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En av Veidekkes strategiske målsettinger er å være ledende i bransjen 
på bærekraft. Det betyr at vi må kunne levere produkter, tjenester 
og løsninger som balanserer hensynet mellom økonomisk vekst, 
mennesker og natur på en bedre måte enn i dag. 

Bærekraft og konkurransekraft knyttes stadig tettere sammen. 
Kunder, eiere, arbeidstakere og samarbeidspartnere vil 
velge selskaper som evner å drive lønnsomt med basis i 
bærekraftprinsippene. Én faktor er innovasjon og langsiktig 
tenking i produktporteføljen vår. Dette handler både om hvilke 
materialer, maskiner og utstyr vi bruker i all produksjon, enten 
det er snakk om boligbygging, anleggsarbeid, veidekker eller 
produktutvikling.

En annen faktor er reduksjon i klimagassutslippene. I Veidekke 
har vi forpliktet oss til FNs togradersmål. Slike målsettinger 
hjelper oss med å leve opp til både eksterne og interne krav og 
forventninger. En tredje faktor er det samfunnsansvaret vi har 
som arbeidsgiver. Vi skal skape sikre og trygge arbeidsplasser 
der reglene i arbeidslivet blir fulgt, og der vi sørger for at våre 
egne, interne retningslinjer for sikkerhet og etikk etterleves 
både hos egne ansatte og underentreprenører. Samlet er 
disse faktorene med på å løfte oss videre som et bærekraftig 
selskap med god, sikker og lønnsom drift.

Bygg- og anleggsbransjen er forbundet både med stor 
ressursbruk, store utslipp og høy risiko for skader og ulykker. 
I tillegg har det blitt avdekket useriøse aktører og økonomisk 
kriminalitet. Bransjen har et samlet ansvar for å forhindre 
dette, og Veidekke, som Norges største, og Skandinavias 
fjerde største entreprenørselskap, har et særskilt ansvar. 
Derfor har vi inntatt en pådriverrolle i bransjen for å forbedre 
sikkerhet og motvirke useriøsitet og kriminalitet. For at vi 
skal ha bedre kontroll på våre byggeplasser prekvalifiserer 
og tillater vi maksimalt to ledd med underentreprenører. 
Alle som arbeider hos og for oss, må også følge våre etiske 
retningslinjer. Et obligatorisk e-læringsprogram om etikk ble 
lansert i 2016, og i løpet av året gjennomførte nær halvparten 
av våre medarbeidere opplæringen. I 2017 vil vi ta nye og vik-
tige skritt for å forbedre styringssystemene våre innen etikk 
og regeletterlevelse. 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av 
vår drift. Vi kan ikke se isolert på dette, for god HMS henger 
tett sammen med god produksjon og evnen til å levere som 
avtalt. God og sikker produksjon er to sider av samme sak. Vårt 
viktigste HMS-mål er at vi skal gå inn i 2020 med null alvorlige 
skader. Årlig har vi mål om 20 % reduksjon i antall skader totalt 
sett. Vi har greid å halvere antall alvorlige skader de siste to 
årene, og utarbeider nå konkrete tiltak og handlingsplaner for 
å nå målet om null alvorlige skader i 2020.

Veidekke har vokst mye de siste årene. I 2016 rundet vi en 
milepæl med en omsetning på over 30 millioner kroner. Det 
er 70 % mer enn for seks år siden. Våre virksomhetsområder 
har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at klimagassutslip-
pene ikke skal øke i takt med omsetningsveksten, og det er 
svært gledelig å se at de ikke lenger gjør det. Vi fikk en score 
på A- i den internasjonale investorundersøkelsen om klima, 
CDP, i 2016. Det er vår beste score hittil og over det nordiske 
snittet. Dette er vi stolte av, men vi vet at vi fortsatt har et 
stort forbedringspotensial. 

Forpliktelsen til FNs bærekraftmål vil danne rammeverket 
for Veidekkes bærekraftarbeid i 2017. Vi skal tydeliggjøre hvilke 
av målene vi skal ta et særskilt ansvar for og sørge for at vi 
bidrar på de områdene der vi har størst forutsetning for å 
skape positive endringer.

 Arne Giske
 konsernsjef

KONSERNSJEFENS FORORD
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DETTE ER VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og 
eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og 
anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier 
og produserer asfalt, pukk og grus. Omsetningen i 2016 
var NOK 30,1 milliarder og antall ansatte 7 400. Veidekke 
er notert på Oslo Børs, og en stor andel av de ansatte er 
aksjonærer i selskapet. 

Selskapet er organisert i virksomhetsområdene entreprenør, 
eiendom og industri, med sterke synergier mellom disse. 
Veidekke er en kompetansebedrift som gjennomfører 
oppdrag i et involverende samspill med kunder og 
leverandører. Den involverende arbeidsformen bidrar til 
gode løsninger og resultater, god og sikker drift, kontinuerlig 
læring og forbedring, samt tilhørighet og engasjement. 

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne og deres kom-
petanse. Målrettet utvikling av kompetanse og rekrutter-
ing av nye medarbeidere vektlegges således betydelig. 

Multilokal slagkraft skapes gjennom en bred tilstedeværelse 
i Skandinavia. Veidekke har sterk lokal forankring og nærhet 
til kundene samtidig som vi har styrke og kompetanse 
til å gjennomføre store og komplekse prosjekter i hele 
Skandinavia. 
 

OMSETNING
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OMSETNING

30,1
NOK MILLIARDER

RESULTAT FØR SKATT

1,5
NOK MILLIARDER

RESULTATMARGIN

4,8 %

Alle tall er hentet fra segmentregnskapet. 
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BYGGVIRKSOMHET ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOMSUTVIKLING INDUSTRIVIRKSOMHET

51 % 25 % 11 % 13 %

OMSETNING FORDELT PÅ OMRÅDER

FORDELING MELLOM LAND

Norge Sverige Danmark

63 %
31 %

6 %

OMSETNING PR. LAND ANTALL ANSATTE

Norge 5 172
Sverige 1 714
Danmark 513
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VIRKSOMHETSOMRÅDER

ENTREPRENØRVIRKSOMHET

Veidekke driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet i 
Norge og Danmark, mens i Sverige drives virksomheten i all 
hovedsak i de største byene. Entreprenørvirksomheten sto 
for 76 % av Veidekkes omsetning i 2016.

Byggvirksomheten oppfører private og offentlige yrkes- 
bygg og boliger. Private yrkesbygg er i hovedsak kontorbygg, 
kjøpesentre og hoteller. Offentlige yrkesbygg er primært skoler 
og helsebygg. Omsetningen i byggvirksomheten utgjorde  
69 % av den totale omsetningen i entreprenørvirksomheten i 2016.

Anleggsvirksomhet utgjorde 31 % av omsetningen i Veidekkes 
entreprenørvirksomhet i 2016. Prosjekter innen samferdsel (vei 
og bane) og annen offentlig infrastruktur utgjør størstedelen av 
anleggsomsetningen. I tillegg består porteføljen av prosjekter 
innen energisektoren samt industrianlegg. 

OMSETNING NOK 24,6 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 804 MILLLIONER
RESULTATMARGIN 3,3 %
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EIENDOMSVIRKSOMHET

Veidekkes eiendomsvirksomhet kjøper tomter og utvikler disse 
til boliger for salg til sluttkunde, hovedsakelig i de største byene 
i Norge og Sverige. Veidekkes entreprenørvirksomheter står for 
byggingen av boligene og involveres allerede før beslutning om 
tomtekjøp blir tatt for å identifisere muligheter og risikoforhold. 
Det tette samspillet mellom Veidekkes eiendoms- og entrepre-
nørvirksomheter gir synergier og er sentralt for god lønnsom-
hetsutvikling i Veidekkes boligsegment. Eiendomsutvikling 
utgjør samlet 11 % av totalomsetningen i Veidekke.

I Sverige er Veidekke hovedsakelig eneeier av boligprosjektene, 
mens i Norge er eieransvaret i større grad delt med partnere. 
Valg av forretningsmodell blir vurdert for hvert enkelt prosjekt, og 
prosjektets omfang, risiko og finansiering er avgjørende for valget.

Eiendomsvirksomhet har et langsiktig perspektiv. Det 
tar flere år fra en tomt anskaffes til boligen kan overleveres 
kjøper. Derfor er tomtebanken strategisk viktig. Porteføljen 
optimaliseres gjennom kjøp og salg i henhold til gjeldende 
strategi. Ved utgangen av 2016 hadde eiendomsvirksomheten 
en tomtebank som kan gi 16 750 boenheter, fordelt på 7 900 
i Norge og 8 850 i Sverige.

OMSETNING NOK 3,2 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 567 MILLIONER
AVKASTNING PÅ INVESTERT KAPITAL 21,4 %
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INDUSTRIVIRKSOMHET

Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentreprenør og 
den nest største produsenten av pukk og grus. Virksomheten 
er også en betydelig aktør innen drift og vedlikehold av det 
offentlige veinettet i landet. Industrivirksomheten utgjorde i 
2016 13 % av den totale omsetningen i Veidekke.

Omsetningen i industrivirksomheten for regnskapsåret 
2016 er fordelt slik mellom de tre forretningsområdene: Asfalt 
sto for 59 % av omsetningen, Drift og Vedlikehold 28 % og 
Pukk og Grus for 13 %. 

Industrivirksomheten har 29 asfaltverk og 28 pukkverk over 
hele landet. I løpet av 2016 la selskapet over 2,5 millioner tonn 
asfalt, hadde 24 løpende veivedlikeholdskontrakter og solgte 
8,1 millioner tonn med pukk og grus. Statens vegvesen er 
industrivirksomhetens største enkeltkunde.

OMSETNING NOK 4,2 MILLIARDER RESULTAT FØR SKATT NOK 136 MILLLIONER 
RESULTATMARGIN 3,3 %
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SLIK STYRES SAMFUNNSANSVAR I VEIDEKKE

Økende krav til og etterspørsel etter bærekraftige løsninger påvirker måten 
Veidekke jobber og tenker på. Veidekke skal være ledende i bransjen 
innen bærekraft, og derfor er arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar 
integrert i selskapets styringsmodell og i strategien frem mot 2020.

Veidekkes modell
Veidekkes forretningsstrategi for 2017–2020 har samfunnsan-
svar som et sentralt tema. Samfunnsansvar er styrets og 
konsernledelsens ansvar.

Konsernledelsens rolle er å identifisere konsernfelles behov, 
bestemme felles retning, samt koordinere og følge opp tiltak. 
Dette gjør de sammen med de fagansvarlige for de sentrale 
områdene innen samfunnsansvar; HMS, HR, miljø, innkjøp, 
juridisk, compliance og kommunikasjon. HMS- og økonomitall 
rapporteres månedlig til konsernledelsen, mens øvrige tall på 
samfunnsansvarsområdet rapporteres årlig til konsernledelsen, 

styret og eierne. Det blir utarbeidet mål og tiltak i de ulike 
virksomhetene som sammen med konsernfelles aktiviteter skal 
bidra til å nå konsernets overordnede mål. Disse er nærmere 
omtalt i de respektive kapitlene i denne rapporten. 

Veidekkes organisasjonsmodell gir lederne stort handlingsrom 
lokalt, men et tydelig ansvar for å arbeide innenfor Veidekkes 
verdier og rammer. Det er etablert en egen compliance-gruppe 
med representanter fra hvert virksomhetsområde. Gruppen 
har ansvar for å sikre at regeletterlevelsen er samordnet og 
lik i hele organisasjonen. 
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 «Veidekkehuset» bygger på selskapets fire grunnleggende 
verdier: profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende, 
og danner fundamentet for et verdiskapende samspill mellom 
Veidekkes medarbeidere, kunder og leverandører. Veidekkehuset 
ligger også til grunn for de etiske retningslinjene, som er rette-
snoren i det daglige arbeidet. De etiske retningslinjene dekker 
viktige temaer som helse og sikkerhet, miljø, antikorrupsjon 
og korrekt markedsopptreden. Det er forretningsenhetenes 
ansvar å sørge for at alle etterlever retningslinjer og regler. 

Prioriterte områder
Veidekke gjennomførte i 2015 en vesentlighetsanalyse for 
å kartlegge hvilke områder innen samfunnsansvar kunder, 

eiere, myndigheter, miljø- og bransjeorganisasjoner mener 
selskapet bør være opptatt av. Som del av analysen ble 30 
ulike temaer innen miljø, samfunn og etikk rangert av inter-
essentene. I tillegg har ledelsen og fagansvarlige gjort egne 
vurderinger av hvilke temaer som må løftes for at Veidekke 
skal nå sine strategiske mål. De ni viktigste områdene er 
gjengitt i figuren under.

Veidekke er en stor innkjøper av varer og tjenester. 
Leverandørene er derfor helt sentrale hvis selskapet skal nå 
målsettingene innen de prioriterte områdene. Derfor er alle 
temaene relevante både for Veidekkes egen virksomhet og 
for leverandørene. Denne vesentlighetsanalysen danner også 
grunnlaget for hvilke temaer rapporten omfatter.

VEIDEKKEHUSET ER BÅDE ET SYMBOL  
PÅ OG EN RETTESNOR FOR VÅRT ARBEID

INTERNASJONALE STANDARDER

Gjennom en global rammeavtale med fagforeningene og 
Building and Wood Workers International har Veidekke 
forpliktet seg til å jobbe for kontinuerlige forbedringer 
innen områdene arbeidsmiljø, partsforhold, helse og 
sikkerhet samt ytre miljø. Avtalen innebærer at Veidekke 
forplikter seg til å overholde følgende internasjonale 
standarder:
• ILOs deklarasjon om grunnleggende rettigheter for 

arbeidstakere.
• OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
• FNs menneskerettighetskonvensjon.

Mer om rammeavtalen og de internasjonale standardene: 
http://veidekke.com/no/foretaksstyring/csr/article8642.ece

VEIDEKKE

VEIDEKKES LEVERANDØRER

MILJØ

Klimagassutslipp
Helse-/miljøfarlige stoffer
Forurenset grunn

SAMFUNN

Etikk
Antikorrupsjon
Konkurranse, misligheter

MENNESKER

Sikkerhet
Arbeidsmiljø
Arbeidsrettigheter

VEIDEKKES PRIORITERTE TEMAER INNEN SAMFUNNSANSVAR
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INTERESSENTDIALOG 

Veidekke er en kompetansebedrift som skaffer og gjennomfører oppdrag 
i samspillet med – og involvering av kunder og leverandører, noe som 
skaper gode løsninger og resultater. Denne arbeidsformen særkjenner 
Veidekke og vil i økende grad få betydning for utviklingen fremover. 

Gjennom en involverende arbeidsform oppnås god og sikker 
drift og kontinuerlig læring og forbedring. Den involverende 
arbeidsformen skaper tilhørighet og engasjement og fører til at 
medarbeidere trives på jobben og bidrar til felles innsats for å 
realisere Veidekkes ambisjoner og mål. Ansattes medeierskap 
gir et ytterligere bidrag til å skape tilhørighet, engasjement 
og aktiv involvering. 

Veidekke har som ambisjon å være den ledende i bransjen 
på verdiskapende samspill. Leveransene skal innfri eller overgå 
kundens forventninger samt utnytte og utvikle medarbeider-
nes og leverandørenes kompetanse. Løsningsorienteringen 
innebærer at kunden settes i fokus i alle forretningsmessige 
relasjoner og involveres i utvikling og gjennomføring av 
prosjektene. 

Selskapets virksomhet påvirker hverdagen til mange mennesker. 
Det kan være som arbeidsgiver, leverandør eller kunde, eller 
gjennom arbeid i lokalmiljøet der selskapet har prosjekter. Derfor 
ønsker Veidekke å være i dialog med dem som på en eller 
annen måte blir påvirket av selskapets virksomhet. Konsernet 
samarbeider med bransjeorganisasjoner, fagorganisasjoner 
og interesseorganisasjoner. I tillegg involveres kunder og 
lokalsamfunn gjennom dialogmøter, nettsider for prosjekter, 
og gjennom sosiale medier. God dialog med interessentene 
gir Veidekke muligheten til å identifisere utfordringer tidlig og 
deretter finne de mest bærekraftige løsningene.

Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste interessen-
tene, hvilke temaer som opptar dem, og hvordan Veidekke 
har respondert.
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Interessenter
Hvilke temaer er 
interessentene opptatt av Arena for dialog Veidekkes oppfølging

Eiere God virksomhetsstyring –  
og hvordan Veidekke setter  
mål og retningslinjer innenfor 
disse områdene.

Kvartalspresentasjoner. 

Møter med investorer, investor-  
og analytikermiljøer.

Informasjon om arbeidet med  
bærekraft. 

Medarbeidere God informasjon om status  
og utvikling for selskapet. 

Daglig dialog med ledere. Medarbeider-
samtaler, allmøter, involvering av  
tillitsvalgte via styret og i ulike fora. 

Involvering via linjen og gjennom 
interne kanaler som intranett og 
magasin. 

Felles introduksjonsprogram for  
nyansatte.

Kunder Dialog om utfordringer  
og muligheter i samarbeidet  
med Veidekke, både generelt  
og i hvert enkelt prosjekt.

Kundemøter, seminarer og arrangementer 
som samspillskonferansen, MIPIM 
(internasjonal eiendomsmesse), samt 
enkeltmøter i prosjektene. 

Nettbaserte kanaler for dialog med 
boligkundene.

Kundemålinger, kundeintervjuer,  
kundedialog i prosjekter og  
fokusgrupper. 

Deltar også i fag- og bransjefora.

Leverandører Samarbeid om HMS og 
seriøsitet. Sikre gode og  
seriøse leverandører.

Egne dialogmøter og bransjefora. Involvering av leverandører fra tidlig 
stadium slik at både samarbeid og  
sikkerhet blir best mulig. 

Prekvalifisering gjennom StartBANK.

Lokale og 
sentrale 
myndigheter

Arbeid for mer effektiv utbygging 
og mer effektive 
reguleringsprosesser i Norge. 

Påvirkning av rammebetingelser 
og finansiering for økt 
boligbygging i Sverige.

Deltakelse i bransjefora samt egne  
arrangementer; Arendalsuka (N),  
Almedalsveckan (S). 

Kontakt med politisk miljø og myndigheter 
gjennom NHO, via Byggenæringens Lands-
forening (BNL) og Entreprenørforeningen 
Bygg og Anlegg (EBA) i Norge. I Sverige og 
Danmark deltar Veidekke i tilsvarende 
arbeid gjennom Sveriges Byggindustrier og 
Dansk Byggeri. Dialogmøter og deltagelse i 
kommunale og regionale fora (byutvikling), 
samt direkte dialog med lokale myndig-
heter om enkeltprosjekter

Sette viktige problemstillinger på 
agendaen og delta i offentlig debatt 
om økt boligbygging, seriøsitet og 
faste ansatte. 

Bransjen Samarbeid i bransjen for å  
forbedre sikkerhet og seriøsitet. 

Dialogmøter i tillegg til deltakelse i  
bransjefora og -styrer.

Forpliktende HMS-charter for byg-
genæringen med nullvisjon for skader.

Verktøy og kompetanse til  
medlemsbedriftene i EBA for  
klima- og energieffektivisering.

Samfunn Lokale effekter av Veidekkes 
aktivitet (arbeidsplasser, støy, 
miljøkonsekvenser). Sikre at 
Veidekkes strategi er i tråd med 
myndighetenes målsettinger,  
for eksempel på miljøområdet.

Medlemsorganisasjoner, bransjefora,  
åpne møtekvelder samt høringer.

Aktiv deltaker i samfunnsdebatt og 
overfor politiske miljøer, for eksempel 
i arbeidet med økt seriøsitet i byg-
genæringen. 

Samarbeid med miljøorganisasjonen 
ZERO om fossilfrie byggeplasser. 

Veidekke forpliktet seg til FNs  
togradersmål i 2015.
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HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Bygg og anlegg er en av de bransjene med flest alvorlige ulykker. 
Derfor er Veidekkes viktigste mål innen HMS «null alvorlige skader». 
Systematisk arbeid for å nå dette målet har medført at antall  
alvorlige skader de to siste årene er mer enn halvert. 

I 2015 definerte ledelsen seks satsningsområder for å nå målet 
om null alvorlige skader (se illustrasjonen under). 

I løpet av 2016 har alle virksomhetsområdene med 
utgangspunkt i disse føringene utarbeidet strategi og hand-
lingsplaner som skal gjennomføres frem mot 2020. Eksempel 
på tiltak som vil bli iverksatt er opplæring og trening av ledere 
i «Sikkerhetssamtalen», et viktig verktøy for å kommunisere 
sikkerhetsarbeidet ute i produksjonen. Andre eksempler er 
å forbedre prosessene slik at mer risiko elimineres så tidlig 
som mulig i planleggingsfasen og at underentreprenører i 
enda større grad blir involvert i sikkerhetsarbeidet. 

I 2016 registrerte Veidekke en nedgang i alvorlige skader på 
36 prosent, mens det var en oppgang i antall skader totalt på 26 
prosent. Oppgangen skyldes et økt antall innrapporterte skader 
fra underentreprenører. Blant Veidekkes egne ansatte er antall 
skader totalt i 2016 det samme som i 2015. Totalt ble det regis-
trert 344 skader. 47 prosent av skadene skjedde på egne ansatte 
og 53 prosent på ansatte hos underentreprenører. H1- verdien 
(fraværsskader per million arbeidete timer, egne ansatte) i 2016 
er stabil på samme nivå som i 2015. I Sverige er H1-verdien noe 
høyere enn for de øvrige landene. De har utarbeidet strategi og 
tiltaksplaner frem mot 2020 som forventes å bedre dette resultatet. 

Sykefravær
Veidekke har et lavt sykefravær i forhold til arbeidslivet generelt 
og bransjen spesielt. En av de viktigste årsakene til dette er høy 
trivsel. På spørsmålet «Trives du på jobb», er gjennomsnittlig skår 
for de ansatte i Norge 6 (skala fra 0 – 7), mens 83 prosent av 
de ansatte i Veidekke Sverige svarer at de gleder seg til å gå på 
jobb. De ansatte oppgir at bakgrunnen for den høye trivselen er 
gode kollegaer, godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. 

Forebygging av sykefravær har høy prioritet, og det er 
etablert gode rutiner for tett oppfølging av sykemeldte slik 
at de kan komme raskt tilbake i arbeid. Sykefraværet endte 
på 3,7 prosent, ned fra 3,9 prosent ved forrige årsskifte. 
Fordelingen mellom landene ble: Norge 3.9 prosent (4,2 
prosent), Sverige 3.9 prosent (3,6 prosent) og Danmark 1.6 
prosent (1,9 prosent). Dette er under bransjesnittet i Norge 

og Danmark, men noe over i Sverige. Ulike regelverk gjør det 
vanskelig å sammenlikne tall for sykefravær mellom landene. 

Arbeidere på bygg- og anleggsplasser er utsatt for helseska-
der forårsaket av tungt fysisk arbeid, gjentatte bevegelser, støy 
og støv. For å redusere sannsynligheten for belastningsskader 
jobbes det spesielt med å unngå langvarig statisk arbeid og 
sikre god planlegging slik at man unngår unødvendig løfting. 
Hørselsskader er også et vanlig problem i bygg- og anleggs-
bransjen, som kun kan unngås ved å hindre at ansatte blir 
utsatt for farlig støy. For å redusere sannsynligheten for dette 
har bedriftshelsetjenesten i Norge blant annet utarbeidet kam-
panjen «Et slag kan være nok» for å øke bevisstheten rundt 
skader fra slagstøy. Det er også utarbeidet et bredt sortiment 
av hørselvern som skal gjøre det lettere å finne et hørselvern 
som passer for hver enkelt i ulike arbeidssituasjoner. 

Veidekke tilbyr ansatte med rus- eller spilleavhengighets-
problem tilbud om hjelp gjennom Arbeidslivets kompetan-
sesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). Alle 
som inngikk en AKAN-avtale i 2016 er fortsatt ansatt. Dette 
viser at Veidekkes AKAN-arbeid holder et høyt faglig nivå med 
oppfølging som gir god motivasjon og hjelp.

Totalt antall skader Alvorlige skader
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Tallene inkluderer egne ansatte og underentreprenører 
som jobber på Veidekkes prosjekter. 
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TOTALT ANTALL SKADER

FORBEDRET SIKKERHETSTILSTAND

KOLLEGIE
Bry seg om hverandre

INDIVID
Kompetanse og gode holdninger

ORGANISATORISKE FORUTSETNINGER

MENNESKELIGE FORUTSETNINGER

FØRINGER FOR VIRKSOMHETENES SIKKERHETSARBEID

LEDELSE
Tydelig og forpliktende

PLANLEGGING
Optimale rammebetingelser

UTSTYR
Sikkert og riktig

PRODUKSJON
Effektiv og sikker

H-VERDI

Sykefraværet for hele konsernet endte på 3.7% fordelt  
slik: Norge 3.9 %, Sverige 3.9 % og Danmark 1.6 %.

Fraværsskader på egne medarbeidere per million 
arbeidstimer (H1-verdi)

0

3

6

9

12

15

20162015201420132012

Sverige KonsernNorge DanmarkSverige KonsernNorge Danmark

1

2

3

4

5

20162015201420132012

SYKEFRAVÆR I VEIDEKKE

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2016 VEIDEKKE ASA 15



Område Våre ambisjoner Hovedmål 2016 Måloppnåelse for 2016 Mål 2017

Helse og  
sikkerhet

Prioritet 1: Null alvorlige 
skader innen 2020.

Prioritet 2: Redusere  
totalt antall skader med  
20 prosent per år.

Flere gode arbeidsår  
for alle.

Ytterligere konkretisere 
tiltak i alle enheter for å  
nå målet om null alvorlige 
skader.

Redusere antall skader  
med 20 prosent fra 2015  
til 2016. 

Alle Veidekkes enheter har 
konkretisert tiltak for å nå 
målet om null alvorlige 
skader. 

Antall alvorlige skader ble 
redusert med 36 prosent  
fra 2015 til 2016.

Totalt antall skader økte 
med 26 prosent fra 2015 til 
2016.

Fortsette nedgangen for å 
nå målet om «null alvorlige 
skader» i 2020.

20 prosent reduksjon i totalt 
antall skader.

Iverksette tiltaksplanene 
som virksomhetene 
utarbeidet i 2016.

TODELT MÅLSETTING

PRIORITET 1

Alvorlige skader i 2020

PRIORITET 2

Årlig reduksjon i antall skader

0 20 %
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VEIDEKKES HMS-PRIS FOR 2016

Rehabiliteringsoppdraget Prinsens gate 26 i Oslo for 
Stortinget ble tildelt Veidekkes HMS-pris for 2016. - Årets 
vinner er en rollemodell for tydelig HMS-lederskap, sa 
konsernsjef Arne Giske ved prisutdelingen. 

Prosjektet Prinsensgate 26 omfatter rehabiliteringen 
av den gamle kontorbygningen i Prinsensgate 26 samt 
bygging av nytt post- og varemottak under Wessels 
plass. Oppdraget er omtalt som et av Norges mest 
kompliserte rehabiliteringsprosjekt noensinne. 

- Dette prosjektet er et meget godt eksempel på 
hvordan HMS-arbeid generelt skal gjennomføres og 

spesielt under utfordrende rammebetingelser. Prosjektet 
utmerker seg ved å vise hva tydelig lederskap betyr for 
å oppnå en god sikkerhetstilstand i et meget krevende 
rehabiliteringsprosjekt, avsluttet Giske. 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet har høyeste prioritet 
i Veidekke, og konsernets HMS-pris har blitt delt ut hvert 
år siden 1997. Målet er å påskjønne enheter, personer 
eller prosjekter som viser et spesielt engasjement 
innenfor HMS, samt å synliggjøre nyttige erfaringer, 
ideer og kunnskap om HMS til bruk i videre utvikling. 

CASE: BRY DEG – SI IFRA! 

Veidekkes HMS-uke arrangeres hvert år for egne ansatte og underen-
treprenører. Målet er å øke oppmerksomheten rundt utvalgte temaer 
innen HMS. 

Hovedtemaet for HMS-uka 2016 var «Vi sier ifra når vi oppdager 
situasjoner som kan medføre skade». Målet med temaet var å for-
sterke en kultur der de ansatte i Veidekke i enda større grad bryr seg 
om hverandre. 

Under HMS-uka skulle medarbeiderne finne si-ifra-ord som alle 
kan bruke for å si ifra når de oppdager noe som kan føre til en farlig 
situasjon. Ønsket er at denne øvelsen skal senke terskelen for å si 
ifra, øke forståelsen for hvorfor vi skal si ifra, øke forståelsen for når 
vi sier ifra, og gi ansatte trening på hvordan vi responderer når andre 
sier fra til oss. 

en halv!Stopp

se opp!

Forsiktig...Forsiktig...

Bry deg - si ifra!
Uansett hvor du jobber i Veidekke, er det viktig å si ifra 
når du oppdager situasjoner som kan medføre skade. 

Hvordan synes du vi skal si ifra til hverandre?
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I november 2015 forpliktet Veidekke seg til å drive virksomheten  
i samsvar med togradersmålet til FNs klimapanel. Alle enhetene  
er i gang med å definere konkrete tiltak som samlet vil bidra til  
at virksomheten reduserer sine klimagassutslipp.

Bygg- og anleggsbransjen er forbundet med store klima- 
og miljøbelastninger. Bransjen har et betydelig økologisk 
fotavtrykk med stort forbruk av energi og naturressurser, et 
høyt klimautslipp, store avfallsmengder og påvirkning på det 
biologiske mangfoldet. I tillegg knyttes store mengder CO2-
utslipp til både leverandørkjeder og bruk av produkter. Som 
stor aktør i bransjen har Veidekke et spesielt ansvar og en stor 
mulighet til å utgjøre en forskjell – for samfunnet, kunder og 
medarbeidere. 

De senere årene er kundene blitt stadig mer bevisste på 
miljøegenskaper til både produkter og produksjonsprosesser. 
Derfor merker Veidekke økt etterspørsel etter prosjekter med 
miljøkvaliteter. Samtidig stiller myndigheter og investorer 
større krav til rapportering og åpenhet om selskapets miljøpå-
virkning og håndtering av klimarisiko. Veidekke skal være en 
ledende aktør i bransjen innenfor reduksjon av klimautslipp 
og ivaretakelse av miljøet. Miljøstrategien skal konsentrere 
innsatsen der påvirkningen er størst, og der man dermed 
kan bidra mest. For Veidekke betyr dette et hovedfokus på 
tre områder; energiforbruk og klimagassutslipp, miljøgifter og 
helse- og miljøfarlige stoffer, materialer og produkter. 

Klima
Å være best på miljø i praksis betyr at Veidekke skal tilby kun-
den klimasmarte og innovative løsninger, og ha kompetanse 
innenfor for eksempel bygging i massivtre og de viktigste 
miljøstandardene som BREEAM, LEED, DNGB, passivhus, 
energiklasse A, nullenergibygg, plusshus og Svanen. I 2016 
har Veidekke også inngått et samarbeid med miljøorganisa-
sjonen ZERO om fossilfri maskinpark, ettersom en stor del 
av Veidekkes klimagassutslipp er knyttet til transport og mas-
kinpark. Veidekke jobber både med effektivisering og testing 
av nye energibærere i sin maskinpark.

I 2015 forpliktet Veidekke seg til å drive virksomheten i 
samsvar med FNs mål om en maksimal temperaturøkning på 
to grader fram mot 2100. Det er den kritiske grensen for hva 

naturen kan tåle før klimaendringene blir alvorlige og ukon-
trollerbare. Togradersmålet betyr en reduksjon i det globale 
klimagassutslipp på minst 66 prosent i 2050 sammenliknet 
med 2010. 

I 2016 slapp Veidekke ut 80 648 tonn CO2 fra egen virk-
somhet. Dette er en liten økning sammenliknet med 2015. 
Økningen skyldes primært selskapets omsetningsvekst på 
23,3 prosent. Sett i forhold til omsetningen, har Veidekke 
imidlertid oppnådd vesentlige forbedringer i CO2-utslipp fra 
egen virksomhet. Utslippene har sunket med 17 prosent per 
omsatte million fra 2015 til 2016.

Veidekke besvarer årlig den internasjonale investorunder-
søkelsen CDP, der bedriftenes klimautslipp og strategier for å 
kutte disse blir kartlagt. Veidekkes score i 2016 var selskapets 
beste hittil (CDP2016:A-) og over det nordiske snittet på tvers 
av alle sektorer (C).

MILJØ OG KLIMA
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Figuren viser Veidekkes egne klimautslipp basert på 
dagens målemetodikk. Tall oppgitt i tonn CO2 ekvivalenter. 
Se metode i GRI-indeksen. 
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Tilpassede tiltak
Alle enheter i Veidekke er i gang med å definere konkrete tiltak 
som vil bidra til at selskapet drives i tråd med togradersmålet. 
Enhetene i konsernet er ulike, og de har derfor ulike tilnær-
minger til reduksjon av klimautslipp, for eksempel: 
• Veidekke Industri har en målsetning om å redusere sin 

klimapåvirkning med 5 prosent per år frem mot 2021. Veidekke 
Industri har også mål om at 40 prosent av all asfaltproduk-
sjon skal være lavtemperaturasfalt i 2021. I 2015 ble det 
vedtatt et investeringsprogram for miljøtiltak som vil spare 
energi og kostnader og dermed redusere CO2-utslippene. 
Blant annet har flere fabrikker fått etablert tak over tilslag/
masser. I tillegg er nå 19 av i alt 29 asfaltfabrikker rustet 
for å produsere lavtemperaturasfalt. Et viktig nytt prosjekt 
i 2016 har vært overgang til pellets som energikilde på to 
av Veidekkes største asfaltfabrikker. Disse ferdigstilles til 
sesongstart 2017. Det gjør at de årlige klimagassutslippene 
fra asfaltproduksjonen i disse fabrikkene ifølge Enova går ned 
med over 8.600 tonn CO2, en reduksjon på 90 prosent. Dette 
tilsvarer ca. 10 prosent av Veidekkes totale utslipp i 2016. 

• Til tross for 10 prosent økning i produksjon av asfalt fra 2015 
til 2016, ligger utslippsnivået på det samme i 2016 som i 
2015. Dette viser effekten av de miljøinvesteringene som har 
blitt iverksatt i 2016, med tørrere tilslag og overgang til gass. 

Effekt viser da 9,3 prosent reduksjon av klimagassutslipp 
pr tonn produsert asfalt.

• Utslipp fra maskinparken skal reduseres med 40 prosent 
innen 2030, og Veidekke Entreprenør tester derfor ut elek-
triske maskiner og syntetisk diesel (HVO). Disse tiltakene 
skal imøtekomme krav om fossilfrie byggeplasser. På ett 
anleggsprosjekt i Bergen er to av tre betongspruterigger 
el-drevne, dette vil redusere CO2-utslippene med nær 60 
prosent. Disse riggene viser seg å fungere godt i praksis. 
Investeringskostnadene vil også gå ned, og det fysiske 
arbeidsmiljøet vil bli bedre. 

• Eiendomsvirksomheten i Norge har satt seg mål å redu-
sere klimagassutslippene i sine boligprosjekter i tråd med 
togradersmålet. Målet er å redusere utslippene med 40 
prosent innen 2025 sammenliknet med et gjennomsnitts-
bygg fra 2010. Utslippsreduksjonene vil skje gjennom valg 
av klimavennlige materialer, lavere utslipp fra energiforbruk i 
byggene og gjennom løsninger som påvirker sluttbrukernes 
transportmønstre. Veidekke Eiendom har utviklet en bolig-
blokk i massivtre i Trondheim. I dette prosjektet reduseres 
CO2-utslippene med hele 45 prosent ved bruk av blant 
annet massivtre, lavkarbonbetong og passivhusstandard.

• Veidekke Bostad bygger svanemerkede leiligheter som har 
redusert årlig utslipp per leilighet med ca. 1.000 kg CO2 
sammenlignet med gjeldende lovkrav.

• Hoffmann i Danmark har i lang tid arbeidet med å styrke sin 
kompetanse for å utvikle gode miljøbygg, som for eksempel 
Frederiksbjerg Byggeriet. Dette er en ny skole for Aarhus 
kommune med lavenergiklasse 2020 og et helhetlig fokus 
på bærekraft. Skolen er kåret til «Årets Byggeri” i 2016, en 
nasjonal hederspris, som tildeles årets beste og viktigste 
bygg ut fra dets byggfaglige og samfunnsmessige betydning.

• Veidekke Entreprenør og Veidekke Industri i Norge er ISO 
14001-sertifiserte. Deler av Veidekke Bygg og Veidekke 
Anläggning i Sverige er sertifisert. 

Avfallshåndtering 
Entreprenørvirksomheten i Norge har mål om minst 70 prosent 
kildesortering i prosjektene og mindre enn 40 kg avfall pr. 
kvadratmeter nybygg etter riving. Entreprenørvirksomheten 
i Sverige har et mål om minst 75 prosent kildesortering i pro-
sjektene og at mindre enn 10 prosent av avfallet skal til deponi. 
Entreprenørvirksomheten i Norge og Sverige kildesorterte i 
2016 henholdsvis ca. 90 prosent og ca 77 prosent av avfallet 

Entrepenør Industri Eiendom

60%

40%

0%

VEIDEKKES TOTALE CO2-UTSLIPP FORDELT PÅ ENHET 

Klimautslippene varierer per enhet på grunn av ulike aktiviteter og 
ulik størrelse. Eiendomsvirksomheten representerer 0,08 % av 
de totale utslippene- beslutninger tatt i eiendomsvirksomheten 
får primært utslag i entreprenørvirksomhetens CO2-utslipp. 
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fra bygging, rehabilitering og riving. I 2016 ble ca. 5 prosent 
av avfallet sendt til deponi i Sverige, sammenliknet med 3 
prosent i 2015. I Norge ble avfallsmengden pr. kvadratmeter 
ferdigstilt nybygg 29 kg per kvadratmeter for året 2016.

Forurenset grunn 
Forurenset grunn er et sentralt miljøtema for alle tre forretnings-
områder i Veidekke. For industrivirksomheten er det spesielt 
relevant for de tomtene selskapet har hatt virksomhet på i flere 
tiår fordi regelverket og praksis rundt behandling av farlig avfall 
har blitt strengere over tid. For eiendomsvirksomheten er for-
urensing i grunnen et av de viktigste forholdene som avklares 
ved kjøp av boligutviklingstomter. Entreprenørvirksomheten 
har opprydding av forurenset grunn som et av sine forretnings-
områder, og det er viktig å håndtere massene på rett måte 
for å hindre ny forurensing. 

Ved inngåelse av nye leieavtaler eller kjøpsavtaler krever 
Veidekke at utleier/selger opplyser om kjent forurensning. 
Grunnundersøkelser gjennomføres der det er behov for å 
gjøre dette, det vil si ved mistanke om forurensning eller 

dersom kjøper eller eier av tomten krever det. I 2016 ryddet 
industrivirksomheten i Norge 0,8 hektar som hadde status 
som «mulig forurenset grunn» i Kirkenes på eiet grunn. Videre 
har industrivirksomheten i Norge identifisert 13,5 hektar eiet 
grunn og 18,5 hektar leiet grunn som må ryddes. 22,3 hektar 
eiet tomt er potensielt forurenset og må vurderes. 

Miljøvennlige bygg og byutvikling
Veidekke merker økt etterspørsel etter miljøvennlige produkter, 
og byggeprosjekter med miljømål øker i omfang og antall. Dette 
inkluderer blant annet energimerking, passivhus, BREEAM, 
LEED, Svanen, Miljøbyggnad, ZEB og Future Built, samt fos-
silfrie byggeplasser. Veidekke Bostad i Sverige produserer alle 
sine boliger med svanemerking. De viktigste egenskapene til 
disse boligene er at de har lavt energiforbruk, høye energikrav 
til hvitevarer, høye krav til lufttetthet og materialer godkjent 
av Nordisk Miljømerking. I 2016 ble det overlevert ca 300 
svanemerkede leiligheter til markedet i Malmö, Göteborg 
og Stockholm. 

MILJØASPEKTER SOM VEIDEKKE SKAL IVARETA, UNNGÅ OG REDUSERE

IVARETA UNNGÅ REDUSERE

Inneklima Energiforbruk og 
klimagassutslipp

Utslipp og spredning av 
miljøgifter

Kildesortering AvfallsmengderHelse- og miljøfarlige stoffer, 
materialer og produkter

Kulturminner og kulturmiljø Støy fra virksomheten

Natur, trær, planter og dyr Støv fra virksomheten

Landskap
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Område Våre ambisjoner Hovedmål 2016 Måloppnåelse for 2016 Mål 2017

Miljø og 
klima

Være en ledende aktør i 
bransjen innenfor reduksjon 
av klimagassutslipp og 
ivaretakelse av miljøet.

For å sikre at virksomheten 
drives i tråd med tograders-
målet skal alle enhetene 
arbeide videre med å kon-
kretisere tiltak. 

Det har blitt innført en rekke 
tiltak i enhetene. 

Eksempler på konkrete 
tiltak: 

Uttesting av el-drevne 
betongspruterigger

Tilrettelegging for bruk av 
pellets på to asfaltverk.

Innledet et samarbeid med 
Zero for å akselerere 
overgangen til en fossilfri 
maskinpark. 

Gjennomført 
klimareduserende tiltak i 
flere betongprosjekter.

Økt kompetanse på 
klimaregnskap og 
miljøklassifiseringen 
CEEQUAL

Ytterligere konkretisere 
reduksjonsmål for de ulike 
enhetene. 

Eksempler på 
reduksjonsmål: 

Industrivirksomheten har 
mål om 5 % årlig reduksjon 
i klimagassutslipp. 

Eiendomsvirksomheten  
vår i Norge har satt seg  
et mål om å redusere 
klimagassutslippene i sine 
byggeprosjekter med 40 % 
innen 2025, da opp mot et 
referansebygg.

Maskinavdelingen skal 
redusere sine utslipp med 
40 % innen 2030.

Miljøkompetanse- og innovasjon
For å dekke dagens og fremtidens behov jobber Veidekke med 
å heve miljøkompetansen innad i selskapet. Dette gjøres blant 
annet gjennom kurs i regi av Veidekkeskolen, og sertifisering 
av ansatte innen blant annet BREEAM, CEEQUAL og Svanen. 

I 2016 opprettet Veidekke «Avdeling Miljø og Anlegg» 
for salg av miljøtjenester. Avdelingen skal primært selge 
kompetansetjenester og -løsninger til Veidekkes prosjekter, 
eksempelvis innenfor BREEAM, miljøsaneringsrapporter for 
bygg, avfallshåndtering og nedstrømsløsninger. I tillegg har 
avdelingen kompetanse på prøvetaking, analyse og vurdering 
av forurenset jord, grunnvann og sigevann. 

Veidekke er involvert i en rekke forsknings- og utviklingspro-
sjekter på miljøområdet, og her er noen eksempler:
• Forskningsprosjektet EBLE (evaluering av boliger med lavt 

energiforbruk).
• Byggande för framtida ändrat klimat, et prosjekt i samarbeid 

med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. 

• Durable Advanced Concrete Solutions (DaCS) Design and 
construction for coastal and arctic regions, et prosjekt med 
Kværner finansiert av Forskningsrådet, for å finne modeller 
og teknikk for å forlenge levetiden på betongkonstruksjoner.

• Testing av ulike materialer og materialsammensetninger til 
bruk i asfalt. Målsettingen er å oppnå forlenget levetid på 
asfaltdekkene, noe som vil gi et positiv bidrag til miljøet.

• Kortreist stein, et samarbeidsprosjekt med blant annet 
SINTEF, NTNU, Jernbaneverket og Bergen kommune. 
Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og skal se på 
forbedret og samordnet utnyttelse av tilslagsmaterialer og 
overskuddsmasser fra anleggsprosjekter.

• Industr iv i rksomheten utvik ler i  samarbeid med 
Entreprenørforeningen (EBA) og bransjen en miljøvare-
deklarasjons (EPD)-kalkulator for asfaltbransjen. Denne 
ferdigstilles våren 2017.

• I Norge har Veidekke flere prosjekter inne til vurdering og 
godkjenning hos Forskningsrådet. 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV NY OG GRØNN BYDEL PÅ LILLEBY, TRONDHEIM

VEIDEKKES SKANDINAVISKE MILJØPRIS 2016: MOHOLT 50I50, TRONDHEIM

Lilleby smelteverk skal transformeres fra et tungt forurenset 
areal til en ny grønn og frodig bydel med ca. 1 100 nye 
boliger. Veidekke Eiendom har vært ansvarlig for riving 
og opprensking av grunnen for prosjektet som startet i 
2013 i samarbeid med Fesil Invest og Labek Eiendom. 

Prosjektet krevde omfattende miljøtekniske grunnunder-
søkelser, miljøsanering og god dialog og informasjon til 
naboer. 

«Vi erkjenner at det krever mye å være med på så store 
byutviklingsprosjekter, men det er viktig for oss å kunne 
ta det samfunnsansvaret. Nye Lilleby blir «grønn» på flere 
måter. Prosjektet ligger i en eksisterende infrastruktur 
hvor kollektivtilbudet fungerer, det ligger nært sentrum 
og det er grønne lunger i umiddelbar nærhet», sier Pål 
Aglen, regiondirektør i Veidekke Eiendom.

Miljøperspektivet finner ulike uttrykk på Lilleby, blant 
annet skal Veidekke bygge landets største boligprosjekt 
i massivtre for det kommersielle boligmarkedet. Under 
fundamenteringen reduseres betongforbruket med 450 
tonn. Bruken av massivtre reduserer CO2-utslippet med 
36 prosent. Dersom det i tillegg velges lavkarbonbetong 
og andre materialer med lavt karbonavtrykk, vil den totale 
reduksjonen ligge på 45 prosent sammenlignet med 
tilsvarende blokk bygd i betong. 

Veidekkes skandinaviske miljøpris tildeles en enhet, en 
gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement 
innenfor miljø. Prisen for 2016 gikk til et massivtreprosjekt 
på Moholt i Trondheim. 

– Dette er et banebrytende prosjekt både miljømessig 
og bygningsmessig. Resultatet er over 600 flotte student-
boliger og en barnehage med svært lavt energiforbruk og 
halvering av klimagassutslippene. I tillegg har det vært 
en meget kort og effektiv byggeprosess, sa konsernsjef 
Arne Giske da han delte ut prisen.
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ETIKK OG ETTERLEVELSE

Veidekkes medarbeidere står jevnlig overfor etiske utfordringer og 
dilemmaer. Derfor er det viktig at alle identifiserer seg med, forstår  
og etterlever lover og selskapets verdier og regler.
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Veidekke opererer primært i Skandinavia, der samfunns- og 
næringsliv er godt regulert og kontrollert. Samtidig utfordres 
samfunnet og bransjen av useriøse aktører. Som en av 
Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere 
har Veidekke derfor et ansvar for å bidra til et samfunn som 
setter ærlighet og redelighet først. 

Veidekke skal kjennetegnes av kloke valg. Dette betyr at alle 
ansatte skal ta valg som tåler offentlighetens lys og valg som 
bygger på likhetsprinsippet, vi skal behandle like tilfeller likt og 
møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt.

Regler og holdninger i samfunnet er i stadig endring, og 
Veidekkes etiske retningslinjer må være i tråd med utviklingen 
og det omverdenen til enhver tid forventer. I 2016 har Veidekkes 
compliance-gruppe blant annet ledet arbeidet med revidering 
av Veidekkes etiske retningslinjer og e-læringsprogram. De 
etiske retningslinjene er rammeverket for hvordan alle ansatte 
skal opptre. Retningslinjene gjelder for alle som jobber i og 
for Veidekke, og alle har ansvar for å gjøre seg kjent med og 
etterleve de etiske retningslinjene. 

Veidekke ønsker en kultur preget av åpenhet og trygghet. 
Alle skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold, og skal bli møtt 
av tilbakemeldinger på en konstruktiv og respektfull måte. 
Selskapet har en varslingsrutine i henhold til reglene i den 
norske arbeidsmiljøloven, som også inkluderer et eksternt 
varslingsombud. Veiledning om varsling ligger på selskapets 
intranett, og de etiske retningslinjene er tilgjengelige på 
Veidekkes nettsider. I virksomhetsområdet Industri, og i den 
svenske virksomheten, er det etablert et etisk råd som kan 
gi råd i enkeltsaker og behandle varsler. Det er avholdt fire 
møter i det etiske rådet i Sverige i 2016. 

I 2017 vil Veidekke ta nye, viktige skritt for å forbedre styrings-
systemet innen etikk og etterlevelse. Hele styringssystemet 
skal gjennomgås og oppdateres, det skal etableres en egen 
lederrolle for området, samt en enhetlig modell for compli-
ance-arbeid som dekker hele konsernet. Dette arbeidet skal 
ledes av Veidekkes compliance-gruppe.

Opplæring og kompetanse 
Selskapets viktigste tiltak for å sikre regeletterlevelse er opplæ-
ring av, og kunnskap hos, alle ansatte. Veidekke har flere kurs 
og programmer i etikk og etterlevelse. Alle nye medarbeidere 
i Veidekke skal i løpet av de tre første månedene i bedriften 
ha gjennomført selskapets introduksjonskurs. Her er etikk 
og etterlevelse av interne og eksterne regler og lover faste 
temaer. I 2016 har 475 nyansatte gjennomført dette kurset. 

«Redelighetsprogrammet» med temaene antikorrup-
sjon, misligheter og rettmessig markedsadferd har vært 
Veidekkeskolens viktigste etikkopplæringsprogram. I 2016 
gjennomførte 143 ansatte kurset. 

Redelighetsprogrammet er nå erstattet av e-læringsprogram-
met «Kloke valg» som omfatter selskapets mest vesentlige 
temaer og dilemmaer innen samfunnsansvar: HMS, klima og 
miljø, marked og konkurranse, antikorrupsjon og leverandører/
seriøsitet. E-læringsprogrammet gir både veiledning og øvings-
oppgaver i hvordan etiske problemstillinger og dilemmaer 
skal håndteres, og er obligatorisk for alle ansatte i Veidekke. 
I 2016 har 3 603 ansatte gjennomført e-læringsprogrammet. 

Område Våre ambisjoner Hovedmål 2016 Måloppnåelse for 2016 Mål 2017

Etikk og  
etterlevelse 

Alle som arbeider for eller 
representerer selskapet skal 
opptre etisk korrekt.

Lansere obligatorisk  
e-læringsprogram.

E-læringsprogrammet ble 
lansert i Norge i Q1 og 
Sverige i (tidlig) Q3 i 2016. 
Danmark sent i 2016.  
3 603 antall ansatte  
har gjennomført 
e-læringsprogrammet  
i Norge og Sverige. 

Øke antall ansatte som har 
gjennomført e-lærings-
programmet.

Etablere compliance-
funksjonen i 
konsernledelsen.

Rekruttere ny leder for 
compliance i konsernet.

Oppdatere omfanget  
til compliance-rollen  
og oppdatere 
styringssystemet. 

Utarbeide en konsernfelles 
compliance-modell. 
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TETT SAMARBEID MED LEVERANDØRENE

Hvert år kjøper Veidekke inn store volumer av varer og tjenester 
fra leverandører. God miljøstandard og ansvarlige arbeidsforhold i 
Veidekkes verdikjede er viktig både for å etterleve offentlige krav, 
selskapets verdier og for å møte økende krav og forventninger  
fra omgivelsene.
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Veidekke opererer i en bransje med et sammensatt risiko-
bilde der det finnes aktører, sosial dumping og dårlige HMS-
standarder. Det har skjedd mye positivt i seriøsitetsarbeidet, 
men det er fortsatt store utfordringer. Veidekke skal sørge for 
høy miljøstandard og ansvarlige arbeidsforhold i egen verdi-
kjede, samtidig som selskapet skal bidra til å heve standarden 
i bygg- og anleggsbransjen generelt. 

I fjor kjøpte Veidekke varer og tjenester for 22 milliarder 
kroner, hvorav 5 milliarder kroner gikk til varer, hovedsakelig 
betong, utstyrsleie, stål, olje/bitumen og ulike typer byggevarer. 
17 milliarder kroner gikk til innkjøp av tjenester, primært unde-
rentreprenører, som utfører arbeid på Veidekkes prosjekter. 

Veidekke jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre 
rutiner for leverandøroppfølging. Innkjøpsstrategien under-
støtter de spesifikke konsernstrategiene som er etablert for 
blant annet HMS og ytre miljø. I 2017 vil det bli etablert en 
ny innkjøpsstrategi for perioden frem til 2020. 

I Veidekke styres samarbeidet med leverandører og unde-
rentreprenører gjennom en overordnet innkjøpsstrategi med 
innkjøpssjefer i hver enhet. Selskapet har rutiner for å analysere 
volum, produkter og avtaler i leverandørkjeden, og for å forberede 
innkjøp. De siste årene har Veidekke også inngått flere store 
og langsiktige kontrakter med vareleverandører, noe som gir 
bedre oversikt og skaper lojalitet mellom de involverte partene. 

Krav til leverandører og samarbeidspartnere 
Gjennom 2016 har Veidekke prioritert å ytterligere forbedre 
og forsterke systemer og rutiner for å prekvalifisere og følge 
opp selskapets underentreprenører, da det er innenfor dette 
segmentet at Veidekkes utfordringer er størst. I løpet av året 
har det blitt gjennomført langt flere prekvalifiseringer enn tid-
ligere. I det videre arbeidet vil det bli økt fokus på Veidekkes 
andreleddsleverandører.

I kontrakter og samarbeidsavtaler stiller Veidekke krav om 
at leverandører må følge selskapets regler innenfor HMS, 
lønns- og arbeidsvilkår, skatteforhold og ytre miljø. Videre må 
leverandørene forplikte seg til å følge den internasjonale avtalen 
Veidekke har inngått med fagbevegelsen. Denne er basert på 
ILO-konvensjonene og dekker blant annet rett til organisasjons-
frihet, rett til å forhandle kollektivt, tarifflønn, ansettelsesvilkår 

og tvangs- og barnearbeid. Veidekke stiller krav om at disse 
reglene og prinsippene overholdes i underentreprisekontrakter 
og med de vareleverandører selskapet har langsiktige avtaler 
med. Ved oppkjøp av virksomheter gjennomfører Veidekke en 
due diligence av arbeids- og miljøforhold som en integrert del 
av investeringsbeslutningen. Selskapet samarbeider tett med 
underentreprenørene og stiller samme krav til arbeidsvilkår, 
sikkerhet og etikk for innleid arbeidskraft og underentrepre-
nører som for egne ansatte. Skader rapporteres som for egne 
ansatte. Forretningsenhetene følger en rekke prosedyrer for 
å sikre seriøsitet i Veidekkes prosjekter:

• Identitetskontroll og kontroll av obligatorisk sikkerhets-
opplæring gjennomføres for alle som jobber på Veidekkes 
bygg- og anleggsprosjekter.

• I Veidekke Entreprenad i Sverige er det innført leverandørre-
gister, økonomisk kontroll og etikkavtale med leverandører. 

• I Veidekke Entreprenør i Norge er det innført en bestemmelse 
om maksimum to ledd underentreprenører for å sikre bedre 
kontroll på egen verdikjede. Denne bestemmelsen er i 2016 
også innført i Sverige.

• I Veidekke Entreprenør har man utviklet et system for 
prekvalifisering av underentreprenører, innen blant annet 
HMS, lønns- og arbeidsvilkår og skatteforhold. Systemet 
er basert på StartBANK, og er utviklet i samarbeid med 
blant annet Byggenæringens Landsforening. Det er krav 
om at alle underentreprenører som benyttes i prosjektene 
er prekvalifisert gjennom dette systemet.

• I Norge er rutine utarbeidet for kontroll av lønns- og arbeids-
vilkår hos underentreprenører i tråd med «Forskriften om 
påsekontroll og forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter». Dette arbeidet er under implemen-
tering i forretningsenhetene med et langsiktig mål om å 
kontrollere 10 prosent av antall underentreprenørkontrakter. 
I 2016 har det vært gjennomført over 100 påsekontroller i 
Veidekke Entreprenør.

Målet for 2017 er å implementere innkjøpssystemet og 
innkjøpsstrategien. 

Område Våre ambisjoner Hovedmål 2016 Måloppnåelse for 2016 Mål 2017

Leverandører Høy miljøstandard og 
ansvarlige arbeidsforhold i 
Veidekkes verdikjede. 

Styrke strategisk samarbeid 
med våre leverandører og 
underentreprenører.

Beslutte nytt 
innkjøpssystem for 
virksomhetene i Norge  
og Sverige.

Lansere og implementere 
prekvalifiseringssystem i 
Norge.

Etablere ny innkjøpsstrategi 
for perioden 2017-2020.

I 2016 har det vært 
gjennomført et forprosjekt 
for å vurdere nytt 
innkjøpssystem.

Lansert og implementert 
prekvalifiseringssystem i 
Norge.

Arbeidet med strategien  
er startet opp.

Videreføre arbeidet med 
nytt innkjøpssystem.

Økt fokus på 2. ledds 
underentreprenører i 
seriøsitetsarbeidet.

Etablere ny innkjøpsstrategi 
for perioden frem til 2020.
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MENNESKENE I VEIDEKKE

Menneskene i Veidekke kjennetegnes av stort engasjement og høy 
kompetanse. Kulturen er preget av en involverende arbeidsform, hvor 
ambisjonen er at individenes spisskompetanse benyttes optimalt i 
høyt presterende team og at de ansatte utvikler kollektive ferdigheter. 
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Veidekke leder og utfører større og mer komplekse prosjekter. 
Derfor er arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde de rette 
menneskene stadig viktigere for å nå de forretningsmessige 
målene.

Veidekkes involverende arbeidsform krever at kompe-
tansen hos våre ledere og håndverkere utvikles systematisk 
over tid – sammen med hverandre i produksjonen. Selskapet 
erfarer at dette skaper kontinuitet, gode forbedringsprosesser 
og god produktivitet, godt arbeidsmiljø og gode resultater. 
Veidekke har derfor en uttalt strategi å produsere med egne 
håndverkere, og disse utgjør over halvparten av de ansatte.

Fagarbeidere Funksjonærer Totalt

Norge 2 977 (2 912) 2 195 (2 088) 5 172 (5 000)

Sverige 663 (727) 1 051 (829) 1 714 (1 556)

Danmark 295 (234) 218 (205) 513 (439)

Sum 3 935 (3 873) 3 464 (3 122) 7 399 (6 995)

Arbeidsforholdene er godt regulert i Skandinavia, og derfor 
styres arbeidet rundt dette primært på landsbasis. Opplæring 
og kompetansesikring styres i stor grad lokalt. For å sikre at 
alle ligger på samme høye nivå, har selskapet etablert flere 
fellesskandinaviske rammer for prosesser og systemer. Dette 
gjelder blant annet selskapets rekrutteringsprosess, som ble 
implementert i hele konsernet i 2016. Veidekke prioriterer å 
ha en stor andel egne fagarbeidere for å sikre et høyt kom-
petansenivå i eget hus. Blant annet har Veidekke Entreprenør 
en strategi for egenproduksjon som ble utarbeidet sammen 
med selskapets tillitsvalgte. 

Tillit og åpenhet er sentrale verdier for selskapet, og Veidekke 
har et godt fungerende tillitsvalgtapparat. De tillitsvalgte jobber 
tett sammen med ledelsen i alle ledd, fra konsernledelsen 
og ut i de enkelte distrikter, for å bygge og utvikle selskapet 
videre. Tilltsvalgte deltar i alle vesentlige prosesser for å sikre 
det gode samarbeidet.

Veidekke støtter opp om FNs menneskerettighetskonvensjon, 
og det framgår klart av selskapets etiske retningslinjer at ingen 
skal diskrimineres på grunn av rase, kjønn, alder, seksuell legning, 
språk, livssyn, politisk eller annen oppfatning eller på grunn av 
nasjonal eller sosial bakgrunn. Veidekke gir like muligheter og lik 
lønn uavhengig av kjønn. Veidekke opererer i en mannsdominert 

bransje, og selskapets arbeidsstokk reflekterer dette, spesielt 
blant fagarbeiderne. Kvinneandelen blant funksjonærene er 22 
prosent, mot kun 2 prosent blant fagarbeidere. Selskapet ser 
imidlertid en positiv utvikling i kvinneandelen blant traineene, 
i 2016 var kvinneandelen på 31 prosent. I konsernledelsen er 
én av de syv lederne kvinne. I styret er tre av seks aksjonær-
valgte medlemmer kvinner. Selskapet skal i 2017 utarbeide 
en tydelig ambisjon for å styrke mangfoldet i Veidekke. 1 243 
nye medarbeidere startet i Veidekke i 2016, hvorav om lag 
84 prosent er ansatt gjennom rekruttering og de øvrige er et 
resultat av virksomhetsoppkjøp i Sverige, Danmark og Norge. 
Ved utgangen av 2016 hadde konsernet 7 399 ansatte fordelt 
på 5 172 i Norge, 1 714 i Sverige, og 513 i Danmark. Dette 
er en økning på om lag 6 prosent sammenlignet med 2015. I 
industrivirksomheten i Norge og Sverige var det i tillegg 260 
sesongarbeidere i løpet av 2016. Total turnover var 11 prosent 
i 2016, som er en nedgang på 1 prosent fra 2016. 

Ansattes medeierskap 
For Veidekke er det viktig at medarbeiderne er engasjert i 
eget selskap. Derfor tilbyr selskapet et aksjeprogram der 
medarbeiderne kan kjøpe aksjer til rabattert kurs. Formålet er 
å skape lojalitet og engasjement hos de ansatte, og støtte opp 
om utviklingen av en involverende bedriftskultur. Programmet 
bidrar også til økt eierskap og forståelse for selskapets økono-
miske resultater og utvikling. Ved utgangen av 2016 var 50,9 
prosent av medarbeiderne aksjeeiere i Veidekke. Samlet eide 
de ansatte 14,9 prosent av selskapet. 

Rekruttering 
I en konjunktursensitiv bransje er det viktig å tenke langsiktig 
rundt rekruttering for at selskapet skal lykkes. Veidekke har 
en konsernfelles rekrutteringsprosess som bidrar til å sikre 
profesjonell rekruttering og riktig kompetanse i hele organi-
sasjonen. Veidekke har den siste tiden jobbet målrettet for å 
øke kunnskapen om mulighetene for å bygge seg en karriere 
både i Veidekke og i bygg- og anleggsbransjen generelt. Dette 
har gitt resultater. I Universums undersøkelser (Norge) for 
2016 er Veidekke den mest populære arbeidsgiveren blant 
entreprenørene, både blant studentene og blant yrkesaktive 
med noen års arbeidserfaring. I Sverige har selskapet fått en 
sterkere posisjon blant ingeniørstudentene, og også i Danmark 
blant studentene på prioriterte høyskoler og universitet. 

Som en del av rekrutteringsarbeidet har Veidekke en rekke samarbeidsavtaler med ulike skoler og institusjoner som Danmarks 
Tekniske Universitet, Københavns Erhvervsakademi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Deltakelse på 
karrieredager er også en prioritert oppgave i rekrutteringssammenheng, og i tillegg til de nevnte samarbeidspartnere er Veidekke 
på plass på flere andre høyskoler og universiteter i Skandinavia, blant annet Chalmers, KTH og Lunds tekniska högskola i Sverige. 
Veidekke samarbeider også med Arbeidsformidlingen og Uppsala universitet i Sverige for å gi ikke-nordiske akademikere relevant 
arbeidserfaring i det svenske arbeidsmarkedet.
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Veidekke er en av Norges største lærlingbedrifter. Totalt har 
konsernet 232 lærlinger, hvorav 171 arbeider i den norske 
virksomheten. 1. januar 2017 trådte «Lov om offentlige anskaf-
felser» i kraft. Den nye loven setter blant annet krav om bruk 
av lærlinger i offentlige kontrakter og prosjekter. Veidekke er 
opptatt av å ivareta fagopplæringen og legge til rette for gode 
og flere læreplasser. Også i 2016 videreførte Veidekke «Skole 
på byggeplass», et samarbeid med Akershus fylkeskommune 
om et tilbud om fagarbeiderutdanning til elever som kanskje 
ikke passer inn i den tradisjonelle skolen. Slik kan Veidekke 
bidra til at flere unge fullfører utdanning og samtidig øke 
rekrutteringen av fagarbeidere. 

Traineeordningen i Norge bidrar til systematisk utvikling av 
nyutdannede ingeniører, og er en viktig ordning for å tiltrekke 
og utvikle ledere. Den svenske virksomheten startet opp 
traineeordning etter modell fra Norge høsten 2016, med tolv 
traineer. I 2017 skal det gjennomføres en felles traineesamling 
i Sverige og Norge, og selskapet ser også på mulighetene for 
å inkludere danske medarbeidere i disse ordningene. 

Opplæring og faglig utvikling 
Veidekkes ambisjon er å beholde og utvikle egne ansatte, 
både fagarbeidere og ledere på alle nivåer. Det er en lav andel 
midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft. Selskapets med-
arbeidere tilbys kurs og programmer etter behov, blant annet 

gjennom Veidekkeskolen i Sverige og Norge. Her dekkes en 
rekke temaer som omfatter prosjekt- og produksjonsledelse, 
økonomi, kontraktsrett, energi og miljø, HMS, compliance og 
lederutvikling. Veidekkes nettbaserte læringsportal er også 
tilgjengelig for underentreprenører. 

Utviklingssamtalen er et viktig verktøy i medarbeiderutvik-
lingen. Veidekke har som overordnet målsetting å gjennomføre 
utviklingssamtaler med alle medarbeidere. Målet for 2016 var 
å øke den totale gjennomføringsgraden med 20 prosent fra 
2015. I 2016 var gjennomføringsgraden for funksjonærene på 
49 prosent (60 prosent), mens den for håndverkerne var på 29 
prosent (35 prosent). Dette er en nedgang fra 2015, og viser 
at selskapet må iverksette sterkere oppfølging mot enhetene 
for å nå målsettingen. 

I løpet av 2016 implementerte Veidekke en undersøkelse for 
alle medarbeidere som velger å slutte i selskapet. Hensikten 
med denne er å øke forståelsen for sluttårsaker og gi viktige 
fakta som kan gjøre Veidekke til en enda mer attraktiv arbeids-
plass. I 2016 startet et arbeid for å definere andre relevante 
nøkkeltall knyttet til HR-området. Målet er å utvikle indikatorer 
som har betydning for organisatoriske resultater som skal 
benyttes til faktabaserte forbedringsprosesser. 

”BaseCamp for unge ledere” ble gjennomført for første gang i 2016. 38 unge ledere fra alle de tre landene var samlet i tre dager 
for å skape nettverk på tvers i et skandinavisk Veidekke. De fikk fem konkrete utfordringer fra konsernledelsen innenfor strategisk 
viktige områder og brukte sin kompetanse og sine erfaringer for å gi innspill til ledelsen. Resultatene ble presentert på konsernets 
ledermøte i januar 2017. ”BaseCamp for unge ledere” skal videreføres i 2017. 
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Område Våre ambisjoner Hovedmål 2016 Måloppnåelse for 2016 Mål 2017

Medarbeider-
utvikling

Beholde og rekruttere 
medarbeidere med god og 
fremtidsrettet kompetanse. 

Sikre etterlevelse av 
Veidekkes verdier.

Fortsette arbeidet for en 
skandinavisk prosess  
og metode for 
etterfølgerplanlegging  
og -utvikling

Implementere 
sluttundersøkelsen samt 
starte et arbeid for å 
definere nøkkeltall for 
HR-området.

Øke gjennomføringsgraden 
av utviklingssamtaler med 
20 prosent. 

Har definert ulike faser i 
rammeverket for en 
skandinavisk prosess  
og metode for 
etterfølgerplanlegging  
og -utvikling. 

Sluttundersøkelsen  
er implementert. 

Startet arbeidet for definere 
andre nøkkeltall for 
HR-området. 

Gjennomføringsgraden for 
utviklingssamtaler sank 
med 18 prosent for 
funksjonærene, mens den 
sank med 17 prosent for 
håndverkerne. 

Sluttføre rammeverket og 
starte implementering av 
etterfølgerplanlegging og 
-utvikling. 

Benytte nøkkeltall i strate-
giske diskusjoner, samt 
utvikle relevante analyser. 

Definere en tydeligere ambi-
sjon om et mangfoldig Vei-
dekke. 

Starte arbeidet med å 
utvikle et nytt topplederpro-
gram.

Øke gjennomføringsgraden 
av utviklingssamtaler med 
20 prosent. 

I 2008 ble Veidekke medlem av CIFE (Center for Integrated 
Facility Engineering) ved Stanford University, forsknings-
senteret som definerte begrepet VDC (Virtual Design 
and Construction). Siden den gang har Veidekke jobbet 
strukturert og målrettet med denne arbeidsmetodikken, 
og er i dag det selskapet med flest medarbeidere som 
har gjennomgått Stanfords sertifiseringsprogram for VDC. 

Veidekke Sverige er igang med å bygge SEBs nye 
og bærekraftige kontorlokaler, Pyramiden. For å sikre 
tett involvering mellom alle parter i prosjekteringen og 
i produksjonen, brukes VDC. I bunnen ligger et felles 
dataverktøy. Denne intelligente 3D-modellen, BIM, 
avdekker feil og mangler før byggeprosessen er i gang, 
og med et felles verktøy er det lettere for alle parter å 
forstå hverandres leveranser. 

Emile Hamon, sjef strategi og forretningsutvikling 
i AO Bygg, sier at «VDC blir en viktigere og viktigere 
konkurransefordel for oss ettersom våre kunder i større 
grad etterspør dette. For eksempel var VDC et direkte 
avgjørende årsak til at vi fikk tildelt prosjektet Pyramiden 
– Veidekke Sveriges hittill største prosjekt.» 

BRUK AV VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION (VDC) I VEIDEKKE SVERIGES 
HITTIL STØRSTE PROSJEKT 
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OM RAPPORTEN

Veidekke ønsker en åpen  
dialog med sine interessenter. 
Med denne rapporten ønsker 
Veidekke å redegjøre for 
selskapets påvirkning på miljø 
og samfunn, og resultatene 
som er oppnådd, inkludert på 
de områdene der selskapets 
resultater trenger forbedring.

Veidekke rapporterer samfunnsansvar i henhold til Global 
Reporting Initiatives-retningslinjer (GRI) for bygg-, anleggs- 
og eiendomsbransjen (GRI G4 Sustainability Reporting 
Guidelines og Construction and Real Estate Sector 
Disclosures). Veidekke mener rapporteringen er i samsvar 
med GRIs rapporteringsprinsipper og at rapporteringen 
tilfredsstiller nivå «Core» i Global Reporting Initiative, versjon 
G4. I GRI-indeksen gis henvisning til hvor informasjon 
om de ulike GRI-indikatorene er gitt. Rapporten dekker 
hele konsernet, det vil si alle virksomhetsområdene i 
hele Skandinavia, samt datterselskap og felleskontrollerte 
selskaper, med mindre annet er opplyst. Oppkjøpt 
virksomhet blir inkludert i samfunnsrapporteringen etter 
avtale mellom virksomhetene. 

For mer informasjon om rapporten og 
Veidekkes samfunnsansvar, kontakt:

firmapost@veidekke.no

eller

hege.dillner@veidekke.no
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GRI-INDEKS

GENERELL INFORMASJON

GRI-
indikator Beskrivelse

Veidekkes 
rapportering 

Strategi og analyse 

G4-1 Uttalelse fra administrerende direktør s. 3

Organisasjonsprofil 

G4-3 Navn på organisasjonen Veidekke ASA

G4-4 De viktigste produktene og/eller tjenestene s. 4-8

G4-5 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo.

G4-6 Antall land der organisasjonen har virksomhet i s. 4-5

I tillegg til den skandinaviske 
virksomheten har Veidekke også en 
mindre internasjonal aktivitet innen 
produksjon av asfaltkjerne i vannkraft-
demninge, der vi leverer maskiner  
og konsulenter. 

G4-7 Eierskap og juridisk selskapsform s. 4

G4-8 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i s. 4-8

G4-9 Organisasjonens størrelse og omfang s. 4-5

Se også finansiell rapport 2016.

G4-10 Totalt antall ansatte etter ansettelsestype, ansettelseskontrakt og region, fordelt 
på kjønn

s. 29-30

Av de fast ansatte er 831 kvinner og  
6 568 menn. Av de midlertidig ansatte 
er 52 kvinner og 206 menn. 

Av fast ansatte kvinner er 78 
deltidsansatt og 753 heltidsansatt.  
Av fast ansatte menn er 83 deltidsansatt 
og 6 485 heltidsansatt. 

G4-11 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Ca. 65 % 

G4-12 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede s. 26-27

G4-13 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, 
struktur eller eierskap

Ingen

G4-14 Beskrivelse av om og hvordan man anvender «føre-var»-prinsippet i 
organisasjonen 

s. 18-23

G4-15 Ekterne initiativer, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller 
samfunnsmessige området som organisasjonen støtter eller har gitt sin tilslutning til 

s. 11

G4-16 Medlemskap i sammenslutninger eller nasjonele/internasjonale lobbyorganisasjoner 
der organisasjonen har en rolle i styrende organer, deltar i prosjekter eller komiteer 
eller gir vesentlig økonomisk støtte 

s. 13
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GRI-
indikator Beskrivelse

Veidekkes 
rapportering 

Vesentlige aspekter og avgrensninger for rapportering 

G4-17 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende 
dokumenter

s. 4-5

Se også finansiell 
rapport 2016.

G4-18 Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold og avgrensninger samt implementering 
av rapporteringsprinsippene 

s. 10-11

G4-19 Oversikt over alle tema som er identifisert som vesentlige s. 11

G4-20 Rapporter avgrensning for vesentlige tema internt i organisasjonen s. 11

G4-21 Rapporter avgrensning for vesentlige tema utenfor organisasjonen s. 11

G4-22 Endring av historiske data fra tidligere rapporter Ingen 

G4-23 Vesentlige endringer fra forrige rapport med hensyn til innholdets omfang, avgrensning av 
rapporten eller målemetoder 

Ingen 

Interessentdialog 

G4-24 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med s. 12-13

G4-25 Beskrivelse av hvordan organisasjonen velger relevante interessenter s. 12-13

G4-26 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type  
og interessentgruppe.

s. 12-13

G4-27 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter  
og selskapets respons.

s. 13

Rapporteringsprofil 

G4-28 Rapporteringsperiode 2016

G4-29 Dato for utgivelse av forrige rapport April 2016 

G4-30 Rapporteringsfrekvens Årlig 

G4-31 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet s. 32

G4-32 Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå s. 32

G4-33 Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen. s. 32

Styring 

G4-34 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige  
for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer.

s. 10-11

Etikk og integritet 

G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. s. 10-11 og s. 24-25
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SPESIFIKK INFORMASJON

GRI-
indikator Beskrivelse

Veidekkes 
rapportering 

Delvis 
rapportering 

Kryssreferanse til 
FNs bærekraftsmål 

YTRE MILJØ

 

Utslipp

G4-EN15 Direkte klimagassutslipp (scope 1) s. 18

Veidekke følger bedriftsstandar-
den The GHG Protocol Corpo-
rate Standard (March 2004).  
Klimarapporteringen er basert 
på en kontrolltilnærming,  
herunder operasjonell kontroll. 
Klimarapporteringen omfatter 
alle virksomhetsområder samt 
datterselskaper og felleskontrol-
lerte selskaper med mer enn  
50 % eierandel. 

Faktorer fra Defra. GWP: IPCC 
Second Assessment Report 
(SAR 100 year). 

G4-EN16 Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2) s. 18

Veidekke følger bedriftsstandar-
den The GHG Protocol Corpo-
rate Standard (March 2004).  
Klimarapporteringen er basert 
på en kontrolltilnærming,  
herunder operasjonell kontroll.  
Klimarapporteringen omfatter 
alle virksomhetsområder samt 
datterselskaper og felleskontrol-
lerte selskaper med mer enn  
50 % eierandel.

Kilde: Årlig statistikk fra  
International Energy Agency  
på CO2 emissions, electricity 
generation. 

CRE4 CO2 intensitet for nybygg og utviklingsaktivitet s. 18 Delvis

G4-EN19 Reduksjon i klimagassutslipp (GHG) s. 18-20

Veidekke rapporterer også til 
CDP. Rapporten er offentlig 
tilgjengelig på CDP sine 
nettsider: 

https://www.cdp.net/en
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GRI-
indikator Beskrivelse

Veidekkes 
rapportering 

Delvis 
rapportering 

Kryssreferanse til 
FNs bærekraftsmål 

 

Forurensning og opprydding av grunn

CRE5 Landområder utbedret, eller med behov for 
utbedring, for eksisterende eller tiltenkt 
arealbruk.

s. 21

Compliance miljø 

G4-EN29 Vesentlige brudd på miljølover og reguleringer Ingen 

Vurdering av leverandører med hensyn til ivaretagelse av miljøkriterier 

 
 

 
 

G4-EN32 Andel av nye leverandører screenet mht. 
miljøkrav

s. 27

MEDARBEIDERE 

 

Arbeidspraksis og anstendige arbeidsforhold

G4-LA4 Minimum oppsigelsestid ved driftsendringer, og 
hvorvidt dette er angitt i tariffavtaler

Sverige: Permitteringer er 
regulert gjennom tariffavtaler. 
Lovregulerte varslingsregler ved 
oppsigelser. Kollektivt avtalte 
avvik kan forekomme. 

Danmark: Ved permitteringer 
gjelder Funksjonærlovens regler. 
Minimum 1 måned varsel ved 
oppsigelser. 

Norge: Lovregulerte 
varslingsregler for permittering 
er 14 dager. Lovregulerte 
varslingsregler ved oppsigelse 
er 14 dager i prøvetid og fra 1-6 
måneder etter prøvetid avhengig 
av alder og ansettelsestid. 

Arbeidsmiljø og sikkerhet 

 

G4-LA 6 Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, 
sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte 
dødsfall, etter region og kjønn.

s. 14-15 Skadetall,  
sykefravær etc. 
rapporteres 
ikke fordelt på 
kjønn. H1-verdi 
rapporteres 
ikke for unde-
rentreprenører.

CRE 6 Prosent av organisasjonen som opererer i 
samsvar med et internasjonalt anerkjent 
styringssystem for helse- og sikkerhet

0 %

G4-LA 7 Arbeidstakere med høy forekomst eller høy 
risiko for sykdommer relatert til deres yrke

s. 14
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GRI-
indikator Beskrivelse

Veidekkes 
rapportering 

Delvis 
rapportering 

Kryssreferanse til 
FNs bærekraftsmål 

Vurdering av leverandører med hensyn til ivaretagelse av arbeidsforholdskriterier

 
 

 
 

G4-LA 14 Andel av nye leverandører screenet mht. 
arbeidsforhold.

s. 27

MENNESKERETTIGHETER 

 
 

Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger 

G4-HR4 Deler av virksomheten, eller viktige 
leverandører, der organisasjonsfriheten og 
retten til kollektive forhandlinger kan være truet 
eller brutt, og tiltak for å støtte opp om disse 
rettighetene.

s. 27

SAMFUNN

 
 

Anti-korrupsjon 

G4-SO5 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og  
korrigerende tiltak.

Ingen

Konkurranseatferd 

G4-SO 7 Antall rettslige skritt mot organisasjonen  
på grunn av konkurransehemmende atferd, 
kartell- og monopolvirksomhet, samt 
opplysninger om utfallet av sakene.

Ingen

Compliance samfunn

G4-SO8 Sanksjoner som følge av brudd på lover og 
regler om konkurransehemmende oppførsel

Ingen

Vurdering av leverandørers påvirkning på samfunnet

 
 

G4-SO9 Andel av nye leverandører som ble screenet 
med utgangspunkt i kriterier knyttet til 
innvirkning på samfunnet

s. 27
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VEIDEKKES HISTORIE

Veidekkes virksomhet startet med hugging og legging av 
brostein i Østfold i 1936. Virksomheten ble etter hvert utvidet 
med veiforbedringskontrakter i flere kommuner og fylker på 
Østlandet, og i 1948 kom gjennombruddet: Det lille selskapet 
fikk den store anleggskontrakten med å bygge Sola flyplass 
i Stavanger. Veidekke ble etter hvert en sentral aktør i fly- 
plassutbygginger I Norge, og på slutten av 50-tallet kom også 
det første utenlandsoppdraget – flyplassbygging i Etiopia.

Store anleggsoppdrag utgjorde hovedtyngden av virksom-
heten utover på 60- og 70-tallet, og selskapet ble de neste 
tiårene en stor veiutbygger. Andre store anleggsoppdrag 
som kraftverksutbygginger og store industriprosjekter innen 
oljesektoren kom inn som nye markedsområder.

80-tallet var preget av strukturendringer i entreprenørbran-
sjen, og flere av de større entreprenørene slo seg sammen. 
Veidekkes strategi var å videreutvikle seg som selvstendig 
selskap, og dette ble starten på en oppkjøpsperiode. I alt ble 
ti selskaper en del av konsernet dette tiåret. Senere har over 

70 nye selskaper kommet til. Veidekke tok sats i et nytt marked 
på 80-tallet med sin inntreden i bolig- og yrkesbyggmarkedet. 
En annen milepæl var noteringen på Oslo Børs i 1986.

Kjøpet av Aker Entreprenør i 1991 bidro til at selskapets 
omsetning doblet seg, og dette innledet dermed et tiår med 
sterk vekst. Veidekke valgte i tillegg å satse på boligsegmentet 
med eiendomsutvikling som nytt virksomhetsområde, og så 
i tillegg på ekspansjon til nabolandene. Det ble besluttet å 
etablere anleggsvirksomhet i Göteborg sammen med lokale 
krefter i 1998, noe som ble starten på utviklingen av Veidekke 
som skandinavisk aktør. I år 2000 overtok Veidekke Danmarks 
eldste og fjerde største entreprenør, Hoffmann A/S, og samme 
år etablerte selskapet entreprenør- og eiendomsvirksomhet 
i Sverige.

I dag er Veidekke Norges største og Skandinavias fjerde 
største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Ambisjonen 
er å videreutvikle selskapet innen de eksisterende produkt- og 
markedsområdene, tuftet på en strategi om lønnsom vekst.



Veidekke er en av Skandinavias største 
entreprenører og eiendomsutviklere. 
Selskapet utfører alle typer bygg- og 
anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og 
produserer asfalt, pukk og grus. Involvering 
og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. 
Omsetningen er 30,1 milliarder kroner (2016), 
og halvparten av de 7 400 medarbeiderne  
eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert  
på Oslo Børs, og har siden starten i 1936  
alltid gått med overskudd.

Veidekke – lokalt nærvær,  
skandinavisk styrke. veidekke.no

SAMMEN BYGGER VI 
FREMTIDEN
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