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SAMFUNNSANSVAR 
GJENNOM BÆREKRAFTIG 
ENTREPRENØRSKAP

Samfunnsansvar innebærer å ta ansvar for 
virksomhetens påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø, og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling gjennom verdiskap
ning som kan løse samfunnsutfordringer. 
AF har et særlig samfunnsansvar der 
samfunnets utfordringer kan relate
res til vår virksomhet. Vi har definert 
AFs samfunnsansvar som bærekraftig 
entreprenør skap. 

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP
Vårt samfunnsansvar er todelt; først og 
fremst skal vi håndtere våre egne pro
sjekter på en bærekraftig måte. Dette 
innebærer at våre ansatte har et sikkert og 
godt arbeidsmiljø, at all vår forretnings
drift følger etiske retningslinjer, lover og 
regler, samt at vi minimerer vår påvirkning 
på ytre miljø. Dette er fundamentet i all vår 
virksomhet, og vi har definert dette inn i 
fire hovedområder: sikkerhet, helse, miljø 
og etikk. 

Videre har vi ansvar for å bidra til en 
positiv samfunnsutvikling ved å tilby 
tjenester som samfunnet trenger. Vi kan 
bidra med innovasjon, nyskapning og 
kompetanseutvikling for å skape tjenester 
som kan møte dagens og morgendagens 
utfordringer. 

Gjennom et solid fundament som 
sørger for ansvarlig og bærekraftig 
prosjekt gjennomføring samt kontinuerlig 
videreutvikling av nye forretningskonsepter 
skaper AF verdi for samfunnet. Dette er vårt 
bidrag til arbeidet med FNs bærekraftmål, 
som konkretiserer de globale samfunns
utfordringene som vi i fellesskap må løse. 

OPPFØLGING AV SAMFUNNSANSVAR I AF
Ansvaret for AFs samfunnsansvar ligger 
hos konsernsjef Morten Grongstad og følger 
hans linjeledelse; hver konserndirektør har 
ansvaret for sitt respektive virksomhets
område. Konserndirektør Eirik Wraal er 
fagansvarlig for samfunnsansvar. 

AF Gruppens konsernledelse har, med 
forankring i styret, fastsatt overordnede 
prinsipper for styring og ledelse. Prinsip
pene er rammen for virksomhet innen alle 
områder og nivåer i organisasjonen, og er 
nedfelt i dokumentene:
• Hensikt – Mål – Verdier
• Adferdskoden
• Konsernpolicyen

AF MØTER SAMFUNNETS UTFORDRINGER
Bærekraftig entreprenørskap medfører at AF 
kan møte noen av samfunnets store utfor
dringer med nye og innovative løsninger. FNs 
bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. 

De bærekraftsmålene som er vurdert 
aktuelle for AFs forretningsvirksomhet er 
knyttet til likestilling, anstendige arbeids
plasser og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, 
etisk atferd og beskyttelse av arbeidstaker
rettigheter samt bekjempelse av korrupsjon 
og arbeidslivskriminalitet. I tillegg har FN 
mål knyttet til utbygging av infrastruktur, 
ansvarlig forbruk og behandling av avfall, 
bærekraftige byer og samfunn samt tilgang 
på ren energi. For at samfunnet skal kunne 
nå disse målene avhenger det av at bedrifter 
som AF videreutvikler sitt tjenestespekter og 
skaper nye løsninger på disse utfordringene.

    I AF tar vi samfunnsansvar gjennom 
et bærekraftig entreprenørskap. Vi driver virksomheten 
på en bærekraftig måte og bidrar samtidig til å løse vår 
tids samfunnsutfordringer. 
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VERDI
TILFØRT SAMFUNNET

VIRKEMIDLER
INNOVATIV / NYSKAPENDE /  
KOMPETANSEUTVIKLENDE

FUNDAMENT
SIKKERHET / HELSE / MILJØ / ETIKK

FNs bærekraftsmål konkretiserer de globale samfunns
utfordringene som vi i fellesskap må løse, og representerer en 
felles arbeidsplan. Følgende bærekraftsmål vurderes å være 
aktuelle for AF Gruppens drift:

FNS BÆREKRAFTSMÅL
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AF har et strukturert og enhetlig system for 
helse og sikkerhetsarbeid. Alle uønskede 
hendelser og forhold registreres og behandles 
i avvikssystemet Synergi Life for å finne baken
forliggende årsaker og forbedringstiltak. Viljen 
til kontinuerlig forbedring er sterk. I 2019 ble 
det rapportert nærmere 27 055 (36 700) hen
delser og forhold (RUH).

Vekst skal ikke gå på bekostning av verken 
helse eller sikkerhet. AF stiller klare krav til 
oppkjøpte selskaper og det tilbys bistand for 
å styrke system og kultur knyttet til helse og 
sikkerhetsarbeid. AF setter de samme strenge 
sikkerhetskravene til underentreprenører som 
til egen organisasjon. 

ALLE SKAL KOMME TRYGT HJEM FRA JOBB
AFs mål for sikkerhet og helse er å unngå 
skader, sykdom og plager som skyldes arbeids
miljø. Innen sikkerhet handler det om å unngå 
arbeidsulykker og spesielt ulykker som resulte
rer i alvorlige personskader og fravær.

Grunntanken bak sikkerhetsarbeidet i AF 
er at alle uønskede hendelser har en årsak og 
at de dermed kan unngås. Gjennom risikoana
lyse identifiseres mulige uønskede hendelser 
og det etableres preventive barrierer slik 
at risikoen elimineres eller reduseres til et 
akseptabelt nivå. Dersom en uønsket hendelse 
likevel oppstår, følges denne opp for å finne 
baken forliggende årsaker slik at forbedrings
tiltak kan iverksettes. AF er alltid forberedt 
på alvorlige ulykker, og er organisert med et 
beredskapssystem i hvert prosjekt, i tillegg til 
et overordnet på konsernnivå, som skal hånd
tere og redusere skadevirkningene samt sørge 
for god oppfølging. De mest alvorlige hendel
sene følges opp med granskninger i etterkant 
der konsernledelsen også deltar. 

   AF har i en årrekke jobbet målrettet 
og systematisk med sikkerhetsarbeid. Det er vårt 
ansvar å sikre en trygg arbeidsplass for alle som 
jobber på våre prosjekter. 

SIKKERHET  
GÅR FORAN ALT

Den viktigste måleparameteren for sikkerhets
arbeidet i AF er H1verdien. H1verdien er 
definert som antall fraværsskader, antall 
alvorlige personskader og antall alvorlige 
person skader med varig mén pr. million 
utførte timeverk, og inkluderer egne ansatte, 
underentreprenører og leverandører som ska
der seg på våre prosjekter.

Skadefrekvensen har vist en positiv utvik
ling gjennom årenes løp, fra en H1verdi på 20 
for den norske virksomheten tidlig på 90tallet, 
til en H1verdi på 1,2 (0,8) i 2019. Denne fre
kvensen representerer 22 H1skader i 2019. 

SIKKERHETSLØFTET I AF
Året 2019 ble preget av Sikkerhetsløftet 
i AF. Til tross for lav H1verdi opplever 
AF Gruppen fortsatt for mange personskader. 
Sikkerhetsløftet i AF bestod av 6 hovedtiltak 
som konsernet jobbet med, og implementerte 
gjennom hele 2019:
•  Definisjonen for H1 ble utvidet til også å 

gjelde alvorlige personskader uten fravær
• Konsernmålsetting H2<5 ble etablert
•  Nye regler som gjorde at hendelser med 

høyt tapspotensial ble utvidet fra en til to 
kategorier, hvor den strengeste kategorien 
får grundigere oppfølging enn tidligere. 

•  Et konsernomfattende hanske og 
brillepåbud

•  Styrking av risiko og sikkerhets
bevisstheten i 1. linjen gjennom 
implementering av Safetalk. 

•  Et prosjekt er etablert for å styrke digital 
erfaringsoverføring i AF. Dette tiltaket 
strekker seg ut i tid og vil også pågå i 2020 
og 2021. 
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ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
FNs mål er at arbeiderrettigheter skal beskyttes, 
og at alle arbeidstakere skal ha et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø. 

RAPPORTERTE UØNSKEDE HENDELSER 

(RUH) PER ÅRSVERK
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AFs Mål: I AF har vi som mål at ingen skal bli syke eller skadet 
av å jobbe i AF, H1verdien skal være lik 0. Helse og sikkerhet for 
våre ansatte, underentreprenører og leverandører går foran alt.

Status: Sikkerhetsløftet i 2019, som blant annet involverte et 
hanske og brillepåbud, vil bidra til en enda sikrere arbeidsplass 
i fremtiden for våre ansatte og underentreprenører. Selv om 
H1verdien er lav i AF, vil vi jobbe videre mot målet om H1 = 0. 

Investerer i neste generasjons hørselsvern
AF har i 2019 investert i startupselskapet Minuendo. Minuendo 
har adressert en HMSutfordring som det per i dag ikke finnes 
en god nok løsning på, nemlig støyeksponering for ansatte i 
bygg og anleggsbransjen. Utfordringen med dagens hørselvern 
er at man ikke med sikkerhet kan vite om det har en ønsket 
effekt, enten fordi man har lekkasjer, produktet er for dårlig, eller 
brukerfeil. Med den nye teknologien er det mulig å monitorere 
støynivået både utenfor og inni øret for slik å forebygge og 
avverge hørselskader i fremtiden.* Tall er ekskl. Betonmast
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FRISKE MEDARBEIDERE
AF jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal 
oppleve arbeidsglede og trivsel. Sykefravær er 
en indikator for helsearbeidet, og var i 2019 på 
3,8 % (3,3 %). AFs sykefravær betraktes som 
lavt i bygg og anleggsbransjen. Noe av syke
fraværet er arbeidsrelatert, og det systematiske 
og langsiktige arbeidet med å nå målet om et 
«friskt sykdomsbilde» prioriteres derfor høyt.

AF har en intern bedriftshelsetjeneste som 
bistår i det forebyggende helsearbeidet. De 
følger opp medarbeidernes helse ved jevnlige 
helseundersøkelser og bistår i sykefraværs
utvalg i enhetene slik at alle med sykefravær får 
god oppfølging.

For å sikre kunnskap om eksponerin
ger ansatte utsettes for i arbeidet, og hvilke 
tiltak som kan forebygge helseskader, har AF 
helsekort for de 15 mest aktuelle eksponerin
gene tilgjengelig på flere språk. I tillegg har AF 
utviklet og benytter programmet HelseRisk, 
som gjør oss bedre i stand til å identifisere og 
påvirke helserisiko. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) 
som ble gjennomført i 2019 viser at de ansatte 
trives svært godt med eget arbeid og med 
AF som arbeidsgiver. Undersøkelsen viser at 
utviklingsmuligheter i jobben er den viktigste 
driveren for tilfredshet på jobben både for 
fagarbeidere og funksjonærer. MTUen består 
av en rekke spørsmål innenfor områdene 
tilfredshet, samhandling og ledelse. Hver for
retningsenhet lager en tiltaksplan på bakgrunn 
av undersøkelsen.

AF har det siste året intensivert satsingen 
mot lærlinger ved å motivere flere til å velge 
yrkesfag gjennom kampanjen «Norges hyggelig
ste håndverker» og «Vi bygger småhus». Høsten 
2019 ble også AFs første lærlingesamling med 
53 lærlinger på tvers av enheter gjennomført 
på Helsfyr. I etterkant av denne lærlingesam
lingen ble det sendt ut en undersøkelse av AF 
som lærebedrift, hvor lærlingene som deltok 
i undersøkelsen rangerte sin opplevelse som 

    AFs mål for sikkerhet og helse er å unngå skader, 
sykdom og plager som skyldes arbeidsmiljø. Innen 
helsearbeid handler det om å unngå helseskadelig belastning 
i arbeidshverdagen, relatert til for eksempel ergonomi, 
kjemikalier, støy, støv, press, trakassering, m.m.

HELSE

lærling i AF på 5,4 av 6 i tilfredshet. Lærlingene 
trekker spesielt frem at opplæring av dyktige og 
engasjerte fagpersoner er en sterk bidragsyter 
til at de trives så godt i AF.

AF har et tillitsvalgt og verneapparat 
som sikrer de ansattes mulighet for å påvirke 
arbeidsforholdene. Det er et eget bedrifts og 
arbeidsmiljøutvalg med representanter fra 
konsern ledelsen, de ansatte og hovedtillits
valgte. Nye retningslinjer som trådte i kraft 
i 2018 sikrer at både funksjonærer, fagarbeidere 
og begge kjønn representerer de ansatte i styret. 

DE BESTE FOLKA
Utvikling av kunnskap og kompetanse hos 
våre ansatte er den mest lønnsomme investe
ringen vi gjør. Det viktigste virkemiddelet for 
å fremme faglig utvikling er praktisk trening 
i linjen, samtidig som AF også tilbyr formell 
utdanning gjennom AF Akademiet og ekstern 
etterutdanning. Bredden i AFs kompetanse
miljøer gir godt grunnlag for faglig utvikling 
og karrieremuligheter på tvers i konsernet. 
AF har en desentral beslutningsstruktur der 
dyktige medarbeidere tidlig får muligheten til 
å ta ansvar. AF har som mål å utvikle ledere 
gjennom intern opplæring, og rundt 80 % av 
dagens ledere er internt rekruttert.

AF er en attraktiv arbeidsgiver, og dette 
reflekteres i Universum Student Survey 2019 
hvor AF Gruppen ble rangert som landets 
tiende mest attraktive arbeidsgivere blant 
ingeniørs tudenter. AF ble i tillegg kåret til 
«Årets klatrer» i Universum Professional 
Survey 2019 hvor vi bykset opp til en solid 
15. plass. AFs mål er å tiltrekke seg de beste 
talentene både blant erfarne og nyutdannede.

Et av AFs konserninitiativer er å tiltrekke 
og utvikle bransjens beste ledere og fagkompe
tanse. Et viktig tiltak er å øke kvinneandelen. AF 
ønsker å satse på de beste folka, og det er derfor 
viktig å rekruttere fra begge kjønn. I 2018 ble 
det satt et mål om å øke kvinne andelen til 20 %. 
Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber 
med tiltak for å sikre at begge kjønn skal ha like 
muligheter til å gjøre karriere i AF.
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MTU AF Gruppen 2019
Skala 1–6 

5,2 
Kvinneandel

9,4 % 

SYKEFRAVÆR

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
FN ønsker å sikre kvinner fullstendig og reell  
deltakelse og like muligheter til ledende stillinger 
på alle nivåer i viktige beslutningsprosesser. 

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
FNs mål er at arbeiderrettigheter skal beskyttes, 
og at alle arbeidstakere skal ha et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø. 

AFs Mål: Ansatte i AF skal ha en arbeidshverdag som sikrer deres 
generelle helse, i tillegg til å ha alle muligheter til å skape en kar
riere og ha det bra på jobb. AF har satt et mål om et sykefravær 
under 3 % og en kvinneandel på 20 % på sikt.

Status: Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen i 2019 viser at 
de ansatte trives godt. Sykefraværet er over 3 % og AF vil i 2020 
undersøke hvilke tiltak vi kan gjøre for å få et arbeids miljø for 
våre ansatte og underentreprenører som fremmer helse. Alt vi 
gjør for å sikre de ansatte et godt arbeidsmiljø med gode mulig
heter for alle vil gjøre oss konkurransedyktige, og vil være viktig 
for å beholde vår største ressurs: de ansatte. 

Deltar i pionerarbeid om mangfold i arbeidslivet 
Sammen med 12 andre større konsern, deltar AF i et treårig 
forskningsprosjekt for å få svar på hvilke tiltak som bidrar til 
å øke kvinneandelen i norske bedrifter. Prosjektet utføres av 
Center for Reseach on Gender Equality (CORE) ved Institutt for 
samfunnsforskning på oppdrag fra #HunSpanderer. Alle selskap 
rapporterer på indikatorer som skal vise sammenhenger mellom 
tiltak og nøkkeltall for kjønnsbalanse. I 2020 utvides forsknings
prosjektet til også å omfatte en kvalitativ kartlegging. Karriere
preferanser og opplevde muligheter og hindringer i arbeidslivet 
er blant områdene som vil bli belyst.
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En sirkulær økonomi baserer seg på gjenbruk 
og materialgjenvinning slik at færrest mulig 
ressurser går tapt. Sentralt i EUs handlingsplan 
er et rammedirektiv for avfall som rangerer 
tiltak for å minske avfallsmengder: redusere 
avfall som produseres, ombruk av ressur
ser, gjenvinne materialer og utnytte avfall til 
energi produksjon før eventuell deponering av 
avfall som ikke kan utnyttes. 

Norge er gjennom EØSavtalen forpliktet til 
rammedirektivet for avfall. EUs rammedirektiv 
legger opp til en målsetting om at minimum 
70 % av bygg og riveavfall skal gjenbrukes eller 
gjenvinnes innen 2020. Ser man på bygge
avfallet under ett, trenger bransjen gode bidrag 
for å kunne oppfylle denne målsettingen.

FORSVARLIG OG BÆREKRAFTIG 
PROSJEKTGJENNOMFØRING

Miljøarbeidet i AF starter på prosjekt og 
forretningsenhetsnivå. Her blir miljørisikoer 
identifisert og rangert. Sammen med lover, 
forskrifter og spesifikke kontraktskrav dan
ner analysene grunnlaget for prosjektenes 
og enhetenes mål for ytre miljø. Flere av AFs 
forretningsenheter, både innen bygg og anlegg, 
har ansatt ressurser med miljøkompetanse 
som arbeider med å optimalisere prosjektenes 
miljø påvirkning. Målet er at prosjektvirksom
heten skal skape minst mulig fotavtrykk. 

AF fokuserer på miljøforhold som vi kan 
påvirke. Prosjektene planlegges slik at minst 
mulig avfall skal oppstå, og at avfallet i størst 
mulig grad kan kildesorteres for gjenvinning. 
For å legge til rette for gjenvinning måles alle 
forretningsenheter på kildesorteringsgrad, det 
vil si hvor stor del av avfallet fra virksomheten 
som sorteres. Kildesorteringsgraden i AF som 
helhet ligger godt over gjeldende myndig
hetskrav. 

AF er til enhver tid i beredskap for å mini
mere skader og negativ påvirkning på ytre 
miljø dersom en ulykke eller hendelse med 
forurensnings potensial skulle forekomme. 
I etterkant vil hendelsen analyseres for å etablere 
forebyggende barrierer for fremtidige prosjekter. 

    En av vår tids største samfunns
utfordringer er klimaendringer. Som en følge av 
dette har EUkommisjonen lansert en 
handlingsplan for sirkulær økonomi. 

MILJØ – ET FELLES ANSVAR

Styringssystemet for miljøarbeid i AF følger 
prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. AF er 
tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK 
AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar 
for emballasje. Dette er en internasjonal ord
ning som skal være med på å sikre finansiering 
av returordninger for brukt emballasje. 

BRUK AV DIESEL ER DEN STØRSTE KILDEN 
TIL CO2-UTSLIPP

AFs påvirkning på klimaet måles løpende i form 
av mengde klimagassutslipp i tonn CO2ekviva
lenter. En CO2ekvivalent er en enhet som 
benyttes for å sammenligne ulike klimagassers 
virkning på klimaet. Vårt klimaregnskap viser 
at forbruk av diesel i anleggsmaskiner er den 
største kilden til AFs klimagassutslipp. I 2019 
hadde AF en økning i klimagassutslipp på 
19,9 %. Økningen skyldes i hovedsak at vi i år 
har inkludert flere forretningsenheter i energi- 
og klimaregnskapet. Tidligere år har kun heleide 
selskaper vært inkludert, mens vi i 2019 også 
har inkludert deleide selskaper. I tillegg bidrar 
omsetningsvekst til at absolutttallet blir høyere. 

Klimaspor, det vil si antall CO2ekvivalenter 
per million i omsetning, gir en indikasjon på 
om vi øker eller reduserer klimabelastningen 
i måten vi jobber på, uavhengig av veksten. 
I 2019 har klimasporet gått ned til 2,3 fra 4,5 
i 2018.

Det foregår mye spennende innen utviklingen 
av elektriske anleggsmaskiner. Disse reduserer 
støy og har vesentlig lavere CO2utslipp. AF har 
tatt i bruk flere elektriske maskiner i prosjekter, 
blant annet sprøytemaskiner for betong. Disse 
brukes blant annet i tunneller, og i tillegg til å 
spare miljøet globalt gir de renere luft i og bedre 
arbeidsforhold i tunnellen. 

Se klimaregnskap side 10
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ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
FN har som mål å oppnå en mer miljøvennlig 
forvaltning av alle former for avfall gjennom 
hele deres livssyklus.

STOPPE KLIMAENDRINGENE
FN ønsker å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem for å begrense skade
virkningene for menneskers helse og miljø.

AFs Mål: Bygg, anleggs og eiendomssektoren står for vesent
lige klimagassutslipp. Det er AFs ansvar å gjennomføre prosjek
ter på en slik måte at miljøpåvirkningen blir minst mulig.

Status: Alle prosjekter i AF har krav på å kildesortere avfall, som 
kan resirkuleres og i neste omgang bli til nytt byggemateriale i 
nye prosjekter. Den sirkulære verdikjeden er en viktig del av AFs 
miljøarbeid, og kildesorteringsgraden i prosjektene er godt over 
myndighetskravene. 

Mer miljøvennlige materialer og en sirkulær verdikjede
AF har kartlagt klimagassutslipp i alle faser av byggeprosjekter. 
Analyser viser at reduksjon av mengden materialer, samt å bytte 
til mer miljøvennlige materialer, vil gi stor effekt på AF sine 
utslipp. AF opplever en større etterspørsel etter miljøbygg også 
blant andre byggherrer, og har lang og bred erfaring med å 
innfri BREEAMkrav og passivhusstandard. 
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ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP 2019 

   2019 2018 

Kategori Forbruk Energiekv.(MWh) 1) Utslipp (tonn CO2e) 2) Utslipp (tonn CO2e) 2) 

     
Bensin (l) 223 961 2 151 517 41 

Diesel (l) 15 831 561 168 234 42 419 37 120 

Biodiesel (l) 552 137 5 544 18 - 

Propan (kg) 41 777 572 123 70 

Fyringsolje (l) 32 037 324 85 - 

CO2 (kg) 21 150 - 21 - 

Acetylene (kg) 978 - 3 - 

Kjølegass HFC134a (kg) 24 - 34 - 

Sum direkte utlipp  176 825 43 220 37 231 

     

Fjernkjøling (kWh) 17 774 18 - - 

Fjernvarme (kWh) 2 158 400 2 158 113 6 

Strøm (kWh) 52 404 000 52 404 1 826 927 

Sum indirekte utslipp egen aktivitet  54 580 1 939 933 

     

Fly - (personkm) na  2 753 2 858 

Km-godtgjørelse (km) 2 615 576  355 143 

Forretningsreiser  na  3 - 

Lastebil 7.5-17t (km) 16 000  10 - 

Avfall (tonn) 14 421  2 991 1 610 

Sum indirekte utslipp andre   6 112 4 611 

     

Klimautslipp (tonn CO2e)   51 271 42 775 

Klimaspor (tonn CO2e per MNOK omsetning)   2,3 4,5 

     
1) Energiekvivalenter er beregnet for kjernevirksomhetene (direkte og indirekte utslipp) for å vise den årlige energiintensiteten til AF Gruppens aktiviteter 
2) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2 
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ETIKK – GOD FORRETNINGS
SKIKK I RYGGRADEN

BEDRIFTSKULTUR ER NØKKELEN
Våre ansatte representerer AF Gruppen i alle 
forretningsmessige sammenhenger og det 
er essensielt at de identifiserer seg med AFs 
Adferdskode. Leverandører og underentrepre
nører er også forpliktet til å følge Adferdskoden 
gjennom AFs leverandørerklæring. I vurde
ringen av oppkjøpskandidater blir det lagt 
avgjørende vekt på at bedriftskultur og kjerne
verdier er i tråd med AFs. 

AF har nulltoleranse for prissamarbeid 
og korrupsjon. Adferdskoden forbyr selska
pets ansatte å diskutere, foreslå eller inngå 
avtale med konkurrenter som kan påvirke 
konkurranse situasjonen. 

I henhold til AF Gruppens konsernpolicy 
skal alle kontrakter være skriftlige og signeres 
av minimum to representanter fra AF. Dette 
reduserer faren for at enkeltpersoner blir til
budt, eller velger å motta, bestikkelser.

OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE
Alle nyansatte i AF får en innføring i Adferds
koden og kjerneverdiene på et obligatorisk 
introduksjonskurs. Kurset sikrer at alle ansatte 
er klar over hvilke krav og forventninger som 
stilles, og er et viktig virkemiddel for å bygge en 
bedriftskultur med høy etisk standard.

AF har produksjonslederkurs med temaer 
som blant annet innkjøp, HMS og personal
håndtering. Lederkursene i AF inkluderer 
«dilemmatrening» og andre holdnings
skapende oppgaver for å sikre enhetlig 
praktisering av AF Gruppens retningslinjer.

Minimum to ganger årlig gjennomfører AF 
et egenutviklet kurs i forebygging av arbeids
livskriminalitet. 

ETTERLEVELSE GJENNOM BRUK AV 
STYRINGSSYSTEMER

AF har innført organisatoriske og strukturelle 
tiltak for å sikre at AF kun samarbeider med 
seriøse aktører. Blant annet er det en stilling 
i konsern med arbeidslivskriminalitet som 
spesial felt, og hver forretningsenhet har en 

egen seriøsitetsansvarlig. Disse møtes jevnlig 
i AFs nettverksorganisasjon innen arbeidslivs
kriminalitet, Akrim.

Det er opprettet konserninterne nettverks
organisasjoner for å skape arenaer for 
samarbeid og erfaringsoverføring på tvers av 
enhetene, og for å sikre etterlevelse av krav 
i hele AF:
•  HMSforum for spørsmål knyttet til 

HMSlovgivning
•  Personalforum for ivaretakelse av de  

ansattes rettigheter
•  Forum Akrim for arbeidet med å motvirke 

arbeidslivskriminalitet
•  Innkjøpsforum for spørsmål knyttet til 

forretningsetikk

Alle forretningsenhetene i AF har ledelses
systemer, og mange av dem er ISO-sertifiserte. 
Ledelsessystemet inneholder nødvendige 
planer, risikovurderinger og prosedyrer for å 
sikre enhetlig drift i de ulike prosjektene, og at 
virksomheten utøves i henhold til konsernets 
etiske rammebetingelser. 

VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
AF har prosedyrer og rutiner knyttet til varsling 
av kritikkverdige forhold, herunder brudd på 
lover og etiske retningslinjer. Både egne ansatte, 
innleide arbeidstakere og eksterne parter har 
rett til å varsle, og varsleren skal være beskyttet 
mot gjengjeldelse. Varsling kan gjøres åpent 
eller anonymt, og både varslingen og varslers 
identitet behandles fortrolig. Varsling kan skje 
i linjen til nærmeste leder, til leder på et høyere 
nivå, epost til varslingsutvalget i AF eller ved å 
sende et elektronisk skjema på www.afgruppen.
no/varsling. For sistnevnte går varslingen til et 
eksternt selskap før varslingsutvalget mottar og 
følger opp i henhold til AFs rutiner. Det gis også 
mulighet for anonym varsling. 

TILTAK MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET 
Innkjøp av varer og tjenester tilsvarer rundt 
65 % av omsetningen i AF. AF har ansvar for 

    AFs troverdighet og konkurransekraft er 
tuftet på tillit. Vi har en kompromissløs holdning til 
etikk og klare krav til alle vi samarbeider med. 
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hele kontraktspyramiden på våre prosjekter 
og vi jobber både proaktivt og reaktivt for å 
sikre etterlevelse av etiske retningslinjer blant 
leverandørene. Proaktivt benyttes det rutiner 
for prekvalifisering; AF tillater kun to ledd med 
underentreprenører. Vi benytter blant annet 
StartBANK samt en egenutviklet prekvalifise
ringsmodul i StartBANK for å vurdere potensielle 
leverandører. Når underentreprenører er 
godkjent og får adgang til prosjektet følges disse 
opp reaktivt gjennom stikkprøver og kontroller 
for å verifisere at virksomheten drives i tråd med 
regelverk og gjeldende retningslinjer, blant annet 
ved å kontrollere lønns og arbeidsvilkår. De 
viktigste verifikasjonene vi gjennomfører er: 
•  Kontroll av lønns og arbeidsvilkår blant 

leverandører, underentreprenører og 
bemanningsforetak, både av prosjektene selv 
og med bistand fra AF Gruppens Rådgiver 
Akrim. Flere enheter har innført verktøyet 
HMSREG i dette arbeidet

• Adgangskontroll i prosjektene
•  Interne revisjoner som gjennomføres på alle 

nivåer i organisasjonen
•  Vernerunder som gjennomføres ukentlig 

på alle prosjekter for å sikre etterlevelse av 
regelverket for arbeidsmiljø

•  Revisjoner av underentreprenører og 
leverandører for å sikre at disse har gode 
systemer rundt arbeidsforhold og etikk

Dersom det avdekkes arbeidslivskriminali
tet blant våre underentreprenører, vil dette 
klassifiseres som rødt forhold og forholdet vil 
bli gransket. Granskingen er en høyt prioritert 
oppgave i AF, som går foran veldig mye annet og 
som vies mye oppmerksomhet. Formålet med 
granskingen er å avdekke forbedringsmuligheter 
og tiltak som vil forhindre at tilsvarende forhold 
oppstår igjen.

NULLTOLERANSE FOR ØKONOMISK ELLER 
FINANSIELL KRIMINALITET

AF Gruppen har innført strenge krav til faktura
behandling som barriere mot underslag og 
økonomisk mislighold. Inngående fakturaer 
behandles elektronisk, og må attesteres og 
anvises i henhold til en fullmaktsmatrise. Også 
utbetalinger må godkjennes av to personer. 

AF Gruppen har en egen policy knyttet til 
børssensitiv informasjon og fører løpende 
kontroll med transaksjoner i AFaksjen foretatt 
av selskapets ansatte og deres nærstående. 
Misbruk av børssensitiv informasjon leder til 
politianmeldelse og avskjedigelse. 

FRED OG RETTFERDIGHET
FNs mål er at verden skal oppnå en betydelig 
reduksjon i alle former for korrupsjon og 
bestikkelser, og at institusjoner skal utvikles for 
å være velfungerende, ansvarlige og åpne på 
alle nivåer. 

Se tabell side 15–16 med svar på FN Global Compact.

AFs Mål: AFs virksomhet, ansatte og underentreprenører skal 
kjennetegnes av god etisk framferd, og vi har nulltoleranse for 
korrupsjon, arbeidslivskriminalitet og annen uetisk atferd. AF 
skal kun samarbeide med seriøse aktører.

Status: AF gjennomfører jevnlige kontroller for å sikre at kun 
autorisert personell har tilgang til byggeplassene og at de har 
lønns og arbeidsvilkår som er i samsvar med lover og regler. 
Vi registrerer alle som er på våre byggeplasser, både når de er 
der, hvor mye de jobber og hva de får i lønn. Dette er viktig for 
å forhindre sosial dumping på byggeplassen. AF har et eget 
«arbeidstilsyn» som fører løpende kontroll på byggeplassene. 
Flere enheter har innført MSREG; et verktøy som samordner 
systemene for mannskapsregistrering, dokumentasjon og opp
følging av underentreprenører i prosjektene.

Gode systemer og rutiner er etablert for å sikre etisk drift. 
AF har ikke avdekket tilfeller av korrupsjon eller arbeidslivs
kriminalitet i våre prosjekter i 2019.



1313AF GRUPPEN 2019 SIKKERHET HELSE VERDISKAPINGSAMFUNNSANSVAR MILJØ ETIKK

SAMFUNNSOPPDRAGET – 
VERDISKAPING FOR SAMFUNNET

    For at samfunnet som helhet skal ha mulighet til å 
oppnå FNs bærekraftsmål, må det utvikles nye tjenester som 
løser miljø utfordringene. Samfunns ansvar er ikke bare en plikt 
for AF, men en mulighet til å skape bærekraftige løsninger. 

VIRKEMIDLENE FOR Å SKAPE VERDIER  
LIGGER HOS DE ANSATTE

AFs viktigste virkemidler for å drive bærekraftig 
entreprenørskap er å fremme innovasjon, nyska
ping og kompetanseutvikling. Med innovasjon 
mener vi å forbedre eksisterende prosesser og 
tjenester. Med nyskaping ønsker vi å utvikle nye 
konsepter og tjenester som samfunnet har behov 
for. Innovasjon og nyskaping er et satsings
område for AF. Det er de ansatte som er våre 

drivere på dette området. Engasjerte ansatte 
bidrar med sine visjoner til å skape nye forret
ningsområder og løsninger i AFsystemet. 

God fagkompetanse er en avgjørende kilde 
til innovasjon og nyskaping, som over tid kan 
drive frem nye standarder for bransjen. Vår 
samlede kompetanse er derfor avgjørende for 
langsiktig og bærekraftig verdiskaping. Vi er 
stolte av våre ansattes visjoner som driver AF 
og bransjen som helhet fremover. 

FN har som mål å oppnå en mer 
miljøvennlig forvaltning av alle former 
for avfall gjennom hele deres livssyklus, 
samt redusere utslipp av kjemikalier og 
avfall for å begrense skadevirkningene for 
menneskers helse og miljø innen 2030.

PÅDRIVER FOR LAVERE 
KLIMAGASSUTSLIPP
Anastasia Wraa 

Som ansvarlig for BREEAMsertifisering 
i AF Bygg Oslo kontrollerer Anastasia 
Wraa at byggeprosjekter oppnår miljø
sertifisering på nivået definert av bygg
herre. I fjor ble AF Bygg Oslo sertifisert 
som Miljøfyrtårn, og dette innebærer en 

forpliktelse til kontinuerlig miljøarbeid 
og forbedring.

– Jeg har jobbet med og studert 
miljø i bygg over en del år, men jeg 
føler meg aldri ferdig utlært, fordi det 
kommer nye og spennende konsepter 
hele tiden. Jeg prøver å fange opp alt 
nytt som skjer i bransjen og innføre det 
i AF. For eksempel, så introduserte jeg 
et verktøy for livssyklusanalyse (LCA) 

som vi nå bruker for å redusere klima
gassutslipp fra våre nye prosjekter. 
Jeg opplever at vi klarer å oppnå høyt 
miljø og bærekraftsnivå på prosjekter 
der dette er påkrevd av kunder, men 
for å løse klimautfordringer og redde 
kloden trenger vi at absolutt alle pro
sjektene våre gjør det samme. Miljø må 
bli en «ny HMS» – en selvfølge.

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG SAMFUNN
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FN tar sikte på å betydelig øke 
andelen fornybar energi i verdens 
samlede energiforbruk.

FN har som mål å redusere negative 
konsekvenser for miljøet i storbyene målt 
per innbygger, blant annet ved å legge 
særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig 
og annen form for avfallshåndtering. 

PÅDRIVER FOR LAVUTSLIPP
Tor Olsen

Etter snart 35 år i energieffektiviserin
gens tjeneste ble teknisk direktør Tor 
Olsen i AF Energi & Miljøteknikk (EMT) 
tildelt Enovaprisen. Prisen tildeles 
personer som bidrar til at ny energi  
og klimateknologi blir utviklet eller tatt 
i bruk. Prisvinneren har utmerket seg 

ved å være en pådriver for omstillingen 
til et lavutslippssamfunn. Et eksempel 
på det er EMTs innovative måte å 
varme opp leiligheter i Bjørvika. Ved 
å bruke fjernvarme frigjøres det Tor 
Olsen omtaler som høyverdig strøm.

– Med denne løsningen blir det 
frigjort betydelige mengder strøm til 
elbiler. Med tradisjonelle løsninger ville 
det meste av kapasiteten blitt brukt til 

varme, som ville gjort elbillading nær 
umulig. Byggebransjen er ikke alltid 
like innovativ. Det har vært en stor 
skepsis til bruk av fjernvarme, fordi 
det krever at man tenker annerledes 
rundt både tekniske løsninger og 
finansiering. Vi har i mange år utfordret 
bransjekollegaer til å tenke nytt, og det 
skal vi fortsette med, sier Olsen. 

EN PANTEAUTOMAT FOR BRANSJEN
Thomas Jøstad Henriksen 

I 2019 startet AF Gruppen, Nes kom
mune og Gunnar Holth Grusforretning 
produksjonen i den første miljøparken 
for gjenvinning av forurenset masse 
på Østlandet. Nes Miljøpark kan vaske, 
sortere og gjenvinne masser som tra
disjonelt har blitt levert til deponi – slik 

som grusen som strøs på fortauene du 
går på. Den AFutviklede rensetekno
logien muliggjør at man kan motta og 
gjenvinne alle typer masser lokalt, og 
levere rene og godkjente produkter til
bake til samfunnet i form av blant annet 
strøsand, pukk og tilslag til asfalt.

– Frem til nå har ikke ett kilo av 
strøsanden på Østlandet blitt gjenbrukt, 
og det er synd. Strøsand er nemlig noe 

av det enkleste å gjenvinne for oss, sier 
Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder 
for Nes Miljøpark. 

– Transportøkonomiske gevinster 
oppnår vi også ved at lastebilene som 
ankommer anlegget kan ta med seg 
rene masser ut av anlegget og tilbake til 
samfunnet igjen. En slik grad av gjenvin
ning har aldri før vært oppnådd ved noe 
deponi på Østlandet. 

ANSVARLIG 
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

REN ENERGI 
FOR ALLE
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FN GLOBAL COMPACT FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til FNs Global Compact betyr 
at man gjør sitt beste for å drive virksomhet i tråd med de ti prinsippene: 

PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MENNESKERETTIGHETER

1 Bedrifter skal støtte 
og respektere vern om 
internasjonalt anerkjente 
menneskerettigheter, og 

AF Gruppen overholder alle gjeldende lover 
og respekterer internasjonalt anerkjente 
menneske rettigheter, uansett hvor vi opererer.

AF har nedfelt sine holdninger og prinsipper 
rundt menneskerettigheter i grunnleggende 
dokumenter; Adferdskoden, Konsernpolicy og 
Hensiktmålverdier. 

2 påse at de ikke medvirker 
til brudd på 
menneskerettigheter

AF handler ikke med selskaper som på noen 
måte bidrar til brudd på menneskerettigheter.

Alle underentreprenører og leverandører må 
gjennom en prekvalifisering. AF følger opp leve
randører løpende, og utestenger aktører som vi 
mistenker utøver uetisk atferd. Se også prinsipp 4. 

ARBEIDSVILKÅR

3 Bedrifter skal holde 
organisasjonsfriheten i hevd 
og sikre at retten til å føre 
kollektive forhandlinger 
anerkjennes i praksis,

AF legger forholdene til rette for at 
medarbeidere kan være organisert, og at retten 
til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes 
og respekteres. 

Mer enn 90 % av fagarbeidere i heleide enheter 
i AF er fagorganisert. AF fører kollektive for
handlinger for alle ansatte og på alle nivåer der 
dette er relevant. AF har også et velfungerende 
tillitsmannsapparat. Les mer på s. 34 (helse). 

4 sikre at alle former for 
tvangsarbeid avskaffes, 

AFs ansatte har avlønningsvilkår i henhold til 
nasjonal lovgivning og overenskomster med 
fagforeninger. AF benytter kun leverandører 
som forplikter seg til våre etiske retningslinjer, 
oppfyller lovfestede krav, krav i tariffavtaler og 
interne krav i AF. 

AF har prosedyre for kontroll av lønns og arbeids
vilkår hos underentreprenører og bemannings
foretak. AF har i 2019 sperret spesifikke aktører 
som ikke overholder AFs etiske retningslinjer knyt
tet til arbeidsvilkår. Forholdene har vært avdekket 
før de aktuelle leverandørene fikk oppdrag hos AF. 
Les mer på s. 38 (etikk).

5 sikre at barnearbeid reelt 
avskaffes, og 

AF benytter ikke barnearbeid i sine prosjekter, 
og vi skal ikke benytte oss av selskaper (spesielt 
transnasjonale) som har vare og tjenestekjeder 
der økonomisk utnyttelse av barn forekommer.

AF undersøker arbeidskontrakter til alle ansatte 
hos underentreprenører og bemanningsbyråer 
som en følge av Seriøsitetsinitiativet.  
Les mer på s. 38 (etikk). 

Det er ikke avdekket mistenkte eller identifisert  
faktiske tilfeller av barnearbeid i noen av våre  
prosjekter eller hos noen av våre leverandører. 

6 sikre at diskriminering i 
arbeidslivet avskaffes

AF skal ha et arbeidsmiljø som er uten 
forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane 
og mobbing. AFs prinsipper knyttet til 
diskriminering er nedfelt i Adferdskoden.

Alle ansatte må signere på Adferdskoden ved 
ansettelse samt delta på innledende kurs der 
Adferdskoden gjennomgås. I strategien frem mot 
2020 er det et konkret mål å øke kvinneandelen 
i AF. Det ble i 2018 satt et mål om å øke kvinne
andelen i AF til 20 %, mot AFs andel på 10 % 
per utgangen av 2019. Konsernledelsen og hele 
organisasjonen jobber aktivt for å gjøre AF til en 
attraktiv arbeidsgiver for alle. 
Les mer på s. 34 (helse). 
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PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MILJØ

7 Bedrifter skal støtte en 
førevartilnærming til 
miljøutfordringer, 

AF arbeider kontinuerlig for å begrense belast
ningen på omgivelsene våre. Hvert selskap og 
forretningsenhet i AF Gruppen har sine mål for 
ytre miljø. AF skal også følge hovedprinsippene 
i miljøstandarden ISO 14001. 

Det er et krav i AF at alle prosjekter skal gjennom
føre en risikoanalyse før oppstart av prosjektene. 
Miljørisiko er et element i denne analysen. Risiko
analyser er gjennomført i henhold til konsern
policy i 2019. Les mer på s. 14 (risikostyring). 

8 ta initiativ til fremme av økt 
miljøansvar, og 

Med fokus på miljø, energi og gjenvinning 
skal vi forsvarlig fjerne og eliminere materialer, 
grunn og energiløsninger som er skadelige for 
miljøet. Våre tjenester og løsninger skal gjøre 
det mulig for våre kunder å ta et økt miljøansvar. 

AF utvikler sitt tjenestespekter kontinuerlig. 
Kildesorteringsgrad og klimaspor er målepara
metere i AF sine prosjekter, og fokus på disse 
måltallene fremmer økt miljøansvar i organisasjo
nen som helhet. AF har i tillegg utarbeidet flere 
forretningsområder som kan bidra til en sirkulær 
økonomi. Les mer på s. 36 (miljø).

9 oppmuntre til utvikling og 
spredning av miljøvennlig 
teknologi

En av AFs kjerneverdier er entreprenørånd. 
Gjennom vår miljøkompetanse skal vi tilby 
tjenester og løsninger som møter dagens og 
morgendagens miljøutfordringer.

AF har utviklet unik teknologi som muliggjør 
rensing og gjenbruk av forurenset masse i våre 
miljøparker. I 2019 var det oppstart av en ny 
miljøpark på Nes i Akershus. 

Energieffektiviserende tjenester og miljøvennlige 
bygg er et tjenestespekter som stadig utvikles i AF. 

For offshoreaktiviteter er AF Miljøbase Vats 
etablert som godkjent og sertifisert mottak for 
resirkulerbare masser. Les mer på s. 36 (miljø).

ANTIKORRUPSJON

10 Bedrifter skal bekjempe 
enhver form for korrupsjon, 
herunder utpressing og 
bestikkelser

AF skal være til å stole på. Selskapet har en 
kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. 
AFs Adferdskode beskriver vår holdning til 
korrupsjon, prissamarbeid og bestikkelser. 

Det er forventet at alle ansatte etterlever prin
sippene som er nedfelt i vår Adferdskode, som 
inkluderer prinsipper mot korrupsjon. Det er 
ikke identifisert tilfeller av korrupsjon, herunder 
utpressing og bestikkelser, i 2019. 

Et godkjenningskrav før engasjement av under
entreprenører og leverandører er at disse har 
overholdt gjeldende lover og regler knyttet til 
korrupsjon i fortiden, blant annet overholdelse av 
skattelover. Les mer på s. 38 (etikk).


