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SAMFUNNSANSVAR 
GJENNOM 
BÆREKRAFTIG 
ENTREPRENØRSKAP 

FNs 17 definerte bærekraftsmål er verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder oss 
alle og konkretiserer våre globale samfunns-
utfordringer som vi i felleskap må løse. Gode 
resultater fordrer at både det offentlige og 
det private næringsliv bidrar med gode og 
bærekraftige løsninger. I AF kaller vi dette 
bærekraftig entreprenørskap. 

Bærekraftig entreprenørskap er en 
integrert del av vår bedriftskultur som er 
fundamentert på en kompromissløs holdning 
til helse og sikkerhet, miljø og etikk. Vekst 
skal aldri gå på akkord med disse absoluttene. 
Utfyllende informasjon om vårt fundament 
kan leses på s. 4 (helse og sikkerhet), s. 6 
(miljø) og s. 8 (etikk). 

AF Gruppen er deltaker i FNs Global 
Compact og ser på etterlevelse av initiati-
vets prinsipper som en naturlig del av vårt 
bærekraftige entreprenørskap. FN-initiativet 
Global Compact er et frivillig rammeverk for 
bedrifters samfunnsansvar. Les mer på s. 9. 

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP
Det finnes en grunnleggende sammenheng 
mellom forretningsvirksomhet og samfunnet, 
og vi har et særlig ansvar der samfunnets 
utfordringer kan relateres til vår virksomhet. 
Hensikten med vår virksomhet er å skape 
verdier for våre kunder, eiere, medarbei-
dere, leverandører og samfunnet. Ved å 
tilby tjenester som samfunnet trenger vil et 
bærekraftig entreprenørskap være en kilde 
til vekst og lønnsomhet i tillegg til å gagne 
samfunnet. 

En rekke av tjenestene AF tilbyr er løs-
ninger på konkrete samfunnsutfordringer. 
Gjennom våre miljøparker bidrar vår tekno-
logi til rensing, resirkulering og gjenbruk av 
knappe ressurser. Teknologien er egenutviklet 

og kan rense og gjenvinne inntil 80 % av 
forurensede masser som tradisjonelt ville blitt 
levert til deponi. EU har satt konkrete målset-
ninger knyttet til avfallshåndtering som Norge 
også har forpliktet seg til å etterkomme. AF vil 
fortsette å utvikle miljøparkene for å også møte 
morgendagens miljøutfordringer. Les mer på  
s. 6 (miljø).

AF tilbyr også energieffektiviserende 
løsninger for bygg og miljøvennlig fjerning av 
offshoreinstallasjoner. AF Miljøbase Vats er et 
av Europas mest moderne mottaksanlegg for 
rensing og kildesortering av utrangerte offsho-
reinstallasjoner. Vi allokerer mye ressurser på 
å kildesortere byggematerialer for gjenvinning. 
I virksomhetsområdet Anlegg har AF dedikerte 
medarbeidere som følger opp prosjektenes 
påvirkning på ytre miljø. Informasjon om våre 
tjenester er presentert i vår beskrivelse av miljø 
på s. 6. 

OPPFØLGING AV SAMFUNNSANSVAR I AF
AF Gruppens konsernledelse har, med 
forankring i styret, fastsatt overordnede prin-
sipper for styring og ledelse. Prinsippene er 
rammen for virksomhet innen alle områder og 
nivåer i organisasjonen, og er nedfelt i doku-
mentene:
  Hensikt – Mål – Verdier
  Adferdskoden
  Konsernpolicyen

Ansvaret for AFs samfunnsansvar ligger hos 
konsernsjef Morten Grongstad og følger hans 
linjeledelse; hver konserndirektør har ansva-
ret for sitt respektive virksomhetsområde. 
Konserndirektør Eirik Wraal er fagansvarlig 
for samfunnsansvar. Organiseringen skal sikre 
at enhetene følger opp de krav og de retnings-
linjer som er fastsatt i lover, regler og vår egen 
konsernpolicy med tilhørende retningslinjer. 

    I AF tar vi samfunnsansvar 
gjennom et bærekraftig entreprenørskap. 
Vi driver virksomheten på en bærekraftig 
måte og bidrar samtidig til å løse vår tids 
samfunnsutfordringer. 
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AFs overordnede mål er å unngå all form for 
arbeidsrelatert fravær. Arbeidsrelatert fravær 
inkluderer både fravær grunnet personskader 
og sykefravær som skyldes negativ eksponering 
på jobben. Slik eksponering kan være ergo-
nomiske forhold, kjemikalier, støy, støv eller 
annen helseskadelig belastning en person kan 
bli utsatt for.

AF har et strukturert og enhetlig system for 
helse- og sikkerhetsarbeid som de ansatte får 
grundig opplæring i. En sentral del av systemet 
er at alle uønskede hendelser og forhold 
registreres og behandles i avvikssystemet 
Synergi for å finne bakenforliggende årsaker 
og forbedringstiltak. Rapporteringsfrekvensen 
er økende, og i 2017 ble det innrapportert nær-
mere 25 000 hendelser og forhold (RUH). 

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

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

    Vi har et mål om at ingen skal bli syke eller 
skadet av å jobbe i AF. Dette oppnår vi gjennom en 
kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk 
og målrettet arbeid med helse. 

HELSE OG SIKKERHET
GÅR FORAN ALT

identifiseres mulige uønskede hendelser med 
tilhørende årsaker. Det etableres deretter 
preventive barrierer slik at risikoen elimineres 
eller reduseres til et akseptabelt nivå. Når det 
likevel skjer uønskede hendelser følges disse 
opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at 
forbedringstiltak kan iverksettes. De alvorligste 
hendelsene blir grundig fulgt opp i etterkant 
med granskninger der også konsernledelsen 
involveres. 

Den viktigste måleparameteren for 
sikkerhetsarbeidet i AF er H-verdi. H-verdi 
er definert som antall fraværsskader per 
million utførte timeverk. Personskader hos 
underentreprenører inkluderes i beregningen. 
Skadefrekvensen har vist en positiv utvikling 
gjennom årenes løp, fra en H-verdi for den 
norske virksomheten på rundt 20 tidlig 
på 90-tallet, til en H-verdi for 2017 på 1,1 
(1,3). Dette representerer 13 fraværsskader 
i 2017. AF klassifiserer personskader etter 
alvorlighetsgrad, og selv om H-verdien er 
lavere enn i fjor så har ikke antall alvorlige 
skader gått ned. Hver og en av disse alvorlige 
personskadene er et vitnesbyrd om at vi ikke er 
i mål, og en påminnelse om hva målet H1 = 0 
betyr for oss. 

Til tross for kontinuerlig sikkerhetsarbeid 
må AF alltid være forberedt på alvorlige 
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RAPPORTERTE UØNSKEDE HENDELSER 

(RUH) PER ÅRSVERK
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ulykker. Vi er derfor organisert med et 
beredskapssystem i hvert prosjekt og 
overordnet i konsern som skal håndtere og 
redusere skadevirkninger av alvorlige ulykker 
og sørge for god oppfølging. 

FRISKE MEDARBEIDERE
Ingen skal bli syke av å jobbe i AF og vi jobber 
for at alle ansatte skal oppleve arbeidsglede og 
trivsel. Sykefravær er en indikator for helsear-
beidet. Sykefraværet i 2017 var historisk lavt 
med 3,0 % (3,7 %). 

AF har intern bedriftshelsetjeneste som 
bistår i det forebyggende helsearbeidet. 
De følger opp medarbeidernes helse ved 
jevnlige helseundersøkelser og de bistår 
i sykefraværsutvalg som er etablert i for-
retningsenhetene for å sikre god oppfølging av 
alle med sykefravær.

For å sikre kunnskap om eksponeringer 
man utsettes for i arbeidet og hvilke tiltak som 
kan hindre helseskader, har AF helsekort for 
de 15 mest aktuelle eksponeringene. Disse er 
tilgjengelige på flere språk. I tillegg har AF 
utviklet og tatt i bruk programmet HelseRisk 
som gjør oss i bedre stand til å identifisere og 
påvirke helserisiko. 
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En av vår tids største samfunnsutfordringer er 
klimaendringer og global knappet på ressurser. 
Som en respons på dette har EU-kommisjonen 
lansert en handlingsplan for sirkulær økonomi.

En sirkulær økonomi baserer seg på gjenb-
ruk og materialgjenvinning slik at færrest mulig 
ressurser går tapt. Sentralt i EUs handlingsplan 
er et rammedirektiv for avfall som rangerer 
tiltak for å minske avfallsmengder; redusere 
avfall som produseres, ombruk av ressurser, 
gjenvinne materialer og utnytte avfall til ener-
giproduksjon før eventuell deponering av avfall 
som ikke kan utnyttes. 

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

ØKT MILJØBEVISSTHET GIR NYE 
FORRETNINGS MULIGHETER INNEN  
HÅNDTERING AV AVFALL

AF har valgt en forretningsmessig tilnærming 
til de økende miljøutfordringene og ressurs-
knappheten i samfunnet. AFs miljøarbeid 
starter på prosjekt- og forretningsenhetsnivå. 
Her blir miljøaspekter identifisert og rangert. 
Sammen med lover, forskrifter og spesifikke 
kontraktskrav danner analysene grunnlaget for 
prosjektenes og enhetenes mål for ytre miljø. Vi 
søker å optimalisere driften for å skape minst 
mulig fotavtrykk. 

De tre virksomhetsområdene Miljø, Off-
shore og Energi er alle basert på tjenester som 
løser miljøutfordringer. AFs rivevirksomhet 
offshore ble etablert på bakgrunn av det økende 
behovet for trygg og miljøvennlig fjerning av 
offshoreinnstallasjoner. AFs miljøbase i Vats 
utenfor Haugesund er et av Europas mest 
moderne mottaksanlegg for rensing og gjenvin-
ning av utrangerte offshoreinstallasjoner. 

    AFs mål er å redusere utslipp fra 
virksomheten og effektivisere ressursbruken 
i prosjektene, samt å skape nye forretnings-
muligheter innen avfallshåndtering.

MILJØUTFORDRINGER  
ER ET ANSVAR 
OG EN MULIGHET

Et annet eksempel på utvikling av fremtids- 
rettede miljøtjenester er AFs miljøparker. Ved 
bruk av ny teknologi renser og gjenvinner mil-
jøparkene inntil 80 % av forurenset masse som 
ellers ville havnet i tradisjonelle deponier. I 2018 
vil Norges mest moderne og høyteknologiske 
miljøpark være operativ på Nes i Akershus. I tråd 
med målene til EU vil miljøparkene muliggjøre 
vesentlig økt gjenbruk av råvarer og en betydelig 
reduksjon av masser som må deponeres. 

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

AF er til enhver tid i beredskap for å mini-
mere skader og tap på ytre miljø dersom en 
ulykke eller hendelse med forurensningspoten-
sial skulle forekomme. I etterkant vil hendelsen 
analyseres for å etablere forebyggende barrie-
rer for fremtidige prosjekter. 

AFs styringssystem for miljøarbeid følger 
prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. AF er 
kontrollmedlem i Grønt Punkt, en internasjonal 
ordning som skal være med på å sikre finansier-
ing av returordninger for brukt emballasje.

BRUK AV DIESEL ER DEN STØRSTE KILDEN TIL 
CO2-UTSLIPP

AFs påvirkning på klimaet måles løpende i form 
av mengde klimagassutslipp i tonn CO2-ekviva-
lenter. En CO2-ekvivalent er en enhet som 
benyttes for å sammenligne ulike klimagassers 
virkning på klimaet. Vårt klimaregnskap viser 
at forbruk av diesel i anleggsmaskiner er den 
største kliden til AFs klimagassutslipp. I 2017 
opplevde AF en økning i klimagassutslipp på 45 
%. Økningen skyldes høy aktivitet innen sam-
ferdsel og dermed økt bruk av anleggsmaskiner.
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ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP 2017
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Total mengde kildesortert masse 2017
(tonn) 

324 370

Kategori Forbruk Energiekv. (MWh) 1) 
2017

Utslipp (tonn CO2e) 2)

2016
Utslipp (tonn CO2e) 2) 

Bensin (l) 7 440 71 17 22

Diesel (l) 13 567 577 144 203 36 207 24 272

Propan (kg) 33 247 456 98 32

Sum direkte utslipp 144 730 36 322 24 326

Fjernkjøling (kWh) 21 400 21 - -

Fjernvarme (kWh) 36 517 37 2 5

Strøm (kWh) 21 623 211 21 623 1 124 1 409

Sum indirekte utslipp egen aktivitet 21 681 1 126 1 414

Fly – (personkm) na 2 459 2 124

Km-godtgjørelse (km) 1 238 664 179 210

Avfall (tonn) 3 806 1 888 670

Sum indirekte utslipp andre 4 526 3 004

Klimagassutslipp (tonn CO2
e) 41 974 28 743

Klimaspor (tonn CO
2
e per MNOK omsetning) 4,5 3,1

1) Energiekvivalenter er beregnet for kjernevirksomhetene (direkte og indirekte utslipp) for å vise den årlige energiintensiteten til AF Gruppens aktiviteter. 
2) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2
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ETIKK ER RYGGRADEN  
I ALL VÅR VIRKSOMHET

BEDRIFTSKULTUR ER NØKKELEN
Våre ansatte representerer AF Gruppen i alle 
forretningsmessige sammenhenger og det er 
essensielt at de ansatte identifiserer seg med 
AFs Adferdskode. Leverandører og under-
entreprenører er også forpliktet til å følge 
Adferdskoden gjennom AFs leverandørerklæ-
ring. I vurderingen av oppkjøpskandidater 
blir det lagt avgjørende vekt på at selskapets 
bedriftskultur og kjerneverdier er i tråd  
med AFs. 

AF deltar i anbudskonkurranser og det 
er derfor risiko for at enkeltindivider inngår 
konkurransebegrensende avtaler eller opptrer 
samordnet med andre selskaper. Adferdskoden 
forbyr selskapets ansatte å diskutere, foreslå 
eller inngå avtale med konkurrenter som kan 
påvirke konkurransesituasjonen. Det er null-
toleranse for prissamarbeid og korrupsjon.

I 2017 har AF etablert bedre rutiner for 
varsling av kritikkverdige forhold. Varsling kan 
nå gjennomføres via en nyopprettet varslings-
portal til et varslingsutvalg som vil påse riktig 
oppfølging av det rapporterte forholdet. Vars-
lingsportalen er tilgjengelig på våre nettsider 
både for egne ansatte og samarbeidspartnere.

TILTAK MOT ARBEIDSLIVS KRIMINALITET
Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet ble 
forsterket i 2014 gjennom AFs seriøsitetsini-
tiativ. Det ble gjennomført organisatoriske 
og strukturelle tiltak for å sikre at AF kun 
samarbeider med seriøse aktører. Blant 
annet ble det opprettet en stilling i konsern 

med arbeidslivskriminalitet som spesialfelt, 
og hver forretningsenhet har fått en egen 
seriøsitetsansvarlig. Disse møtes jevnlig i 
AFs nettverksorganisasjon innen arbeidslivs-
kriminalitet, A-krim. Formålet med forumet er  
å lære av hverandre og vedlikeholde og utvikle 
felles barrierer mot arbeidslivskriminalitet. AF 
gjennomfører kurs om arbeidslivskriminalitet 
minst to ganger i året.

Innkjøp av varer og tjenester utgjør rundt 
70 % av omsetningen i AF. AF har ansvar for 
hele kontraktspyramiden på våre prosjekter. Vi 
jobber derfor proaktivt og reaktivt for å sikre 
etterlevelse av etiske retningslinjer blant våre 
leverandører. Proaktivt benyttes det rutiner 
for prekvalifisering av underentreprenører. AF 
tillater kun to ledd med underentreprenører. 
Vi benytter StartBANK samt en egenutviklet 
prekvalifiseringsmodul i StartBANK for å 
vurdere potensielle leverandører før disse 
godkjennes. Når underentreprenører er 
godkjent og får adgang til byggeplass følges 
disse opp reaktivt gjennom stikkprøver og 
kontroller for å verifisere at virksomheten 
drives i tråd med rammebetingelsene, blant 
annet ved å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. 

Dersom «røde hendelser» likevel skulle 
avdekkes, det vil si indikasjon eller tilfeller 
av arbeidslivskriminalitet blant våre 
underentreprenører, får det konsekvenser. 
Avtalen med den aktuelle aktøren blir sagt 
opp, og det blir satt i gang granskning. Siden 
seriøsitetsinitiativet i 2014 har vi avdekket to 
røde hendelser i AF-prosjekter. AF ønsker å 
velge bort useriøse aktører, og på sikt ønsker vi 
at de useriøse aktørene velger bort oss. Dette 
skal vi oppnå ved å være konsekvent i vår 
behandling av identifiserte avvik. 

Se tabell side 9 og 10 med svar på 
FN Global Compact

    AFs troverdighet og 
konkurranse kraft er tuftet på tillit. Vi har 
en kompromissløs holdning til etikk og 
klare krav til alle vi samarbeider med. 
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10 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 
respektere internasjonalt anerkjente menneske-
rettigheter, uansett hvor vi opererer.

AF har nedfelt sine holdninger og prinsipper 
rundt menneskerettigheter i grunnleggende 
dokumenter, Adferdskoden, konsernpolicy og Hen-
sikt-mål-verdier. Adferdskoden og Hensikt-mål-ver-
dier er gjennomgått og oppdatert i 2017. 

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 også opp 
leverandører 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 med-
arbeidere 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. 38 i årsrapporten.

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 arbeidsvilkår hos 
underentreprenører og bemanningsforetak. 
AF har i 2017 sperret spesifikke aktører som ikke 
overholder AFs etiske retningslinjer for arbeids-
vilkår. Forholdene har vært avdekket før leveran-
dørene fikk oppdrag hos AF. Les mer på s. 8.

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. 
Les mer på s. 8. Det er ikke avdekket mistenkte 
eller faktiske tilfeller av barnearbeid i noen av våre 
prosjekter eller hos noen av våre leverandører. 

6 sikre at diskriminering i  
arbeidslivet avskaffes.

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

Alle ansatte må gjøres kjent med og signere på 
Adferdskoden ved ansettelse samt delta på inn-
ledende kurs der Adferdskoden gjennomgås.  
I strategien frem mot 2020 er det et konkret mål å 
øke kvinneandelen i AF. Det er i 2017 opprettet en 
arbeidsgruppe som skal se på hvordan AF legger 
til rette for like karrieremuligheter for kvinner og 
menn.  Les mer på s. 38 i årsrapporten.

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. 
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FN GLOBAL COMPACT FORTS.

PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MILJØ

7 Bedrifter skal støtte en  
føre-var-tilnærming til 
miljøutfordringer, 

AF arbeider kontinuerlig for å begrense be-
lastningen på omgivelsene. Hvert selskap og 
forretningsenhet i AF Gruppen har egne 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 2017. Les mer på s. 44 i årsrapporten. 

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. Kilde-
sorteringsgrad og klimaspor er måleparametere 
i AF sine prosjekter, og fokus på disse måltallene 
fremmer økt miljøansvar i organisasjonen som 
helhet. Les mer på s. 6.

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. 
For offshore-aktiviteter er AF Miljøbase Vats 
etablert som godkjent og sertifisert mottak for 
resirkulerbare masser. Les mer på s. 6.

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. 
Alle ansatte skal etterleve AFs Adferdskode som 
beskriver vår holdning til korrupsjon, 
pris samarbeid og bestikkelser. 

Det er ikke identifisert tilfeller av korrupsjon, 
herunder utpressing og bestikkelser i 2017. 
Underentreprenører og leverandører skal ha 
overholdt gjeldende lover og regler for korrup-
sjon for å bli godkjent av AF. AF har opprettet 
bedre rutiner for varsling i 2017. Varsling kan nå 
gjennomføres via en nyopprettet varslingsportal. 
Les mer på s. 8.


