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SAMFUNNSANSVAR I AF

HVA ER AFS SAMFUNNSANSVAR? 
AF har et særlig ansvar der samfunnets utfor-
dringer kan relateres til vår virksomhet. FNs 
bærekraftsmål beskriver verdens utfordringer 
og behov. Vårt samfunnsansvar er todelt, og 
knyttes opp mot FNs bærekraftsmål slik: 

Være en ansvarlig aktør
Først og fremst skal vi gjennomføre våre egne 
prosjekter på en bærekraftig måte. All vår forret-
ningsdrift skal følge etiske retningslinjer, lover 
og regler, og vi skal minimere negativ påvirkning 
på klima og miljø ved at forbruk av ikke-for-
nybare ressurser reduseres og avfall som ikke 
kan gjenvinnes minimeres. Våre ansatte skal 
ha et sikkert og godt arbeidsmiljø der mangfold 
verdsettes og trakassering ikke tolereres. Dette 
er fundamentet for all vår virksomhet. 

Videreutvikling av tjenestespekteret
AF skal fortsette å utvikle og tilby tjenester 
som kundene og samfunnet trenger. Vi skal 
gjennomføre anleggs- og byggprosjekter med 
miljøsertifiseringer og energieffektive løsnin-
ger, og bidra til at bygg og annen infrastruktur 
bygges og moderniseres for å bruke mindre 
energi og tåle klimaendringer. I AF Gruppens 
energivirksomhet er effektiv energibruk, lokal 
alternativ energiproduksjon og oppfølging av 
energiløsninger selve forretningsidéen. I miljø-
virksomheten vår skal vi fortsette å rydde fra 
fortiden og rense forurensede masser som 
kan gå inn igjen i kretsløpet som ren sand, 
pukk og stein. Som utfordrer og innovatør er 
vi også stadig på utkikk etter nye forretnings-
muligheter der vi kan bruke vår kompetanse til 
å løse kundens og samfunnets utfordringer. 

AFS DRIFTSPRINSIPPER 
AF Gruppens konsernledelse har, med for-
ankring i styret, fastsatt en forretningsmodell 

og overordnede prinsipper for styring og 
ledelse. Forretningsmodellen er beskre-
vet på side 12 i årsrapporten. Sammen med 
forretnings modellen utgjør prinsippene 
rammen for virksomhet innen alle områder 
og nivåer i organisasjonen. Driftsprinsippene 
er nedfelt i følgende dokumenter, hvor de to 
førstnevnte er tilgjengelig på www.afgruppen.
no/om-oss/visjon-og-verdier: 

• Adferdskoden
• Hensikt – Mål – Verdier
• Konsernpolicy og fullmaktsmatrise

Adferdskoden og Hensikt – Mål – Verdier
Adferdskoden gjelder for alle ansatte og øvrige 
personer som representerer AF Gruppen. Alle 
medarbeidere i AF får Adferdskoden presentert 
på nyansatt-kurs, og får denne som vedlegg til 
ansettelsesavtalen. Det er forventet at Adferdsko-
den etterleves. Flere av AFs datterselskaper har 
utarbeidet egne adferdskoder som reflekterer 
prinsippene i konsernets Adferdskode.

Også leverandører og underentreprenører 
i våre prosjekter må forplikte seg til å følge 
våre verdier og krav til adferd ved å akseptere 
AFs leverandørerklæring (se: afgruppen.no/
leverandor). Her henvises det blant annet til 
«Hensikt – Mål – Verdier» og «Adferdskoden», 
samt prinsippene i FNs Global Compact. En 
viktig del av vårt innkjøpsarbeid er å sikre at våre 
leverandører stiller samme krav til etikk, kvalitet, 
sikkerhet og ytre miljø som vi gjør. 

Konsernpolicy og fullmaktsmatrise
AFs konsernpolicy definerer prinsipper, roller og 
ansvar, formål og krav innen følgende områ-
der: HMS, kunder og leverandører, kvalitet og 
forbedring, risikostyring, personal og organisa-
sjon, kommunikasjon, økonomistyring og finans, 
innkjøp, IT og internt samarbeid. 

    AF skal være en ansvarlig aktør som i prosjektdriften 
forsterker positiv påvirkning og minimerer negative effekter på miljø, 
mennesker og samfunn. Vi skal også levere tjenester som bidrar til 
lavere bruk av energi og andre knappe ressurser, og tjenester som på 
andre måter er nyttige for kunden og samfunnet. 
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Fullmakts matrisen er et sentralt dokument i AF 
Gruppens internkontroll og dekker ansvarsfor-
hold og fullmakter i konsernet. Konsernpolicyen 
gjelder alle forretningsenheter og heleide 
selskaper i AF Gruppen og er retningsgivende 
for deleide datterselskaper. Fullmaktsmatrisen 
gjelder alle enheter i AF Gruppen. 

Roller og ansvar
Det operative ansvaret for samfunnsansvaret 
ligger hos konsernsjef Amund Tøftum og følger 
hans linjeledelse, der hver konserndirektør har 
ansvaret for sitt respektive virksomhetsområde. 
Det er et krav at forretningsenheter og prosjek-
ter organiseres med tilstrekkelig kompetanse 
innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal 
gjennomføres og dokumenteres en kartlegging og 
analyse av risiko knyttet til HMS i alle prosjekter 
– både ved oppstart og i gjennomføringen. 

Konserndirektør Eirik Wraal er fagansvarlig 
for samfunnsansvar. Olav Aune er direktør for 
HMS, og er ansvarlig for å støtte linjeledelsen 
i HMS-arbeidet, samt fagansvarlig for HMS 
og HMS-systemet i konsernet. Anastasia Wraa 
ble per 1. februar 2021 ansatt som Konsern-
ansvarlig miljø, og skal videreutvikle AFs 
satsing på klima og miljø. 

Tverrfaglig forum for samarbeid
AF har et tverrfaglig forum for klima og miljø 
som treffes 1–3 ganger i året og diskuterer 
retningen for AFs miljøsatsing. Det planlegges 
å øke frekvensen på miljøforum og arrangere 
flere klima- og miljørelaterte seminarer i 2021.
Det er også et HMS-forum som består av 
HMS-ansvarlige fra hver forretningsenhet i 
AF. Foraene bidrar til å vedlikeholde virke-
midler, gir felles forståelse av sentrale forhold 
innen HMS, skaper et godt uformelt samar-
beid og bidrar til at vi utvikler oss. 

Intern og ekstern rapportering av helse,  
miljø og sikkerhet
Internt rapporteres tall knyttet til sikkerhet 
(H1) løpende, mens tall på miljø og helse 
(kildesortering og sykefravær) rapporte-
res månedlig. Klimaregnskap for hele AF 
Gruppen sammenstilles og rapporteres 
årlig i henhold til Greenhouse Gas Protocol 
standard. Det er i tillegg startet et prosjekt 
for å utvikle en digital plattform som kan 
bidra til dynamisk oppfølging på enhets- og 
prosjektnivå. AF vil i 2021 implementere 
konsernrapportering i henhold til EUs taks-
onomi for bærekraftig aktivitet.

OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV SAMFUNNSANSVAR I AF

Konsernpolicy  
og fullmaksmatrise

STYRET
Overordnet ansvar

AMUND TØFTUM
Konsernsjef

KONSERNDIREKTØR
VIRKSOMHETSOMRÅDER

Operativt samfunnsansvar

Ekstern rapporteringHensikt – Mål – Verdier

Adferdskoden

OLAV AUNE
Direktør HMS

ANASTASIA WRAA
Konsernansvar miljø

EIRIK WRAAL
Fagansvarlig samfunnsansvar
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KLIMA OG MILJØ

Byggsektoren står for rundt 40 % av det globale 
energiforbruket og om lag 30 % av de globale 
klimagassutslippene. I Norge anslår SSB at 
de direkte klimagassutslippene fra bygg- og 
anleggsvirksomheten er 2 millioner tonn 
CO2. Tilsvarende i Sverige estimeres det at 
bygg- og anleggsbransjen står for rundt 20 % 
av det totale CO2-utslippet. I tillegg bidrar 
byggsektoren til indirekte utslipp gjennom 
bygge materialer, transport og arealbruk, 
utslipp som i hovedsak blir tilskrevet andre 
sektorer i klimaregnskapet. Vi kan også 
påvirke materialbruk og valg av løsninger 
slik at fornybare energiløsninger tas i bruk og 
levetids utslippene reduseres. Bransjen kan 
derfor i stor grad påvirke og bidra til løsninger 
for å begrense negative klimaendringer. 

AFs visjon er at vi skal rydde fra fortiden 
og bygge for fremtiden. Dette innebærer at vi 
skal fjerne, rense eller eliminere materialer, 
grunn og energiløsninger som er skadelige for 
miljøet, og at vi skal tilby tjenester som sam-
funnet trenger for å møte dagens og fremtidens 
energi- og miljøutfordringer.

KLIMA OG MILJØ SOM EN 
FORRETNINGSMULIGHET

Det grønne skiftet utgjør både en risiko og 
en mulighet for AF: gode miljøløsninger vil 
tiltrekke medarbeidere, eiere og nye opp-
drag, mens manglende vilje til innovasjon vil 
forringe vår evne til å vinne frem i markedet. 
Derfor har klima og miljø blitt en sentral del av 
AFs strategiske arbeid mot 2024 som et av fire 
konserninitiativ. 

Risikoer og muligheter knyttet til det 
grønne skiftet
AF Gruppen gjennomførte i 2020 en klima-
risikoanalyse. Analysen dekker fysiske, 
regulatoriske, teknologiske, markeds- og 

omdømmerisiko og tilsvarende mulighe-
ter knyttet til klimaendringer. Analysen og 
tilhørende forarbeid har også vært med på å 
øke bevisstgjøring rundt hvordan vi jobber 
med klima og miljø på tvers av konsernet. 
Konklusjonen er at klimarisiko for AF Grup-
pen i det store bildet anses som lav. Det er 
knyttet noe risiko til at høyere temperaturer 
og mer ekstremvær gir større uforutsigbarhet 
og økt ulykkesrisiko, spesielt innenfor anleggs-
virksomheten. 

Samtidig vil klimaendringer og endringer 
i regelverk medføre økt etterspørsel etter 
AF Gruppens tjenester, eksempelvis infra-
struktur prosjekter, miljøparker, energisentraler, 
energieffektive bygg og gjenvinning av offshore- 
installasjoner. Imidlertid ser vi at negativt 
omdømme utgjør en risiko for AF i det kortere 
bildet. Når klima og miljø blir stadig viktigere for 
våre interessenter, må vi i AF være tilsvarende 
tydelige på det ansvaret vi ønsker å ta. 

Medarbeidere:   Det er en stadig større forvent-
ning blant våre medarbeidere at AF skal ta en 
tydeligere posisjon i det grønne skiftet. I tillegg 
er det en viktig forutsetning for at AF skal 
lykkes med å tiltrekke seg og beholde de beste 
folka, både nå og i fremtiden. 

Kunder:   Offentlige og private kunder etterspør 
miljøvennlige løsninger og adekvat rappor-
tering. De som er gode på miljø kan få et 
konkurransefortrinn, da det offentlige stiller 
stadig strengere krav til klima og miljø i sine 
anbud. Vi ser også at private kunder har blitt 
mer ambisiøse i sine klimakrav.

Eiere:   EUs taksonomi er en del av EUs 
handlingsplan for bærekraftig finans. Det er et 
klassifiseringssystem som skal hjelpe å avgjøre 
hvor klima- og miljøvennlig en investering er 

    En av vår tids største samfunnsutfordringer er 
klimaendringer. AF skal redusere fotavtrykket fra egen drift og være 
ledende i å utvikle og levere tjenester som reduserer bruk av energi 
og andre knappe ressurser for våre kunder og samfunnet. 
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basert på spesifikke screeningkriterier. Stadig 
flere investorer ønsker å investere i selskaper 
som bidrar til det grønne skiftet, og AF må 
kommunisere tydelig hvordan vi kan bidra til 
omstillingen for å fortsatt være et attraktivt 
investeringsobjekt. 

Samfunnet:   Samfunnet trenger nye løsninger 
på klima- og miljøutfordringer for å hindre 
at gjennomsnittstemperaturen øker mer enn 
Parisavtalens mål på maksimalt 2°C økning. 
De viktigste utfordringene er tydeliggjort av 
FN gjennom bærekraftsmålene. Ved å tilby 
eksisterende og nye tjenester kundene og sam-
funnet trenger for å nå målene har AF en stor 
mulighet til å ta markedsandeler i både nye og 
eksisterende markeder. 

HVORDAN JOBBER AF MED KLIMA OG MILJØ
Forretningsenhetene i AF Gruppen har jobbet 
med klima- og miljøforbedringer i mange år, 
men fra 2021 så satser hele AF Gruppen på et 
mer koordinert og målrettet klima- og miljø-
arbeid ved å inkludere en rekke kvalitative og 
kvantitative mål i den nye konsernstrategien 
frem til 2024. De områdene der AF Grup-
pen har satt seg konkrete kvantitative mål er 
klimagass utslipp og ressurseffektivitet. 

KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGIBRUK
AFs påvirkning på klimaet måles løpende 
i form av mengde klimagassutslipp i tonn 
CO2-ekvivalenter. Vi avlegger årlig et klima-
regnskap (se side 39), som oppsummerer 
direkte utslipp fra våre prosjekter innen 
anlegg, bygg og riving på land og offshore. 
I 2020 hadde AF et klimaspor på 1,7 (2,3) og 
et totalt utslipp på 48 528 tonn CO2-ekviva-
lenter, som var en reduksjon på 2 810 tonn 
CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2019. 
I AFs klimaregnskap er bruk av diesel i 
anleggsmaskiner den største direkte kilden 
til CO2-utslipp. Nedgangen i klimaspor, som 
defineres som tonn CO2-ekvivalenter per 
MNOK i omsetning, er knyttet til nedgang 
i anleggsvirksomheten og høy vekst i øvrig 
virksomhet som har lavere klimagassutslipp. 
Lavere anleggsvirksomhet enn året før, med 
lavere forbruk av diesel og færre flyreiser, 
er også hovedårsaken til at absolutt forbruk 

gikk ned. Klimaregnskapet inkluderer også en 
egen seksjon med besparelsene AF Gruppens 
rive- og gjenvinningsvirksomhet har for sam-
funnets klimagassutslipp. Gjenbruk av stål har 
70 % mindre utslipp av CO2 enn malm basert 
produksjon. Dette tilsvarer en reduksjon i 
utslippene på 1 kg CO2 for hvert kilo stål som 
gjenvinnes. AF Decom har revet og lagt til 
rette for gjenvinning av 19 380 (9 982) tonn 
metall i 2020. AF Offshore Decom har revet og 
tilrettelagt for gjenvinning av 19 153 (14 782) 
tonn stål i 2020. Samlet tilsvarer dette en 
reduksjon av alternative CO2-utslipp med 
38 533 tonn. AFs miljøparker har gjenvunnet 
til sammen 528 758 (317 730) tonn masse 
i 2020. Dette tilsvarer en reduksjon av alter-
native CO2-utslipp med 32 266 (13 195) tonn. 
Se klimaregnskap på side 9.

Reduksjon av klimagassutslipp
I konsernstrategien har AF satt som mål å 
halvere relative klimagassutslipp innen 2030. 
Målet skal kvantifiseres per virksomhetsom-
råde slik at vi gjennomfører faktiske endringer 
i driften og reelle miljøbesparelser i stedet for 
å nå målet ved å endre tjenestemiksen fra for 
eksempel anlegg til bygg. Mål skal også settes 
og følges opp per enhet for forankring nær den 
daglige driften der miljøpåvirkningen skjer. 
En del av jobben som skal gjøres fremover er 
å videreutvikle rapportering og oppfølging av 
klimagassutslipp på prosjekts- og enhetsnivå 
slik at vi får vi prioritert de riktige tiltakene slik 
at vi reduserer utslippene raskest mulig. 

FRA AFS KONSERNPOLICY
All belastning på ytre miljø 
skal minimeres

SAMFUNNSANSVAR I AF KLIMA OG MILJØ
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Potensielle tiltak som vi ser på for å redusere 
de direkte klimagassutslippene våre:
•  Helhetlig planlegging av veitraseer for 

å redusere masseuttak og tilhørende 
forflytning

•  Bruk av autonome maskiner som hindrer 
tomgangskjøring og optimaliserer 
arbeidsutførelse

•  Andre kilder til drivstoff, eksempelvis 
hydrogen og biodiesel

•  Elektriske maskiner på anleggsplassene 
(klimanøytrale bygg- og anleggsprosjekter)

RESSURSEFFEKTIVITET OG SIRKULARITET
Byggevarer utgjør over 80 % av klimagass-
utslippene fra bygg- og anleggsbransjen, og 
basert på volum er anleggs- og riveprosjekter 
den største avfallskilden i EU. EUs målsetting 
er at minimum 70 % av bygg- og riveavfall skal 
gjenbrukes eller gjenvinnes, og bransjen kan 
bidra til lagring av karbon i byggematerialer, 
for eksempel ved bruk av mer tømmer. Innsats-
faktorer i våre prosjekter vil med andre ord 
kunne bidra i klimakampen. 

EU-kommisjonen har lansert en hand-
lingsplan for sirkulær økonomi som baserer 
seg på gjenbruk og materialgjenvinning slik 
at færrest mulig ressurser går tapt. Sentralt 

i handlingsplanen er et rammedirektiv som 
rangerer tiltak for å minske avfallsmengder. 
Avfallshierarkiet illustrerer ønsket om å 
behandle avfall så nær toppen av hierarkiet 
som mulig, og unngå unødvendig deponering 
av avfall. 

I AF planlegges prosjektene 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. Målet i AF er å kildesortere 80 
%, godt over gjeldende myndighetskrav på 60 
%. AFs miljøparker gjenvant til sammen 528 
758 (317 730) tonn masse i 2020. Dette tilsva-
rer en gjenvinningsgrad på 86 %, godt over 
målsettingen på 80 %.

Reduksjon av avfallsmengder som ikke kan 
ombrukes eller gjenvinnes
I AFs strategi har vi besluttet å halvere 
mengden avfall som ikke kan gjenvinnes. 
Kilde sortering i prosjektene har vi jobbet med 
og målt over flere år, nå legges listen enda høy-
ere. For å nå målet, skal vi redusere mengden 
avfall som oppstår på byggeplassen (øverst i 
hierarkiet), og prioritere de fraksjonene som 
typisk blir sendt til forbrenning eller deponi. 
Hver enhet skal utarbeide konkrete handlings-
planer for å redusere ikke-gjenvinnbart avfall. 

KLIMA- OG MILJØVENNLIGE PRODUKTER 
OG TJENESTER

På sikt vil AF rapportere hva som utgjør 
grønn omsetning i henhold til EUs takso-
nomi. Endelig definisjon på hva som regnes 
som grønn omsetning vil foreligge i andre 
kvartal 2021 og AF vil fortsette å kartlegge 
tjenester i henhold til taksonomien. En tidlig 
gjennom gang utfra EUs forarbeider viser at 
AF har flere tjenester som bidrar positivt til 
det grønne skiftet og dermed kan rapporteres 
som grønn omsetning.

Anlegg leverer prosjekter knyttet til 
jernbane og sporvei og infrastruktur til 
vannrenseanlegg, vann- og vindkraft. Flere av 
prosjektene, eksempelvis innen 

KLIMA OG MILJØ FORTS.
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AVFALLSREDUKSJON
REDUSERE AVFALLSMENGDER

OMBRUK
SE MULIGHETER I OMBRUK

MATERIALGJENVINNING
TILSTREBE KILDESORTERING

ENERGIUTNYTTELSE
MINIMERE FORBRENNING

AF har som mål  
å halvere mengden 
avfall som ikke  
kan gjenvinnes  
innen 2030.

DEPONERING
UNNGÅ DEPONERING

Avfallshierarkiet
Avfalls hierarkiet illustrerer ønsket 
om å behandle avfall så nær toppen 
av hierarkiet som mulig, og unngå 
unødvendig deponering av avfall

SAMFUNNSANSVAR I AF KLIMA OG MILJØ
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fundamentering og rassikring, bidrar til 
samfunnets klimatilpasning for å håndtere 
økende grad av ekstremvær.

BREEAM er en miljøsertifisering for bygg 
som klassifiserer hvor klima- og miljøvennlig et 
bygg er i både konstruksjon og bruk. AF opple-
ver en økt etterspørsel for BREEAM-sertifiserte 
bygg og det jobbes kontinuerlig med å sikre 
tilstrekkelig og god kompetanse på BREEAM.

AF Energi og Miljøteknikk leverer 
energi effektive løsninger, energisentraler, 
lokal energiproduksjon og oppfølging av 
energiløsninger gjennom overvåkning, drifts-
optimalisering og servicekontrakter. Tiltakene 
skal være lønnsomme for kunden økonomisk, 
men også for miljøet. Løsningene skal utnytte 
lokal energi, som for eksempel overskudds-
varme, som ellers ville gått tapt. 

Miljøparkene til AF (Rimol, Jølsen og Nes) 
renser masser for gjenbruk, som ellers ville 
gått til deponi. Gjenvunnet strøsand på glatte 
vinterveier er et godt eksempel på bruk av disse 
massene og nye forretningsmuligheter innen 
sirkulær økonomi. Fremover ser AF for seg 
å etablere flere miljøparker både i Norge og 
Sverige. 

AF Miljøbase Vats er spesialbygd for 
håndtering av offshore-installasjoner og andre 
marine konstruksjoner. På Miljøbase Vats rives 
og kildesorteres skip og offshoreinstallasjo-
ner for gjenvinning. Havnen er godkjent etter 
ISPS-regelverket. 

AF AeronMollier bidrar til å redusere 
klimagassutslipp gjennom elektrifisering og 
energieffektivisering av marin sektor. I 2020 
ble det blant annet levert system og utstyr for 
elektrifisering av 33 ferger, som tilsvarer rundt 
halvparten av det norske markedet.

KOMPETANSE OG SERTIFISERING
Flere av AFs forretningsenheter, både innen bygg 
og anlegg, har ansatt og videreutdannet ressurser 
med miljø kompetanse som arbeider med å opti-
malisere prosjektenes miljøpåvirkning. Målet 
er at prosjekt virksomheten skal skape minst 
mulig fotavtrykk. Kunnskap om klima og miljø- 
påvirkningen til hver enkelt forretningsenhet 
skal ligge desentralisert. Konsernet har en miljø-
påvirkningen fra og med 2021, som skal legge til 
rette for god rapportering, samt øke kunnskapen 
om klima og miljø i AF. 

Styringssystemet for miljøarbeid i AF følger 
prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. AF 
driver ulik virksomhet i forskjellige geografiske 
områder og sertifisering skjer på desentralisert 
nivå. Følgende selskaper er sertifisert: AF Bygg-
fornyelse, AF Decom, AF Offshore Decom, 
AF Anlegg, Kanonaden Entreprenad AB, 
AF Bygg Göteborg, Betonmast AS, Consolvo AS 
og Strøm Gundersen AS. 

Flere forretningsenheter er også sertifisert 
som miljøfyrtårn. Dette gjelder AF Nybygg, 
AF Bygg Oslo, AF Eiendom, LAB Entreprenør 
AS, Åsane Byggmesterforretning AS og Haga 
& Berg Entreprenør AS. 

AF er tilknyttet produsentansvars selskapet 
NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt 
produsentansvar for emballasje. Dette er en 
internasjonal ordning som skal være med på å 
sikre finansiering av returordninger for brukt 
emballasje. AF er også medlem i Grønn Bygg-
allianse, en non-profit medlemsforening for økt 
bærekraft i bransjen. 

KLIMA OG MILJØ FORTS.

SAMFUNNSANSVAR I AF KLIMA OG MILJØ
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KLIMAREGNSKAP 
AF Gruppens klimaregnskap består av to hovedkomponenter: den første er energiforbruk og tilhørende 
utslipp, og den andre er resirkulerte masser og metaller med tilhørende utslippsbesparelser 
sammenlignet med tilsvarende konvensjonell produksjon. 

 
ENERGIFORBRUK OG UTSLIPP 2020 

   2020 2019 

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

     
Bensin (l) 104 460 1 001 241 517 

Diesel (l) 14 872 072 157 895 39 517 42 419 

Biodiesel (l) 287 612 2 806 47 18 

Propan (kg) 58 140 796 171 123 

Fyringsolje (l) - - - 85 

CO2 (kg) 117 900 - 118 21 

Acetylene (kg) 1 025 - 4 3 

Oksygen (m3) 36 897 - - - 

Biogon (kg) 15 764 - 16 - 

Kjølegass HFC134a (kg) - - - 34 

Sum direkte utslipp  162 498 40 113 43 220 

     

Fjernkjøling (kWh) 17 774 18 - - 

Fjernvarme (kWh) 1 565 598 1 566 117 113 

Strøm (kWh) 48 453 201 48 453 1 818 1 893 

Sum indirekte utslipp egen aktivitet  50 037 1 935 2 006 

     

Fly - (personkm) na  1 391 2 753 

Km-godtgjørelse (km) 2 615 576  339 355 

Forretningsreiser  na  2 3 

Lastebil 7,5-17t (km) 16 000  - 10 

Avfall (tonn) 14 421  4 748 2 991 

Sum indirekte utslipp andre   6 481 6 112 

     

Klimautslipp (tonn CO2e)   48 528 51 271 

Klimaspor (tonn CO2e per MNOK omsetning)   1,7 2,3 
     

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. 

 
 

CO2-BESPARELSER VED RIVING, SORTERING OG GJENVINNING 2020 
 
   2020 2019 

     
Gjenvunnet forrurenset masse og tilslagsmasse fra AF Miljøparker (tonn) 528 758 317 730 

Besparelse utslipp CO2 per/år sammenlignet med konvensjonell tilslagsproduksjon (tonn CO2) 3 -32 266 -13 195 
     
Rivning og sortering av metall for gjenvinning fra AF Decom og AF Offshore Decom (tonn) 38 533 24 764 

Besparelse utslipp CO2 per/år sammenlignet med konvensjonellt utvunnet metall (tonn CO2) 4 -38 533 -24 764 
     
Besparelse utslipp CO2 per/år sammenlignet med konvensjonell produksjon -70 799 -37 959 

     
3) Gjennvinning av forrurenset masse og tilslagsmasse gir mindre CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelt uttak og produksjon av tilslagsmasse. 
4) Gjenvunnet stål har 70 % mindre CO2-utslipp enn malmbasert produksjon, som tilsier en reduksjon på 1 kg CO2 for hvert kilo stål som gjenvinnes. 
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SOSIALE FORHOLD

Bygg- og anleggsbransjen har noen iboende 
risikoer knyttet til arbeidsforhold som vi må ta 
hensyn til:
•  Det er store energier i sving. Farekildene 

og risikoen knyttet til disse må identifiseres 
og tilstrekkelige preventive barrierer må 
etableres for å ivareta sikkerheten og helsen 
til både egne medarbeidere og ansatte hos 
underentreprenører. 

•  Det er en mannsdominert bransje med 
risiko for bevisst og ubevisst kjønns-
diskriminering.

•  Sterk konkurranse skaper press på 
marginene, og kan medføre press på 
medarbeidere til å jobbe utover det som er 
forsvarlig og ønskelig. 

•  Bransjen har en generell utfordring med 
arbeidslivskriminalitet – eksempelvis ved 
svart arbeid og når grunnleggende arbeids-
takerrettigheter mangler. 

AF har bestemmelser som skal sikre arbeids-
takeres fysiske helse og sikkerhet, samt 
rettigheter i arbeidsforholdet. Bestemmelsene 
gjelder både egne ansatte, underentreprenører 
og leverandører i alle våre prosjekter. 

EN SIKKER ARBEIDSPLASS
AF har en kompromissløs holdning til helse 
og sikkerhet. Målet er å unngå skader, syk-
dom og plager som skyldes arbeidsmiljø, og 
særlig unngå arbeidsulykker som resulterer i 
alvorlige personskader og fravær. AF setter de 
samme strenge sikkerhetskravene til unde-
rentreprenører som til egen organisasjon. 

Grunntanken bak sikkerhetsarbeidet i AF er 
at alle uønskede hendelser har en årsak og at 
de dermed kan unngås. Gjennom risikoanalyse 

identifiseres mulige uønskede hendelser og det 
etableres preventive barrierer slik at risikoen 
elimineres eller reduseres til et akseptabelt nivå.

Rapportering
Den viktigste måleparameteren for sikker-
hetsarbeidet i AF er H1-verdien. H1-verdien 
er definert som antall fraværsskader, antall 
alvorlige personskader og antall alvorlige per-
sonskader med varig mén per million utførte 
timeverk, og inkluderer egne ansatte, under-
entreprenører og leverandører som skader seg 
på våre prosjekter. Skadefrekvensen har vist 
en positiv utvikling gjennom årenes løp, fra en 
H1-verdi på 20 for den norske virksomheten 
tidlig på 90-tallet, til en H1-verdi på 1,8 (1,2) 
i 2020. Denne frekvensen representerer 39 
(22) H1-skader i 2020. To av ulykkene i 2020 
hadde fatalt utfall. I februar døde en blikken-
slager etter fall på en byggeplass i Alversund i 
Nordhordaland. Han var ansatt hos en under-
entreprenør til Helgesen Tekniske Bygg (HTB). 
I juli døde en ansatt hos en underentreprenør 
til Pålplintar i en klemulykke ved flytting av et 

    Alle som jobber på AF-prosjekter skal ha en trygg og 
sikker arbeidsplass. Vi skal ha et godt og likestilt arbeidsmiljø, og 
vi skal ivareta de ansattes rettigheter i samsvar med gjeldende 
lovgivning og internasjonale menneskerettigheter. 

FRA AFS KONSERNPOLICY
•   AF skal kun benytte 

leverandører som 
forplikter seg i henhold til 
våre etiske retningslinjer.
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betongelement i Nykvarn i Sverige. Ulykkene 
er ferdig gransket og det er iverksatt tiltak 
og barrierer for å unngå at tilsvarende skjer 
igjen. Økt H1-verdi i 2020 er i hovedsak dre-
vet av hendelser i Betonmast og Sverige.

Styringssystem og verktøy for læring 
og forbedring
AF har et strukturert og enhetlig system 
for helse- og sikkerhetsarbeid. Alle uøn-
skede hendelser og forhold registreres og 
behandles i avvikssystemet Synergi Life eller 
tilsvarende systemer for å finne bakenforlig-
gende årsaker og forbedringstiltak. Viljen til 
kontinuerlig forbedring er sterk, og i 2020 
ble det rapportert 43 136 (36 762) hendelser 
og forhold (RUH). 

Beredskap og granskning
AF er alltid forberedt på alvorlige ulykker, og 
har beredskapssystem både i hvert prosjekt og 
overordnet på konsernnivå. Dette skal sørge 
for god håndtering og oppfølging, samt reduk-
sjon av skadevirkningene. De mest alvorlige 
hendelsene følges opp med granskninger i 
etterkant der konserndirektør også deltar. 
Gransking er en høyt prioritert oppgave i AF. 
Formålet med granskingen er å avdekke for-
bedringsmuligheter og tiltak som vil forhindre 
at tilsvarende forhold oppstår igjen. 

Strategisk arbeid og digitalisering
Konsernstrategien mot 2024 viderefører 
målet om at AF Gruppen skal ha H1=0 og 
0 arbeidsrelatert fravær. Til tross for en 
lav H1-verdi sett opp mot sammenlignbare 
selskaper, opplever AF Gruppen fortsatt for 
mange personskader. Arbeidet med å hindre 
skader pågår kontinuerlig, og blant de nyeste 
tiltakene og verktøyene vi har innført kan vi 
trekke frem: 
•  Hanske- og brillepåbud for alle som jobber 

i prosjekt. 
•  Safetalks og personlig sikkerhetsinvolve-

ring (PSI) i forkant av arbeidssituasjoner 
for å styrke risiko- og sikkerhetsbevissthe-
ten hos fagarbeiderne.
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0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

20202019201820172016

4,
6 

%

H2-VERDI

0

2

4

6

8

10

20202019201820172016

10
,0

*

H1-VERDI

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

20202019201820172016

1
,8

* Tall for 2019 er ekskl. Betonmast

SOSIALE FORHOLDSAMFUNNSANSVAR I AF



1212AF GRUPPEN 2020 SELSKAPSSTYRINGKLIMA OG MILJØ

•  AF Meldingsportal – kommunikasjonsverk-
tøy som tillater funksjonærer i AF å sende 
sikkerhetsrelaterte meldinger til egnedefi-
nerte grupper, og hvor enhver beskjed blir 
automatisk oversatt til mottakerens oppgitte 
morsmål

•  CLARA – nettbasert verktøy for styring av 
risiko som skal sørge for at viktige og kri-
tiske risikoaspekter når den spisse enden av 
våre prosjekter – fagarbeideren.

•  Testing av kroppsnært utstyr for måling og 
varsling av blant annet støy, luftverdier/
gass og vibrasjoner. Målet er å kunne hjelpe 
våre fagarbeidere med å redusere og unngå 
uønskede helseeksponeringer.

HELSE
AF jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal 
oppleve arbeidsglede og trivsel. Sykefravær er 
en indikator for helsearbeidet, og var i 2020 på 
4,6 % (3,8 %). 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. 
Målet er å ikke ha arbeidsrelatert fravær.

AF har en intern bedriftshelsetjeneste som 
bistår i det forebyggende helsearbeidet. De 
følger opp medarbeidernes helse ved jevnlige 
helseundersøkelser og bistår i sykefraværsut-
valg 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. 

ARBEIDSMILJØ, MEDARBEIDERUTVIKLING OG 
ARBEIDSTAKERES RETTIGHETER

AFs forhold til menneskerettigheter, arbeids-
forhold og medarbeiderutvikling er nedfelt i 
Adferdskoden og Hensikt – Mål – Verdier. 

Menneskerettigheter og tiltak mot 
arbeidslivskriminalitet
Bygg- og anleggsbransjen har noen generelle 
utfordringer knyttet til menneskerettigheter, 
særlig knyttet til betingelser i arbeidsforhol-
det. Det er viktig at store aktører som AF tar 
ansvar for at hele verdikjeden følger etiske 
retningslinjer og grunnleggende menneske-
rettigheter. AF har forpliktet seg til å følge 
menneskerettighetsprinsippene i FN Global 
Compact, og har sterke systemer på plass for å 
hindre at våre prosjekter er åsted for arbeids-
livskriminalitet og brudd på arbeidstakeres 
rettigheter. 

Innkjøp av varer og tjenester utgjør rundt 
65 % av vår omsetning. AF har ansvar for hele 
kontraktspyramiden på våre prosjekter, og 
leverandører må forplikte seg til å følge våre 
etiske retningslinjer. AF Gruppens Leverandør-
erklæring er et obligatorisk avtalevedlegg til 
innkjøpsavtaler. AF Gruppen har en null-
toleranse når det gjelder atferd som bryter 
med bestemmelsene i leverandør erklæringen. 
Vi jobber både proaktivt og reaktivt for å sikre 
at dette etterleves, og tillater kun to ledd med 
under entreprenører for å ha en akseptabel 
transparens. Proaktivt benytter AF blant annet 
StartBANK og en egenutviklet prekvalifiserings-
modul for å vurdere mulige leverandører. 

Når underentreprenører er godkjent og får 
adgang til prosjektet følges disse opp reak-
tivt gjennom stikkprøver og kontroller for å 
verifisere at virksomheten drives i tråd med 
regelverk og gjeldende retningslinjer. De viktig-
ste 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 A-krim.

• 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.

SOSIALE FORHOLD FORTS.

SOSIALE FORHOLDSAMFUNNSANSVAR I AF
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•  Revisjon av underentreprenører og 
leverandører for å sikre at disse etterlever 
AF Gruppens krav til gode systemer rundt 
arbeidsforhold og etikk.

Dersom det avdekkes arbeidslivs kriminalitet 
blant våre underentreprenører, vil dette klas-
sifiseres som rødt forhold og forholdet vil bli 
gransket. 

Arbeidsforhold
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 hoved-
tillitsvalgte. Nye retningslinjer som trådte 
i kraft i 2018 sikrer at både funksjonærer, 
fagarbeidere og begge kjønn representerer de 
ansatte i styret. 

I tråd med FNs Global Compact legger 
AF forholdene til rette for at håndverkere og 
produksjonsmedarbeidere kan være organisert, 
og over 90 % er fagorganisert. Lover, forskrif-
ter og tariffavtaler er ramme betingelser som 
AF Gruppen forholder seg til, og dette gjelder 
både lønn og arbeidstids bestemmelser for våre 
ansatte. Forhandlinger om lønn gjennomføres 
med fagorganisasjonene, og er nedfelt i AFs 
Adferdskode. 

SOSIALE FORHOLDSAMFUNNSANSVAR I AF
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Tilfredshet og attraktivitet
Annethvert år gjennomføres det en 
medarbeider tilfredshetsundersøkelse (MTU). 
Forrige kartlegging som ble gjennomført i 2019 
viser at de ansatte trives svært godt med eget 
arbeid og med AF som arbeidsgiver. AF opp-
nådde 5,2 på en skala fra 1–6, der 6 er best, og 
har som strategisk mål mot 2024 å ligge over 
5 på MTU-skalaen.. Undersøkelsen viser at 
utviklingsmuligheter i jobben er den viktigste 
driveren for tilfredshet på jobben både for 
fagarbeidere og funksjonærer. MTU-en består 
av en rekke spørsmål innenfor områdene 
tilfredshet, samhandling og ledelse, og hver 
forretnings enhet lager en tiltaksplan på bak-
grunn av under søkelsen.

AF er en attraktiv arbeidsgiver, og dette 
reflekteres i Universum Student Survey 2020 

hvor AF Gruppen ble rangert som landets 13. 
mest attraktive arbeidsgivere blant ingeniør-
studenter. I Universum Professional Survey 
2020 for yrkesaktive kom AF 11. plass, opp fra 
15. plass i 2019. AF ønsker å tiltrekke seg de 
beste talentene både blant erfarne og nyutdan-
nede, og har som strategisk mål mot 2024 å 
ligge blant topp fem i Universums kåringer. 

De beste folka – rekruttering, utvikling og 
opplæring av medarbeidere
AF skal øke det strategiske samarbeidet mot 
opplæringsinstitusjoner for å styrke tilgangen 
til dyktige ressurser. Et tiltak som har vært 
gjennom ført de siste to årene er konkurransen 
«AF kollektivet» der vinnerne tilbys et år i et 
gratis bokollektiv. Det er en gjensidig gevinst 
der studentene får mulighet til påfyll 

SOSIALE FORHOLDSAMFUNNSANSVAR I AF
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og inspirasjon fra bransjens fremste fagperso-
ner, og der AF kan bli utfordret at nysgjerrige 
studenter som skal være med på å forme 
fremtiden.

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 har det siste året intensivert satsingen 
mot lærlinger ved å motivere flere til å velge 
yrkesfag gjennom informasjonskampanjen 
«Drømmer kan bli til virkelighet» som har vært 
vist på tvers av sosiale medier. Vi har jobbet 
tettere med skolene og rådgivere ute i distrik-
tene og i byene (Digitalt Rådgivertreff høsten 
2020) for å fjerne fordommer hos foreldre 
knyttet til bygg- og anleggsbransjen. AF har et 
strategisk mål mot 2024 om en andel lærlinger 
> 7 % og at flere enn 60 % av våre fagarbeidere 
har fagbrev. 

Likestilling
Det er et sentralt prinsipp i AF og en del av 
Adferdskoden at rekruttering og ansettelse, 
opplæring, belønning, forfremmelse, sanksjo-
nering og andre arbeidsvilkår skal håndteres 
uten hensyn til vennskap og en persons etni-
sitet, hudfarge, religion, nasjonalitet, kjønn, 
seksuell legning, alder eller uførhet.

Rekrutteringsandel kjønn skal speile 
rekrutteringsgrunnlaget, og relativ andel 
forfremmelser skal være lik for kvinner og 
menn. AF har et langsiktig mål om å øke 

FRA AFS KONSERNPOLICY
•   AF skal legge til rette 

for medarbeider- og 
karriere utvikling og 
intern mobilitet samt 
vektlegge balanse mellom 
kjønnene ved rekruttering. 
Medarbeidere skal kunne 
trives og prestere i ulike 
livsfaser.

Kvinneandel

9,8 % 
kvinneandelen blant funksjonærer til 40 %, og 
kvinneandelen totalt til 20 %. 

AFs arbeid med mangfold, blant annet 
gjennom Diversitas-nettverket og #Hun-
Spanderer, har bidratt til skarpere fokus og 
holdningsendring knyttet til ubevisst diskri-
minering. Det har blant annet vært arrangert 
samlinger for mange ledende ansatte der det 
har vært diskutert ubevisst diskriminering, og 
eventuelle personlige erfaringer. 

Ubevisst diskriminering og mangfold er 
også eget tema på interne lederutviklingskurs. 
MTU måler også trivsel mellom ulike grupper 
som eksempelvis kvinner versus menn og 
fagarbeidere versus funksjonærer uten at det 
er avdekket noen vesentlige forskjeller. Det 
er et uttalt mål om lik trivsel blant kvinner og 
menn i AF.

I 2020 var kvinneandelen i AF på 9,8 % 
(9,4 %), med 18,9 % (19,4 %) av funk-
sjonærene og 1,6 % (1,4 %) av fagarbeiderne. 
I konsern ledelsen har AF per utgangen av 
2020 én kvinne og seks menn. I styret er det 
fire kvinner og seks menn. 

SOSIALE FORHOLDSAMFUNNSANSVAR I AF
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SELSKAPSSTYRING

Internkontroll og etterlevelse konsern policy 
er forankret i styret, og utøves gjennom 
konsernledelsen videre til våre prosjekter og 
ansatte. Våre ansatte representerer AF Grup-
pen i alle forretningsmessige sammenhenger 
og det er essensielt at de identifiserer seg med 
AFs Adferdskode. Leverandører og under-
entreprenører er også forpliktet til å følge 
Adferdskoden gjennom AFs leverandør-
erklæring. Når oppkjøpskandidater vurderes 
blir det lagt avgjørende vekt på at bedrifts-
kultur og kjerneverdier er i tråd med AFs. 

OPPLÆRING
Ansatte i AF får en innføring i Adferdskoden 
og kjerneverdiene på et obligatorisk introduk-
sjonskurs. 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 
AFs retningslinjer. AF gjennomfører også et 
egenutviklet kurs i forebygging av arbeidslivskri-
minalitet minimum to ganger årlig. Videre må 
alle under entreprenører gjennomgå et obligato-
risk HMS-kurs før oppstart på et AF-prosjekt.

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, A-krim.

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:
•  HMS-forum for spørsmål knyttet til  

HMS-lovgivning
•  Personalforum for ivaretakelse av de 

ansattes rettigheter
•  Forum A-krim 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 
forretningsmodell og etiske rammebetingelser. 
Det gjennomføres internrevisjon av alle 
forretningsenheter for å sikre tilstrekkelig 
etterlevelse.

INTERNKONTROLL OG RISIKOSTYRING 
AF har omfattende systemer for internkontroll 
og risikohåndtering. Systemene gjennomgås 
årlig både av revisor og styrets revisjonsut-
valg. På alle større tilbud skal det utføres en 
risikogjennomgang med en representant fra 
konsernledelsen før forpliktende tilbudet leve-
res. Dersom tilbudet er større enn MNOK 100 
må tilbudet godkjennes av konsernledelsen, og 
hvis det er større enn MNOK 600 må tilbudet 
godkjennes av styret. I utførende fase av pro-
sjektene har enhetene selv ansvar for løpende 
oppfølging av risiko, og for større prosjekter 
skal det gjennomføres kvartalsvise risiko-
gjennomganger sammen med representanter 
fra konsernledelsen. 

    AFs troverdighet og konkurransekraft er tuftet på tillit, og 
derfor skal vi ha en kompromissløs holdning til etikk og stille klare 
krav til alle vi samarbeider med. 

SAMFUNNSANSVAR I AF SELSKAPSSTYRING
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BESTIKKELSER OG KORRUPSJON
AF har nulltoleranse for prissamarbeid, 
korrupsjon og bestikkelser. Dette innebærer 
at ansatte ikke skal gi eller motta gaver og 
andre ytelser som kan være egnet til å skape 
tvil om AF Gruppens integritet og etterlevelse 
av gjeldende regelverk. Adferdskoden forbyr 
også selskapets ansatte å diskutere, foreslå 
eller inngå avtale med konkurrenter som kan 
påvirke konkurransesituasjonen.

I henhold til AFs konsernpolicy og 
fullmakts matrise skal alle kontrakter være 
skriftlige og signeres av minimum to repre-
sentanter fra AF. Dette reduserer faren for at 
enkeltpersoner blir tilbudt, eller velger å motta, 
bestikkelser.

ØKONOMISK KRIMINALITET 
AF Gruppen har nulltoleranse for økonomisk 
eller finansiell kriminalitet, og det er innført 
strenge krav til fakturabehandling som barriere 
mot underslag og økonomisk mislighold. 
Inngående fakturaer behandles elektronisk, og 
må attesteres og anvises i henhold til fullmakts-
matrisen. Også utbetalinger må godkjennes 
av to personer. Videre skal AF håndtere skatt 
og avgift på en ansvarsfull måte i henhold til 
gjeldende lover og regler.

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

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 varslin-
gen og varslers identitet behandles fortrolig. 
Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, til 
leder på et høyere nivå, ved e-post til varslings-
utvalget 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. 

Prinsippene for håndtering av varslings-
saker i AF er at alle henvendelser skal tas 
alvorlig og behandles umiddelbart. Anonym 
varsling skal tas like alvorlig og skal saksbe-
handles. Alle varslingssaker er konfidensielle, 
og varslingssystemet skal kunne brukes uten 
frykt for konsekvenser, represalier eller gjen-
gjeldelse for varsler. Varsleren skal også få 
tilbakemelding innen rimelig tid om forholdet 
det er varslet om (med mindre varselet er lagt 
inn anonymt).

VARSLINGSUTVALGET I AF  
BESTÅR AV
•    Olav Aune, direktør  

HMS og kvalitet (utvalgets leder)

•   Hilde Slørdahl Conradi, bedrifslege

•    Arne Sveen, hovedtillitsvalgt /  
hovedverneombud

•   Sigrunn Wanger Lid, personalsjef

•    Christoffer Fjellheim,  
direktør innkjøp og juridisk

SAMFUNNSANSVAR I AF SELSKAPSSTYRING
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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 
Hensikt-mål-verdier. 

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 forhand-
linger for alle ansatte og på alle nivåer der dette 
er relevant. AF har også et velfungerende tillits-
mannsapparat. Les mer på s. 10 (Sosiale forhold). 

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 2020 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. 10 (Sosiale forhold).

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. Det er ikke  
avdekket mistenkte eller identifisert faktiske  
tilfeller av barnearbeid i noen av våre prosjekter 
eller hos noen av våre leverandører. 
Les mer på s. 10 (Sosiale forhold). 

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 Adferdskoden ved anset-
telse, og gjennomgår denne i innledende kurs. 
I strategien frem mot 2024 er det et konkret mål å 
øke kvinneandelen i AF, fra 10 % per utgangen av 
2020, til 20 %. Konsernledelsen og hele organisa-
sjonen jobber aktivt for å gjøre AF til en attraktiv  
arbeidsgiver for alle. 
Les mer på s. 10 (Sosiale forhold). 

SAMFUNNSANSVAR I AF SELSKAPSSTYRING
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PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MILJØ

7 Bedrifter skal støtte en 
føre-var-tilnærming 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 2020. Les mer på s. 26 i årsrapporten 
(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. 4 (Klima og 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. Energieffektiviserende tjenester og 
miljøvennlige bygg er et tjenestespekter som 
stadig utvikles i AF. 

For offshore-aktiviteter er AF Miljøbase Vats  
etablert som godkjent og sertifisert mottak for  
resirkulerbare masser. Les mer på s. 4 (Klima 
og 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 2020. 

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. 16 (Selskapsstyring).


