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Hvad er CSR
for Metroselskabet?
Metroselskabet anlægger og driver kollektiv
transport til glæde og gavn for borgere og
besøgende i hovedstadsområdet.
I Metroselskabet har vi et ansvar for at løfte disse opgaver på en
samfundsmæssig ansvarlig måde. Det er et ansvar, der ligger udover de almindelige regler og standarder, som er foreskrevet ved
lov. Og det er arbejdet med dét ansvar, som selskabet kalder for
Corporate Social Responsibility (CSR).

“Målet med CSR-definitionen er, at vores indsatser
bliver ambitiøse og ikke blot følger gældende lov.
Det betyder, at selskabet arbejder med CSR på en
mere operationel og systematisk måde, så barren
altid sættes højt.”
Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand i Metroselskabet
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GLOBAL COMPACT
Metroselskabet meldte sig i 2016 ind i Global C ompact. Hermed
forpligter vi os til at leve op til FN’s ti principper for samfunds
ansvar inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og antikorruption. De ti principper danner altså grundlaget
for selskabets arbejde med CSR. Til at realisere de ti principper
i Global Compact har vi valgt at arbejde målrettet med FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.
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I Metroselskabet definerer vi CSR som de ekstraordinære indsatser, selskabet foretager hvert år, der ligger udover de almindelige
forpligtelser, som følger af at være et offentligt ejet selskab, og
som har ophæng i FN’s verdensmål.
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Energiforbruget til metrodriften er fra 2011-2019
reduceret med 15 pct., og vi arbejder løbende på at
forbedre metroens energieffektivitet.
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CSR-indsats i 2019
Inden for FN’s 17 verdensmål har Metroselskabet
prioriteret ni mål, der danner rammerne for
selskabets CSR-indsatser.
Hvert år afrapporterer vi på de indsatser, der er arbejdet med inden
for verdensmålene i det indeværende år.
Metroselskabets ni prioriterede verdensmål er:

KVALITETSUDDANNELSE
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BÆREDYGTIGE BYER
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OG PRODUKTION

BÆREDYGTIG
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KLIMAINDSATS

ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK
VÆKST

PARTNERSKABER
FOR HANDLING

For at målrette og styrke Metroselskabets CSR-indsats vælger
vi i overensstemmelse med anbefalingerne fra FN’s Global Compact hvert år to til fire verdensmål blandt de prioriterede mål.
De udvalgte verdensmål udgør såkaldte fokusområder for Metro
selskabets CSR-indsats i indeværende år.
I 2019 havde vi to fokusområder for CSR-indsatsen: Mål 3 om ar
bejdsmiljø og mål 6, 7, 12 og 13, der tilsammen udgør Det grønne
område. De to fokusområder bidrager henholdsvis til at fortsætte
selskabets ambitiøse indsats på arbejdsmiljøområdet og til at
gennemføre en omfattende analyse af selskabets klimaaftryk.
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Verdensmål 3:

Arbejdsmiljø
Metroselskabet har arbejdet med at indfri de
ambitiøse mål og handleplaner, der er fastsat i
arbejdsmiljøstrategien “Safety on the Right Track”,
for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle kan arbejde
sikkert uden ulykker.
ÅRLIGE ULYKKESFREKVENSER 2011–2019
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Nationalt gennemsnit for bygge- og anlægsbranchen (arbejdere)**
Cityringen*   Nordhavn   Sydhavn
*	Den årlige ulykkesfrekvens for Cityringen 2019 er fra januar 2019 t.o.m. september 2019
**	N ationale gennemsnit for Bygge- og anlægsbranchen er opgjort af Dansk Arbejdsgiverforening

Vores efteruddannelsesprogram Safety Academy har i 2019 dannet
grundlag for et omfattende kompetenceløft indenfor sikkerhed,
både internt i selskabet og hos entreprenørerne. Mere end 850
personer har deltaget i kurser af en halv til otte dages varighed.
Samtidig har vi i 2019 haft fokus på, at ulykker og hændelser skal
føre til læring ved at gennemføre dybdegående ulykkesanalyser.
Effekterne af indsatserne er begyndt at vise sig.
Det kan blandt andet ses på Metroselskabets faldende ulykkestal på
tværs af projekterne. Siden Sydhavnsprojektets start i februar 2018
har der været 5 ulykker med fravær på projektets 6 byggepladser,
hvilket svarer til en ulykkesfrekvens på 5,3. Til sammenlægning lå
ulykkesfrekvensen for arbejdere på landsplan på 30,9 i 2018.
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Verdensmål 6, 7, 12 og 13:

Det grønne område
Inden for Det grønne område har Metroselskabet
i 2019 gennemført en omfattende datakortlægning
og analyse af M
 etroens klimaaftryk for anlæg og drift.
Analysen viser overordnet, at strømforbruget udgør det største
klimaaftryk på driftssiden, mens det på anlægssiden er materiale
forbruget. Analysen er første skridt i en proces, hvor Metrosel
skabet vil opbygge viden om Metroens klimaaftryk og integrere
den viden i arbejdet for en endnu mere klimavenlig metro.

Metrotogene udleder ca. 10 gram CO2e1 per passagerkilometer
målt på forbruget af kørestrøm. Det er en marginal stigning på 0,4 g
CO2e i forhold til året før. Til sammenligning udleder nyere personbiler i gennemsnit 120,4 gram C02 pr. kilometer2. Stigningen skyldes
dels, at der er sat ekstra tog ind i driften for at give passagererne en
bedre service, og dels skyldes det, at CO2-udledningen for en gennemsnitlig kWh på national plan steg i 2018.
1

CO2e er en forkortelse for CO2-ækvivalenter, hvilket er den international
anerkendte måde at sætte drivhusgasser på samme enhed

2

https://www. eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-from-new
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Metroselskabet bidrager
til at skabe nem, effektiv
og miljøvenlig kollektiv
transport, der giver borgere
og besøgende en attraktiv
måde at bevæge sig rundt
i byen på.
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CSR-målene for 2020
Metroselskabet har udvalgt to fokusområder, der
udgør CSR-målene for 2020. Derudover evaluerer
vi også i 2020 vores prioritering af verdensmålene.
Vi fortsætter i 2020 med indsatserne inden for verdensmål 3 arbejdsmiljø og verdensmålene 6, 7, 12 og 13 om Det grønne område.
På arbejdsmiljøområdet har Metroselskabet igangsat en markant
og gennemgående transformation igennem strategien “Safety on
the Right Track”. Denne strategi udløb i 2019, og den følges i 2020
op af en ny ambitiøs strategi.

“Vores arbejde med CSR agerer som kompas for
den videre udvikling af Metroselskabets virke.
Derfor fortsætter vi arbejdet med en fokuseret
og målrettet CSR-indsats.”
Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør

På Det grønne område vil Metroselskabet i 2020 følge op på analysen af selskabets klimaaftryk i anlæg og drift for at sætte fokus
på, hvordan vi kan tage de næste målrettede skridt for at mindske
vores klimaaftryk.
Herudover vil Metroselskabet i 2020 evaluere de ni prioriterede
verdensmål for at vurdere, om disse verdensmål stadig er dækkende
for vores igangværende og planlagte arbejde.
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Metroselskabets
CSR-strategi 2020
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ARBEJDSMILJØ:
Metroselskabets erfaring er, at en ambitiøs sikkerhedskultur, hvor alle kan arbejde sikkert og ulykkesfrit hver dag,
kræver et kontinuerligt vedligehold og nye udviklingsinitiativer. Derfor fortsætter selskabet i 2020 a rbejdet med
at styrke sikkerhedskulturen både på byggepladserne og i
Metroselskabet ved blandt andet at arbejde intensivt på at
bringe læring fra de ulykker og hændelser, der måtte ske,
mere aktivt i spil.

DET GRØNNE OMRÅDE:
Metroselskabet vil med udgangspunkt i viden fra analysen af selskabets klimaaftryk i anlæg og drift udvikle og
igangsætte nye indsatser målrettet de områder, hvor der
er størst positiv klimaeffekt at hente. Derfor vil Metroselskabet blandt andet foretage en screening af potentialet for genanvendelse af overskudsmaterialer og for
anvendelse af færre byggematerialer.

EVALUERING AF METROSELSKABETS
PRIORITEREDE VERDENSMÅL:
Der sker konstant en udvikling i Metroselskabet i takt
med, at nogle projekter afsluttes, andre opstartes, og der
kommer nye områder på dagsordenen i selskabet. Derfor vil der i 2020 blive foretage en midtvejsevaluering af
Metroselskabets ni prioriterede verdensmål i forhold til
Metroselskabets nuværende og planlagte arbejde.
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