
Takeshi Ushikoshi fra Nihon Sekkei, Inc. siger:
”Først og fremmest er Grundfos CRN flertrinspumpen
yderst effektiv og meget økonomisk i drift. Den høje grad
af effektivitet er ideel i relation til vores behov for energibesparelser. Det var desuden meget nemt at designe
pumpeinstallationerne pga. deres in-line design, hvilket
også gjorde, at vi sparede værdifuld gulvplads”.

Anvendte Grundfos-produkter
- 51 CR-/CRN-pumper

Samfund
Grundfos’ bidrag til at forbedre det globale miljø handler
bl.a. om at vise miljømæssigt ansvar over for det samfund,
vi er en del af, og hvis miljø vi påvirker. Vi betragter ansvaret på to niveauer, nemlig
1.
2.

det globale niveau
det lokale niveau.

Langt den største miljøbelastning fra en pumpe sker i form
af energiforbrug i pumpens brugsfase. Det er et væsentligt
miljøforhold på globalt niveau.
På det lokale niveau har det betydning, hvordan miljøforholdene er i de enkelte områder, hvor vi producerer.
Begge niveauer er taget i betragtning i det følgende.

En Grundfos-pumpes livscyklus
Beregning af en pumpes livscyklus tjener dels til at vise,
hvad der er de væsentligste miljøforhold for pumpen, dels
til at vise hvor meget bedre en ny version af en pumpe er i

forhold til ældre modeller med hensyn til miljøbelastning.
En livscyklus for en Grundfos-pumpe kan inddeles i
faserne
·
·
·
·
·

produktudvikling
produktion
transport
brug
bortskaffelse.

Det er i høj grad i udviklingsfasen, at miljøpåvirkningerne i
brugs- og bortskaffelsesfaserne bliver afgjort. Det er nemlig
i udviklingsfasen, at pumpens elvirkningsgrad bestemmes
– dvs. hvor meget pumpen yder i forhold til, hvor meget el
den bruger. Det er samtidig i udviklingsfasen, at sammensætningen af materialer fastlægges. Sammensætningen
har betydning for muligheden for at genanvende dele af
pumpen efter endt brug. Derfor har vi samlet disse faser
under en fælles overskrift i det følgende afsnit, “produktrelaterede miljøforhold”.

Livscyklus

Udvikling

Bortskaffelse
Indkøb/råvarer

Brug
Produktion

Transport
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Produktrelaterede miljøforhold
· Information til montører om en ny varmenorm (DS 469).

Udvikling
Elforbruget under drift er langt den største miljøpåvirkning
i en pumpes livscyklus. Derfor er der kraftig fokus på at
optimere pumpernes virkningsgrad, dvs. at forsøge at gøre
en pumpes energiforbrug så lavt som muligt i forhold til
dens ydelse. Grundfos har opstillet et mål på det område:
Mindst 80 pct. af de nye produkter, der udvikles frem til
2006, skal som minimum have et elforbrug, der er 5 pct.
mindre end i den tidligere model. Hvis den tidligere model
er mindre end 5 år gammel, skal elforbruget være mindst 2
pct. mindre.
Tabellen viser de resultater, vi har opnået for pumper lanceret til salg i 2003.

· Samarbejde med ELFOR (business-to-business-salg) og
Energisparefonden (slutbruger-salg) om kampagner.
Det er estimeret, at salget af energibesparende pumper i
2003 har medført en årlig besparelse i energiforbrug, der
svarer til 111.415 husstandes årlige elforbrug. Estimatet
bygger på de faktiske salgstal og på sammenligninger
mellem nye og tidligere modeller af pumper. Derudover
bygger estimatet på erfaringer med kundernes anvendelse
af pumperne.
Grundfos deltager i et europæisk samarbejde om energimærkning af pumper, og i den sammenhæng har vi
modtaget den danske version af EU’s miljøpris for internationalt miljøsamarbejde i 2003/2004.

Som det ses, er målet nået for pumpetypen lanceret i 2003,
idet energiforbruget er 6,4 pct. mindre end i den tidligere
model.

Produktrelaterede miljøresultater
Produkt

Materialemålsætning

Estimerede årlige energibesparelser
ved produkter
Energimålsætning

målt i antal husstandes årlige elforbrug
120.000

Mål

Resultat

Mål

Resultat

-

28%

-5%

-6,4%

100.000
MeCR

80.000
60.000

Salg

40.000

I salgsfasen skal kunden have forklaret, at den energibesparende model er den rigtige og den billigste i det lange
løb, selv om den ved indkøbet er lidt dyrere.
81356

107505

111415

2000

2001

2002

2003
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67065

· Arrangementer, hvor montører bliver informeret om
Grundfos’ Alpha energisparepumpe.

54598

Grundfos’ danske salgsselskab har sat et mål om at øge
salgsandelen af energisparepumper med 3 pct. i løbet af
2004 i forhold til 2003. For at nå målet har selskabet sat
flere aktiviteter i gang, bl.a.:

20.000
0

Materialeforbrug

Produktionsrelaterede miljøforhold

Materialeforbrug og -sammensætning har betydning for
en pumpes miljøpåvirkning. Her drejer det sig om, hvorvidt
pumpen består af materialer, der betragtes som ‘knappe
ressourcer’, og om mulighederne for at genanvende dele af
pumpen, når den er udtjent.

Grundfos har produktion i lande med forskellige love, natur
og kulturer. Trods forskellene er der nogle miljøforhold, der
er væsentlige for alle produktionsselskaberne, og for dem
er der opstillet målsætninger på koncernniveau. Det drejer
sig om

Grundfos har sat sig et mål om reduktion i materialeforbruget. Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til
år 2006, skal som udgangspunkt have et mindre ressourcetræk end den tidligere model.

·
·
·

Målet for en samlet reduktion af materialer er ikke nået
i 2003. Hvis vi skulle have nået målet, kunne et af vores
væsentligste mål, nemlig målet om reduktion i vores
produkters energiforbrug, ikke være nået. Opnåelse af
energimålsætningen blev dermed prioriteret højest, da det
repræsenterer den største samlede miljøpåvirkning.
Valget af materialetyper er vigtig for en pumpes samlede
miljøpåvirkning. Det skyldes faktorer som:
· Materialer kan være knappe ressourcer, som man bør
begrænse brugen af.
·
Materialer kan afgive miljø- eller helbredsskadelige
dampe i forbindelse med brug af produktet.
· Materialer kan være svære at genanvende, når produktet
skal bortskaffes.
Dette aspekt har ikke mindst fået betydning efter vedtagelsen af to EU-direktiver:
· WEEE-direktivet, som omhandler affald af elektriske og
elektroniske produkter og bestemmer, at ansvar for den
slags affald ligger hos producenten.
· RoHS-direktivet forbyder brugen af en række materialer
til fremstilling af elektriske og elektroniske produkter.

elforbrug
vandforbrug
kemikalieaffald

Andre væsentlige miljøforhold er der opstillet individuelle
målsætninger for i de enkelte selskaber.

Elforbrug
El anvendes til forskellige formål i produktionen: ventilation, køling, trykluft, drift af produktionsudstyr, belysning med mere. Det er meget vigtigt fortsat at reducere
elforbruget, fordi det påvirker udledningen af CO2.
Samtidig bidrager reduktion af elforbruget til økonomisk
bæredygtighed for koncernen. I de seneste år har Grundfos
gennemført mange forbedringer for at reducere elforbruget, som det ses af grafen s. 20.
Det indekserede elforbrug er reduceret med 10 pct. siden
år 2000. I 2003 er der sket en lille tilbagegang i forhold til
2002. Det skyldes en del omflytninger og udbygninger i
flere selskaber, som endnu ikke har medført øget omsætning, som er det nøgletal, der danner grundlag for indeksberegningen.
Vi har dog valgt at fastholde målsætningen om at reducere
det indekserede elforbrug i forhold til år 2000 med 20 pct.
inden udgangen af 2005.
Vi skal sikre en reduktion i elforbruget gennem bl.a. disse
aktiviteter:
· Fornyet kortlægning af de største forbrugere i det danske
selskab efter store omflytninger – og derigennem definition af konkrete spareprojekter.

På baggrund af disse to direktiver har Grundfos lagt en
strategi for at udfase materialer, der bliver forbudt. Fx er
det målet, at bly i lodninger skal være udfaset i år 2005.
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· Reduceret forbrug til belysning i det taiwanesiske selskab
bl.a. ved at udskifte gamle kviksølvholdige lyskilder.

Grundfos har sat som mål på koncernniveau at reducere
det indekserede vandforbrug med 10 pct. inden udgangen
af 2005.

· Bedre udnyttelse af kompressorer i det engelske selskab.
Indekseret elforbrug
Mål

Indeks

140
120
100
80
60
40

Siden år 2000 er det indekserede vandforbrug reduceret
med 7 pct. ved udgangen af 2003. Det er især de danske,
kinesiske og taiwanesiske selskaber, der har opnået
væsentlige reduktioner i forhold til produktionsaktiviteten.
Det er bl.a. sket ved at indføre en mere systematisk opfølgning på vandforbruget, hvilket har givet gode resultater.
En negativ konsekvens af det lave vandforbrug er, at
spildevandet fra produktionen bliver mere koncentreret.
Det har især det danske produktionsselskab oplevet som
følge af en omtrent halvering af vandforbruget siden 1995/
96. Det har givet problemer i forhold til de grænseværdier
tilsynsmyndigheden har sat for, hvor store mængder spildstoffer der må udledes pr. liter processpildevand.
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For at løse det problem har det danske selskab i 2003
gennemført et omfattende forsøg med biologisk rensning
af spildevandet, som vi forventer bliver indført i fuld skala
i 2004.

Vandforbrug og spildevand
Rent vand er i stigende grad en begrænset ressource, og
vandforbruget er af den årsag udpeget som et væsentligt
miljøforhold for alle Grundfos-produktionsselskaber. I
produktionen anvendes vand til opfyldning af testbassiner,
afvaskning af metalemner, opblanding af køle-/skærevæsker med mere.

Indekseret vandforbrug
Mål

Indeks

140

Det indekserede vandforbrug til produktionsformål er
faldet drastisk i nogle selskaber takket være en ihærdig
indsats. Det betyder bl.a., at forbruget til sanitære formål,
dvs. kantine, bad, drikkevand, toiletskyl m.m., er større end
forbruget til produktion. I det danske selskab er forbruget
fx fordelt med ca. 76 pct. til sanitære formål og 24 pct. til
produktion.
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Kemikalieaffald

Transport

Kemikalieaffald består af forskelligt fast og flydende affald,
som for den største dels vedkommende defineres som farligt affald, afhængigt af hvilket land affaldet kommer fra.
Grundfos har forsøgt at gøre tallene for kemikalieaffald så
sammenlignelige som muligt til trods for forskelle i lokal
lovgivning i de lande, hvor vi har produktionsselskaber.

Grundfos har siden 2001 opsamlet miljødata for udvalgte
transportruter, som skal danne erfaringsgrundlag for at
målsætte og opnå løbende miljøforbedringer også på
dette område.

Den indekserede mængde af kemikalieaffald er reduceret
med 5 pct. siden år 2000. At vi ikke nåede målet skyldes
først og fremmest, at det danske produktionsselskab har
haft en stor stigning i mængden af slam fra spildevandsrensning.
Vi har dog valgt at fastholde målsætningen om at reducere
den indekserede mængde kemikalieaffald med 20 pct.
inden udgangen af 2005. Det vil vi bl.a. sikre på følgende
måde:
· Ved at indføre biologisk spildevandsrensning i det danske
produktionsselskab forventer vi, at mængden af slam nedbringes allerede i 2004.
·
Det franske produktionsselskab har indført et inddampningsanlæg til at inddampe og genindvinde
spildevand fra en proces, hvor spildevandet tidligere blev
bortskaffet som kemikalieaffald. Processen bruger en stor
mængde vand. Inddamperen blev installeret i efteråret
2003 og har i det franske selskab allerede reduceret mængden af kemikalieaffald med 17 pct. i forhold til 2002.

Det er i første omgang de faste ruter mellem Grundfos’
distributionscenter i Danmark og distributionscentrene i
henholdsvis Frankrig, Tyskland og Ungarn, der er opsamlet
data for. Ved at registrere data for samtlige forsendelser
mellem distributionscentrene i form af forsendelsens
vægt, forsendelsens størrelse i m3, antal kørte kilometer
og lastbiltype (EURO-norm) er der udregnet et sæt af
miljønøgletal.
Der er nu opstillet mål for udlastningsgraden – dvs. i hvor
høj grad pladsen i den enkelte lastbil er udnyttet ved en
forsendelse. Målsætningen for udlastningsgraden mellem
Danmark og Tyskland i 2003 er ikke nået. I sidste halvdel
af 2003 reducerede vi antallet af daglige lastbiler, hvilket
allerede har resulteret i en meget positiv trend for 2004, så
målet for 2004 nås.
Mellem Danmark og Ungarn er målet for 2003 ikke nået.
Målet for 2004 er at fastholde målsætningen for 2003. Der
vil i 2004 blive flyttet mere produktion til Ungarn, uden at
øge antallet af lastbiler.
Vi tilstræber hele tiden at tilpasse antal daglige lastbiler, så
de modsvarer behovet.
I tabellen ses resultater og mål for udlastningsgraderne
mellem de nævnte distributionscentre:

Kemikalieaffald, indekseret
Mål

Indeks

140
120
100

Udlastningsgrad
Rute

Resultat 2001

Resultat 2003

Danmark - Tyskland

63,2

71,5

Danmark - Frankrig

58,4

88,3

Danmark - Ungarn

72,3

82,8

Mål2003

Mål2004
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89
95

124
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Datamatrix
År

Danmark

England

Frankrig

Taiwan

1999
2000
2001
2002
2003

75.137
79.723
77.165
76.300
80.242

4.073
4.243
4.166
4.112
4.339

7.223
7.733
6.927
8.231
8.732

2.224
2.718
2.566
2.671
2.886

1999
2000
2001
2002
2003

111.523
127.509
118.213
116.241
118.409

8.553
7.863
10.624
11.414
15.678

8.978
8.813
8.156
7.675
7.990

16.720
14.780
20.040
17.422
19.384

1999
2000
2001
2002
2003

37.655
35.639
43.113
42.099
46.577

3.361
3.414
3.454
2.536
2.513

4.095
2.646
2.975
3.060
3.786

412
605
490
509
614

1999
2000
2001
2002
2003

416
399
469
460
600

410
343
349
217
274

1.009
969
1.030
970
803

186
123
69
83
151

1999
2000
2001
2002
2003

7.823
8.158

644
645

454
670

326
548

1999
2000
2001
2002
2003

58

0

0

2

1999
2000
2001
2002
2003

1321
1723
2606
4040
6031

1
8
33
39
54

105
107
354
513
625

132
217
269
333
537

1999
2000
2001
2002
2003

32,49
34,45
28,06
21,72
18,23

16,79
19,69
4,14
32,86
22,95

10,15
13,94
9,19
17,32
16,69

8,42
25,80
28,45
9,29
12,30

1999
2000
2001
2002
2003

2,40
2,63
2,72
2,00
2,30

1,27
1,01
0,39
7,89
2,39

1,66
4,50
4,80
5,60
3,84

0,23
0,23
0,30
0,13
0,10

Elforbrug, MWh

Vandforbrug, m3

Varmeforbrug, MWh

Kemikalieaffald, ton

Andet affald, ton

Antal “røde” kemikalier

Miljøforbedringsforslag,
(akkumuleret)

Ulykkesfrekvens,
ulykker per 1 million arbejdstimer

Ulykkesbetinget fravær
timer per 1000 arbejdstimer
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Tyskland

Kina

USA

Ungarn

Finland

Total

8.462
8.829
8.721
8.688
8.857

1.457
2.117
2.691
2.630
3.154

7.536
7.377
5.289
4.749
5.090

2.884
4.667
6.341

1.741
1.881
1.795

106.112
112.741
112.150
113.930
121.437

13.957
10.893
10.103
10.638
10.939

22.736
38.228
53.247
55.693
57.255

49.376
46.494
45.860
41.698
40.226

7.067
10.270
11.846

2.510
2.457
3.084

231.843
254.580
275.820
273.508
284.811

8.224
7.277
8.569
8.083
8.362

1.143
1.495
1.981
1.990
2.064

828
644
765
740
646

2.873
4.257
5.622

1.097
959
730

55.718
51.720
65.317
64.233
70.914

104
162
184
231
268

41
70
83
66
79

30
33
29
28
29

51
114
104

25
42
42

2.195
2.099
2.290
2.212
2.350

1.482
1.384

388
415

918
776

368
658

108
112

12.511
13.367

8

2

20

0

9

99

98
395
725

40
126
188
409
608

19
195
323
655
1168

-

14
28

1.618
2.376
3.871
6.398
9.776

30,51
27,91
20,92
24,36
12,62

9,69
9,19
11,91
6,65
7,38

32,70
36,80
21,90
25,15
10,35

16,99
7,27
34,16

222,27
28,86
93,00

27,74
30,25
25,57
20,14
19,49

2,79
3,69
3,63
2,43
1,13

0,23
0,45
1,20
0,37
1,09

4,14
6,91
2,23
1,72
3,23

0,51
0,45
2,98

3,93
2,97
7,59

2,16
2,84
2,56
2,26
2,31

Elforbrug, MWh

Vandforbrug, m3

Varmeforbrug, MWh

Kemikalieaffald, ton

Andet affald, ton

Antal “røde” kemikalier

Miljøforbedringsforslag,
(akkumuleret)

Ulykkesfrekvens,
ulykker per 1 million
arbejdstimer

Ulykkesbetinget
fravær timer per 1000
arbejdstimer
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Økonomi
Forbrug af el, vand og varme

Økonomisk gevinst er ikke et mål i sig selv, når det drejer
sig om at forbedre miljø og arbejdsmiljø. Men det kan være
en motivation, når man i hverdagen ser, at små og store
miljøforbedringer har en væsentlig økonomisk betydning.
Derfor ønsker Grundfos at opgøre den økonomiske effekt
af den indsats, vi gør på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Vi anvender relative, indekserede tal og sammeligner ressourceforbruget i forhold til omsætningen fra år til år. Det
gør vi for at udligne de ændringer, der kan være i forudsætninger, som fx stigninger eller fald i produktionsaktiviteten.
Vi bruger også relative, indekserede tal, når vi beregner den
økonomiske effekt af ressourcebesparelserne.

I det følgende viser vi beregninger over, hvilken økonomisk
effekt vi får på miljøtiltag, når det gælder forbrug af el, vand
og varme i forbindelse med produktion i hele koncernen.

Fx ville vi i 2003 have haft en merudgift på 12.468.000 kr.
til el, hvis forbruget i forhold til omsætningen havde være
på samme niveau som i 1999. Alle resultater er vist på
graferne nedenfor.

Da det ikke er muligt at lave økonomiske beregninger på
koncernniveau på følgende områder, viser vi kun resultaterne, som de fremkommer i Grundfos i Danmark:

For at kunne foretage en samlet vurdering af den økonomiske gevinst ved miljøtiltagene ville det være nødvendigt
også at se på størrelsen af de investeringer og andre omkostninger, der har været i forbindelse med de enkelte tiltag. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at
samle sådanne data.

· kemikalieforbrug
· tungmetalafgifter for udledning af spildevand
· ulykkesbetinget fravær

El, tusinde kroner per år

Vand, tusinde kroner per år

Varme, tusinde kroner per år

150

2000

0

0

1000

2003

2.500

2407

3000

2002

300

3448

5.000

2001

4000

2226

450

2000

7.500

4532

5000

2003

600

616

10.000

2002

6000

559

2003

750

2001

12.468

2002

12.500

356

12.779

2001

7000

2000

11.333

2000

900

248

5.116

15.000

Graferne viser hvor meget højere vores udgifter til henholdsvis el, vand og varme ville have været, hvis forbruget i forhold til omsætningen havde været det samme som i 1999.
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Beregninger fra det danske produktionsselskab

Samlet reduktion af omkostninger

Det er ikke muligt at lave økonomiske beregninger på koncernniveau for det følgende område, hvorfor tallene kun
gælder for det danske produktionsselskab.

I tabellen herunder illustreres de økonomiske besparelser
på den samlede reduktion at el-, vand- og varmeforbrug for
koncernen, samt kemikalieforbrug, ulykkesbetinget fravær
og udledning af tungmetaller for det danske produktionsselskab.

Udgiften til kemikalier ville have været ca. 4 mio. kr. højere
i 2003, hvis forbruget i forhold til produktionsaktiviteten
havde været på samme niveau som i 1999. Produktionsaktiviteten måles i det danske produktionsselskab som antallet af direkte produktionstimer. År 2001 er året, hvor stigningen i kemikalieforbruget vender som følge af et øget
fokus på området.

Total, kroner per år
1.000 kr.

30.000

Som følge af skærpede krav til udledning af spildevand
for anlægsområdet i Bjerringbro indførte Grundfos i 2002
en ny metode til rensning af processpildevand. Den nye
metode har haft en positiv effekt på udledningen af tungmetaller, og vi har i 2003 opnået en besparelse på særbidrag for tungmetaller på mere end 300.000 kr. i forhold til
2002.

15.000
10.000
5.000

12.467

18.255

19.676

2001

2002

2003

2000

De senere års tætte fokus på arbejdsulykker i Grundfos har
haft markante resultater i det danske produktionsselskab.

20.000

9.857

Beregningen af besparelser for tungmetalafgifter er i modsætning til de øvrige beregninger baseret på de faktiske
udgifter og ikke på indekserede tal. De årlige udgifter til
særbidrag for tungmetaller er vist i skemaet herunder.

25.000

0

Hvis antal fraværstimer i forhold til det samlede antal
arbejdstimer i 2003 havde været det samme som i 1999,
ville udgiften til fraværet have været 300.000 kr. højere.

ØKONOMI KONCERNMILJØRAPPORT 2003

25

Baggrund
Rapportens grundlag
Grundfos’ koncernmiljørapport omfatter de ni produktionsselskaber, som bærer Grundfos-navnet. Selskaber,
der ikke bærer Grundfos-navnet, drives indtil videre som
separate virksomheder i koncernen og har derfor endnu
ikke været omfattet af samme værdigrundlag og forretningsprincipper som virksomheder med Grundfos-navnet.
I seneste regnskabsår udgjorde disse virksomheder 12 pct.
af koncernens samlede omsætning.
Rapporten omhandler miljø og arbejdsmiljø og til dels også
økonomiske forhold. Indsats og resultater beskrevet i koncernmiljørapporten gælder for regnskabsåret 2003.
Data er indsamlet og bearbejdet af Grundfos’ Centrale
Miljøafdeling. Data fra produktionsstederne til brug for
miljørapporten indsamles årligt efter en fastlagt rapporteringsrutine og i et standardiseret format. På produtionsstederne er de væsentligste data indsamlet i overensstemmelse med procedurer i miljøledelsessystemerne. Udviklingen af disse data overvåges løbende. Der er i forbindelse
med dataopsamlingen til denne rapport udarbejdet en
koncernstandard for dataopsamling og -bearbejdning
indeholdende specifikke definitioner på, hvad data skal
omfatte, samt procedurer for kvalitetskontrol af data.
Data og dataopsamlingssystemer er omfattet af de
løbende interne miljøaudits og af de eksterne certificeringsorganers efterprøvning af miljøledelsessystemerne.
Arbejdet med forbedringer af produktionens miljøforhold
er styret af de enkelte produktionssteders miljøledelsessystem. Udover data fra produktionsstederne er der indsamlet
data fra centrale koncernenheder, blandt andet HR, shipping, udviklingscenteret samt økonomifunktionen.
Selv om Grundfos lægger stor vægt på at sikre, at data i
denne Koncernmiljørapport er så komplette og præcise
som muligt, kan visse data være forbundet med usikkerhed.
I rapporten er anvendt indekserede tal. For en nærmere
beskrivelse af disse henvises til “Yderligere information”.
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Yderligere information
Ordliste
EMAS: Eco Management and Audit Scheme. Europæisk
forordning for miljøstyring.
ISO 14001: International standard for miljøstyring.
OHSAS 18001: Standard for arbejdsmiljøstyring.
Miljøaudit: Stikprøvekontrol af, hvorvidt miljøledelsessystemet lever op til kravene i ISO 14001, OHSAS 18001 samt
egne krav.
Business Excellence Model: Ledelsesmodel.

Beregninger af indeks og økonomiske nøgletal
I denne rapport er der flere steder anvendt indekserede
nøgletal. Indekserede tal anvendes for at kunne sammenligne mængder fra forskellige år til trods for ændringer
i produktionsaktivitet. Derfor formuleres de fleste mål
også på grundlag af indekserede nøgletal. Hvilke tal, der
anvendes for produktionsaktiviteten, er forskelligt for de
enkelte produktionssteder. Nogle anvender antallet af
udførte arbejdstimer, nogle anvender omsætning, mens
andre anvender helt andre indikatorer for produktionsaktiviteten. For de overordnede koncernmålsætninger er
omsætningen for produktionsselskaber med Grundfosnavn anvendt.
Eksempel:
Hvis elforbruget i år 2003 er 100 mio. kWh og omsætningen 2 mia. DKK, mens elforbruget i 2000 er 95 mio. kWh
og omsætningen 1,8 mia. DKK, da ville indekset for år 2003
i forhold til 2000 være: (100/2)/(95/1,8)*100 = 94,7. Det vil
sige en besparelse på 5,3 pct. fra 2000 til 2003.

De økonomiske beregninger for besparelser på ressourceforbrug er foretaget ud fra følgende betragtning: Hvadskulle Grundfos have betalt ekstra for el/vand/varme,
hvis forbruget i forhold til omsætningen havde været det
samme i år 2003 som i år 1999.
Der er taget højde for lokale priser for de enkelte ressourcer. Valutakurs fra 1. januar 2004 er anvendt til omregning
til DKK.

Ulykkesfrekvens og -fravær
Ulykkesfrekvens måles som antal ulykker per 1 million
arbejdstimer. Ulykkesbetinget fravær måles som antal
fraværstimer per 1.000 arbejdstimer.

Ændringer i forhold til koncernmiljørapport for 2002
I forbindelse med opsamling af data til denne koncernmiljørapport er der fundet følgende ændringer i forhold til
data opgjort i koncernmiljørapport 2002:
Varme, Kina: varmeforbruget er ændret for alle årene
1999 - 2002, idet der tidligere har været anvendt en forkert
brændværdi for naturgas.
Kemikalieaffald, Kina: på baggrund af dataverifikation for
denne rapport blev det konstateret, at data for kemikalieaffald var fejlagtigt opgjort på grund af forkert kategorisering af affald. Dette er rettet for årene 1999 - 2002.
Andet affald, USA: På grund af fejlkategorisering af affald
var tallet for andet affald 2002 opgjort forkert. Dette er
rettet i denne rapport.
Varmeforbrug, Finland: Der er sket en mindre justering af
varmeforbruget for 2001.
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Revisorerklæring
Til direktionen i Grundfos
Efter aftale med koncernledelsen i Grundfos har vi udført
nedenstående arbejdshandlinger på selskabets koncernmiljørapport for 2003 (Rapporten).

Udførte arbejdshandlinger
På hovedkontoret og i udvalgte rapporteringsenheder har
vi gennemført interviews og stikprøvevist påset dokumentation, og herunder sammenholdt de i Rapporten oplyste
tal med de interne registreringer og øvrig dokumentation,
som underbygger de indsamlede data.
· Vi har undersøgt, hvorvidt dataindsamlingsrutinerne
beskrevet på side 26 er anvendt på koncernniveau til indsamling af tal fra rapporteringsenhederne, og vurderet,
hvorvidt disse tal gengives hensigtsmæssigt i Rapporten.
· Vi har sammenholdt tallene indrapporteret for 2003 fra
to rapporteringsenheder, Bjerringbro og Souzhou (Kina),
med det dokumentationsmateriale, som underbygger de
indrapporterede tal.

Ovennævnte arbejdshandlinger udgør ikke en revision
eller et review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder herom og derfor udtrykker vi ikke nogen grad
af revisionssikkerhed for rigtigheden af den samlede Rapport.

Resultat
På baggrund af det udførte arbejde finder vi, at der er anvendt systematiske dataindsamlingsrutiner med henblik
på at indsamle tal for 2003 fra rapporteringsenhederne
til Rapporten, og at de indrapporterede tal er hensigtsmæssigt gengivet i Rapporten. De indrapporterede tal fra
de to rapporteringsenheder nævnt ovenfor er i overensstemmelse med den dokumentation, der blev forelagt os.
Oplysninger i rapporten er bortset fra enkelte forhold, som
fremgår af noterne i denne rapport, endvidere i overensstemmelse med tilsvarende oplysninger i koncernens reviderede årsregnskab for 2003.

· Vi har sammenholdt Rapportens oplysninger med tilsvarende oplysninger i koncernens reviderede årsregnskab
2003.

Århus, den 5. maj 2004

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
H.P. Møller Christiansen,
statsautoriseret revisor
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Preben J. Sørensen,
statsautoriseret revisor

Grundfos kort fortalt
En årlig produktion på ca. 10 mio. pumpeenheder gør
Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter.
Pumperne fremstilles i koncernens produktionsselskaber
i Danmark, Tyskland, Frankrig, Ungarn, England, Finland,
USA, Kina og Taiwan.
Salg og service sker primært gennem egne nationale
Grundfos-selskaber. Grundfos er repræsenteret med
salgsselskaber i alle dele af verden, og desuden forhandles
Grundfos-pumper i en lang række lande gennem lokale
distributører.
At skaffe vand til verden på en effektiv og driftsikker måde
er den opgave, Grundfos-pumperne dagligt løser. Det uanset om pumperne bruges direkte af mennesker, til vanding
af marker og dyr, til industriens processer, til opvarmning
og afkøling af bygninger eller til bortledning af spildevand.
Foruden pumper og pumpesystemer udvikler, producerer
og sælger Grundfos elektromotorer og højt avanceret
elektronik, som gør pumperne “intelligente”, øger deres
ydeevne og minimerer deres strømforbrug.

og pumpesystemer, der kan tilfredsstille markedets krav
om effektive, driftssikre og energiøkonomiske anlæg.
Kvaliteten er i højsædet i alle Grundfos-produkter. Det
indebærer fokus på konstruktion, design og valg af materialer og produktionsprocesser. En høj grad af egenproduktion sikrer høj produktivitet, et sundt arbejdsmiljø og hensyn til det eksterne miljø.
Den vigtigste ressource i Grundfos-koncernen er dens
medarbejdere, deres viden og engagement. Derfor satser
koncernen på at videreuddanne medarbejderne og skabe
et udfordrende miljø, der fremmer udvikling og produktion
af nye produkter med øget nytteværdi og høj kvalitet for
kunderne.
Grundfos-koncernen ejes af Poul Due Jensen’s Fond, hvis
primære formål er at udbygge og videreudvikle koncernen.
Geninvestering af egne indtjente midler sikrer Grundfoskoncernen som en uafhængig virksomhed.
Yderligere oplysninger om Grundfos findes på vores internetadresse: http://www.grundfos.com.

Koncernen forsker vedvarende i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende pumper

Nøgletal, beløb i mio. DKK

1999

2000

2001

2002

2003

Nettoomsætning

8145

9522

10214

10703

11152

Resultat før skat

476

739

618

726

1078

Anlægsinvesteringer, materielle 655

725

870

798

854

336

380

458

454

464

3033

3573

3935

4205

4637

509

597

597

612

679

9591

10773

10985

11383

11707

Udviklingsomkostninger,
inkl. aktiverede
Egenkapital
Minoritetsinteresser
Antal medarbejdere, ultimo
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Produktionsselskaber

Flagene markerer produktionsselskaber med
Grundfos-navn, som alle er certificeret efter
den internationale miljøstandard ISO 14001.
Undtagelsen er det ungarske selskab som forventes certificeret i 2004.
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Certifikater
Certifikater

ISO 14001, England

ISO 14001, Frankrig

ISO 14001, Danmark

ISO 14001, USA

ISO 14001, Finland

ISO 14001, Kina

ISO 14001, Taiwan

ISO 14001, Tyskland

OHSAS 18001, Taiwan

OHSAS 18001, Danmark

OHSAS 18001, Frankrig

Bekendtgørelse 923, Danmark

EMAS, England

EMAS, Frankrig

OHAS 18001, USA (Fresno)

EMAS, Danmark

EMAS, Tyskland

OHAS 18001, USA (Allentown)
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Diplomer

Arbejdsmiljøpris, Landsforeningen for arbejdsskadede

Miljøpris for grønne produkter,
Ingeniørforeningen i Danmark

Best First Time Reporter

EU’s Miljøpris for grønne produkter, Ingeniørforeningen i
Danmark

Den Grønne Regnskabspris
1999, Børsen

United States Environmental
Protection Agency

Pris for bedste ikke-finansielle
rapportering 2001, Børsen

Det sociale Indeks 2001, Sekretariatet for det Soc. Indeks

Diplom for bedste Miljørapportering 2002, Børsen

EU’s Miljøpris, Ingeniørforeningen i Danmark

Industriens Uddannelsespris 2000, Dansk Industri

EU’s Miljøpris, Ingeniørforeningen i Danmark
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Good Practice Commendation “Dangerous substances
- handle with care”, European Agency for Safety and
Health at Work
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The European Quality
Award Operational Unit
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

Grundfos-koncernen
Nordeuropa

Tlf.: +44 1525 85 0000

Tyskland

Tlf.: +49 211 92969-0

Østeuropa

Tlf.: +43 6246 883-0

Sydeuropa

Tlf.: +39 0295 8381 12

Nordamerika

Tlf.: +1 913 227 3400

Sydamerika

Tlf.: +55 41 668 3555

Asien og Stillehavet
Tlf.: +65 6865 1222

Australien
og New Zealand

Tlf.: +61 8 8461 4611

Japan

Tlf.: +81 53 428 4760
Hovedkontor

DK-8850 Bjerringbro
Danmark
Tlf.: +45 87 50 14 00
E-mail:
info@grundfos.com
CVR nr. 83 64 88 13.
Yderligere information

www.grundfos.com

