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Denne redegørelse for samfundsansvar for Strukton Rail A/S er en bestanddel af ledelsesberetningen i 

årsrapporten for 2021 og dækker regnskabsperioden 1. januar- 31. december 2021. 

Selskabet er en del af Strukton koncernen med hovedsæde i Holland og leverer projektering, vedligehold samt 

anlæg af jernbaner i Danmark. Der anvendes underleverandører primært fra Danmark, Holland og Sverige. 

Strukton Rail A/S  har gennem en væsentlighedsanalyse identificeret en række områder i sin værdikæde, der har 

stor betydning, ikke kun for selskabet selv, men også for det eksterne miljø. Strukton Rail A/S  har stort fokus på 

sociale forhold og medarbejderforhold samt det eksterne miljø og klimapåvirkning. 

Strukton Rail A/S’ forretningsmodel og de CSR-relaterede forhold kan sammenfattes således: 

Underleverandører 
Viden om produkter, Produktkvalitet og -sikkerhed. Korruption og 

bestikkelse 

Transport Brændstofforbrug 

Produktion 
Arbejdstagerforhold, CO2-emission, genanvendelse 

/affaldshåndtering, Sundhed og sikkerhed, energieffektivitet 

Kunder Kundetilfredshed 

Risikostyring 

Risikostyring er en integreret del af vores virksomhed. I nedenstående tabel har vi redegjort for de mest 

væsentlige risici, vi har identificeret i vores virksomhed, og som vi har haft fokus på i vores arbejde pa CSR-

området. 

Politikområde Identificerede risici 

Miljø Affaldshåndtering og genanvendelse af materialer 

Klima 
Energiforbrug i produktion og CO2-udledning forbundet med 

transport 

Sociale forhold og 

medarbejderforhold 
Arbejdsulykker og fysisk arbejdsmiljø 

Menneskerettigheder 
Krænkelse af menneskerettigheder i leverandørkæden, herunder 

særligt i relation til diskrimination og børnearbejde. 

Anti-Korruption Gavepolitik i egen forretning. Bestikkelse i leverandørkæden. 
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Strategisk forankring af samfundsansvar 

Strukton Rail A/S  har udarbejdet en egentlig CSR-strategi for hvordan selskabet ser sit samfundsansvar, som er 

vedtaget af direktionen og integreret med øvrige forretningsstrategier i selskabet, og koncernen i øvrigt. 

CSR vil herefter som øvrige forretningsmæssige hensyn indgå i overvejelserne om strategiske 

forretningsbeslutninger. Strategien kan i hovedtræk læses her: 

Miljø 

Strukton Rail A/S  er ISO certificeret under ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, DS 21001 samt ISO 45001. 

Strukton Rail A/S  har som et led i ISO-certificeringen sat mål for arbejdsmiljø og miljøarbejde i produktionen og 

vil fremadrettet løbende følge op herpå. 

Strukton Rail A/S's overordnede politik er, at vi ønsker at reducere vores negative miljøpåvirkninger. For at sikre 

et struktureret arbejde hermed, havde vi i 2021 et mål om større fokus på affaldsbevidsthed i sporet og på 

byggepladserne. Vi har således i 2021 indført en større grad af affaldssortering på vores faste lokationer og på 

vores byggepladser rundt omkring i landet.  

Sociale forhold og medarbejderforhold 

Det er Strukton Rail A/S’s politik at skabe et sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø. Strukton Rail A/S  vil have en 

arbejdsplads, hvor vi trives, hvor antallet af arbejdsulykker minimeres mest muligt, og hvor fysisk og psykisk 

nedslidning forebygges. Et godt arbejdsmiljø er derfor højt prioriteret i Strukton Rail A/S  og koncernen, da 

risikoen for arbejdsulykker på byggepladser anses som væsentlig. Medarbejderne udgør Strukton Rails vigtigste 

ressource og er en forudsætning for vores succes.  

Derfor er der igen i 2021 arbejdet med reduktion af arbejdsulykker gennem øget fokus på arbejdsmiljø, såvel det 

fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbjeder med arbejdsmiljøet med udgangspunkt i vores 

arbejdsmiljøpolitik og vores trivselspolitik. Det samlede arbejdsmiljøarbejde bliver løbende efterset via eksterne 

og interne auditering af ISO 45001 omkring arbejdsmiljøledelse og ISO 14001 omkring Miljøledelse. 

Vi har i 2021 gennemført og fremlagt den obligatoriske APV for alle medarbejdere i Strukton Rail A/S. Analysen 

af APV’en har identificeret en række fokuspunkter for de enkelte afdelinger, og der er blevet nedsat 

arbejdsgrupper i afdelingerne og på tværs af organisation for at udarbejde handleplaner. Arbejdet med APV’en 

fortsætter ind i 2022 og behandles løbende på vores AMO møder. 

Vores måltal for antal besøgsrapporter og dokumenterede besøg ude i sporet blev opnået i 2021. Trenden fra 

besøgene har fra opstarten i 2020 og gennem 2021 været, at der er et faldende antal af kritiske obeservationer, 

som skal registreres efter de enkelte besøg. 

Vi er fortsat med at have et måltal for besøgsrapporter i 2022, da vores erfaring fra 2021 viser, at måltallet har 

været effektivt til at skabe synlighed omkring arbejdsmiljøet. 
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I 2021 har Strukton Rail A/S haft stor opmærksomhed på Corona. Vi har gennem hele året haft fokus på at 

efterleve de anbefalinger, der kom fra regeringen og myndigheder. Der har løbende været kommunikation ud til 

alle medarbejdere, og i kritiske perioder har vi haft ugentligt Coronamøde i ledelsen med henblik på opfølgning 

og overvågning.  

Sygefraværet i 2021 var på 3,1 %, hvoraf de 0,25 % kan relateres til Corona. I 2020 var sygefraværet 3,2 %. 

Menneskerettigheder 

En risikovurdering af Strukton Rails påvirkninger af menneskerettigheder viser, at risici er størst i 

leverandørkæden. 

Vi foretager løbende en vurdering af hvorvidt vores underleverandører overholder menneskerettighederne med 

hovedvægt på diskrimination og børnearbejde. 

I 2021 har vi udelukkende brugt underleverandører fra Danmark, Sverige og Holland, og der har ikke været 

registreret overtrædelser af menneskerettigheder eller anden uetiske hændelser blandt vores leverandørerne. 

Anti-korruption 

Strukton Rail A/S  tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller nogen form for korruption og har udarbejdet 

retningslinjer for etisk adfærd beskrevet i Code-of-Conduct. 

Der er oprettet en Whistleblower ordning i koncernen, hvor medarbejder kan og har pligt til at indrapportere 

mistænkelige forhold. 

Der er ikke indrapporteret hændelser i 2021. 

Klimapåvirkning 

Som en del af Strukton Rail A/S’ og koncernens politikker for miljø- og samfundsansvar har Strukton Rail A/S  

fokus på klimapåvirkningen fra selskabets produktion og transport. 

Strukton Rail A/S har besluttet, at alle reinvesteringer i biler og varevogne så vidt muligt skal være i 

energiklasses A eller A+, for at reducere energiforbruget og CO2 udledning. I 2021 har alle reinvesteringer i 

driftsmidler været indenfor energiklasse A eller A+.  

Vi foretager løbende vurderinger af hvordan Strukton Rail A/S  påvirker klimaet negativt, og på baggrund heraf 

vurderes løbende om der er behov for at iværksætte nye tiltag. 

 

Køge, den 16 / 2 / 2022 

  

 


