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OM VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største 
entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet 
utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, 
vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og 
grus. Veidekke er notert på Oslo Børs, omsetningen 
er 24 milliarder (2014), og selskapet har siden 
starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består 
av tre virksomhetsområder: Entreprenør, 
Eiendom og Industri.

Involvering og lokalkunnskap kjenne-
tegner virksomheten. Involvering gjennom 
tett samarbeid med kunder og leverandører 
optimaliserer prosjektgjennomføringen vår. 
God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra 
veksler på konsernets samlede ressurser 
og kompetanse gjør oss i stand til å finne 
de beste løsningene for alle involverte 

parter. Resultatet er effektiv drift og økt 
verdiskaping. 

Entreprenørvirksomheten
Veidekke driver landsdekkende bygg- og 

anleggsvirksomhet i Norge og Danmark, mens 
virksomheten i Sverige er konsentrert i og 
rundt byene Stockholm, Gøteborg, Malmø 
og Helsingborg.

Byggvirksomheten utgjør 65 % av den 
totale entreprenøromsetningen i Veidekke og 

Gaularfjellet
FOTO: ANDREAS SJAASTAD
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består i hovedsak av oppføring av yrkesbygg, 
skoler og andre offentlige bygg. Anleggsvirk-
somheten utgjør 35 % av den totale entre-
prenøromsetningen og består av prosjekter 
innen samferdsel (vei og bane), vann- og 
vindkraft, industrianlegg og andre anlegg 
som eksempelvis parkeringshus i fjell, kaier 
og flyplassutbygginger. 

Bygg- og anleggsarbeidet utføres gjen-
nom datterselskapene Veidekke Entreprenør 
AS i Norge, Hoffmann A/S i Danmark og 
Veidekke Entreprenad AB i Sverige.

Eiendomsvirksomheten 
Veidekke Eiendom AS (Norge) og Veidekke 

Bostad AB (Sverige) kjøper tomter og eiendom-
mer og utvikler disse til boliger. Prosjektene 

utvikles i egenregi eller i partnerskap med andre 
eiendomsutviklere gjennom tilknyttede og 
felleskontrollerte virksomheter. Eiendomsvirk-
somheten er hovedsakelig konsentrert i og 
rundt de største byene i Norge og Sverige.

Industrivirksomheten
Veidekke Industri AS er Norges største 

asfaltentreprenør og Norges nest største 
produsent av pukk og grus. Virksomheten 
er også en betydelig aktør innen drift og 
ved likehold av det offentlige veinettet. Asfalt-
virksomheten utgjorde 67 % av omsetningen 
i Veidekke Industri i regnskapsåret 2014, drift 
og veivedlikehold 23 % og produksjon av pukk 
og grus 10 %.

OM VEIDEKKE

Entreprenør 74,10 %

Eiendom 9,50 %

Industri 16,40 %

Virksomhetsområdenes andel 
av Veidekkes totale omsetning
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Det krever både at vi tenker nytt og sørger for 
å heve kompetansen hos vår viktigste ressurs  
– våre medarbeidere. Bygg- og anleggs-
bransjen er i endring, og Veidekke er en på driver 
i å sette premissene for en ansvarlig utvikling. 

I 2014 bygget Veidekke noen av de aller 
største samferdselsprosjektene i Skandinavia. 
I Norge ble hele 2,6 millioner tonn asfalt og 
8 millioner tonn pukk og grus produsert og 
distribuert fra våre verk. Ved utgangen av 
året hadde vi over 1 100 boliger i produksjon 
i Norge og Sverige. Veidekke har derfor en 
viktig rolle i samfunnsutviklingen og vi er 
bevisst vårt samfunnsansvar.

Bygg- og anleggsbransjen har et stort 
økologisk fotavtrykk, og vår ambisjon er å 
være «best på miljø i praksis». For entreprenør-
virksomheten i Norge og deler av virksom-
heten i Sverige har det betydd sertifisering 
etter ISO14001- og ISO9001-standard, og 
stadig flere av prosjektene våre bygges nå 
i henhold til de internasjonale standardene 
LEED, BREEAM og Svanen. Samtidig har 
industrivirksomheten doblet produksjonen 
av lavtemperaturasfalt (LTA) i 2014, noe som 
tilsvarer en reduksjon i CO2-utslippene 
på 30–40 %. Vi arbeider kontinuerlig for å 

forbedre oss, og det er gledelig å oppleve 
at våre kunder og samarbeidspartnere også 
stiller krav til oss på disse områdene. 

Bygg- og anleggsbransjen er en utsatt 
bransje på flere måter. Det arbeides ofte 
under krevende forhold. Naturen, høydene, 
maskin ene og utstyret utgjør potensielle 
farer. Den økende internasjonaliseringen i 
bransjen fører også til nye utfordringer. Man-
glende språk- og kulturforståelse kan skape 
misforståelser som igjen kan få alvorlige 
konsekvenser. Sikkerheten står i høysetet 
i alt vi gjør. Til tross for dette hadde vi to 
dødsulykker i 2014. Tallet på mindre alvorlige 
skader har gått ned, men vi har ikke nådd 
målet om null alvorlige skader. Derfor har 
konsernledelsen tatt initiativ til en grundig 
gjennomgang av sikkerhetsarbeidet for å 
hindre alvorlige skader og ulykker i fremtiden. 

Sikkerhet henger også tett sammen med 
seriøsitet, og de siste årene har aktører som 
er assosiert både med sosial dumping og 
økonomiske misligheter etablert seg i bygg- 
og anleggsbransjen. Veidekke tar derfor grep 
i egen virksomhet og har styrket arbeidet 
overfor og kravene til leverandørene våre. 

KONSERNSJEFENS FORORD

Vårt samfunn og vår bransje står overfor store 
utfordringer. Befolkningen øker og med det også 
behovet for nybygging og oppgradering av sentral 
infrastruktur og boliger. Disse oppgavene er 
Veidekke med på å løse, og vårt ansvar er å løse 
dem på en miljøvennlig og sikker måte. 
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I Norge videreføres kravet om maksimum 
to ledd underentreprenører i verdikjeden, og 
vi samarbeider tett med resten av bransjen 
for å få bukt med disse problemene. 

Veidekke skaper store verdier for våre 
kunder, for samfunnet og for alle som jobber 
i selskapet. Vår involverende arbeidsform og 
multilokale organisering er avgjørende for vår 
verdiskaping. Denne arbeidsformen krever 
kompetente og motiverte medarbeidere. Vi 
satser derfor bevisst på kompetansebygging 
i faglige basisferdigheter, holdninger, tekno-
logi og ledelse. 

2015 og veien videre
I 2015 vil vi gjennomføre en vesentlig-

hetsanalyse for å identifisere de viktigste 
risikoområdene og mulighetene knyttet 
til samfunnsansvar. Analysen vil danne 
grunnlaget for målsettinger og prioriteringer 
fremover. 

Hovedaktiviteter for 2015 vil være:

• Forsterke sikkerhetsarbeidet for å nå 
målet om null alvorlige skader. 

• Konkretisere mål for miljøpåvirkning  
og klimautslipp.

• Fortsette seriøsitetsarbeidet for å hin-
dre at bygg- og anleggsplassene våre 
blir utnyttet til sosial eller øko nomisk 
kriminalitet.

• Utvikle en skandinavisk prosess og 
metode for etterfølgerplanlegging, 
fortsette kompetansebygging og leder-
utvikling samt implementere felles 
rekrutterings prosess i hele organisasjo-
nen.

Alle medarbeiderne i Veidekke la ned en 
stor innsats i 2014. I 2015 skal vi fortsette 
verdiskapingen ved å opptre i tråd med våre 
verdier profesjonell, redelig, entusiastisk og 
grensesprengende.

Arne Giske
 konsernsjef

KONSERNSJEFENS FORORD
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Konsernets verdier – profesjonell, redelig, 
entusiastisk og grensesprengende – danner 
grunnlaget for hvordan Veidekke jobber hver  
eneste dag.

Samfunnsansvar – HMS, miljø, etikk og 
antikorrupsjon – er konsernledelsens og 
styrets ansvar. Veidekke søker å balansere 
økonomiske, menneskelige, miljømessige og 
samfunnsmessige hensyn. Konsernets mål for 
HMS er likestilt med de økonomiske målene, 
og de rapporteres sammen med økonomiske 
tall til eiere og marked hvert kvartal. 

Konsernledelsens rolle er å identifisere 
konsernfelles behov, sette felles mål og krav 
samt koordinere konsernfelles tiltak. I enhe-
tene iverksettes lokale tiltak sammen med 
konsernfelles aktiviteter for å nå konsernets 
mål. I Veidekke har lederne handlingsrom, 
samtidig som de har tydelig ansvar for å 
arbeide etter konsernets verdier og regelverk. 

SLIK STYRES SAMFUNNSANSVAR I VEIDEKKE
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Konsernets etiske retningslinjer ble revi-
dert i 2014. Retningslinjene er en rettesnor 
for å navigere riktig i det daglige arbeidet 
og i samarbeid med eksterne partnere. 
Veidekke jobber kontinuerlig med å imple-
mentere disse i hele organisasjonen. De 
etiske retningslinjene er tilgjengelige på 
Veidekkes hjemmesider. 

Veidekke legger Norsk anbefaling for god 
eierstyring og selskapsledelse (NUES) til grunn 
for virksomhetsstyringen.

Veidekke benytter tredje versjon av den 
internasjonalt anerkjente GRI-standarden 
(Global Reporting Initiative – G3.1) for rap-
portering av samfunnsansvar.

INTERNASJONALE STANDARDER

Gjennom en global rammeavtale med fagforeningene og Building and Wood Workers 
International har Veidekke ASA forpliktet seg til å jobbe for kontinuerlige forbedringer 
innen områdene arbeidsmiljø, partsforhold, helse og sikkerhet, og ytre miljø. Avtalen 
innebærer at Veidekke forholder 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

SLIK STYRES SAMFUNNSANSVAR I VEIDEKKE
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VERDISKAPENDE SAMSPILL

PROFESJONELL – REDELIG – ENTUSIASTISK – GRENSESPRENGENDE

Veidekkekonsernets mål og forretningsstrategi

Konserns rolle

VIRKSOMHETS-
STRATEGI

Retning, krav, koordinering 
og oppfølging

Overordnet nå-situasjon, mål og 
strategi/krav for virksomhetene

Nå-situasjon, mål, strategi, 
handlingsplaner, tiltak, 
utviklingstrapp

RETNINGS-
LINJER PROSEDYRER

Virksomhetens rolle

Fagstrategi• Identifisere konsernfelles  
 utviklingsbehov

• Sette krav til 
 virksomhetene

• Følge opp virksomhetene  
 og bistå ved behov

• Koordinere og 
 gjennomføre konsernfelles
 tiltak

Planlegge, implementere, 
utføre og følge opp tiltak 
som ivaretar konsernkrav 
og samtidig dekker lokale 
behov

VEIDEKKEHUSET
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God økonomi og effektiv drift er helt avgjørende 
for at Veidekke skal kunne arbeide langsiktig med 
samfunnsansvar. Lokal tilstedeværelse kombinert 
med konsernets samlede kompetanse er blant 
Veidekkes største konkurransefortrinn.

Involvering og lokalkunnskap kjennetegner 
virksomheten. Det er de lokale enhetene 
som kjenner markedene, kundene og mulig-
hetene best, og skaper lokale arbeidsplasser, 
næringsutvikling og verdiskaping i distriktene. 
Gjennom et involverende arbeidssett jobbes 
det kontinuerlig med å skape de beste løs-
ningene for kundene.

Det var høy aktivitet i konsernet i 2014, og 
samlet endte omsetningen på NOK  23,9 milliarder 
kroner. Resultatmessig viste  konsernet stor frem-
gang, og resultat før skatt ble NOK 967 millioner. 
Gjennom 2014 betalte Veidekke samlet NOK 4,0 
milliarder kroner i lønn, NOK 611 millioner kroner 
i arbeids giveravgift og NOK 89 millioner kroner i 
skatt. Veidekke tilbyr ansatte pensjonsordninger 
utover de lovpålagte minstesatsene. Totale 
pensjonskostnader i konsernet var på NOK 312 
millioner kroner i 2014. Veidekke kjøpte varer og 
tjenester for om lag NOK 17 milliarder kroner.

ØKONOMI OG VERDISKAPING I VEIDEKKE

Norge Sverige Danmark
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Til tross for innsatsen i arbeidet med 
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) 
skjedde det to dødsulykker i 2014. For å 
lære gransker virksomheten slike ulykker. 
Granskningene av de to dødsulykkene er 
ferdigstilt og anbefalingene vil bli fulgt opp 
i organisasjonen.

Veidekkes HMS-strategi «Neste Generasjon 
HMS» ble vedtatt i 2011. Et sentralt grep var 
å ta for seg alle typer skader, uansett alvorlig-
hetsgrad. Det er målsatt at fire av fem skader 
skal bort og at vi skal ha null alvorlige skader. 
En rekke tiltak ble iverksatt, for eksempel 

gjennomgående risikovurdering, krav om 
grunnleggende sikkerhetsopplæring for å 
jobbe på Veidekkes prosjekter og økt bruk 
av personlig verneutstyr. 

Siden 2012 er det totale antall skader 
redusert med over 20 %, fra 428 til 335 i 
2014. Dessverre er det ikke samme utvikling 
når det gjelder de alvorligste skadene. Derfor 
rettes nå full oppmerksomhet mot målet om 
null alvorlige skader. Fram til sommeren 2015 
skal styret og de ulike virksomhetsområdene 
sammen identifisere tiltak for å hindre alvorlige 
ulykker i fremtiden.

HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Bygg og anlegg er en risikofylt bransje. Veidekke 
bygger sjelden det samme to ganger, prosjektene 
utføres på nye steder, i nye omgivelser og med 
nye arbeidslag. Det sprenges i fjell, det jobbes i 
høyden, det jobbes med store maskiner og krefter. 
Dette krever stor aktsomhet. Arbeidet med å unngå 
ulykker er derfor meget høyt prioritert.
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H1-verdien, som angir fraværsskader på 
egne medarbeidere, har de siste årene vært 
relativt stabil på konsernnivå, men det er 
variasjoner mellom enheter og over tid. 

Sykefravær
Sykefraværet i Veidekke ligger under 

snittet i bygg- og anleggsbransjen i Norge 
og Danmark, og på snittet i bygg- og anleggs-
bransjen i Sverige. Sykefraværet for hele 
konsernet i 2014 endte på 4 %, fordelt på 
4,3 % i Norge, 3,7 % i Sverige og 1,5 % i 
Danmark. Dette er på samme nivå som i 2013 
og kan beskrives som stabilt lavt. 

For konsernet fordeler det seg prosentvis 
likt mellom korttids- og langtidsfravær. I Norge 
skyldes 52 % av langtidsfraværet muskel-/
skjelettplager, 14 % skyldes psykisk sykdom 
og 14 % skyldes skade på jobb. 

Trivsel og forebyggende arbeid er viktig 
for å beholde medarbeiderne. Som en del av 
dette arbeidet tilbys alle ansatte i Norge en 
arbeidshelseundersøkelse hvert tredje år. Det 
er en målrettet undersøkelse der man gjen-
nomgår den enkeltes fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljø, arbeidsmedisinske og ergono-
miske problemstillinger. 1 241 medarbeidere 
gjennomførte undersøkelsen i 2014.

På spørsmålet «Hvordan trives du på 
arbeidsplassen din?» svarte de spurte i gjen-
nomsnitt 5,7 på en skala fra 0 (svært dårlig) til 
7 (svært bra). Dette viser at trivselen i Veidekke 
er høy, og den har ligget stabilt siden 2007. 
Gode arbeidskolleger, godt arbeidsmiljø og 
interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
oppgis som de viktigste faktorene for trivselen. 

Veidekke har lenge hatt et godt samarbeid 
med Arbeidslivets Kompetansesenter for 
rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). 
Også i 2014 hadde selskapet gode resultater 
fra AKAN-arbeidet. Det var ved årets utløp 
tolv ansatte på AKAN-avtale. Halvparten av 
disse hadde selv bedt om å få komme på en 
AKAN-avtale.

VEIDEKKES HMS-PRIS 

Veidekkes HMS-pris for 2014 ble tildelt byggeprosjekt Marienfryd byggetrinn 5 på Ensjø 
i Oslo. Byggetrinnet består av 50 boliger, parkeringskjeller og en barnehage. Prosjektet 
oppnådde null skader med fravær i løpet av 40 000 arbeidstimer, og scoret høyt i 
trivselsundersøkelser for de ansatte.

Prosjektet oppnådde en meget god sikkerhetstilstand ved tidlig og grundig planlegging, 
gode tekniske valg og planlegging for sikker levering og logistikk.

ÅRLIG HMS-UKE

I september ble HMS-uken gjennom ført. 
Tema for uken var å øke det personlige 
HMS-engasjementet hos hver enkelt 
og spesielt løfte fram verneombudene. 
Verneombudene er valgt av hånd-
verkerne og står i driften hver dag. 
De kjenner utfordringene bedre enn 
noen og kan gi troverdig rettledning på 
arbeidsplassen. Verneombudet skal være 
et forbilde for de andre og lære opp 
andre til å ta riktige valg. Verneom-
budene har vært sentrale i sikkerhets-
arbeidet gjennom hele 2014.

HELSE OG SIKKERHET

SYKEFRAVÆR I VEIDEKKE (PROSENT)

HMS Sykefravær
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Pukk og Grus i Veidekke 
Industri har fått 
gjennomført mange 
viktige HMS-tiltak ved 
å systematisk involvere 
fagarbeiderne i HMS-
arbeidet. Prosessen 
«Nedenfra og opp» har 
gitt fagarbeiderne en 
enda tydeligere stemme 
enn tidligere.

I Veidekke er tidlig involvering og tett samar-
beid viktig. Det har medarbeiderne i Pukk og 
Grus benyttet seg av de siste årene. 

En gruppe med fagarbeidere fra hvert 
distrikt har i løpet av de siste to årene jevn-
lig utarbeidet forslag til tiltak for å redusere 
antall skader. 

Gjennomfører tiltak fra håndverkerne
Torbjørn Lilleås, HMS-leder i Veidekke 

Industri, har vært med i hele prosessen og 
deltatt på alle møtene der fagarbeiderne 
har diskutert tiltak. 

– Den bærende ideen i dette prosjektet 
har vært å gjøre om på dette med at alle 
HMS-tiltak skal komme ovenfra og sildre 
nedover i organisasjonen. Vi ønsket å 
snu dynamikken slik at fagarbeiderne får 
bestemme mer av hva som bør skje på 
HMS-området, forteller Lilleås.

Gruppen har bestått av ti fagarbeidere, 
hovedverneombud og representanter fra 
ledelsen. 

– I møtene stilte vi rett og slett spørs-
mål om hva som burde forbedres i HMS- 
arbeidet, forteller Torbjørn Lilleås.

systematisk 
involvering av
fagarbeidere
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– Når vi bruker alles 
kompetanse og 
krefter, får vi de beste 
resultatene.

Torbjørn Lilleås
– HMS-leder i Veidekke Industri

Forslagene ble listet i en tiltaksplan. De 
endelige tiltakene ble besluttet i ledermøtet 
i Pukk og Grus og behandlet i Arbeidsmiljø-
utvalget (AMU).

 
Få alle på samme nivå

Fagarbeider Odd Steinar Husevåg har 
vært med på alle HMS-møtene. Han startet 
som bas og har nå ansvar for den daglige 
driften av knuseverket i Ålesund.

– Utgangspunktet var jo at vi hadde for 
mange skader, og da ble spørsmålet hvor-
dan vi kunne unngå neste skade. I gruppe-
arbeidet har vi kommet frem til mange 
konkrete tiltak som skal gjennomføres, sier 
Husevåg.

Blant foreslåtte tiltak finner vi regulering 
av arbeid i høyden, inngrepsvern og gang-
baner ved transportbånd, vern mot roter-
ende utstyr på pukkverket, bedre renhold 
av gangbanene, opplæring i sikker bruk av 
ulikt arbeidsutstyr og ryggekamera i alle 
nye maskiner.

– I starten så vi også store forskjeller 
på holdninger når det gjelder HMS. Derfor 
handler dette også om at vi må løfte alle 
opp på et sikkerhetsmessig godt nivå. Etter 
møtene ser vi at tiltakene følges veldig bra 
opp, sier Husevåg. 

Bedre forankring
– Tiltakene som er iverksatt, er et resul-

tat av direkte involvering av de som jobber 
med utfordringene. Dette gir konkrete tiltak 
og forenkler implementeringen, sier Lilleås.

Erfaringen fra gruppearbeidet er god. 
– Vi ser at mange har større motivasjon 

for å arbeide med HMS i organisasjonen.  
Vi trenger ikke lenger å bruke tid på å for-
klare hvorfor vi må jobbe med HMS, men 
kan konsentrere oss om tiltakene,  
sier Lilleås.

– Når vi bruker alles kompetanse og 
krefter, får vi de beste resultatene, avslutter 
HMS-leder Torbjørn Lilleås.

«Nedenfra og opp»-prosjektet 

CASE
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Ved utgangen av 2014 hadde Veidekke 6 384 
ansatte fordelt på 4 587 i Norge, 1 310 i 
Sverige, og 487 i Danmark. I Industrivirksom-
heten var det i tillegg 248 sesongarbeidere. 
Total turnover i konsernet var 11,9 % i 2014. 
Frivillig turnover (egne oppsigelser og pensjon-
ister) var 8,6 %.

Ansattes medeierskap
Medarbeidernes engasjement i eget sel-

skap er svært viktig for Veidekke. Selskapet har 
derfor et unikt aksjeprogram der medarbeiderne 

hvert år får tilbud om å kjøpe aksjer til rabattert 
kurs. Det tilbys også gunstig finansiering av 
aksjekjøpet. For å nå målsettingen om en 
betydelig eierandel blant ledende ansatte og 
et bredt medeierskap blant medarbeiderne 
tilbyr selskapet aksjekjøp to ganger årlig. 
Det gis ett tilbud til ledende ansatte og ett 
tilbud til samtlige ansatte. Ved utgangen av 
2014 var 51 % av medarbeiderne aksjeeiere 
i Veidekke, og samlet eier de 17,2 % av 
selskapet. Veidekke investerte 46 millioner 
kroner i aksjeprogrammet i 2014. Denne 

MEDARBEIDERE

Alt Veidekke produserer, involverer mennesker. 
Virksomheten må til enhver tid ha mennesker med 
den rette kompetansen – kunnskap, ferdigheter 
og holdninger – for å skaffe og gjennomføre 
kompliserte og krevende prosjekter. Selskapet 
må lykkes med å bygge kompetanse hos 
medarbeiderne. Veidekke må ha det beste laget.
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investeringen gir god avkastning i form av økt 
engasjement, økt forståelse og en sterkere 
involvering i virksomheten.

Kompetanse
Tilgang på riktig kompetanse er av   -

gjørende for at Veidekke skal lykkes. Bygg- 
og anleggsbransjen er konjunktursensitiv, 
og selskapet må tenke langsiktig rundt 
rekruttering av nøkkelpersonell. For å sikre 
profesjonell rekruttering og riktig kompetanse 
i hele organisasjonen, utarbeidet Veidekke i 
2014 en felles rekrutteringsprosess. I 2015 
skal rekrutteringsprosessen implementeres, 
og det er planlagt god opplæring for alle med 
rekrutteringsansvar. 

Veidekke har samarbeidsavtaler med en 
rekke skoler og utdanningsinstitusjoner for å 
få flere studenter til å velge bygg- og anleggs-
studier, og for å rekruttere nye medarbeidere til 
Veidekke. I Norge samarbeider Veidekke blant 
annet med sentrale utdannings institusjoner 
som Norges Teknisk Naturvitenskapelige 
Universitet (NTNU), Norges Miljø og Bio-
vitenskapelige Universitet, Universitetet i 
Agder og Handelshøyskolen BIs Senter for 
Byggenæring. Veidekke bidrar også økonomisk 
og med deltakelse i relevante forsknings-
prosjekter, blant annet i regi av NTNU og 
Norges Forskningsråd. I Sverige samarbeider 
Veidekke med Sundbyberg kommune og 
arbeidsformidlingen i prosjektet «Second 
Chance», hvor målet er å gi unge mennesker 
en ny sjanse gjennom arbeidspraksis. Videre 
samarbeider Veidekke med arbeidsformidlingen 
og Uppsala Universitet for å gi ikke-nordiske 
akademikere relevant arbeidserfaring i det 
svenske arbeidsmarkedet.

Kompetansebygging
Til tross for en tydelig dreining mot bruk 

av flere innleide og midlertidig ansatte i 
bransjen, ønsker Veidekke fortsatt å satse 
på egne fagarbeidere og lærlinger, for å 
sikre høy kompetanse og produktivitet i sel-
skap et. Alle medarbeidere tilbys programmer 
og kurs innen sentrale fagområder etter 
behov. Opplæringen gjennomføres i regi av 
interne krefter og suppleres av ekstern spiss-
kompetanse. Alle virksomhetsområdene har 
lagt vekt på opplæring av basisferdigheter som 
prosjekt   gjennomføring, medarbeiderutvikling, 
kunde oppfølging og administrative rutiner.  
I tillegg har lederutvikling vært prioritert. I 2014 
var gjennomsnittlig antall timer opplæring pr. 
ansatt 8,2 timer.

Utviklingssamtalen er et viktig verktøy i 
medarbeiderutviklingen. Gjennomføring av 
utviklingssamtaler varierer: For funksjonærene 
var gjennomføringsgraden på nær 60 % i 
2014, mens den for håndverkerne kun var 
30 %. Veidekke jobber for å øke andelen 
utviklingssamtaler fremover.

UTNYTTELSE AV KOMPETANSEN I  
ET MULTILOKALT VEIDEKKE 

Selskapet utnytter kompetansen på 
tvers av virksomhetsområdene og 
gjennom å overføre unik kompetanse 
fra en enhet til en annen. Prosjektene 
er en uvurderlig læringsarena. 
Erfaring og kompetanse de enkelte 
medarbeiderne tilegner seg i ulike 
prosjekter, kommer senere til nytte 
i andre enheter, geografier og 
prosjekter. 

«SKOLE PÅ BYGGEPLASS»

Siden 1997 har prosjektet «Skole på byggeplass» bidratt med å skaffe 
bransjen nye fagarbeidere. Målgruppen er personer fra 19 til 40 år som 
sliter på arbeidsmarkedet. I 2014 hadde prosjektet ansvaret for en klasse 
innen byggteknikk. Klassen var stasjonert på byggeplassen hvor Veidekke 
bygger nye Jessheim videregående skole. 

Veidekke har tatt prosjektet videre gjennom sitt engasjement i 
organisasjonen Football for Life i Sør-Afrika. 13 ungdommer fikk i 2014 
arbeidstrening under byggingen av et fotballsenter for jenter i selskapets 
regi. Følg prosjektet her: http://veidekke.no/sor-afrika

MEDARBEIDERE
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Faglig og personlig utvikling 
Veidekkeskolen i Norge tilbyr kurs innen 

teknologi og produksjon, økonomi- og styrings-
systemer, etiske og juridiske fag, energi og 
miljø, HMS, kommunikasjon og lederutvikling.  
I 2014 var det 3 111 deltakere på Veidekke-
skolens ulike tilbud. Dette representerte en liten 
nedgang fra 2013, da antall kursdeltakere var på  
3 391. Veidekkeskolen i Sverige gjennomførte i 
2014 kurs for ulike medarbeidergrupper innen-
for lederutvikling, involverende planlegging, 
samarbeid og forandringsarbeid, samt kurs 
i kontraktsrett. Totalt deltok 540 personer på 
kurs. I den danske virksomheten jobbes det 
kontinuerlig med ferdigheter knyttet til kunde- og 
forretnings forståelse. Totalt deltok 138 personer 
på kurs i den danske virksomheten i 2014.

Den nettbaserte læringsportalen, som også 
er tilgjengelig for Veidekkes underentreprenører, 
har blitt en naturlig del av kursvirksomheten. 
Totalt var det 15 300 e-læringsgjennomføringer 
i 2014, en økning på nesten 75 % sammen-
lignet med 2013. Det er gledelig at mye av 
økningen er knyttet til underentreprenørers 
gjennomføring av sikkerhetsopplæring.

I Danmark har Hoffmann opprettet en 
enhet, kalt «Next Generation», som skal gjøre 
unge talenter raskere i stand til å gå inn i 
prosjektlederstillinger. Kompetanseutviklingen 
skjer gjennom å gi deltagerne tidligere ansvar, 
tettere samarbeid med kunden fra start og 
bruk av teknologiske muligheter.

Lærling- og traineeordning i Veidekke 
For å tiltrekke seg unge talenter er Veidekke 

avhengig av gode lærling- og traineeordninger. 

Virksomheten har derfor jobbet mye med å 
gjøre tilbudet på dette området så attraktivt som 
mulig. I 2014 ble det gjennomført en under-
søkelse blant traineene, der nær 90 % oppga 
at Veidekke var førstevalget som arbeidsgiver. 
2/3 av traineene kom til Veidekke gjennom 
sommerjobb, skolebesøk og student oppgaver. 
Dette viser at arbeidet rettet mot høyskoler 
og universiteter fungerer og må videreføres. 
I 2014 hadde konsernet totalt 106 traineer, 
Veidekke jobber også med å se på mulighe-
tene for en skandinavisk hospitant ordning der 
utvalgte medarbeidere kan få mulighet til å 
jobbe i alle tre skandinaviske land.

I 2014 hadde konsernet 224 lærlinger. 
163 av disse var i den norske virksomheten, 
hvilket gjør Veidekke til en av landets største 
lærlingebedrifter. Den norske regjeringens 
forslag om å innføre lærlingekrav i offentlige 
prosjekter er meget positivt. Dette er med på 

SPRÅKPROSJEKT I VEIDEKKE ENTREPRENØR

Utenlandske arbeidstakere er positivt og viktig for at Veidekke skal få 
tilstrekkelig arbeidskraft, men kommunikasjonsproblemer oppstår som 
følge av ulik språk- og kulturbakgrunn. Utenlandske arbeidstakere er 
sterkt overrepresentert i tallene for alvorlige skader og dødsulykker. 
Språkproblemer fremheves som én av flere mulige forklaringer på dette. 

Veidekke Entreprenør utarbeidet i 2014 en policy og tilhørende rutiner for 
språk og kommunikasjon på prosjektene samt en veileder til bruk for alle 
involverte i prosjektene. Det ble også innført tilbud om norsk- og engelsk-
opplæring. Anleggsledelsen fra både Veidekke og underentreprenørene 
skal snakke samme språk.

MEDARBEIDERE
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å løfte viktigheten av faglærte ressurser og 
styrke seriøsitetsarbeidet i bransjen. 

Tillitsvalgte
I Veidekke er det et godt fungerende 

tillitsmannsapparat. De tillitsvalgte jobber 
tett sammen med ledelsen i alle ledd, fra 
konsernet og ut i de enkelte distrikter, for å 
bygge og utvikle selskapet videre. 

Mangfold
Veidekke støtter opp om FNs menneske-

rettighetskonvensjon. Ingen skal diskrimineres 
på grunn av rase, kjønn, alder, seksuell legning, 
språk, livssyn, politisk eller annen oppfatning, 
nasjonal eller sosial bakgrunn. Veidekke gir like 
muligheter og lik lønn uavhengig av kjønn.

Det er en bransjeutfordring å få kvinner til 

å velge Veidekkes fagområder. I 2014 hadde 
konsernet 88 kvinnelige fagarbeidere og 584 
kvinnelige funksjonærer. I konsernledelsen var 
det èn kvinne og fem menn. Det jobbes aktivt 
med å øke kvinneandelen, gjennom blant annet 
målrettet rekruttering av kvinnelige studenter 
til sommerjobber og traineestillinger.

Andelen arbeidstakere med minoritets-
bakgrunn i Skandinavia er økende, og denne 
gruppen vil være en viktig ressurs for Veidekke 
i fremtiden. For å øke trivsel og sikkerhet 
på prosjektene får ikke-skandinavisktalende 
medarbeidere tilbud om språkopplæring. 

I dette mangfoldsarbeidet inngår også 
arbeidet med en livsfasepolitikk, først og 
fremst for den norske virksomheten, der 
kompetanse- og erfaringsdeling er ett av 
elementene.

MEDARBEIDERE
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Bygg og anlegg har et stort økologisk fot-
avtrykk, og bygninger alene står for mer 
enn 40 % av det primære energiforbruket 
i Europa. Bransjen har et betydelig forbruk 
av energi og naturressurser, genererer store 
mengder avfall og kan påvirke det biologiske 
mang foldet. Med dette følger også muligheter 
til å utgjøre en forskjell, og som stor aktør har 
Veidekke et spesielt ansvar.

Veidekke forventer skjerpede miljøkrav fra 
flere av selskapets interessenter i framtiden. 
Fra myndighetene forventes skjerpede krav 
knyttet til energiforbruk i bygg. Næringslivs-
kundene blir stadig mer miljøbevisste og 
ønsker energi- og miljøklassifiseringer på 
byggene sine. Også aksjeinvestorene etterspør 
miljøinformasjon. 

Veidekke har som ambisjon å være ledende 
i bransjen når det gjelder reduksjon av klima-

gassutslipp og ivaretakelse av miljø. «Best på 
miljø i praksis» betyr at Veidekke skal kunne 
tilby kunden de beste miljøløsningene basert 
på tilgjengelig teknologi og kompetanse. 
Selskapet skal jobbe for klimasmarte løs  -
ninger, redusere bruken av helse- og miljøfarlige 
stoffer, bygge hus med godt inneklima og 
unngå alvorlige hendelser som skader miljøet. 
I tillegg til denne samfunnsrapporten deltar 
Veidekke årlig i Carbon Disclosure Project, 
som kartlegger bedrifters klimagassutslipp 
og deres strategier for å kutte disse.

Egne aktiviteters miljøpåvirkning
For å bli «best på miljø i praksis» er en  -

hetene i Veidekke utfordret til å etablere miljø-
mål og handlingsplaner med konkrete tiltak. 
For eksempel har entreprenørvirksomheten i 
Norge satt mål om minst 70 % kildesortering 

MILJØ OG KLIMA

De siste årene har det skjedd store endringer innen 
miljøsatsingen i bygg- og anleggsbransjen.  
I en bransje som står overfor store utfordringer på 
klima- og miljøområdet, gjør stadig flere innovative, 
smarte og energieffektive løsninger sitt inntog.

FOTO: VEIDEKKE, ANE SANGNES
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i prosjektene og mindre enn 40 kg avfall pr. 
kvadratmeter nybygg. Veidekke Entreprenør 
ble i desember 2014 sertifisert etter den inter-
nasjonale miljøstyringsstandarden ISO14001. 
Veidekke Industri har en målsetting om å 
øke produsert mengde lavtemperaturasfalt 
med 50 % i 2015 sammenliknet med 2014. 
I Veidekke Entreprenad er det satt som mål 
at mindre enn 10 % av avfallet skal til deponi. 

 
Energiforbruk

Klimaendringer er vår største globale 
miljøtrussel, og de vil også skape direkte 
utfordringer for Veidekkes forretningsdrift. 
Det vil komme strengere reguleringer fra 
myndigheter, høyere krav om energieffektivitet 
fra kundene, og Veidekke vil måtte tilpasse 
produktene til endrede vær- og klimaforhold. 

Veidekke Industri er med sin asfaltvirk-
somhet den mest energikrevende delen 
av virksomheten. Veidekke Industri jobber 
aktivt med å kartlegge og redusere sin miljø-
belastning med et spesielt fokus på utslipp 
av klimagasser. Gjennom 2014 ble 11 av 29 
fabrikker ferdig oppgradert til å kunne produsere 
lavtemperatur asfalt (LTA), som har 30–40 % 
lavere energiforbruk sammenlignet med pro-
duksjon av vanlig asfalt. I 2014 doblet selskapet 
produsert mengde LTA fra 2013. Videre er 17 
av konsernets 29 fabrikker lagt om fra diesel til 
gass, noe som gir en reduksjon i CO2-utslipp 
på ca. 32 %. Veidekke har siden 2008 jobbet 
med bransjeinitiativet «Klimaveien» med mål 
om å redusere selskapets miljøpåvirkning.  
I 2014 startet arbeidet med å se på livsløpet 
til asfaltproduksjon med beregninger på totale 
CO2-utslipp. 

Bygg- og anleggsvirksomhet har også et 
betydelig energiforbruk, blant annet knyttet 
til maskinbruk, oppvarming og tørking på 
byggeplassene. I den norske anleggsvirk-
somheten er forbruket av drivstoff en av de 
største postene knyttet til Veidekkes CO2- 
utslipp. Derfor er det viktig å ha maskiner 
som er energieffektive. Maskinparken har nå 
en snittalder på mellom tre og fire år, alle nye 
lastebiler som kjøpes tilfredsstiller EURO-kode 
6, og alle nye anleggsmaskiner EURO-kode 4.

Veidekkes direkte energiforbruk i 2014 var på 
totalt 1 108 213 GJ for hele virksomheten, mens 
den i 2013 var på totalt 1 199 841 GJ. Grafen 
over viser at antall GJ fossile brensler har blitt 
noe lavere sammenliknet med 2013, til tross 
for økt aktivitet i selskapet. Veidekkes samlede 
klimagassutslipp for 2014 var på 86 874 tonn 
CO2, fordelt på 75 965 tonn CO2 (direkte, Scope 
1) og 10 909 tonn CO2 (indirekte, Scope 2).  
I 2013 var selskapets samlede klimagassutslipp 
94 028 tonn CO2. 

Avfallshåndtering
Veidekkes miljøarbeid handler også om å 

håndtere avfallet som produseres i selskapets 

MILJØBOT

Veidekke Industri AS sitt datterselskap, Tullin Ree & Sønner AS, ble i 2014 
ilagt et forelegg for overtredelse av Forurensningsloven. Bakgrunnen var 
at selskapet fra mai 2010 til juni 2012 ulovlig hadde lagret betongavfall 
og annet avfall som kunne forurense. Med forelegget fulgte også en 
inndragning, noe som totalt utgjorde kr 1 250 000,-. Veidekke Industri 
kjøpte 50 % av Tullin Ree & Sønner i 2011 og overtok hele selskapet i 
november 2013.

MILJØ OG KLIMA
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bygg- og anleggsprosjekter. Ifølge Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) produserer  byggenæringen i 
Norge 1,9 millioner tonn, tilsvarende 18 % av 
den totale avfallsmengden i Norge. Entrepre-
nørvirksomheten i Norge og Sverige kildesor-
terte i 2014 henholdsvis ca. 79 % og ca. 71 % 
av avfallet fra bygging, rehabilitering og riving. 
I 2014 ble ca. 2 % av avfallet sendt til deponi 
i Sverige, sammenliknet med 3 % i 2013.

Kompetansebygging
Veidekke jobber med å sikre riktig og 

tilstrekkelig miljøkompetanse for dagens og 
fremtidens behov. Et av tiltakene i 2014 var 
Veidekkes Skandinaviske Miljødag som ble 
arrangert for tredje året på rad. Rundt 100 
medarbeidere utvekslet erfaringer og viste 
frem konkrete eksempler. Teknisk Stab i Industri 
ble tildelt Veidekkes Skandinaviske Miljøpris 
for det innovative arbeidet med utvikling av 
lavtemperaturasfalt, der Veidekke Industri har 
bidratt til at en global asfaltbransje nå er i full 
gang med å utvikle og ta i bruk ressurs- og 
miljøvennlige metoder for asfaltproduksjon. 

Veidekkeskolen holder egne miljøkurs 
knyttet til energi og fuktproblematikk. Miljø 
er også et tema i andre kurs, innen områder 
som betong, grunnkurs i HMS og kurs i etikk 
og etterlevelse. I Sverige har nærmere 200 
medarbeidere og samarbeidspartnere fått 
utdannelse knyttet til Svanemerkede boliger.  
I Norge og Sverige er til sammen 32 personer 
utdannet i BREEAM – verdens ledende stand-
ard for å vurdere og rangere miljøegenskaper 
ved bygg. Veidekkes miljøkompetanse brukes 
også eksternt, for eksempel på BREEAM-kurs 
i Norge og ved miljøopplæring ved Tekniska 
Högskolan KTH og Chalmers Tekniska Hög-
skola i Sverige.

Miljøvennlige produkter
Miljøhensyn er et viktig konkurranse-

fortrinn. Veidekke merker økt etterspørsel 
etter miljøvennlige produkter og tjenester, for 
eksempel lavtemperaturasfalt, og kompetanse 
innen miljø- og energiriktig bygging. Veidekke 
forventer at denne etterspørselen vil fortsette 
å stige kommende år.

Konkrete miljøprosjekter 
Det totale antallet byggeprosjekter med 

definerte miljømål øker, herunder energi-
merking, passivhus, BREEAM, LEED, Svanen, 
NAAF, Miljøbyggnad, ZEB og Future Built. 

Veidekke er også involvert i forsknings-
prosjekter på miljøområdet, blant annet en 
studie av klimapåvirkning i byggeprosjekter 
i samarbeid med Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, IVL Svenska Miljöinstitutet 
og Universitetet KTH, Sveriges Byggindustrier 
(BI) og flere aktører i bransjen. I Norge er sel-
skapet aktive i blant annet EBLE (evaluering 
av boliger med lavt energiforbruk) og Upgrade 
Solutions (løsninger for å oppgradere yrkes-
bygg til passivhusnivå). Veidekke har i 2014 
bidratt til redusert saltbruk innen vinterdrift 
av veger for Statens vegvesen gjennom et 
fireårig forsknings- og utviklingsprogram.

For mer informasjon, se Veidekkes nett-
sider om miljø: http://veidekke.no/om-oss/
kompetanse/article7660.ece

Samarbeid om inneklima
Stadig flere blir rammet av luftveissyk-

dommer, og særlig bekymringsfull er den 
økende forekomsten av disse sykdommene 
blant barn og unge. Det er et tankekors at vi, 
ifølge SINTEF Byggforsk, bruker 90 % av tiden 
vår innendørs, og at 65 % av denne tiden er 
i boligen. Da er det svært viktig at Veidekke 
som utbygger sikrer et godt inneklima. I 2009 
inngikk Veidekke et samarbeid med Norges 
Astma- og Allergiforbund (NAAF) om å utvikle 
boliger med materialer og løsninger som gir 
optimalt inneklima. I tillegg er beplantningen 
utendørs allergivennlig. 

Alle boliger i egenregiprosjekter er i dag 
basert på dette samarbeidet, og dette gjelder 
også i økende grad boligene i selskapets 
samarbeidsprosjekter med andre byggherrer. 
I løpet av 2014 overleverte Veidekke 215 boliger 
med NAAF-samarbeid. Samarbeidet er også 
utvidet til å kunne omfatte barnehager, og 
første NAAF-barnehage, Konfektfabrikken i 
Oslo, ble ferdigstilt i 2014.
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Svanen-sertifi seringen 
av Veidekkes boliger i 
Sverige er et naturlig 
steg på veien til et 
bedre bomiljø og 
mindre klimapåvirkning. 
Sertifi seringen skal gi 
trygghet for kunden 
som fl ytter inn, det 
er bra for miljøet og 
det er en viktig del av 
arbeidet med bærekraft 
i Veidekke.

– Den viktigste egenskapen er lavt energi-
forbruk, med blant annet høyere energikrav 
på hvitevarer og lufttetthet i boligen. Boligen 
bygges med materialer som er godkjent av 
Nordisk Miljømerking med sterk fokus på 
de som skal leve i leilighetene samtidig som 
kravene for bærekraft blir ivaretatt. Leilig-
hetene har et godt innemiljø i form av god 
ventilasjon og lite fukt, sier bærekraftsjef i 

Veidekke Entreprenad, Johan Alte. 
– Alle som skal delta i et Svanen-prosjekt, 

må gjennom en spesiell utdanning. Alle 
prosjekter får minst ett kvalitetsbesøk av 
Svensk Miljømerking, og det er krav for 
hvordan et prosjekt skal overleveres til 
boligkjøperen, sier Alte.

Alle disse punktene er til for a t bolig-
kjøperen skal få et godt resultat, og de 

et naturlig 
miljø-
sertifi seringssystem

Lomma Läge, Skåne
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totalt 51 kravene som stilles til Veidekke, 
gir føringer både innenfor prosjektering, 
salg og produksjon. Alle kravene er til for 
at Veidekke skal kunne dokumentere at 
prosjektet er gjennomført med et godkjent 
resultat.

Veidekke Bostad i Sverige beveger seg 
nå fra pionerstadiet og over i en fase der 
alle boligprosjekter som skal produseres, 
skal sertifiseres. I løpet av 2014 har  
Veidekke produsert og ferdigstilt tre bolig-
prosjekter i Stockholm og ett i Gøteborg 
etter Svanen-sertifisering. I tillegg var 
mange flere under prosjektering eller i 
produksjon. 

– For å lykkes arbeider vi mye med 
systemtanken. Vi har eksempelvis bygget 
opp en database med godkjente materialer, 
for tiden rundt 300 forskjellige typer. Den 
systematikken gjør at det skal koste mini-
malt å bygge Svanen-sertifiserte boliger, 
sier Alte.

I 2011 var Veidekke først i Norden med 
å bygge Svanemerkede boliger, og i 2014 
bygget Veidekke det største Svanemerkede 
bolighuset i Sverige. 

– I løpet av 2014 har vi også deltatt i 
arbeidet med å forbedre og skjerpe krav-
ene for neste generasjon av Svanen- 
kriterier som vil gjelde for hele Norden. 
Gjennom å produsere i henhold til miljø-
standarder gir vi boligkjøperne en garanti 
for et godt bomiljø, og vi stiller samtidig 
krav til leverandører på alt fra råvarer til 
avfall. Det er en kombinasjon som gir effekt 
i flere dimensjoner; både for kunden og for 
Veidekke. Svanen er et konsept som utgjør 
en stor forskjell uten nødvendigvis å være 
så godt synlig i hverdagen, sier Johan Alte.

Svanemerkede boliger

CASE

– Vi har bygget opp 
en database med 
rundt 300 forskjellige 
godkjente materialer. 
Slik systematikk gjør at 
det skal koste minimalt 
å bygge Svanen-
sertifiserte boliger.

Johan Alte
– bærekraftsjef i Veidekke Entreprenad

Lomma Läge, Skåne
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De etiske retningslinjene er rammeverket for 
hvordan alle ansatte i Veidekke skal handle 
og opptre. Alle som arbeider for eller repre-
senterer selskapet, har ansvar for å opptre 
etisk korrekt, og skal gjøre seg kjent med og 
etterleve retningslinjene. 

Veidekke ønsker en kultur preget av åpen-
het og trygghet. I situasjoner der medarbeid-
erne står overfor vanskelige valg eller er i tvil, 
skal man søke råd hos kollegaer og ledere. Det 
skal være rom for å si ifra, og tilbakemeldinger 
skal tas imot på en konstruktiv og respektfull 
måte. Alle skal kunne ta opp forhold man 
er usikker på eller mener er kritikkverdige. 
Veidekke har en varslingsrutine i henhold til 
reglene i arbeidsmiljøloven, som også inklu-
derer et eksternt varslingsombud. Veiledning 
om varsling ligger på selskapets intranett.

Veidekkes verdier profesjonell og redelig 
betyr at de ansattes adferd skal være preget av 
åpenhet, pålitelighet og ærlighet. Alle selskap-
ets representanter skal opptre etisk forsvarlig 
og kjenne og etterleve lovgivningen, selskapets 
retningslinjer og samfunnets normer.

Redelighetsprogrammet 
Antikorrupsjon, misligheter og rettmessig 

markedsadferd er hovedtema i «Redelig-
hetsprogrammet», som er utviklet av og 
gjennomføres i Veidekke.

I 2014 deltok 23 % av Veidekkes medarbeid-
ere på kurs/programmer i etikk og etterlevelse. 
Alle nye medarbeidere i Veidekke skal delta på 
«Introduksjonskurs for nyansatte» hvor etikk, 
antikorrupsjon og korrekt markedsadferd er fast 
tema. I 2013–2014 ble e-læringsprogrammer 
utviklet og tatt i bruk som supplement til det 

omfattende «Redelighetsprogrammet» som 
er gjennomført de siste årene. 

Formålet med opplæringsprogrammene er:

• Å gi Veidekkeansatte kjennskap til sentrale 
lover, forskrifter og interne retningslinjer 
som er relevante for virksomheten.

• Å oppnå felles forståelse av viktigheten 
av regeletterlevelse.

• Å skape forutsetning for å ta kloke valg.

• Å påse at medarbeidere etterlever lover, 
forskrifter og interne retningslinjer.

• Å drøfte ulike problemstillinger de 
ansatte møter i arbeidet og hvordan de 
håndteres på en god måte.

ETIKK OG ANTIKORRUPSJON

Veidekkes medarbeidere står jevnlig overfor etiske utfordringer og 
dilemmaer. Derfor er det viktig at alle identifiserer seg med, forstår 
og etterlever lover, regler og selskapets verdier, som er profesjonell, 
redelig, entusiastisk og grensesprengende.

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER

Regler og holdninger i samfunnet er i stadig endring. Veidekkes etiske 
retningslinjer skal være i tråd med utviklingen og det omverdenen til 
enhver tid forventer av selskapet. I 2014 reviderte Veidekke 
retningslinjene for å gjøre dem så tidsaktuelle og konkrete som mulig 
kombinert med grunnleggende etiske normer som ligger fast over tid, 
og som er med på å definere hvem vi er – som enkeltmennesker og som 
konsern. Retningslinjene er tilgjengelig på Veidekkes hjemmesider.
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I 2014 kjøpte Veidekke varer og tjenester 
for ca. 17 milliarder kroner. Varene består i 
hovedsak av betong, stål, armering og mange 
typer byggevarer, mens tjenester stort sett 
er underentreprenører som utfører arbeid på 
Veidekkes prosjekter. Kjøp av tjenester utgjorde 

rundt 70 % av totale innkjøp i 2014. Store og 
langsiktige kontrakter gjør det enklere å arbeide 
med samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Uakseptable arbeidsvilkår blir jevnlig 
avdekket i bygg- og anleggsbransjen. Dette 
gjelder både sosial dumping, manglende rett 

LEVERANDØRER

Veidekke kjøper hvert år inn store volumer av varer 
og tjenester fra leverandører i både inn- og utland. 
God miljøstandard og ansvarlige arbeidsforhold i 
selskapets verdikjede er viktig både for å etterleve 
offentlige krav, Veidekkes verdier og for å møte 
økende krav og forventninger fra omgivelsene.

FOTO: VEIDEKKE, ANDERS AUBERG
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til fagorganisering og dårlige HMS-standarder. 
Veidekke ønsker å være pådriver for å heve 
standarden, spesielt hos underentreprenører. 
Veidekke samarbeider derfor svært tett med 
underentreprenørene og stiller som hovedregel 
samme krav til arbeidstid, sikkerhet og etikk 
for innleid arbeidskraft og underentreprenører 
som for egne ansatte. Som totalentreprenør 
eller hovedentreprenør kontrollerer Veidekke 
at disse reglene etterleves på byggeplassen, 
eksempelvis gjennom vernerunder. Skader på 
innleid arbeidskraft og underentreprenører 
rapporteres på samme måte som for egne 
ansatte. 

Krav til leverandører og  
samarbeidspartnere

Leverandører må forplikte seg til å følge 
Veidekkes regler innenfor helse, arbeidsmiljø, 
sikkerhet og ytre miljø. Videre forplikter de seg 
til å følge den internasjonale avtalen Veidekke 
har inngått med fagbevegelsen. Avtalen er 
basert på ILO-konvensjonene og dekker blant 
annet organisasjonsfrihet og retten til å for-
handle kollektivt, tarifflønn, ansettelsesvilkår, 
tvangsarbeid og barnearbeid. Veidekke stiller 
krav om at disse reglene og prinsippene over-
holdes i underentreprisekontrakter og med 
de vareleverandører selskapet har langsiktige 
avtaler med. Til sammen representerer dette 
ca 70 % av selskapets totale innkjøpsvolum. 

Ved oppkjøp av virksomheter gjennomfører 
Veidekke også en due diligence av arbeids- 
og miljøforhold som en integrert del av 
investerings beslutningen.

Følgende tiltak er iverksatt for å sikre seriøsitet 
på Veidekkes prosjekter:

• Sikkerhetskurs for alle som jobber på 
Veidekkes bygg- og anleggsprosjekter, 
inkludert personell fra underentrepre-
nører.

• Identitetskontroll ved alle prosjekter, 
samt kontroll av gjennomført sikker-
hetsopplæring

• I Veidekke Entreprenad (Sverige) er det 
innført leverandørregister, økonomisk 
kontroll og etikkavtale med leverandører. 

• I Veidekke Entreprenør (Norge) er det 
innført bestemmelse om maksimum 
to ledd underentreprenører for å sikre 
bedre kontroll på egen verdikjede.  
Det utvikles nå et system hvor under-
entreprenører skal prekvalifiseres innen 
bl.a HMS, lønns- og arbeidsvilkår og 
skatteforhold. Systemet – StartBANK – 
utvikles i samarbeid med bl.a.  
Byggenæringens Landsforening (BNL).  
I tillegg er en felles rutine under 
utarbeid else for kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår hos underentreprenører i 
tråd med Almengjøringsforskriften.

LEVERANDØRER
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krafttak for 
seriøsitet

CASE

Veidekke har i løpet 
av 2014 iverksatt en 
rekke tiltak som skal 
virke forebyggende mot 
kriminalitet både i egen 
bedrift og i bygg- og 
anleggsbransjen.FOTO: VEIDEKKE, TOMMY ANDRESEN

De siste årene har bygg- og anleggs-
bransjen slitt med et økende antall useriøse 
aktører. For bedrifter som ønsker å drive 
etisk forsvarlig og etter loven, kan dette 
skape utfordringer.

– I 2013 så vi at fremveksten av useri-
øse aktører, særlig innen malerbransjen, 
var økende og noe det var behov for å 
iverksette tiltak mot, forteller John Strand, 
juridisk direktør og advokat i Veidekke ASA.

Maks to ledd underentreprenører
Ledelsen i Veidekke Entreprenør beslut-

tet derfor i 2013 å ha maks to ledd under-
entrepriser i sine kontrakter. Det vil si at 
underentreprenør kontrahert av Veidekke, 
maksimalt kan sette bort arbeid i ett ledd 
under seg.

– Grunnen til at vi har gjennomført 
dette tiltaket, er at vi får bedre kontroll med 
underentreprenørene våre. 
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– Utfordringen for oss 
ligger som regel ikke hos 
våre underentreprenører, 
men i deres under liggende 
ledd. Derfor ønsker vi maks 
to ledd under entrepriser.

Rune Johansen
– innkjøpssjef i Veidekke Entreprenør

Utfordringen for oss ligger som regel ikke 
hos våre underentreprenører, men i deres 
underliggende ledd. Det er ofte vanskelig 
for prosjektene å holde oversikt over alle 
leddene, og dette tiltaket gjør kontraktene 
mer oversiktlige, forteller Rune Johansen, 
innkjøpssjef i Veidekke Entreprenør.

– Prosjektledelsen skal godkjenne både 
underentreprenør nummer to og eventuelle 
andre innleieavtaler, forteller Johansen.

 
Strengere adgangskontroll på  
prosjektene

På Veidekkes prosjekter er rutinene 
for adgangskontroll skjerpet, blant annet 
gjennom økt kontroll av ID-kort, bedre 
inngjerding og innføring av rondeller ved 
inngangen til byggeplassene.

– På mange prosjekter er det mange 
aktører, og da kan det være vanskelig å 
holde oversikt over hvem som til enhver 
tid er inne på prosjektet. Vi kommer til å 
gjennomføre tettere oppfølging og stikk-
prøvekontroll av alle som er til stede på 
prosjektene, sier Strand. 

 
StartBANK og sentral godkjenning

I 2014 ble det også igangsatt oppgra-
dering av StartBANK, et felles leverandør-
register for prekvalifisering av under-
leverandører eid av Byggenæringens 
Landsforening (BNL). Alle som ønsker å bli 
leverandører til Veidekke, skal være regist rert  

i StartBANK. I StartBANK finnes blant 
annet skatteattester, forsikringsdokumenter 
og ratinginformasjon. 

– Vi har i tillegg kjøpt en utvidet tjeneste 
fra StartBANK der vi har satt spesifikke 
kriterier innen blant annet HMS, skatt, 
merverdiavgift og finansiell rating som 
må tilfredsstilles for å bli prekvalifisert for 
oppdrag i Veidekke, forteller Ole Jakob Nes, 
prosjektleder for utvikling og innføring av 
prekvalifiseringsordningen.

– Vi jobber parallelt med bransjen for 
å få på plass en løsning som vil gi oss 
mulighet til å sjekke underentre prenørenes 
skatte- og avgiftsforhold i sanntid. Det vil gi 
oss enda bedre kontroll med at våre unde-
rentreprenører driver seriøst. Skal vi få bukt 
med de useriøse aktørene i fremtiden, er 
vi nødt til å få med alle i bransjen sammen 
med byggherrer og myndigheter for å slåss 
mot de useriøse kreftene, avslutter Nes.

Etikk

CASE
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Veidekke har til enhver tid produksjon i omkring 
500 prosjekter i Norge, Sverige og Danmark. 
Selskapets virksomhet påvirker manges 
hverdag, som arbeidsgiver, leverandør eller 
kunde, eller gjennom arbeid i lokalmiljøet der 
selskapet har byggeprosjekter. Derfor ønsker 
Veidekke å lytte til innspill fra dem som på en 
eller annen måte blir påvirket av selskapets 
virksomhet. Konsernet samarbeider både 
med bransjeorganisasjoner, fagorganisa-

sjoner og interesseorganisasjoner. I tillegg 
involveres kunder og lokalsamfunn gjennom 
dialog møter, web-sider for prosjekter, samt 
gjennom bruk av sosiale medier. En god dialog 
med interessentene gir Veidekke mulighet 
til å minimere risiko på mange områder. 
Problemer og utfordringer blir identifisert på 
et tidlig tidspunkt, og dermed blir det lettere 
å finne de mest bærekraftige løsningene for 
prosjekter og produksjon. 

FOTO: VEIDEKKE, THOMAS EKSTRÖM

ÅPENHET OG DIALOG

De beste resultatene oppnås i tett samarbeid med 
alle interessenter. Derfor er involvering en viktig 
del både av Veidekkes strategi og arbeidsfilosofi. 
Samspill og dialog med omgivelsene gir Veidekke 
innspill og mulighet til å korrigere kursen underveis.
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Samarbeid med kunder og leverandører
Veidekke har to viktige oppgaver: å skaffe 

prosjekter og å gjennomføre prosjekter. Kund-
ene spenner fra private boligkunder via eien-
domsutviklere og næringsaktører til kommuner 
og store statlige samferdselsselskaper. For å 
kunne utvikle de beste løsningene og få de 
beste resultatene for alle parter, er det viktig 
å involvere kunde og oppdragsgiver tidlig og 
lytte aktivt til de behov som blir kommunisert. 
Gjennom tett samarbeid både med kunder og 
underleverandører i produksjonen, det som 
kalles «involverende planlegging», effektivi-
seres produksjonen ved at planer lages i 
fellesskap av dem som skal utføre arbeidet. 
Om lag 80 % av kundene i entreprenørvirksom-
heten er flergangskunder, noe som indikerer 
at samarbeidsformen fungerer. 

Tett samarbeid med kunder og leveran-
dører gir også bedre mulighet til å formidle 
Veidekkes standarder på HMS, miljø og etikk 
i tillegg til å videreutvikle arbeidet med ansvarlig-
het i hele verdikjeden (se eget kapittel om 
leverandøroppfølging). 

Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde ved 
årsskiftet 1 149 boliger i produksjon. Dette 
betyr tilsvarende antall boligkunder som 
gjennom året trenger løpende oppfølging og 
informasjon. Derfor har selskapet både i Norge 
og Sverige etablert web-baserte kanaler for 
dialog med kundene. Veidekke måler jevnlig 
tilfredsheten hos boligkundene, og har som 
mål å være ledende i bransjen på kundetil-
fredshet. I Sverige arbeider Veidekke Bostad 
aktivt med å involvere og føre dialog med sine 
målgrupper, understreket gjennom kundeløftet 
«Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar». 
I 2015 vil de involverende aktivitetene bli 
videreutviklet og systematisert for å skape 

økt kundenytte, mer effektive prosesser og 
produkter med høy kvalitet, samt for å skille 
Veidekke fra selskapets konkurrenter.

Investorer
Investorer legger i stadig større grad 

vekt på bærekraftig utvikling og selskapers 
utøvelse av samfunnsansvar. Dialog med 
aksjeanalytikere og investorer rundt disse 
temaene foregår både gjennom kvartalsvise 
resultatrapporter og gjennom direkte møter 
med den enkelte investor. Ulike investorer 
vektlegger ulike forhold når de vurderer å invest-
ere i et selskap og motivene for å fokusere 
på sosialt ansvarlige investeringer varierer. 
Spesielt institusjonelle investorer er opptatt 
av ansvarlige investeringer. Uavhengig av 
investors motiver tror Veidekke at solid arbeid 
innen samfunnsansvar vil være et avgjørende 
premiss for tilgang på kapital i fremtiden. 

Hvert år rapporterer Veidekke til «The Carbon 
Disclosure Project» (CDP), et inter nasjonalt 
samarbeid med over 822 institusjonelle 
investorer. Veidekke rapporterer på selskapets  

ÅPENHET OG DIALOG

De ti største aksjeeierne %

OBOS BBL 23,0

Folketrygdfondet 9,6

IF Skadeförsäkring AB 9,1

Skandinaviska Enskilda Banken a/c Clients Account (NOM) 3,2

MP Pensjon PK 2,2

Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2,2

JP Morgan Chase Bank (Handelsbanken Nordic Custody) (NOM) 1,9

Must Invest AS 1,9

Danske Invest Norske Instit. II. 1,2

JP Morgan Chase Bank London (NOM) 1,1

Sum 10 største 55,4

Ti største 
aksjeeiere 55,4 %

Aksjeeiere 
ansatt i Veidekke 17,2 %

Øvrige 27,4 %

aksjeeieroversikt

Aksjeeieroversikt
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klimatiltak og resultater, samt hvordan ledel-
sen håndterer risiko og muligheter ved 
klimaendring. I 2014 scoret Veidekke 87 C 
poeng, høyere enn gjennomsnittlig nordisk 
score (80 C). Veidekke offentliggjør årlig sin 
besvarelse her: https://www.cdp.net/en-US/
Pages/HomePage.aspx

Myndigheter
Politikere og byråkrater legger ramme-

betingelsene for Veidekkes virksomhet og er 
derfor blant selskapets viktigste interessenter. 
Veidekke deltar aktivt for å påvirke selskapets 
rammebetingelser, og i det daglige foregår 
hovedkontakten med det politiske miljøet 
og myndighetene gjennom NHO-systemet 
via Byggenæringens Landsforening (BNL) 
og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 
(EBA) i Norge. Selskapet jobber blant annet i 
prosjekter som ser på utbyggingstid for sam-
ferdselsprosjekter samt knutepunktstenking 
i boligpolitikken. I 2014 har også HMS-arbeid 
og tiltak mot sosial dumping vært viktige 
innsatsområder. I Sverige og Danmark deltar 
Veidekke i tilsvarende arbeid gjennom Sveriges 
Byggindustrier og Dansk Byggeri.

Bransjeinitiativer
Etter initiativ fra Veidekke samlet bransjen 

seg i 2014 om et felles HMS-charter for en 
skadefri bygge- og anleggsnæring. Her forplikter 
myndigheter, statlige byggherrer, arkitekter, 
rådgivere, entreprenører og arbeidstakere seg 
til en nullvisjon for skader i næringen og er 
enige om å samarbeide og styrke innsatsen for 
å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted. 

Også i miljøspørsmål deltar Veidekke aktivt 
gjennom EBA for å bygge kompetanse og 
utvikle verktøy for energieffektivisering og 

reduksjon av miljøbelastningene fra næringen. 
EBAs utvalg for klima, energi og miljø danner 
et næringspolitisk og faglig nettverk, og har en 
rådgivende funksjon. Utvalget har som hoved-
oppgave å sørge for at medlemsbedriftene 
får kompetanse til å gjennomføre bygg- og 
anleggsprosjekter i samsvar med gjeldende 
regelverk innen klima, energi og miljø. Viktigst 
i 2014 har vært å følge opp og bidra i arbeidet 
med nasjonal handlingsplan for byggavfall og 
bidra i arbeidet med energieffektivisering i 
både nye og eksisterende bygg. 

ÅPENHET OG DIALOG

KUBENS «PROCESPRIS»

I 2014 fikk Hoffmann prisen for 
«gjennom sin strategiprosess å ha 
skapt en kulturendring i firmaet med 
fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og 
produktivitet ved å involvere alle 
medarbeidergrupper og samarbeids-
partnere». Prisen deles ut hvert tredje 
år til virksomheter som på særlig 
eksemplarisk vis har skapt synlige 
resultater på bunnlinjen ved å realisere 
nye idéer og prosess forbedringer i 
byggebransjen.

FOTO: VEIDEKKE, TOMMY ANDRESEN
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G3 .1 Beskrivelse Veidekkes 
rapportering

Fullstendig/
Delvis rapportert

Profilindikatorer

1.1 En uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker. s. 5–6 Fullstendig

Organisasjonens profil

2.1 Organisasjonens navn. Veidekke
ASA

Fullstendig

2.2 De viktigste merkevarene, produktene og/eller tjenestene. s. 3–4 Fullstendig

2.3 Operasjonell struktur, inkludert de viktigste forretningsområdene, produksjonsenheter, 
datterselskaper og joint ventures.

s. 3–4 Fullstendig

2.4 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor. s. 3 Fullstendig

2.5 Antall land organisasjonen er virksom i, og navn på de land der man har vesentlig virksom-
het eller som er særskilt relevante for de samfunnsansvarstemaene rapporten berører.

s. 3–4 Fullstendig

2.6 Eierskap og juridisk selskapsform. s. 3, s. 29 Fullstendig

2.7 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i (fordelt på geografi, nærings-
sektorer og type kunder/mottakere).

s. 3–4, s. 29 Fullstendig

2.8 Den rapporterende organisasjonens størrelse s. 3 Fullstendig

2.9 Vesentlige endringer i rapporteringsperioden mht. størrelse, struktur og eierskap. Ingen Fullstendig

2.10 Utmerkelser og priser mottatt i perioden. s. 30 Fullstendig

 Om rapporten

3.1 Rapporteringsperiode (f.eks. kalenderår). 2014 Fullstendig

3.2 Dato for forrige rapport. Mars 2014 Fullstendig

3.3 Rapporteringsfrekvens. Årlig Fullstendig

3.4 Kontaktperson for rapporten. s. 33 Fullstendig

3.5 Prosess for å bestemme innholdet i rapporten. s. 33 Fullstendig

3.6 Avgrensning av rapporten. s. 33 Fullstendig

3.7 Beskrivelse av eventuelle spesielle begrensninger i rapportens omfang eller avgrensning. s. 33 Fullstendig

3.8 Beskrivelse av prinsipper for inkludering av joint ventures, datterselskaper, innleide anlegg, 
virksomhet som er outsourcet og andre forhold som kan påvirke sammenlign barhet over 
tid, og mellom organisasjoner.

s. 33 Fullstendig

3.10 Forklaring på hvorfor man eventuelt har endret historiske data fra tidligere rapporter, og 
hvilken effekt dette har på fremstillingen. 

Ingen Fullstendig

3.11 Vesentlige endringer fra forrige rapport med hensyn til innholdets omfang, avgrensning av 
rapporten eller målemetoder.

Ingen Fullstendig

3.12 En tabell som viser hvor man kan finne standardopplysningene i rapporten. s. 31–32 Fullstendig

Selskapsstyring, forpliktelser og engasjement

4.1 Redegjørelse for organisasjonens styringsstruktur, inkludert eventuelle komiteer direkte 
underlagt det øverste styringsorganet med spesifikke oppgaver, som f.eks. fastlegging av 
strategi eller å føre tilsyn med organisasjonen.

s. 7–8 
For informasjon om 
styrets arbeid, se 
veidekke.no

Fullstendig

4.2 Har styreleder også operative ledelsesfunksjoner (f.eks. konsernsjef, daglig leder)? Hvis 
dette er tilfellet, gi informasjon om hvilken funksjon styrelederen har i organisasjonens 
ledelse og begrunnelsen for denne ordningen.

Nei Fullstendig

4.3 For organisasjoner som bare har ett overordnet ledelsesnivå (ingen konsernledelse eller 
operativ øverste ledergruppe i tillegg til styre), angi hvor mange, av medlemmene, etter 
kjønn, som er uavhengige og/eller ikke inngår i virksomhetens operative ledelse.

Ikke 
relevant

Fullstendig

4.4 Redegjørelse for eieres og ansattes mulighet til å gi styret anbefalinger eller veiledning. s. 7–8, s. 14 Fullstendig

4.14 Oversikt over hvilke interessenter organisasjonen har kontakt med. s. 28–30 Fullstendig

4.15 Kriterier for å identifisere og velge hvilke interessentgrupper man etablerer en dialog med. s. 28–30 Fullstendig

BÆREKRAFTSRAPPORTERING (GRI)
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G3 .1 Beskrivelse Veidekkes 
rapportering

Fullstendig/
Delvis rapportert

Ledelsens tilnærming og resultatindikatorer

Økonomisk påvirkning

EC1 Direkte økonomisk verdi, skapt og fordelt, inkludert inntekter, driftskostnader, lønn til 
ansatte, donasjoner og andre samfunnsinvesteringer, tilbakeholdte inntekter og utbetalinger 
til kapitalinnskytere og staten.

s. 9 Fullstendig

EC2 Finansielle implikasjoner og andre risikoer og muligheter for organisasjonens aktiviteter 
som skyldes klimaendring.

s.18–19 Fullstendig

EC3 Omfanget av organisasjonens ytelsesbaserte pensjonsordninger. s. 9,  
samt note 22 i 
årsregnskapet for 
Veidekke konsern.

Fullstendig

EC4 Vesentlig finansiell støtte fra det offentlige. Ingen Fullstendig

Miljømessig påvirkning

EN3 Direkte energiforbruk, etter primær energikilde. s. 19 Fullstendig

EN5 Energibesparing på grunn av sparetiltak og forbedret effektivitet. s. 19 Delvis

EN6 Initiativer for å levere energieffektive produkter og tjenester eller produkter basert på 
fornybar energi, og reduksjon i energibehovet som et resultat av dette.

s. 19–22 Fullstendig

EN7 Initiativer for å redusere det indirekte energiforbruket, og oppnådde besparinger. s. 19 Delvis

EN16 Samlede direkte og indirekte utslipp av drivhusgasser, etter vekt. s. 19 Fullstendig

EN18 Initiativer for å redusere utslipp av drivhusgasser, og oppnådde reduksjoner. s. 19 Fullstendig

EN26 Initiativer for å redusere miljøpåvirkningen av produkter og tjenester, og effekten av disse 
tiltakene.

s. 19–22 Fullstendig

Samfunnsmessige forhold: Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø

LA1 Totalt antall ansatte, etter ansettelsestype, ansettelseskontrakt og region, fordelt på kjønn. s. 14 Delvis

LA7 Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall 
 arbeids relaterte dødsfall, etter region og kjønn, beregnet som prosentandeler.

s. 10–11 Delvis

LA10 Gjennomsnittlig antall opplæringstimer per ansatt og år etter kjønn og ansattkategori. s. 15 Delvis

LA11 Programmer for videreutdanning og livslang læring, som fremmer ansattes muligheter på 
arbeidsmarkedet og hjelper til med overgangen til pensjonisttilværelsen.

s. 15–17 Fullstendig

LA13 Sammensetning av styrende organer og ledelsen, samt fordeling av ansatte etter kjønn, 
aldersgruppe, minoritetstilhørighet og andre mangfoldsparametre.

s. 17 
For mer 
informasjon om 
styret og ledelsen, 
se veidekke.no

Fullstendig

Samfunnsmessige forhold: Menneskerettigheter

HR2 Prosentandel av viktige leverandører, entreprenører og andre forretningspartnere med 
klausuler som omfatter menneskerettighetshensyn eller som har gjennomgått menneske-
rettighetsscreening, og tiltak som er iverksatt på bakgrunn av screeningen.

s. 25 Fullstendig

HR5 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. 8, 
s. 24–27

Fullstendig

Samfunnsmessige forhold: Organisasjonens rolle i samfunnet

SO3 Prosentandel av ansatte som har fått opplæring i korrupsjonsforebyggende policyer og 
rutiner.

s. 23 Fullstendig

SO4 Tiltak iverksatt som respons på tilfeller av korrupsjon. Ingen Fullstendig

SO5 Politisk stillingstaking og deltakelse i utvikling av offentlig politikk, og lobbyvirksomhet. s. 30 Fullstendig

SO6 Samlet verdi av pengegaver eller naturalytelser til politiske partier, politikere og relaterte 
institusjoner, per land.

Ingen Fullstendig

SO7 Antall rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, 
kartell- og monopolvirksomhet, samt opplysninger om utfallet av sakene.

Ingen Fullstendig

SO8 Pengeverdi av betydelige bøter, og totalt antall andre sanksjoner, for brudd på gjeldende 
lover og bestemmelser.

s. 19 Fullstendig
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Veidekkes rapportering er basert på den 
ledende internasjonale standarden for 
bærekraftsrapportering – Global Reporting 
Initiative, versjon 3.1. Rapporten dekker 
hele konsernet, det vil si alle virksomhets-
områdene i hele Skandinavia, samt datter-
selskap og felleskontrollerte selskaper med 
minimum 50 % eierandel, med mindre 
annet er opplyst. Oppkjøpt virksomhet blir 
inkludert i rapporteringen fra den dagen de 
blir overtatt. Innhold og tematikk i rappor-
ten er utviklet basert på de samfunnsan-
svarstema som Veidekke mener relevante 

for selskapets virksomhet, i kombinasjon 
med løpende dialog med interessenter, da 
spesielt ansatte, kunder og lokalsamfunn. 

For mer informasjon om rapporten og  
Veidekkes samfunnsansvar, kontakt:

firmapost@veidekke.no

eller

grete.nykkelmo@veidekke.no

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 de områdene der selskapets resultater 
trenger forbedring.



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 virksom heten. 
Halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier 
aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo 
Børs, omsetningen er 24 milliarder (2014),  
og selskapet har siden starten i 1936 alltid  
gått med overskudd.

Veidekke – lokalt nærvær,  
skandinavisk styrke. veidekke.no

SAMMEN BYGGER VI 
FREMTIDEN

D
esign: C

reuna. Foto: Veidekke.
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