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SAMFUNNSANSVAR I AF

FN har definert 17 bærekraftsmål som konkre-
tiserer de globale samfunnsutfordringene som 
vi i fellesskap må løse, og som representerer en 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. 
Samfunnsansvar innebærer å ta ansvar for 
virksomhetens påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø, og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling gjennom bære kraftig verdi-
skaping. 

HVA ER AFS SAMFUNNSANSVAR?
AF har et særlig ansvar der samfunnets 
utfordringer kan relateres til vår virksomhet. 
Først og fremst skal vi gjennomføre prosjek-
tene våre på en bærekraftig måte ved at all vår 
forretningsdrift skal følge etiske retningslinjer, 
lover og regler, og vi skal minimere negativ 
påvirkning på klima og miljø. Våre ansatte skal 
ha et sikkert og godt arbeidsmiljø der mang-
fold verdsettes og trakassering ikke tolereres. 
Videre er det også vårt samfunnsansvar å 
utvikle og tilby tjenester som kundene våre og 
samfunnet trenger, og være en pådriver for at 
prosjekter som er bærekraftige innenfor klima, 
miljø og sosiale forhold også kan være økono-
misk bærekraftige. 

Vi vil utdype hva vi tenker er vårt samfunns
ansvar innenfor de tre hovedområdene Klima 
og miljø, Sosiale forhold og Virksomhets
styring. 

AFS DRIFTSPRINSIPPER
AF Gruppens konsernledelse har, med for-
ankring i styret, fastsatt en forretningsmodell 
(se s. 12) og overordnede prinsipper for styring 
og ledelse som utgjør rammen for virksomhet 
innen alle områder og nivåer i organisasjonen. 

Driftsprinsippene er nedfelt i følgende doku-
menter, hvor de to førstnevnte er tilgjengelig på 
www.afgruppen.no/omoss/visjonogverdier: 
• 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 nyansattkurs, og får denne som vedlegg 
til ansettelsesavtalen. Det er forventet at 
Adferdskoden etterleves. Flere av AFs datter-
selskaper 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: www.afgruppen.no/
leverandor). Her henvises det blant annet til 
«Hensikt – Mål – Verdier» og «Adferdsko-
den», 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 
områder: HMS, kunder og leverandører, kva-
litet og forbedring, risikostyring, personal og 
organisasjon, kommunikasjon, økonomistyring 
og finans, innkjøp, IT og internt samarbeid. 
Fullmakts matrisen er et sentralt dokument i 
AF Gruppens internkontroll og dekker ansvars-
forhold og fullmakter i konsernet. 

    AF skal være en ansvarlig aktør som i 
prosjektdriften forsterker positiv og minimerer negativ 
påvirkning på miljø, mennesker og samfunn. Vi skal også 
levere produkter og tjenester som bidrar til lavere bruk av 
energi og andre knappe ressurser. 

http://www.afgruppen.no/leverandor
http://www.afgruppen.no/leverandor
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SAMFUNNSANSVAR I AF

KLIMA OG MILJØ

Klima- og miljøvennlige 
produkter og tjenester

Klimagassutslipp  
og energibruk

Ressurseffektivitet 
og sirkularitet

SOSIALE FORHOLD

Helse  
og sikkerhet

Ryddige  
arbeidsforhold

De beste folka

VIRKSOMHETSST YRING

Åpenhet  
og rapportering

Seriøsitet  
i arbeidslivet

 Varsling

Roller og ansvar
Styret har øverste ansvar for samfunns
ansvar i AF. Det operative ansvaret ligger 
hos konsernsjef Amund Tøftum og følger 
hans linjeledelse, der hver konserndirektør 
har ansvaret for sitt respektive virksomhets-
område. Det er et krav at forretningsenheter 
og prosjekter organiseres med tilstrekkelig 
kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). Det skal gjennomføres og dokumente-
res en kart legging og analyse av risiko knyttet 
til HMS i alle prosjekter, både ved oppstart og 
i gjennom føringen. 

Intern og ekstern rapportering av helse, miljø 
og sikkerhet
Internt rapporteres tall knyttet til sikkerhet 
for egne ansatte og underentreprenører (H1) 
løpende, mens tall for miljø og helse (kildes-
ortering og sykefravær) rapporteres månedlig. 
Klimaregnskap for hele AF Gruppen sam-
menstilles og rapporteres årlig i henhold til 
Greenhouse Gas Protocol standard. Måltall og 
hendelser knyttet til samfunnsansvar rap-
porteres eksternt hvert kvartal i forbindelse 
med kvartalsrapportering, og på årlig basis i 
årsrapporten.



44AF GRUPPEN 2021 SELSKAPSSTYRINGSOSIALE FORHOLDKLIMA OG MILJØSAMFUNNSANSVAR I AF

KLIMA OG MILJØ

    En av vår tids største samfunnsutfordringer er klima
endringer og miljøpåvirkning. 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. 

B

CDP er en uavhengig not-for-profit  
organisasjon som jobber for klimarapport-
ering innen fokusområdene klima, vann 
og skogområder. AF har rapportert på klima, 
og fikk score B i 2021.

1 Tall hentet fra Grønn Byggallianse.

AF skal halvere usorterte 
avfalls mengder som går 
til forbrenning og deponi 
per tjenestetype relativt 
til omsetning innen 2030.

AF skal halvere 
klimagass utslipp 
per tjenestetype 
relativt til omsetning 
innen 2030.

Strategiske hovedmål

konkrete tiltak i organisasjonen. I tillegg har 
AF startet å rapportere i tråd med EUs takso-
nomi, se s. 46. 

For å nå våre langsiktige klima og miljø
ambisjoner har vi tre prioriterte fokusområder 
innen klima og miljø: 
•  Klima og miljøvennlige produkter  

og tjenester
•  Klimagassutslipp og energibruk
•  Ressurseffektivitet og sirkularitet 

Bygg, anleggs og eiendomssektorens påvirk-
ning på klima og miljø må vurderes både 
via direkte og indirekte klimagassutslipp og 
materialbruk. Bygg bruker 40 % av energien 
i samfunnet og 40 % av materialressursene. 
19 % av all trafikk i Oslo er bygg og anleggs
trafikk. 50 % av utslippene i et byggs livsløp 
skjer ved produksjon og transport av materialer 
til bygget. Samlet står sektoren for rundt 16 % 
av Norges totale klimagassutslipp1. Tilsvarende 
estimat for Sverige er at bygg og anleggs-
bransjen står for rundt 20 % av det totale 
CO2utslippet. Bransjen kan derfor i stor grad 
påvirke og bidra til løsninger for å begrense 
klimaendringer. 

AF GRUPPENS KLIMA- OG MILJØSTRATEGI
AF har jobbet med klima og miljøforbedringer 
i mange år, men fra 2021 satser hele AF Grup-
pen på et mer koordinert og målrettet klima og 
miljøarbeid i tråd med konsernstrategien. Det 
grønne skiftet utgjør både risikoer og mulig-
heter for AF. Gode miljøløsninger vil tiltrekke 
medarbeidere, investorer og nye oppdrag, mens 
manglende vilje eller evne til innovasjon og 
tilpasning vil forringe vår konkurransekraft. 

Styret har det øverste ansvaret for at 
klima og miljørelaterte trusler og muligheter 
håndteres tilfredsstillende. Styrets oppsyn 
med klimarelaterte forhold er beskrevet 
i Eierstyring og Selskapsledelse på s. 98. 
Konsern ledelsen har det operative ansvaret for 
klimarisiko håndtering i den daglige driften og 
i oppfølgingen av konsernets strategi. 

I 2021 har konsernledelsen med forankring 
i styret gjennomført en klimarisikoanalyse 
i tråd med TCFDrammeverket for å identifi-
sere de viktigste klimarisikoene som påvirker 
AF Gruppen, se s. 22. Vi har også gjennomført 
vår første CDPrapportering, en prosess som 
har vært veldig bevisstgjørende og har ført til 

50 % 50 %

Vi skal være klimanøytrale innen 2050.
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KLIMA- OG MILJØVENNLIGE PRODUKTER  
OG TJENESTER 
AFs visjon er at vi skal rydde fra fortiden og 
bygge for fremtiden. Dette innebærer at vi skal 
•  tilby energiløsninger som reduserer energi-

behovet
•  fjerne og rense materialer og grunn som er 

skadelige for miljøet og sørge for at  
materialer forblir i kretsløpet 

•  ha kompetanse og kunnskap slik at vi kan 
tilby innovative løsninger i prosjekter

Et grunnleggende prinsipp i AF er at prosjek-
ter som er bærekraftige for klima og miljø 
også må være økonomisk bærekraftige. AF 
leverer mange tjenester som er nødvendig for 
at samfunnet skal nå målet om å begrense 
temperaturøkningen til 1,5°C, som også er 
lønnsomme for våre investorer. Totalt har 
AF en omsetning på MNOK 2 000 knyttet til 
klima og miljøvennlige tjenesteleveranser 
i virksomhets områdene Energi og Miljø og 
Offshore med en tilhørende resultatmargin 
på 9,3 %. Tjenestene er beskrevet ytterligere 
i følgende avsnitt. 

Energieffektivisering
I en stadig mer elektrifisert verden trenger vi 
mye energi. Energibruk medfører utslipp fra 
fossile kilder, inngripen i naturen ved utbyg-
ging av fornybar energi og høye kostnader for 
brukerne. Energieffektivisering er et viktig til-
tak for å redusere det totale behovet for energi. 

AF Energi leverer energieffektive løsninger 
til bygg, energisentraler, lokal energiproduk-
sjon og oppfølging av energiløsninger gjennom 
overvåkning, driftsoptimalisering og service-
kontrakter. Tiltakene skal være lønnsomme 
for kunden økonomisk, men også for miljøet. 
Løsningene skal utnytte lokal energi som for 
eksempel overskuddsvarme som ellers ville gått 
tapt. Energieffektivisering kan i de fleste tilfeller 
gi en energibesparelse på 20–50 %, og med 
nåværende strømpriser kan investeringen være 
tilbakebetalt for kunden på noen få år. AFs leve-
ranser garanterer lavere energibruk for kunden. 

AF AeronMollier bidrar til å redusere 
klima gassutslipp gjennom elektrifisering og 
energieffektivisering av marin sektor. I 2021 
har selskapet, som er en ledende markedsaktør 
på sitt felt, levert flere ulike typer ventilasjons 
og kjøleanlegg for energi optimalisering av 
driften på både ferjer, cruiseskip og andre typer 
kommersielle fartøy. Leveransene går til verft 
spredd over hele verden, og inkluderer fjern-
styring av anleggene slik at de kan overvåkes 
og styres fra Norge. Enheten har også inngått 
avtaler innen offshore vind og regner med at 
dette kommer til å utgjøre en større del av 
porteføljen framover.

Damkvartalet energisentral
På Myrvoll ved Kolbotn utenfor Oslo bygges 
Damkvartalet med 174 leiligheter. Under bygget 
har AF Energi etablert en energisentral som kom-
mer til å dekke tappevanns- og varmebehovet 
til hele bygget. En slik løsning senker beboernes 
strømregning i tillegg til å være bedre for miljøet 
enn for eksempel panelovner i hver leilighet. 
Energisentralen er prefabrikert slik at byggetiden 
blir veldig kort og man oppnår driftsfordeler ved 
å optimalisere sentralen på forhånd slik at den 
bruker minst mulig energi. På Myrvoll omdannes 
bergvarme til energi. Andre varmekilder som kan 
brukes i energisentraler er for eksempel solenergi 
og kloakk. 

REN ENERGI TIL ALLE
FNs mål er å sikre allmenn tilgang til 
pålitelige og moderne energitjenester 
til en overkommelig pris.
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Rensing og gjenbruk av materiale
AFs miljøparker Rimol, Jølsen og Nes ren-
ser masser for gjenbruk som ellers ville gått 
til deponi. I 2021 er 344 437 (528 758) tonn 
masse gjenvunnet. Gjenbruk av masser sparer 
CO2utslipp sammenlignet med konvensjo-
nell tilslagsproduksjon, i tillegg til ytterligere 
miljøbesparelser i form av mindre inngripen i 
naturen. Totalt har parkene en gjenvinningsgrad 
på rundt 80 %. Fremover ser AF for seg å eta-
blere flere miljøparker både i Norge og Sverige. 

Stålindustrien står for omtrent 7 % av verdens 
totale CO2utslipp. Gjenbruk av stål har 70 % 

Gjenvinner strøsand fra Nedre Romerike 
og Oslo Nord
I 2021 har Nes Miljøpark renset og solgt over 
3000 tonn med strøsand. Vanligvis sendes strøsand 
etter hver vintersesong til deponier fordi massene 
inneholder en del miljøfarlige stoffer. Den korte 
levetiden fører til nye inngrep i naturen hvert år for å 
hente ut ny strøsand. Både Nedre Romerike og Oslo 
Nord har sendt brukt strøsand til Nes. Her renses san-
den for skadelige materialer med en unik teknologi, 
og rundt 80 % av materialene kan føres tilbake til 
kretsløpet. Resirkulert strøsand betyr renere luft og 
miljøgevinster for innbyggerne i kommunen. Det fin-
nes ingen tilsvarende metoder for gjenvinning i dag. 

ANSVARLIG FORBRUK OG  
PRODUKSJON
FNs mål er å oppnå bærekraftig  
forvaltning og effektiv bruk av natur-
ressurser innen 2030. 

mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produk-
sjon, tilsvarende en reduksjon i utslippene på 1 kg 
CO2 for hvert kilo stål som gjenvinnes. 

AF Miljøbase Vats er spesialbygd for håndte-
ring av offshoreinstallasjoner og andre marine 
konstruksjoner. Her rives og kildesorteres skip 
og offshoreinstallasjoner for gjenvinning i regi 
av AF Offshore Decom. Havnen er godkjent 
etter ISPSregelverket. I 2021 ble det revet 
og sortert 40 990 (19 153) tonn med stål ved 
AF Miljøbase Vats. I AF Decom ble det tilsva-
rende revet og sortert metall for gjenvinning på 
14 806 (29 380) tonn. 

CO2besparelsene fra miljøparkene og fra AFs 
rivevirksomhet tilsvarer2:
•  146,8 % av AF Gruppens klimautslipp (se s. 43)
•  7,6 % av Oslo kommunes CO2utslipp i 2020. 
•  417 534 000 km med personbil (bensin)
•  248 040 kvm sjøis spart i Arktis
•  Livssyklusutslippene til 1 033 500 smart

telefoner
• 3 445 000 000 km med eltog for en person

2 Tallgrunnlag for beregninger av de fire siste sammenligningstallene hentet fra Framtiden i våre henders hjemmeside.

 

 

CO2-BESPARELSER VED RIVING, SORTERING, RENSING OG GJENVINNING 2021 
 
   2021 2020 

     
Gjenvunnet forrurenset masse og tilslagsmasse fra AF Miljøparker (tonn) 344 437 528 758 

Utslippsbesparelse i tonn CO2 sammenlignet med konvensjonell tilslagsproduksjon1 26 884 32 266 
     
Rivning og sortering av metall for gjenvinning fra AF Decom og AF Offshore Decom (tonn) 55 796 38 533 

Utslippsbesparelse i tonn CO2 sammenlignet med konvensjonelt utvunnet metall2 55 796 38 533 
     
Utslippsbesparelse i tonn CO2 sammenlignet med konvensjonell produksjon 82 680 70 799 

     
1) Gjenvinning av forurenset masse og tilslagsmasse gir mindre CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelt uttak og produksjon av tilslagsmasse. 
2) 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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Kompetanse og Innovative løsninger 
Anleggsvirksomheten i AF leverer prosjekter 
knyttet til jernbane, sporvei og infrastruktur 
til vannrenseanlegg, vann og vindkraft. Flere 
av prosjektene, eksempelvis innen fundamen-
tering og rassikring, bidrar til samfunnets 
klimatilpasning for å håndtere økende grad av 
ekstremvær. AF Anlegg har også kompetanse 
på Ceequal, et verktøy som brukes til å fremme 
bærekraft og kvalitet i anleggs prosjekter knyt-
tet til infrastruktur.

AFs forretningsenhet Consolvo kan vesent-
lig forlenge levetiden til konstruksjoner som 
for eksempel broer ved katodisk beskyttelse. 
Ved å montere en anode, f.eks. i form av en 
elektrisk ledende maling på betongoverflaten, 
kan man stoppe korrosjonen på jernet ved 
å tilføre en svak elektrisk spenning mellom 

anode og jern (katode). Consolvos forret-
ningsidé bidrar til å begrense miljøutslipp, 
energibruk, avfallsproduksjon og utarming av 
naturressurser gjennom å rehabilitere fremfor 
å rive og bygge nytt. Et eksempel på dette er 
Måløybrua som Consolvo jobbet på i 2018 og 
som forlenget levetiden til brua med 30–40 år. 

Byggvirksomheten i Norge har god kom-
petanse på BREEAM, en miljøsertifisering 
for bygg som klassifiserer hvor klima og 
miljøvennlig et bygg er i både konstruksjon 
og bruk. AF opplever en økt etterspørsel etter 
BREEAMsertifiserte bygg og det jobbes 
kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig og god 
kompetanse på dette. 

Byggevarer utgjør over 80 % av klimagass
utslippene fra bygg og anleggsbransjen. 
Innsatsfaktorer i våre prosjekter er derfor 
vesentlige for å redusere utslipp. AF jobber med 
å opparbeide god klima og miljøkompetanse 
som gjør at vi kan presentere alternative materi-
alvalg til byggherre eller foreslå andre løsninger 
i prosjektet som kan gi besparelser. Slik kan 
byggherre ta veloverveide materialvalg. AF har 
blant annet bygget sykehjem, industribygg og 
studenthybler i massivtre, et materiale som kan 
bidra til å lagre karbon og som er mer miljø-
vennlig enn mer konvensjonelle materialer.

Rehabilitering er en vesentlig andel av AFs 
byggvirksomhet. Ved å rehabilitere i stedet 
for å bygge nytt kan man oppnå store miljø
gevinster. Det samme kan gjenbruk av deler av 
bygningskroppen i et prosjekt. Det er en fordel 
med tidlig involvering av entreprenør, og dette 
er en utvikling vi ser i markedet.

Kunnskap og erfaring gjorde  
miljøsertifisering mulig 

INDUSTRI, INNOVASJON OG  
INFRASTRUKTUR
FNs mål innebærer å bygge solid 
infrastruktur og fremme inkluderende 
og bærekraftig industrialisering og 
innovasjon.

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKAL-
SAMFUNN
FNs mål er å gjøre byer og lokal-
samfunn inkluderende, trygge,  
robuste og bærekraftige. 

For å lykkes med miljøarbeid må alle involverte ha 
kunnskap om mulige klimavennlige tiltak. Derfor 
har Strøm Gundersen kurset alle ansatte som er 
involvert i byggeprosjekter på BREEAM og miljø. 
Prosjektet Portalen i Drammen var en samspills-
kontrakt som ga mulighet for løpende dialog med 
byggherre Union Eiendomsutvikling. Portalen var 
ikke planlagt som et BREEAM-prosjekt, men Strøm 
Gundersen foreslo likevel å kjøpe armering og 
lavkarbonbetong som reduserte klima utslippene. 
Dette, sammen med det påbegynte klimaregn-
skapet, miljødeklarasjoner på materialer som 
allerede var innhentet og miljørutinene hos Strøm 
Gundersen, gjorde det mulig å sertifisere bygget 
likevel. 
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KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGIBRUK 
AF har et mål om å halvere klimagassutslipp per 
tjenestetype relativt til omsetning innen 2030. Vi 
måler per tjenestetype slik at vi gjennom fører fak-
tiske endringer i driften og reelle miljø besparelser 
i stedet for å nå målet ved å endre tjeneste miksen 
fra for eksempel anlegg til bygg. Tjenestetypene vi 
måler på i denne sammenheng er anleggs, bygg 
og rivetjenester. Øvrig virksomhet inkluderer 
energieffektiviserings tjenester, miljøparker, 
eiendomsvirksomhet og fellestjenester. Basisår 
for halveringen vil avklares i løpet av 2022. 

AF rapporterer årlig et klimaregnskap basert 
på the Greenhouse Gas Protocol (GHG). Her 
måles klimagassutslipp i tonn CO2ekvivalenter 
både direkte og indirekte fra egne aktiviteter. 
Kvalitetssikring av tall og fullstendighet av 
klimaregnskapet har vært prioritert de siste 
årene. Formålet er å få et representativt bilde 
av utslipp som følger av AFs virksomhet. Det 
er kun ved å måle og rapportere på klimagass-
utslipp og ha kunnskap om hvordan utslipp 
oppstår at vi har mulighet til å kutte. 

I 2021 hadde AF et klimaspor på 1,6 (1,8) og et 
totalt utslipp på 45 570 (48 528) tonn CO2ekviva-
lenter, som var en reduksjon med 2 958 tonn 
CO2ekvivalenter sammenlignet med 2020. I AFs 
klimaregnskap er bruk av diesel i anleggsmaski-
ner den største direkte kilden til utslipp. 

Det er stor forskjell på klimagass utslipp rela-
tivt til omsetning i anleggs og rivevirksomhet 
mot byggvirksomhet. Både anleggs virksomheten 

og til dels rive virksomheten er avhengig av 
store anleggsmaskiner for å kunne håndtere 
store masser og konstruksjoner i prosjektene. 
For våre byggevirksomheter er bruk av større 
anleggsmaskiner begrenset til grunnarbeid og 
logistikk i prosjektene. For AF er det derfor vik-
tig å ha klimagassutslipp og besparelser innen 
hver tjenestetype i fokus, ikke redusere aktivite-
ten i anlegg og riving i forhold til bygg.

Hvordan kan AF redusere klimagassutslipp 
fra prosjektene? 
Det er flere mulige tiltak som kan bidra til 
å redusere de direkte klimagassutslippene i 
AFprosjekter. I store anleggsprosjekter kan for 
eksempel en helhetlig planlegging av veitra-
seer for å redusere masseuttak og tilhørende 
forflytning medføre store reduksjoner. Mange 
valg låses i prosjekteringsfasen, og utviklingen 
i markedet med flere samspillskontrakter der 
entreprenør kan bidra inn i prosjekteringen 
er positivt for muligheten til å unngå utslipp 
i produksjons fasen. 

Bruk av autonome maskiner som hindrer 
tomgangskjøring og optimaliserer arbeids
utførelse er også en fremtidig potensiell kilde til 
besparelser. AF Anlegg hadde et innovasjons
prosjekt i samarbeid med Nye Veier, Sintef og 
leverandørene Semcon og Hamm i 2020 der en 
autonom veivals ble testet og viste mulig bespa-
relse på 35 % drivstoff og 20 % færre driftstimer.

Andre kilder til drivstoff, eksempelvis 
hydrogen og biodiesel, kan redusere utslipp. 
Elektriske maskiner på anleggsplassene er 
også en mulig kilde til besparelser. Et eksem-
pel på dette er byggprosjektet Furuset Hageby 
som driftes som fossilfri byggeplass. Et annet 
eksempel er AF Håndverks prosjekt Briskeby 
Brannstasjon. Dette var en fossilfri byggeplass, 
og for å møte kravene har AFs maskin avdeling 
bygget en elektrifisert veivals. 

STOPPE KLIMAENDRINGENE
FNs mål innebærer umiddelbar hand-
ling for å bekjempe klimaendringene 
og konsekvensene av dem.

 

 

UTSLIPP PER TJENESTETYPE1 2021 
 

         

Utslipp (tonn CO2e) 2) Anleggstjenester Byggtjenester Rivetjenester Øvrig virksomhet 

Direkte utslipp  26 253  4 523  3 421  1 216 

Indirekte utslipp energiforbruk  226  993  23  28 

Andre indirekte utslipp  2 448  4 829  1 399  213 

Klimautslipp (tonn CO2e)  28 926  10 345  4 842  1 456 

Omsetning (MNOK) 8 256  17 327  1 354  931 

Klimaspor per tjenestetype 3,5  0,6  3,6  1,6 

         1) Tjenestetype er definert tilsvarende som i segmentnoten, se note 4 i konsernregnskapet. 
2) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2 
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Samhandling gir miljøgevinster
AF Anlegg inngikk i mars 2020 en kontrakt med Nye Veier 
om samhandlingsfasen for nye E6 Roterud – Storhove 
i Gjøvik og Lillehammer kommune. Sammen med Nor-
consult og Nye Veier utvikler og regulerer AF prosjektet. 
En slik integrert samhandlingsfase gir mulighet for å 
optimalisere, forenkle og forbedre løsninger ved å samle 
entreprenør, byggherre og rådgiver-kompetanse før 
bygging starter. 

En særlig suksess er forenklingen av brukonstruk-
sjonen over Lågen. Gjennom samhandlingsfasen er det 
foreslått en kassebru på ca. 540 meter med en vesentlig 
enklere fundamentering som kan skyves over natur-
reservatet på stedet. Dette kan erstatte den tidligere 
dominerende fritt frembygde brua på over 900 meter som 
lå til grunn i kommunedelplanens originale brukonsept. 
Denne forenklingen har flere positive virkninger for klima 
og miljø ved at man både har fått forminsket avtrykket i 
terrenget, og at estimert CO2-avtrykk av bru-byggingen 
er vesentlig redusert fra 30 000 tonn CO2e til 10 000 tonn 
CO2e. Besparelsen på 20 000 tonn CO2e tilsvarer all 
årlig byggeaktivitet som foregår i regi av Lillehammer 
kommune (tall fra per 2019). I et krevende natur-
reservatområde har dette også vært en god løsning for å 
ta vare på fugl, fisk og naturmangfold i området. 

 

 

KLIMAREGNSKAP  2021 
      2021  2020 

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

         
Bensin    1 737  417  241 

Diesel    145 134  33 358  39 517 

Biodiesel    9 560  42  47 

Propan    6 021  1 402  171 

Øvrige3)    712  192  137 

Direkte utslipp    163 163  35 412  40 113 
         
Fjernkjøling og -varme    1 455  77  117 

Strøm    53 988  1 193  1 818 

Indirekte utslipp energiforbruk    55 443  1 270  1 935 
         
Forretningsreiser og km-godtgjørelse      3 978  1 732 

Avfall og annet      4 911  4 748 

Andre indirekte utslipp      8 888  6 481 
         
Klimautslipp (tonn CO2e)      45 570  48 528 

Omsetning (MNOK)     27 868  27 025 

Klimaspor (tonn CO2e per MNOK omsetning)     1,6  1,8 
         

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. 
3) Øvrige inkluderer blant annet Acetylene (kg), Biogon (kg), etc.  
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RESSURSEFFEKTIVITET OG SIRKULARITET 
Basert på volum er bygg, anleggs og rive
prosjekter den største avfallskilden i EU. 
I Norge står bygg og anleggsvirksomhet for 
26 % av alt avfall ifølge SSB, og inkluderes 
avfall fra leverandørkjeden og man regner 
med industri og transport øker andelen 
til 40 %. 

EUs målsetting er at minimum 70 % av 
bygg og riveavfall skal gjenbrukes eller  
gjenvinnes. 

EUkommisjonen har lansert en handlings-
plan for sirkulær økonomi som baserer seg på 
gjenbruk og materialgjenvinning slik at færrest 
mulig ressurser går tapt. Sentralt i handlings-
planen 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. 

KILDESORTERINGSGRAD
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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 virksomhe-
ten som sorteres. Målet i AF er å kildesortere 
80 %, godt over gjeldende myndighetskrav 
på 60 %. 

Hvordan kan AF redusere mengden avfall 
som går til energigjenvinning og deponi?
I AFs strategi har vi besluttet å halvere 
mengden usortert avfall som går til forbren-
ning og deponi relativt til omsetning per 
tjenestetype. Kildesortering i prosjektene 
har vi jobbet med og målt over flere år, og nå 
legges listen enda høyrere. For å nå målet, 
skal vi redusere mengden avfall som oppstår 
på byggeplassen (øverst i hierarkiet), og pri-
oritere arbeid med de fraksjonene som typisk 
blir sendt til forbrenning eller deponi. Hver 
forretningsenhet har utarbeidet konkrete 
handlingsplaner for å redusere ikkegjen-
vinnbart avfall. Basisår for halveringen vil 
avklares i løpet av 2022. 

I Norge kildesorteres i dag en svært stor 
andel av avfallet som oppstår på bygg og 
anleggsprosjekter. Likevel fyller de over 3 mil-
lionene tonn med avfall mange containere. En 
kilde til avfallet er for eksempel at det bestilles 
for mye materialer som ikke kan leveres 
tilbake. I tillegg til at det sparer miljøet er 
det god økonomi i å redusere sløsing med 
ressurser. Et eksempel på tiltak som kan bidra 
til å redusere avfall er bruk av tett container 
for oppbevaring av gips da tørr gips material
gjenvinnes. 

Et annet tiltak som kan redusere avfall er 
avtaler med leverandørene våre. AF har for 
eksempel inngått en avtale med Glava om 
leveranse av Glava byggeisolasjon til AFs til 
enhver tid gjeldende samarbeidspartnere på 
bygge varer. Inkludert i avtalen er en retur
avtale hvor AF oppfordres til å returnere kapp 
av Glava isolasjon med formål om at dette på 
sikt skal kunne benyttes i produksjon av nye 
produkter. Slik blir verdiløst avfall en ressurs 
i et nytt produkt. Avtalen er et fint eksempel 
på hva man kan få til med godt leverandør
samarbeid. 

ANSVARLIG FORBRUK OG  
PRODUKSJON
FNs mål er å redusere avfallsmengden 
betydelig gjennom forebygging, 
reduksjon, materialgjenvinning og 
ombruk.
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AVFALLSREDUKSJON
REDUSERE AVFALLSMENGDER

OMBRUK
SE MULIGHETER I OMBRUK

MATERIALGJENVINNING
TILSTREBE KILDESORTERING

ENERGIUTNY TTELSE
MINIMERE FORBRENNING

AF har som mål  
å halvere mengden 
usortert avfall som 
går til forbrenning 
og deponi relativt til 
omsetning innen 2030.

DEPONERING
UNNGÅ DEPONERING

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

AVFALLSHIERARKIET

Reduksjon av gipsavfall på Storøykilen 
Gips utgjør mye av avfallet som produseres på 
en byggeplass. Reduksjon av gipsavfallet kan gi 
store miljøgevinster. På Storøykilen på Fornebu 
har AF brukt ErgoLite gips som er 25 % lettere 
enn vanlige gipsplater. Dette gir både en stor 
ergonomisk gevinst for tømrerne og bidrar til 
mindre avfallsvekt. Det er også testet bruk av 
tett container til gips, eller container med tak 
over, slik at man unngår transport av våt og 
tung gips. Tørr gips kan materialgjenvinnes, men 
det kan ikke våt gips. Dette er derfor et veldig 
konkret og viktig bidrag til å unngå deponering 
av en ressurs som kan gjenbrukes. Ved å bruke 
forhåndskuttede og tilpassede gipsplater og 
kapp til vindussmyg og andre steder hvor man 
ikke trenger en hel plate unngår man også 
unødvendig svinn. 

50 %
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EUS TAKSONOMI 
EU la i 2020 frem «The European Green 
Deal» (EUs grønne giv), en vekststrategi for 
å gjøre Europa til den første klimanøytrale 
regionen i verden innen 2050. En del av EUs 
grønne giv er den såkalte «EU taksonomien», 
et klassifiserings system som definerer hva 
en bærekraftig aktivitet er. Formålet er å 
øke investeringer i bærekraftige løsninger og 
håndtere finansiell risiko som skyldes klima
endringene. Det skal også være en måte å 
hindre grønnvasking ved å ha et felles system 
for hva som kan kalles bærekraftig, eller grønt. 

For at en aktivitet skal være taksonomi
tilpasset («taxonomy aligned»), eller «grønn» 
i henhold til EUs taksonomi, må den bidra 
vesentlig til minst ett av EUs seks definerte 
miljømål, ikke være til vesentlig skade for 
noen av de andre miljømålene samt oppfylle 
minimumsvilkår for sosiale rettigheter. AF 
Gruppen vurderer at konsernet oppfyller 
minimumsvilkår for sosiale rettigheter, blant 
annet ved å følge FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter og OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper. 
Per 31. desember 2021 har EU definert bære
kraftige aktiviteter med tilhørende kriterier 
for vesentlig bidrag og ikke vesentlig skade 
for klimamål 1 og 2. Det er kommet forslag til 
bærekraftige aktiviteter med tilhørende krite-
rier for miljømålene 3–6. 

I henhold til EUs taksonomi skal finansi-
elle rapporter publisert etter 1. januar 2022 
opplyse om andelen driftsinntekter, drifts
kostnader (OpEx) og kapitalutgifter (CapEx) 
som er taksonomikvalifiserte (taxonomy 
eligible), det vil si andelen av virksomhetens 
aktiviteter som er dekket av EUs taksonomi 
per nå. En aktivitet er taksonomikvalifisert 
hvis den er inkludert i listen over aktiviteter 
som EU har definert som potensielt bære-
kraftige. For rapporter publisert etter 1. 
januar 2023 skal det også opplyses om hvilke 
aktiviteter som er taksonomitilpasset, altså 
må det da også vurderes om aktivitetene gir et 
vesentlig bidrag til et av klimamålene og ikke 
gjør vesentlig skade på de øvrige miljømålene. 
Siden det foreløpig kun foreligger endelige 
aktiviteter for klimamål 1 og 2, er det disse 
aktivitetene som må rapporteres på i årsrap-
porten for 2021. Fra og med neste år vil også 
de fire siste miljømålene være obligatoriske å 
rapportere på. AF har valgt å inkludere omset-
ning innenfor aktuelle foreslåtte aktiviteter for 
miljømål 4 i årets rapportering. 

EUS KLIMA OG MILJØMÅL
1.  Begrensning av klimaendringer
2.  Klimatilpasninger
3.  Bærekraftig bruk og beskyttelse 

av vann- og havressurser
4.  Omstilling til sirkulærøkonomi
5.  Forebygging og bekjempelse av 

forurensning
6.  Beskyttelse og gjenopprettelse 

av biologisk mangfold og  
økosystemer

EUs mål er å redusere klimagassutslipp med 
55 % fra 1990nivå innen 2030 og være klima-
nøytralt innen 2050. EUs taksonomi vil utvikle 
seg i årene som kommer ved at flere aktivite-
ter vil inkluderes, og at kriteriene for å være 
taksonomi kvalifisert vil strammes til etter hvert 
som Europa nærmer seg 2030 og 2050. 

De sektorene som er prioritert i taksono-
mien så langt er sektorer og aktiviteter der 
EU har vurdert at det er et stort potensial 
for å bidra til å redusere utslipp og negativ 
påvirkning på miljø. Blant disse sektorene er 
eiendom, bygg og anlegg. At en aktivitet ikke er 
taksonomikvalifisert per nå, betyr ikke at den 
er miljøskadelig eller ikke bærekraftig. 

DRIFTSINNTEKTER I AF GRUPPEN SOM ER 
TAKSONOMIKVALIFISERTE
AF Gruppen har mye omsetning som er 
taksonomikvalifisert innenfor klimamål 1 
og 2. Enhetsnivået som er vurdert opp mot 
aktivitetene i taksonomien er prosjektene. 
Aktiviteter som ikke er taksonomikvalifiserte 
er for eksempel arbeid som er vurdert å være 
rene vedlikeholdstjenester i motsetning til 
rehabilitering av bygg, salg av betongelementer 
og andre prosjekter som ikke er omfattet av 
aktivitetsbeskrivelsene i EUs taksonomi. Totalt 
har AF omsetning på MNOK 23 846 i 2021 
som er taksonomikvalifiserte aktiviteter knyttet 
til klimamål 1 og 2. Dette tilsvarer 85,9 % av 
omsetningen. 

For klimamål 4 er det foreslått aktiviteter 
for riving av bygg og annet. Gitt at aktivitetene 
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blir vedtatt i tråd med det som er foreslått, har 
AF ytterligere MNOK 1 324 i omsetning som er 
taksonomikvalifisert, noe som gir en total andel 
av taksonomikvalifiserte aktiviteter på 90,3 %. 

DRIFTSKOSTNADER I AF GRUPPEN SOM ER 
TAKSONOMIKVALIFISERTE
Formålet med KPIene driftskostnader og 
kapitalutgifter er å fange opp investeringer 
som bidrar til grønn aktivitet og omstilling 
i en bedrift. Driftskostnader som kan være 
taksonomikvalifiserte er knyttet til vedlikehold 
og reparasjon av eiendom, anlegg og utstyr 
som er essensielt for å gjennomføre takso-
nomiomfattede aktiviteter. Driftskostnader 
i taksonomisammenheng er ikke sammen-
fallende med driftskostnader etter IFRS. 
Totale driftskostnader som er taksonomikva-
lifiserte er MNOK 500 eller 90,6 % av alle 
taksonomikvalifiserte driftskostnader i 2021. 
Taksonomikvalifiserte driftskostnader består av 
kostnader knyttet til reparasjon, vedlikehold og 

drift av maskinparken, kortsiktige leasing 
avtaler som ikke er aktivert i balansen og repa-
rasjon, vedlikehold og renhold av balanseførte 
eiendommer som er essensielle for å utføre 
taksonomikvalifiserte aktiviteter. 

KAPITALUTGIFTER I AF GRUPPEN SOM ER 
TAKSONOMIKVALIFISERTE
Med kapitalutgifter menes kjøp av eiendeler, 
produkter eller tjenester som er innregnet 
i finansiell stilling og som er essensielle 
for å gjennomføre en taksonomiomfattet 
aktivitet. For AF Gruppen inkluderer dette 
stort sett investeringer i egne og leide mas-
kiner og driftsløsøre. Totale kapitalutgifter 
som er taksonomikvalifiserte er MNOK 391 
eller 78 % av alle kapitalutgifter i 2021. Alle 
kapital utgifter består av tilganger til varige 
driftsmidler, bruksrettigheter og immaterielle 
eiendeler i 2021. Goodwill er ikke inkludert i 
kapital utgifter siden den ikke er definert som 
immateriell eiendel i henhold til IAS 38.

 

 

EUS TAKSONOMI 2021 - DRIFTSINNTEKTER 
 

 Klimamål 1 Klimamål 2 Total Miljømål 41 Total 

Økonomisk aktivitet Stoppe 
klimaendringer 

Klima-  
tilpasning 

omsetning  
(MNOK) 

Sirkulær-  
økonomi 

omsetning  
(MNOK) 

      
Oppføring av nybygg 13 565 1 295 14 860 - 14 860 

Renovasjon av bygg 2 320 228 2 547 - 2 547 

Bygging og modernisering av motorveier, veier, gater, etc.  - 3 475 3 475 - 3 475 

Bygging og vedlikehold av infrastruktur for skinnetransport 665 - 665 - 665 

Bygging og vedlikehold av infrastruktur for personlig mobilitet 190 - 190 - 190 

Bygging av vindkraftverk 423 - 423 - 423 

Bygging og rehabilitering av vannkraftverk 66 - 66 - 66 

Bygging, utvidelse og fornyelse av vannforsyningssystemer 183 - 183 - 183 

Bygging og utvidelse av sentralisert avløpsanlegg 61 - 61 - 61 

Bygging og modernisering av havn - 166 166 - 166 

Bygging og rehabilitering av fjernvarme og -kjøleanlegg 887 - 887 - 887 

Bygging og drift av energisentraler 27 - 27 - 27 

Energioptimalisering og tilhørende rådgivningstjenester 49 - 49 - 49 

Installasjon og vedlikehold av energieffektiviserende utstyr 26 - 26 - 26 

Rensing og gjenvinning av ikke-farlig avfall 187 - 187 - 187 

Anleggsarbeid knyttet til klimatilpasning - 34 34 - 34 

Riving og gjenvinning av bygg og andre strukturer - - - 748 748 

Demontering av komplekse installasjoner for materialgjenvinning - - - 576 576 

Totalt taksonomikvalifiserte aktiviteter 18 648 5 198 23 846 1 324 25 170 

Totalt for ikke-taksonomikvalifiserte aktiviteter   4 022  2 698 

Totalt   27 868  27 868 

Andel taksonomikvalifiserte aktiviteter 66,9 % 18,7 % 85,6 % 4,8 % 90,3 % 
      

1Omsetning innenfor aktiviteter som ved rapporteringstidspunktet er foreslått for miljømål 4 

 



1414AF GRUPPEN 2021 SELSKAPSSTYRINGKLIMA OG MILJØSAMFUNNSANSVAR I AF SOSIALE FORHOLD

SOSIALE FORHOLD

Prosjektindustrien som AF er del av har ibo-
ende risikoer knyttet til arbeidsforhold som vi 
tar på alvor og må ta hensyn til:
•  Det er store energier i sving og mange 

helseeksponeringer, som utgjør en risiko for 
AFs ansatte og ansatte hos våre samarbeids
partnere. 

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

•  Sterk konkurranse og relativt lave marginer 
kan medføre press på medarbeidere til å jobbe 
utover det som er forsvarlig og ønskelig. 

•  Bransjen har en generell utfordring med 
arbeidslivskriminalitet, som for eksempel 
svart arbeid og mangel på grunnleggende 
arbeidstakerrettigheter. 

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

    Alle som jobber for AF 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. 
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ANSVARLIG FORBRUK OG  
PRODUKSJON
FNs mål inkluderer å beskytte 
arbeidstakerrettigheter og fremme 
et trygt, sikkert og inkluderende 
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

HELSE OG SIKKERHET – ALLE SKAL KOMME 
TRYGT HJEM
I AF skaper vi verdier og muligheter gjennom 
prosjektvirksomhet med en komprismiss-
løs holdning til sikkerhet og etikk. Gjennom 
systematisk HMSarbeid skal vi sørge for 
trygge og helsefremmende arbeids forhold. 
Det grunn leggende målet er å unngå alle 
typer personskader, sykdom og plager som 
skyldes arbeidsmiljø, og særlig unngå arbeids-
ulykker med alvorlige personskader og 
helse eksponering som kan resultere i lang eller 
varig nedsatt funksjonsevne. 
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AF forventer samme HMSstandard hos 
underentreprenører som i egen organisa-
sjon. Grunntanken i HMSarbeidet er at 
alle uønskede forhold og hendelser har en 
bakenforliggende årsak og at de dermed 
kan unngås. 

Risikostyring
Risikostyring står sentralt i det forebyggende 
HMSarbeidet. AF identifiserer, kommuni-
serer og styrer HMSrisiko som kan føre til 
arbeids ulykker og nedsatt helse. I AF reduse-
rer vi risikoen til et akseptabelt nivå gjennom 
barrierestyring der vi benytter fysiske og 
organisatoriske barrierer. 

Læring og forbedring
Uønskede hendelser og forhold relatert til 
HMS vies stor oppmerksomhet for å sikre 
læring og videreutvikling. Spesielt alvor-
lige hendelser følges opp ekstraordinært 
gjennom granskningsprosesser der alle nivå 
i organisasjonen involveres. Det grunn-
leggende formålet med granskingen er å 
avdekke forbedringsmuligheter og tiltak som 
forhindrer at tilsvarende forhold oppstår 
igjen, og erfaringene benyttes aktivt i den 
systematiske risikostyringen. Viljen til konti-
nuerlig forbedring er sterk i AF, og i 2021 ble 
det rapportert 41 445 (43 136) hendelser og 
forhold. Alle disse registreres og behandles i 
avviks systemet Synergi Life eller tilsvarende 
systemer.

SYKEFRAVÆR
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Måling av prestasjon
Den viktigste måleparameteren for sikker-
hetsarbeidet i AF er H1verdien. H1verdien er 
definert som antall alvorlige personskader og 
fraværsskader per million utførte timeverk, og 
inkluderer egne ansatte, underentreprenører og 
leverandører som skader seg på våre prosjekter. 
Skadefrekvensen har vist en positiv utvikling 
gjennom årenes løp, fra en H1verdi på 20 for 
den norske virksomheten tidlig på 90tallet, til 
en H1verdi på 1,1 (1,8) i 2021. Denne frekvensen 
representerer 22 (39) H1skader i 2021. Året var 
preget av nedgang i antall alvorlige personskader, 
og man så at gapet mellom skadefrekvensen for 
egne ansatte og ansatte hos underentreprenører 
minket Tidligere har underentreprenører vært 
betydelig overrepresentert i skadestatistikken.

Sykefravær er en indikator for helsearbeidet, 
og var i 2021 på 4,6 % (4,6 %). AFs sykefra-
vær betraktes fortsatt som moderat i bygg og 
anleggsbransjen, men i AF mener vi at syke
fraværet er for høyt. Bakgrunnen for dette er at 
vi vet at deler av sykefraværet er arbeidsrelatert 
og dermed kan påvirkes. Det systematiske og 
langsiktige arbeidet vårt har som mål å oppnå 
et «friskt sykdomsbilde», uten fravær som 
skyldes forhold på jobb. Vi forventer et syke
fravær på under 3 % når målet er nådd. Selv 
om koronapandemien har bidratt til et forhøyet 
sykefravær, så vet vi at arbeidsrelatert fravær 
fortsatt er et relevant og viktig tema som det 
jobbes systematisk med. 

Helsearbeid
Helsearbeid er en naturlig del av HMS 
arbeidet på lik linje med sikkerhetsarbeid. De 
lovpålagte bedriftshelsetjenestene som AF er 
tilknyttet bidrar betydelig i det forebyggende 
helse arbeidet, og spesielt AFs interne bedrifts-
helsetjeneste utgjør en sterk, fagkyndig og positiv 
rådgiver innen forebyggende helse arbeid.

Risikostyring innen helse krever kompetanse 
og kunnskap om hvilke eksponeringer ansatte 
utsettes for i arbeidet. For å hjelpe med rele-
vante 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 et eget program for analyse 
av helserisiko. I 2021 ble dette innlemmet i 
Clara, som er AFs overordnede program for 
styring av HMSrisiko.
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Beredskap
AF skal være klare til å håndtere beredskaps-
situasjoner på alle nivå i organisasjonen. Den 
overordnede beredskapsplanen i AF setter 
rammen for beredskapsorganisering og planer 
for selskaper i hele AFfamilien. Vi skal være 
forberedt på et vidt spenn av krevende situasjo-
ner, eksempelvis ved alvorlige arbeidsulykker, 
pandemi, cyberangrep, terror, mm. Ved 
krevende beredskapssituasjoner mobiliserer AF 
en sentral krisestab som leder det overordnede 
beredskapsarbeidet og som støtter ledelsen i 
den berørte enheten og prosjektet.

Utviklingsprosjekter
Konsernstrategien mot 2024 viderefører målet 
om at AF Gruppen skal ha H1=0 og 0 alvorlige 
personskader og arbeidsrelatert fravær. Til 
tross for en lav H1verdi sett opp mot sam-
menlignbare 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: 
•  Safetalk – Sikkerhetssamtaler i forkant eller 

underveis i arbeidssituasjoner, mellom fag-
arbeidere, for å avdekke og påvirke risiko, 
samt styrke sikkerhetsbevisstheten hos 
fagarbeiderne.

•  AF Meldingsportal – Kommunikasjons
verktøy som tillater funksjonærer i AF å 
sende sikkerhetsrelaterte meldinger til egen
definerte grupper, og hvor enhver beskjed 
automatisk blir oversatt til mottakerens 
oppgitte morsmål.

•  Clara – Nettbasert verktøy for styring av 
HMSrisiko blant aktivitetene i et prosjekt, 
der blant annet erfaringer fra tidligere 
hendelser blir gjort tilgjengelig, og kom-
munikasjon og oppfølging av barrierer 
forsterkes.

•  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.

•  Digitale kurs – Skreddersydd og bruker-
vennlig kursportal (Motimate) som gir 
enkel tilgang til kurs, erfaringsoverføringer 
og sikkerhetsveiledninger på en universell 
plattform, som alle som jobber i AF sine 
prosjekter kan dra nytte av. 

Hjelmstropp gir bedre  
beskyttelse
Sikkerhetsarbeidet i AF er en 
kontinuerlig analyse- og tiltaks-
prosess for å forhindre at uønskede 
hendelser gjentar seg. Gransk-
ning av hodeskader i AF de siste 
20 årene viser at i de tilfellene 
hjelm er brukt som barriere, har 
hjelmen falt av i over halvparten av 
tilfellene. I nesten alle til fellene ville 
hakestropp/klatrehjelm redusert 
konsekvensen av hendelsen. 
Studien har ført til at HMS i AF 
anbefaler påbud eller sterk oppfor-
dring om bruk av klatrehjelm  
med hakestropp i alle enheter 
og datterselskaper i AF Gruppen, 
og flere enheter har allerede  
innført påbud. 
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RYDDIGE ARBEIDSFORHOLD – ARBEIDSMILJØ 
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 arbeids forholdet. 
Det er viktig at store aktører som AF tar ansvar 
for at hele verdikjeden følger etiske retningslin-
jer og grunnleggende menneskerettigheter. AF 
har forpliktet seg til å følge menneskerettighets
prinsippene i FN Global Compact, og har sterke 
systemer på plass for å hindre at våre prosjekter 
er åsted for arbeidslivskriminalitet 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 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   e ntreprenører 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 gjennom 
stikkprøver og kontroller for å verifisere at 
virksomheten drives i tråd med regelverk og 
gjeldende retningslinjer. De viktigste verifika-
sjonene vi gjennomfører er: 
•  Kontroll av lønns og arbeidsvilkår blant 

leverandører, underentreprenører og beman-
ningsforetak, både av prosjektene selv og med 
bistand fra AF Gruppens Råd giver Akrim.

•  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.

•  Revisjon av underentreprenører og leve-
randører for å sikre at disse etterlever 
AF Gruppens krav til gode systemer rundt 
arbeidsforhold og etikk.

Dersom det avdekkes arbeidslivskriminalitet 
blant våre underentreprenører, vil dette klassifise-
res 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 hovedtillits-
valgte. Nye retningslinjer som trådte i kraft 
i 2018 sikrer at både funksjonærer, fag arbeidere 
og begge kjønn representerer de ansatte i styret. 

I tråd med FNs Global Compact legger AF 
forholdene til rette for at håndverkere og produk-
sjonsmedarbeidere kan være organisert, og over 
90 % er derfor fagorganisert. Lover, forskrifter og 
tariffavtaler er rammebetingelser som AF Grup-
pen forholder seg til, og dette gjelder både lønn 
og arbeidstidsbestemmelser for våre ansatte. 
Forhandlinger om lønn gjennomføres med fag
organisasjonene, og er nedfelt i AFs Adferdskode. 

Tilfredshet og attraktivitet
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) 
som sist ble gjennomført i 2021 viser at de 
ansatte trives svært godt med eget arbeid og 
med AF som arbeidsgiver. AF oppnådde 5,2 
på en skala fra 1–6, der 6 er best, og har som 
strategisk mål mot 2024 å ligge over MTU > 5. 
Undersøkelsen viser at utviklingsmuligheter i 
jobben er den viktigste driveren for tilfredshet 
på jobben både for fagarbeidere og funksjo-
nærer. MTUen består av en rekke spørsmål 
innenfor områdene tilfredshet, samhandling 
og ledelse, og hver forretningsenhet lager en 
tiltaksplan på bakgrunn av undersøkelsen.

AF er en attraktiv arbeidsgiver, og dette 
reflekteres i Universum Student Survey 2021 
hvor AF Gruppen ble rangert som landets 14. 
mest attraktive arbeidsgiver blant ingeniør
studenter. I Universum Professional Survey 
2021 for yrkesaktive kom AF på 10. plass, opp 
fra 11. plass i 2020. 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. 

ANSVARLIG FORBRUK OG  
PRODUKSJON
FNs mål inkluderer å beskytte 
arbeidstakerrettigheter og fremme 
et trygt, sikkert og inkluderende 
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 
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DE BESTE FOLKA – REKRUTTERING, 
OPPLÆRING OG UTVIKLING 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 mottar et års 
husleie. Studentene får personlig oppfølging 
av mentorer fra AF og mulighet til faglig påfyll 
og inspirasjon fra bransjens fremste eksperter. 
Samtidig blir vi i AF utfordret av nysgjerrige 
studenter som skal være med på å forme frem-
tiden.

Utvikling av kunnskap og kompetanse hos 
våre ansatte er den mest lønnsomme inves-
teringen vi gjør. Praktisk trening ute i våre 
prosjekter er det viktigste virkemiddelet for å 
fremme faglig utvikling, og AFs desentraliserte 
beslutningsstruktur gir dyktige medarbeidere 
tidlig muligheten til å ta ansvar. I tillegg tilbyr 
AF også formell utdanning gjennom AF Aka-
demiet og ekstern etterutdanning. Bredden i 
AFs kompetansemiljøer gir godt grunnlag for 
faglig utvikling og karrieremuligheter på tvers 
i konsernet. 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 

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
FN-målet innebærer å sikre kvinner 
fullstendig og reell deltakelse og like 
muligheter til ledende stillinger på alle 
nivåer der beslutninger tas. 

«Drømmer kan bli til virkelighet» som har 
vært vist på tvers av sosiale medier. Vi har 
jobbet tettere med skolene og rådgivere ute i 
distriktene og i byene for å fjerne fordommer 
og fremme positive holdninger til bygg og 
anleggsbransjen. AF har som mål i strategien 
mot 2024 om å ha lærlingeandel på over 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 anset-
telse, opplæring, belønning, forfremmelse, 
sanksjonering og andre arbeidsvilkår skal 
håndteres uten hensyn til vennskap og en 
persons etnisitet, hudfarge, religion, nasjo-
nalitet, kjønn, seksuell legning, alder eller 
uførhet.

Rekrutteringsandel kjønn skal speile 
rekrutteringsgrunnlaget, og relativ andel for-
fremmelser skal være lik for kvinner og menn. 
AF har et langsiktig strategisk mål om å øke 
kvinneandelen blant funksjonærer til 40 %, og 
kvinneandelen totalt til 20 %. 

AFs arbeid med mangfold, blant annet 
gjennom Diversitasnettverket og #HunS-
panderer, 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. 

I 2021 var kvinneandelen i AF på 9,7 % 
(9,8 %), med 18,8 % (18,9 %) av funk-
sjonærene og 1,4 % (1,6 %) av fagarbeiderne. 
I konsern ledelsen har AF per utgangen av 
2021 én kvinne og syv menn i konsern
ledelsen. I styret er det fire kvinner og  
seks menn. 
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The Dream Team 
Betonmast Asker og Bærum 
satser på økt mangfold og 
ungdommelige krefter for å 
skape «The Dream Team». På 
prosjektet Vollen Marina er 
teamet satt sammen slik at de 
erfarne løfter frem de mindre 
erfarne, og de unge utfordrer 
de eldre på gitte sannheter og 
etablerte metodikker. Sammen 
med effektiv digital prosjekt-
styring og ferdigproduserte 
byggelementer, har mang-
foldsarbeidet gitt resultater, og 
prosjektet ligger an til å kunne 
overleveres 3–4 måneder tidli-
gere enn antatt. 

I AF er alle like mye verdt 
AF skal være stedet der de beste folka får 
rom til å oppfylle sine drømmer. Å sørge 
for at folk har det bra på jobb er derfor 
en av våre viktigste oppgaver. Vi skal ha 
et inkluderende og trygt arbeidsmiljø 
med nulltoleranse for diskriminering og 
en innarbeidet konsekvenskultur. AF har 
jobbet med mangfolds prosjektet «De 
beste folka» siden 2018, og som et ledd 
i prosjektet ble kampanjen «Like mye 
verdt» lansert i 2021. Kampanjen, som 
ble oversatt til flere språk, ble godt mot-
tatt, og har skapt et stort engasjement i 
prosjektene.

Her har vi nulltoleranse 
for trakassering, mobbing 
og ufin oppførsel.

Sexisme, rasisme 
og homofobi hører 
ikke hjemme på denne 
arbeidsplassen.

At this workplace we 
have zero tolerance for 
harassment, bullying and 
rude behaviour.

Unacceptable discrimi-
nation, including sexism, 
racism and homophobia, 
has no place here.
 

Opplever du eller observerer du situasjoner 
som ikke er bra, si fra selv, eller meld fra til leder, 
verneombud eller personalansvarlig.

If you experience or observe inappropriate 
behaviour – please speak up or report it to your 
manager, HSE-representative or HR-manager.

Her er alle 
like mye verdt

afgruppen.no/varsling
afgruppen.com/notification
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VIRKSOMHETSSTYRING OG 
FORRETNINGSETISKE FORHOLD

    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. 

SERIØSITET I ARBEIDSLIVET
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.

AF Gruppen har nulltoleranse for økono-
misk 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 hen-
hold til fullmaktsmatrisen. 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 

FRED, RETTFERDIGHET OG  
VELFUNGERENDE INSTITUSJONER
FNs mål inkluderer å betydelig redusere 
korrupsjon og bestikkelser i alle former 
samt å utvikle effektive, ansvarlige og 
åpne institusjoner på alle nivåer. 

Internkontroll og etterlevelse av 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 
underentre prenører 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. 

AF har omfattende systemer for intern-
kontroll og risikohåndtering. Systemene 
gjennomgås årlig både av revisor og styrets 
revisjonsutvalg. På alle større tilbud skal det 
utføres en risikogjennomgang med en repre-
sentant fra konsernledelsen før forpliktende 
tilbudet leveres. Dersom tilbudet er større enn 
MNOK 100 må tilbudet godkjennes av konsern-
ledelsen, og hvis det er større enn MNOK 600 
må tilbudet godkjennes av styret. I utførende 
fase av prosjektene har enhetene selv ansvar 
for løpende oppfølging av risiko, og for større 
prosjekter skal det gjennomføres kvartalsvise 
risikogjennomganger sammen med represen-
tanter fra konsernledelsen. Se s. 20 for nærmere 
beskrivelse av risikostyring i prosjektene. 

ÅPENHET OG RAPPORTERING
AF Gruppen skal utvise åpenhet og vi skal være 
til å stole på. Lover og forskrifter er ramme-
betingelser som AF skal forholde seg til og vår 
rapportering skal være fullstendig og samsvare 
med relevant lovgivning. Videre har AF som 
målsetting at alle investorer og interessenter 
har tilgang til den samme finansielle informa-
sjonen om konsernet til enhver tid, og vi ønsker 
en åpen dialog med aktørene.
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kontroll med transaksjoner i AFaksjen fore-
tatt av selskapets ansatte og deres nærstående. 
Misbruk av børssensitiv informasjon leder til 
politianmeldelse og avskjedigelse. 

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 lederkurs med temaer som blant 
annet innkjøp, HMS og personalhåndtering. 
Lederkursene i AF inkluderer «dilemma
trening» og andre holdningsskapende 
oppgaver for å sikre enhetlig praktisering 
av AFs retnings linjer. AF gjennom fører 
også egenutviklet kurs i forebygging av 
arbeidslivskriminalitet. Videre må alle under
entreprenører gjennomgå et obligatorisk 
HMSkurs før oppstart på et AFprosjekt.

Samarbeid med andre
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 
spesialfelt, og hver forretningsenhet har en 
egen seriøsitetsansvarlig. Disse kommunise-
rer jevnlig i AFs nettverksorganisasjon innen 
arbeidslivskriminalitet, 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 ansat-

tes 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 ISOsertifiserte. 
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.

VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold 
i virksomheten, herunder brudd på lover 
og sentrale retningslinjer. Alle ansatte og 
innleide arbeidstagere har rett til å varsle. AF 
har rutiner knyttet til varsling og behandling 
av kritikkverdige forhold som skal sikre en 
forutsigbar og forsvarlig fremgangsmåte der 
varsler er beskyttet mot gjengjeldelse som 
følge av varslingen. Varsling kan gjøres åpent 
eller anonymt, og både varslingen og vars-
lers identitet skal behandles som en fortrolig 
opplysning. Varsling kan skje i linjen til 
nærmeste leder, leder på høyere nivå, epost 
til varslingsutvalget (varsling@afgruppen.no) 
eller til varslingsutvalget via varslingsskjema 
på www.afgruppen.no/varsling. Så langt saken 
tillater det skal varsler gis informasjon om AFs 
behandling av varselet og hvilket utfall saken 
har fått. 

VARSLINGSUTVALGET I AF  
BESTÅR AV
•    Olav Aune, direktør HMS  

(utvalgets leder)

•   Sif Løvdal, personalsjef

•    Christian Berg, hovedtillitsvalgt/ 
hovedverneombud

•    Sigrunn Wangen Lid, personalsjef

•    Christoffer Fjellheim, direktør  
innkjøp og juridisk

•    Espen Jahr. Leder bedrifts-
helsetjenesten 
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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. 48 (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 2021 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. 48 (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. 48 (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 
2021, til 20 %. Konsernledelsen og hele organisa-
sjonen jobber aktivt for å gjøre AF til en attraktiv  
arbeidsgiver for alle. 
Les mer på s. 48 (Sosiale forhold). 
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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 2021. Les mer på s. 20 (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. 38 (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. 38 (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 2021.

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. 54 (Virksomhetsstyring).


