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Aarsleff-koncernen har i en årrække udarbejdet en årlig redegørelse for samfundsansvar som en del af den finansielle årsrapport. Vi lægger stor vægt på, at vores eksterne rapporter og
anden kommunikation retter sig mod alle de områder, som
vores interessenter anser for centrale til bedømmelse af vores
virksomhed. Økonomiske oplysninger er en del af dette billede,
ligesom vi ønsker at kommunikere om vores arbejde og skabte
resultater inden for samfundsansvar – ofte bedre kendt som
CSR.
I Aarsleff-koncernen arbejder vi løbende med at identificere de
CSR-forhold, som er de vigtigste dels for os og dels for vores
interessenter.
Vi er således meget bevidste om at arbejde med de CSR-forhold,
som samlet set skaber størst værdi.
Målet med denne rapport er at give et godt indblik i både vores
overordnede CSR-sigtepunkter, og i hvordan vi udmønter disse
til konkrete handlinger med virksomme effekter. Vi tager ansvar
for vores forretningsaktiviteter, og vi vil sikre, at der skabes
positive og tydelige sammenhænge mellem koncernens aktiviteter og et bæredygtigt samfund.
Vi har struktureret denne rapport i fire strategiske
hovedområder:
• Miljø og klima
• Medarbejdere
• Samfundet omkring os
• Eksterne samarbejdspartnere.
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Områderne vil være fundamentet i vores CSR-rapporteringer i
de kommende år, hvorved det bliver nemt at følge vores udvikling.
Vi vil også fremover arbejde seriøst med de CSR-forhold, som
samlet set skaber størst værdi for os og vores interessenter.
CSR-rapporten omfatter de selskaber og virksomheder, der
indgår i koncernregnskabet for Per Aarsleff Holding A/S for
2016/17.
Rapporten fortæller blandt andet om vores politikker, principper og strategier, om vores tiltag og skabte resultater og om de
forventede resultater fremadrettet.
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PROFIL AF AARSLEFF
VORES MISSION

Aarsleff-koncernen planlægger og gennemfører store
komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi etablerer fundamentet
for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber
værdi for selskabets aktionærer.
AARSLEFF ER EN FØRENDE DANSK ENTREPRENØRKONCERN

KOMPETENCEFÆLLESSKABER

Vi har siden 1947 gjort det til vores speciale at planlægge og
gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og
Østersøregionen løser vi projekter i det meste af verden.

Aarsleff-koncernen lægger stor vægt på at kombinere koncernens mange entreprenørdiscipliner i totalleverancer, og
dermed udnyttes synergimulighederne mellem de forskellige
kompetencer.

Aarsleff-koncernen består af en række selskaber og joint
operations mv., hvorigennem vores aktiviteter gennemføres.
Den fulde koncernoversigt findes i vores finansielle årsrapport
for 2016/17.

Samtidig trækker vi på en dybt forankret projektkultur – til stor
fordel for både os selv og vores kunder.

VORES VISION

Aarsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende
bygge- og anlægsentreprenørkoncern med international
rækkevidde og udgangspunkt i Danmark.

Vi arbejder ud fra en tydelig mission og vision med tilhørende
værdier.
VORES VÆRDIER

•
•
•
•
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Engagement i hvad vi gør
Fokus på det vigtigste
Stræben efter forbedring og fornyelse
Ansvar for helheden
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INDUSTRIALISERING OG OPTIMERING

Gennem en årrække har vi arbejdet på at effektivisere ensartede
processer ved at industrialisere en række produkter og ydelser.
Det betyder, at vi kan gennemføre ensartede projekter både hurtigere, mere omkostningseffektivt og med et mindre forbrug af
naturressourcer og energi.
FORRETNINGSOMRÅDER

Med Aarsleff-koncernens mange specialkompetencer og
synergimuligheder kan vi varetage alt fra udviklingsorienterede infrastrukturprojekter til store byggerier og traditionelle
anlægsopgaver. Nogle ingeniør- og entreprenøropgaver er så
komplicerede, at kun få entreprenørvirksomheder kan løse dem
– Aarsleff er en af dem.
Aarsleff-koncernens kompetencer er fordelt på forretningsområderne Anlæg & Byggeri, Rørteknik samt Fundering, og vi søger
og udnytter synergier på tværs af selskaberne i koncernen for
at kunne tilbyde vores kunder samlede ydelser med høj grad af
egenproduktion. Det kalder vi One Company.
Optimeringerne, vi opnår, giver blandt andet højere kvalitet og
et mindre forbrug af tid og ressourcer – hvorved projekternes
samlede ”fodaftryk” i form af blandt andet materialeforbrug,
transporter, affald mv. reduceres.
Aarsleffs kunder kan altid forvente det samme høje engagement.
Det gælder uanset opgavernes størrelse, og uanset om vi løser
dem i One Company-regi, i konsortie-samarbejder med dygtige
kollegaer, efter principperne om partnering eller i helt traditionelle opgaver. En bred palet af entreprenør- og ingeniørdisci-
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UDVALGTE FINANSIELLE NØGLETAL FOR KONCERNEN (mio.)

Omsætning
Resultat af primær drift
Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital
Resultat pr. aktie (EPS), kr.
Antal medarbejdere

pliner gør, at vi kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger. Vi
anlægger blandt andet tunneler og broer, udvider havne og opfører råhuse og byggerier.
Inden for byggeri kan vi som nogle af de eneste i Danmark
udføre en høj grad af byggeaktiviteterne i egenproduktion. Hvad
enten der er behov for grundvandssænkning, pælefundering,
indfatningsvægge, jord-, lednings- og betonarbejder eller tekniske installationer, så er Aarsleff-koncernen leveringsdygtig.
Vi har konstant fokus på produkt- og metodeudvikling og trækker for eksempel på vores ingeniører i Design & Engineering,
der er specialister på internationalt niveau i geoteknik og konstruktion. Med deres ekspertise er vi i stand til selv at udvikle
nye og alternative løsninger målrettet vores kunder – og resultaterne er blandt andet effektive projektforløb, der sparer på forbrug af fx materialer, ressourcer og energi.

2016/17

2015/16

2014/15

11.188
380
269
7.025
2.695
13,16
6.203

10.420
418
304
6.533
2.503
14,84
5.902

10.254
487
366
5.990
2.265
17,98
4.932

For at skabe de bedste løsninger for kunden benytter vi i stigende grad VDC (Virtual Design and Construction) til digitalt
at simulere hele eller dele af de processer og konstruktioner, vi
udfører. På den måde kan vores kunder få visualiseret projektet,
inden vi begynder på det. Samtidig kan vi optimere designet,
planlægge udførelsen, effektivisere processerne og identificere
risiciene endnu bedre på forkant.
AARSLEFF I TAL

Aarsleff-koncernen er noteret som aktieselskab på Nasdaq
Copenhagen A/S. Vores omsætning er på 11,2 milliarder kroner
– heraf er 29 % hentet i udlandet. Koncernen er arbejdsplads for
6.203 engagerede medarbejdere, der fordeler sig på selskaber i
ind- og udland.
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SÅDAN ARBEJDER VI MED CSR
I Aarsleff-koncernen ønsker vi, at vores arbejde med CSR tydeligt
skal bidrage til, at vi skaber og øger den såkaldte “shared value” –
ud fra de forretningsmæssige muligheder, der findes i vores værdikæde og ud fra de krav og ønsker, vores interessenter har til os.

Politikkerne er med til at danne rammer for konkrete udviklingsinitiativer. Initiativerne ledes og gennemføres af de ledere
og specialister i koncernen, som har de rette kompetencer og
forudsætninger.

Samfundsansvar har altid været, og skal også fremadrettet være
en vigtig og integreret del af vores virksomhed. Vores nuværende
tilgang til CSR er resultatet af den måde, vi har drevet virksomhed
på siden virksomhedens begyndelse for 70 år siden – udvikling,
effektivitet og bred værdiskabelse har altid været fundamentet for
os.

I Aarsleff-koncernen lægger vi desuden vægt på at inddrage medarbejdernes ideer og iagttagelser i CSR-arbejdet, ligesom vi arbejder systematisk med inddragelse af og dialog med vores øvrige
interessenter.

Udviklingen skal naturligvis være både målrettet og afstemt med
de muligheder, kompetencer og ressourcer, vi har til rådighed.
ORGANISERING AF CSR I AARSLEFF

I Aarsleff-koncernen er CSR et vigtigt ansvarsområde.
Direktion og bestyrelse vurderer blandt andet de risici, der findes
i hvert område, og beslutter hvilke initiativer, der er relevante at
iværksætte.
Der er opstillet politikker, som adresserer en række forhold inden
for CSR-området. Blandt disse kan fx nævnes politikkerne for
anti-korruption, overholdelse af konkurrencelovgivning, whistleblower-ordning, miljø, arbejdsmiljø, aktiviteter med kunder og
samarbejdspartnere, lærlinge og elever, praktikanter, biler, sponsorstøtte, klima og menneskerettigheder.
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VÆSENTLIGHEDSANALYSEN SKABER FOKUSPUNKTER

Vi sikrer, at vores CSR-indsatser løbende får den optimale effekt
ved løbende at vurdere, hvilke emner der er de vigtigste for os
selv, omgivelserne og vores primære interessenter. På dette grundlag kan vi gennemføre indsatser, hvor det giver bedst virkning for
os selv, vores aktionærer og medarbejdere, og hvor det samtidig
skaber størst samfundsmæssig værdi.
Vores væsentlighedsanalyse peger på, at emner som fair konkurrencemæssig adfærd, anti-korruption, lærlinge/elever/praktikanter, sikkerhed på arbejdspladsen, byggeaffald, energiforbrug,
social dumping, støj/støv/lugt/vibrationer, uddannelse/træning af
medarbejdere og understøttelse af menneskerettigheder er blandt
de vigtigste CSR-emner for os at arbejde med.
Væsentlighedsanalysen er understøttet af interviews, indsamling
af viden fra relevante kilder, interessentanalyse samt analyser af
CSR-praksis og -modenhed hos konkurrenter og virksomheder
med en værdikæde, der ligner vores.
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Processen har haft deltagelse af vores ledelse og udvalgte
medarbejdere.
Fremover vil vi med jævne mellemrum gennemføre analyser
efter samme metode, fordi vi ønsker at arbejde med CSR ud fra
et løbende ajourført og relevant billede, idet vi mener, at dette
skaber en god risikostyring.

IDENTIFIKATION OG PRIORITERING AF VORES VÆSENTLIGE CSR-FORHOLD

Vi har anvendt denne grundlæggende metode til væsentlighedsanalysen, se model til højre.

Interne
interviews

Den enkelte leder har inden for sit ansvarsområde pligt til at
sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret om
Aarsleffs Code of Conduct og om kravet om overholdelse heraf.
God adfærd påhviler alle – fra ledere på alle niveauer til hver
enkelt medarbejder. Vi stiller samme krav til vores samarbejdspartnere, som vi stiller til os selv.
VORES KMA-LEDELSESSYSTEMER

Formålet med vores ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø (KMA) er at sikre, at elementerne indgår som en
naturlig del af de arbejdsprocesser, der udføres i virksomheden.
Ledelsessystemerne med tilhørende certificeringer giver et fundament for vores bestræbelser på løbende forbedringer og opfyldelse af kunde- og myndighedskrav.
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Konkurrentbenchmark

Videnindsamling
Viden fra
Interne
medier
dokumenter

Love, normer,
standarder

Opdel i væsentlighedstyper
(komprimeret netto-liste over CSR-forhold)

GOD ADFÆRD I AARSLEFF – VORES CODE OF CONDUCT

Vores Code of Conduct beskriver, hvordan god adfærd skal være
– der er blandt andet fokus på miljø, medarbejdere, sikkerhed,
arbejdsmiljø, børnearbejde, love, bestemmelser, internationale
konventioner, konkurrence og anti-korruption.

Afgrænsning og mål

Identifikation

Prioritering

Verificer indvirkning og vigtighed
Indbyrdes prioritering

Validering

Validering fra topledelsen

Feedback

Feedback fra interessenterne

Processer og aktiviteter i ledelsessystemerne sikrer drift og
styring af KMA-forhold, herunder hvordan risici håndteres.
Processer og aktiviteter er dokumenterede.
Ledelsessystemernes certificeringsgrundlag og myndighedskrav
er OHSAS 18001 (arbejdsmiljøledelse), ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 10006 (kvalitetsstyring
af projekter).

I Per Aarsleff A/S er koncernens viceadministrerende direktører
øverste ansvarlige for KMA-ledelsessystemerne. Vores direktører og afdelingsdirektører har ansvar for og beføjelser til at sikre,
at gældende retningslinjer efterleves, og procesejere har ansvar
og beføjelser til at vedligeholde og udvikle retningslinjerne.
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MILJØ OG KLIMA
VORES PRINCIPPER

Aarsleff-koncernen ønsker at overholde miljølovgivningen, og vi
har indarbejdet en række politikker, principper og arbejdsmetoder for at sikre, at vi skåner miljøet både på kort og langt sigt.
Blandt de relevante politikker findes vores miljøpolitik, som
beskriver, at vi er bevidste om vores påvirkning af miljøet og
arbejder for at beskytte det og forebygge forurening. Vi forsøger altid at minimere vores miljøpåvirkninger gennem planlægning, projektering og metodevalg. Vi måler på væsentlige
miljøparametre og fokuserer på at undgå spild og overforbrug af
materialer.
Miljøpolitikken retter sig desuden mod, at vi ved indkøb, drift og
vedligeholdelse af maskiner vil tage hensyn til miljø og brændstofforbrug, samt at vi vil sikre korrekt håndtering af byggeaffald
og andre affaldsfraktioner og bidrage til øget genbrug.
Vores bilpolitikker foreskriver, at vi ved indkøb, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler fokuserer på energibesparende og
miljøvenlige biler. Nye personbiler skal være inden for energiklasserne A+++ til A. Så vidt det er muligt, skal nye varevogne
opfylde Euronorm 6, mens det for nye entreprenørmaskiner er
vores mål at øge andelen af maskiner med Euronorm 3A, 3B og 4.
Vi arbejder løbende med at reducere vores eget energiforbrug,
og hvor det er hensigtsmæssigt, omlægger vi til mere klimavenlige energiformer.
Politik for reduktion af klimapåvirkning udtrykker tillige, at
vi løbende vil stræbe mod at udnytte energien effektivt og klimavenligt inden for realistiske økonomiske rammer. Vi ønsker
også at reducere vores samlede forbrug af fossilt brændstof.
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Ledelsessystemet for kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljø (KMA) i
Aarsleff-koncernen indeholder en række retningslinjer for, hvordan vi vil drive virksomheden. Blandt disse kan nævnes, at vi
ønsker at spare på brændstoffet under transport og arbejdskørsel ved at køre miljøvenligt, at vi slukker for maskiner og udstyr,
når det ikke anvendes, at vi slukker lys, computere, printere,
maskiner m.v., når disse ikke anvendes, og at vi sparer på varmen ved at lukke vinduer, porte, døre m.m. efter os.
KMA-ledelsessystemet retter sig også mod, at vi vil passe på
hinanden og naturen ved at opbevare og håndtere kemikalier
forsvarlig og lovligt, at vi vil reducere affaldet ved at undgå spild
og fejl samt ved at sortere det korrekt, at vi vil reducere risikoen
for miljøuheld ved almindelig omtanke og forsigtig kørsel, samt
at vi aktivt vil begrænse skaderne i tilfælde af miljøuheld.
AKTIVITETER I 2016/17

I erkendelse af at korrekt betjening af vores materiel spiller en
stor rolle for både energiforbrug og maskinernes levetider, gennemfører vi hele tiden kurser for vores maskinførere. Kurserne
er gennemført eksternt og berører emner som tomgangstid, god
udnyttelse af maskinernes moment og optimale tidspunkter for
start og stop.

I 2016/17 HAR VI BLANDT ANDET...

•
•
•
•

undervist maskinførere i at spare på brændstoffet
energioptimeret vores nye hovedkontor
indkøbt biler, lastvogne og maskiner med god brændstoføkonomi
ibrugtaget et it-system til styring af byggeaffald

KURSER FOR MASKINFØRERE

Jeg har deltaget i Aarsleffs kursus, hvor vi blandt
andet har lært om, hvordan man kan spare på
brændstoffet og slide mindre på materiellet ved at
bruge maskinerne optimalt. Selvom jeg har mange
års erfaring, er der stadig ting man kan lære om fx
tomgangstid og reduktion af støj. Så det har været
et meget nyttigt kursus, siger Søren Kristensen,
maskinfører på en CAT336 gravemaskine.

Idet vi fremadrettet ønsker en kombination af eksterne kurser
og egne instruktører, har vi i løbet af året påbegyndt udformningen af kurser med egne instruktører.
Vi arbejder desuden med at sikre en god sidemandsoplæring,
hvor vores erfarne maskinførere lærer nye førere, hvordan man
bedst betjener maskinerne. Et vigtigt element i denne type oplæring er, at træningen foregår i medarbejderens egen maskine.
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For at reducere energiforbruget har vi blandt andet udarbejdet
foldere til vores medarbejdere på pladserne, som fortæller om,
hvordan de kan reducere energiforbruget. Fx er opvarmningstiden for en moderne entreprenørmaskine betydeligt kortere end
tidligere, og vores medarbejdere behøver derfor først at starte
maskinerne, når det er nødvendigt. Tomgang har været emnet
for en kampagne via plakater, klistermærker og foldere, som er
støttet af opslag på vores mobilapp, som vi anvender til kommunikation i dele af koncernen. I løbet af året har vi opstillet en
politik til imødegåelse af klimaforandringer.
I forbindelse med opførelsen af vores nye hovedkontor i Aarhus
er der lagt vægt på at opnå energioptimale løsninger – blandt
andet er der monteret et solcelleanlæg.
Når vi udfører projekter i udviklingslande, anvender vi oftest
nyt materiel; både fordi det giver færre nedbrud, og fordi nyt
materiel har det laveste energiforbrug.
Vi har i årets løb arbejdet med at tilpasse vores politikker for
biler og maskiner til de nye standarder, der kommer fra EU i
2018.
Indkøb af nye biler, lastvogne og maskiner har også i år været
afpasset i størrelse og type til de behov, opgaverne fordrer, hvorved CO2-udledning og energiforbrug mindskes.
Vi har i årets løb sikret, at vores indkøb af personbiler, varevogne og entreprenørmaskiner lever op til de opstillede mål for
energiforbrug og emissioner.
Vi anvender fortsat hastighedsbegrænsere til 120 km/t og hvis
muligt 90 km/t, når trækkrogen på gulpladevogne anvendes,
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ligesom de er udstyret med GPS-tracking, så vi kan dokumentere, hvor bilen har kørt.
Der er ibrugtaget en ny type mobilt automatisk tankningsanlæg
til lokal tankning af maskiner mv., som medbringes af vores servicemontører, når de besøger byggepladserne.
Vi benytter os fortsat af Trafikstyrelsens KørGrønt-kurser.
På miljøområdet fastholder og arbejder vi fortsat i henhold til
vores ISO14001-certificeringer i de selskaber, der er omfattet.
Der sker kildesortering af affald i virksomheden, hvor dette er
muligt og relevant.
Der er i dele af virksomheden ibrugtaget et nyt it-system til
styring og registrering af vores byggeaffald. Systemet vil komme
til at registrere og styre affaldsmængderne på relevante byggeprojekter. Systemet registrerer blandt andet, hvor affaldet afhentes og afleveres, mængderne opdelt pr. fraktion, hvornår der er
behov for afhentning mv. Systemet indeholder integration til
apps på mobiltelefoner, således at det bliver betydeligt nemmere
og mere præcist fx at bestille tømning af en container.
Når det gælder affald af papir og pap, har vi indgået en serviceaftale med en aftager, som sikrer størst mulig genanvendelse,
samt løbende leverer os data om vores mængder, som vi bruger
som grundlag for at reducere affaldsmængderne.
Vi samarbejder desuden altid lokalt for at sikre høje genbrugsandele for byggeaffald og andet affald fra projekterne, hvilket
ofte resulterer i, at stort set alt affald genbruges lokalt.
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SKABTE RESULTATER

Indkøb af personbiler, varevogne og entreprenørmaskiner, der
lever op til de opstillede mål for energiforbrug og emissioner, tiltag med kommunikation og træning i bedre brug af vores materiel samt hastighedsbegrænsere på vores vogne har reduceret
vores energiforbrug og CO2-emissioner.
Vi har reduceret opvarmnings- og tomgangstid for materiellet, hvilket betyder både færre reparationer og mindre støj, som
kommer både ressourceforbrug, medarbejdere og naboer til
gode.
Vores nye tankningsanlæg sparer en stor mængde plastemballager og giver bedre ergonomi for vores medarbejdere, ligesom
anlægget reducerer lugte og fordampning.
Vores fortsatte kildesortering af affald samt det nye it-system til
byggeaffald giver en bedre fraktionering af affaldsmængderne,
optimeret størrelse på fx containere og færre kørte kilometer for
affaldstransportørerne.
TILGANG TIL RISICI

I en entreprenørkoncern som vores vil der altid være risici for,
at der kan opstå forureninger og andre påvirkninger af vores
omgivelser. Det gælder fx olieudslip, udslip af kemiske stoffer,
utilsigtede emissioner til luft, støj, støv og lugt, for højt energiforbrug og ikke-optimal bortskaffelse af affald.

NØGLETAL

Vogne og materiel opdelt efter energiklasser – anskaffet i 2016/17
Personvogne – (mål: 100 %)
Varevogne – (mål: Øge andelen)1
Entreprenørmaskiner – (mål: Øge andelen)

2016/17

2015/16

2014/15

97 %
68 %
81 %

62 %
30 %
75 %

47 %
29 %
–2

Om data
Data omfatter ejede og langtidsleasede vogne og maskiner i Per Aarsleff A/S. De anførte andele er de anskaffelser i året, som lever op til vores politikker: Nye personbiler skal være inden for energiklasserne A+++ til A. Så vidt det er muligt, skal nye varevogne opfylde Euronorm 6. For nye entreprenørmaskiner er det vores mål at øge
andelen af maskiner med Euronorm 3A, 3B og 4.
Noter
1De typer anlægs- og byggeprojekter, som vi udfører, stiller store krav til vores varevognes ydeevne – blandt andet i relation til vognenes mulighed for at kunne trække
andet materiel. Det vil derfor ikke være muligt for os udelukkende at anskaffe vogne, der lever op til Euronorm 6.
2Som følge af ændringer i selskabsstrukturen i koncernen findes der ikke sammenlignelige data for 2014/15.

koncern. Dette bliver vores medarbejdere løbende uddannet i.
Vi udarbejder årligt en miljø- og energikortlægningsrapport,
som blandt andet identificerer og beskriver de risici, der findes for os. Rapporten indgår i vores løbende tilrettelægning af
risikohåndtering.
Desuden bidrager vores CSR-organisering og -analyser til, at vi
løbende kan agere på risici.

Vores KMA-ledelsessystem indeholder en række procedurer til
at forebygge og håndtere forureninger og påvirkninger, når de
opstår – både i forbindelse med vores projekter og i vores egen

Aarsleff CSR-rapport 2016/17
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MEDARBEJDERE
VORES PRINCIPPER

Vi ønsker at være de bedste i branchen på arbejdsmiljøområdet,
og vi har siden 2009 været arbejdsmiljøcertificeret. For at opnå
det har vi opstillet en række politikker, principper og arbejdsmetoder, som alle er dybt indarbejdet i vores daglige måder at
arbejde på.
Uanset hvor i verden vi arbejder, har vi høje mål og konkrete tiltag inden for arbejdsmiljø.
Vi har opstillet konkrete mål for blandt andet sygefravær, trivsel, ulykkesfrekvens og erhvervssygdomme.
Vores arbejdsmiljøpolitik udtrykker, at vi ønsker at tilbyde
attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø, trivsel og livslang
udvikling er i højsædet, og at vi ikke accepterer ulykker – hvorfor nul ulykker altid vil være vores ambition. Derudover vægter
vi et sikkert arbejdsmiljø højere end økonomiske hensyn.

Alle ledere skal gøre en aktiv indsats for et godt og sikkert
arbejdsmiljø. Vores ”kodeks for god ledelse i Aarsleffkoncernen” retter sig blandt andet mod, at vores ledere skal
udvise engagement, have fokus på det vigtigste, stræbe efter
forbedringer og fornyelse og tage ansvar for helheden. Aarsleffs
One Company-tilgang og Code of Conduct er centrale fundamenter for kodekset.
Vores arbejdsmiljøpolitik udtrykker, at vi ønsker et sundt og
udviklende arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og arbejdsglæde.
For at sikre tryghed, motivation og engagement skal alle medarbejdere opleve, at der er plads til åben og reel dialog.
Vi ønsker at tilbyde videreuddannelser, der kan udvikle vores
medarbejdere, og vi forventer, at alle indgår aktivt i at sikre, at vi
til stadighed kan matche de krav og forventninger, der stilles.
AKTIVITETER I 2016/17

I Aarsleff-koncernen indarbejdes arbejdsmiljøaspekter allerede
under projektering og metodevalg, vores arbejdspladser er
ordentlige, ryddelige og systematisk indrettede, og vi forbedrer
løbende arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø har højeste prioritet i Aarsleff-koncernen, hvilket
blandt andet synliggøres ved, at direktionen altid adresserer
området ved de halvårlige statusmøder med hele organisationen
og ved at arbejdsmiljø altid er første punkt på dagsordenen for
direktionsmøder, når området skal drøftes.

Vi forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer
af egne og andres erfaringer, og i det daglige arbejde har vi fokus
på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver. Alle medarbejdere i
koncernen er forpligtede til at gribe ind, hvis man konstaterer
kritisable forhold.

På baggrund af at antallet af arbejdsulykker de senere år desværre har ligget højere end vores mål, har vi fortsat en række
tiltag rettet mod at reducere antallet af ulykker. Vi har blandt
andet gennemført en kampagne, der retter sig mod adgangsveje
på vores pladser.

Aarsleff CSR-rapport 2016/17

I 2016/17 HAR VI BLANDT ANDET...

•
•
•
•

stadig en topledelse, som engagerer sig markant og
tydeligt i at videreudvikle arbejdsmiljøet
kommunikeret hurtigt, kortfattet og med billeder, når
ulykker er sket eller kunne være sket
igangsat fokus på og hjælp til at spise sundt og dyrke
motion
igangsat Aarsleff Academy

Vi gennemfører løbende analyser af årsagerne bag de enkelte
ulykker med det mål at skabe læring. Der er indført en fast
procedure for, hvordan vi deler informationer om ulykker til
vores medarbejdere, så vi sikrer, at samme ulykke eller tilløb
til ulykke ikke sker igen. Kommunikationen sker hurtigt efter
ulykken, den fylder højest en side, og for at øge læringen indeholder kommunikationen ofte billeder. Der kommunikeres efter
samme principper, når koncernen modtager strakspåbud fra
Arbejdstilsynet.
Vores nyindkøbte biler er generelt udstyret med omfattende
sikkerhedspakker. Alle vores biler er desuden udstyret med
førstehjælpskasse.
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I dele af koncernen har vi taget en app til mobiltelefoner i brug,
som giver medarbejderne mulighed for hurtigt at kommunikere
til deres kolleger om fx farlige forhold og nærved-ulykker.
I årets løb har vi arbejdet med, at arbejdspladsbrugsanvisninger
er ajourført i vores fælles it-system, og vi vil fortsætte denne
opgave i det kommende år.

I 2016/17 har vi monteret støj- og støvdæmpende materialer på
væggene i nogle af vores værksteder, hvilket gavner både medarbejdere og naboer. Vi sørger også for at vande på byggepladser
og adgangsveje, så mængden af støv begrænses.

Den årlige obligatoriske temadag for formænd og arbejdsmiljørepræsentanter på pladserne havde i år ca. 130 deltagere.
Emnerne var blandt andet den gode arbejdsmiljøadfærd, kemi,
trivsel og lovpligtige eftersyn.

For nye medarbejdere har vi i nogle dele af organisationen
blandt andet en mentor-ordning (vi kalder det en ”buddy”)
og et grundigt introduktionsforløb, og i dele af koncernen er
formænd blevet trænet i, hvordan de bedst gennemfører introforløb for nye timelønnede. For medarbejdere, der nærmer sig
pensionsalderen, tilbyder vi seminarer om den tredje alder, og
nogle medarbejdere indgår i seniorordninger.

Alle nyansatte timelønnede og funktionærer i Per Aarsleff A/S
skal deltage i vores introduktionskursus i arbejdsmiljø – uanset
hvilken jobfunktion, man har i koncernen.

Vi sætter desuden pris på, at der rundt omkring i koncernen findes et stort antal medarbejderforeninger, klubber mv., og virksomheden bidrager både med tid og økonomi til disse.

I løbet af året har vi etableret en plan for, hvordan vi fremadrettet vil følge op på medarbejdernes trivsel i deres job, ligesom vi
har afprøvet en app til løbende målinger af trivsel.

I en del af koncernen har vi igangsat et forløb med en diætist,
som rådgiver medarbejderne om at spise mere sundt og dyrke
mere motion.

Det er fortsat fast praksis, at alle ledere løbende modtager opgørelser over medarbejdernes sygefravær, sådan at de tidligt kan få
øje på medarbejdere, der kan have særlige behov.

Aftaler om videre- og efteruddannelse er et naturligt led i vores
TUS-samtaler (trivsels- og udviklingssamtaler).

Vi deltager fortsat i relevante aktiviteter i regi af Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø – blandt andet har vi stor
gavn af Toolbox-seminarerne.
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SAM’S ARBEJDSMILJØANERKENDELSE

Også i år har vi hvert kvartal uddelt vores såkaldte SAM’s
Arbejdsmiljøanerkendelse, som uddeles til et særligt godt
arbejdsmiljøtiltag ud fra nomineringer fra medarbejderne.
Vinderne modtager midler til en social aktivitet i teamet,
og der kommunikeres internt om den gode ide.
I tredje kvartal var det rækværket ”En holder til det
hele”, der vandt prisen. Rækværket består af profiljern,
som svejses direkte på byggegrubespunsen, hvilket gør
rækværket meget stabilt og sparer tid til vedligeholdelse.
Det er muligt at fastgøre fx førstehjælpskasse, overvågningsudstyr, gasflasker eller lys, som ellers kan være
svære at få sat op på forsvarlig måde nær arbejdsstedet.
Ved afslutning af opgaven skæres rækværket ned og
genbruges på næste plads.
”Vi er i vores team meget stolte over at have vundet SAM’s
Arbejdsmiljøanerkendelse”, siger Stefan Jørgensen og
Jesper Jørgensen / Fundering, Per Aarsleff A/S

Vi har etableret Aarsleff Academy, som understøtter vores medarbejderes personlige og faglige udvikling i tråd med virksomhedens strategi. Fokusområderne omfatter blandt andet ledelse,
projektledelse, faglige specialer og sikkerhedskurser.
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SKABTE RESULTATER

Den tydelige og markante involvering fra koncernens øverste ledelse i arbejdsmiljøforhold har øget opmærksomheden,
adfærdspåvirkningen og motivationen i hele koncernen.
Kommunikationen om ”hændelser-vi-skal-lære-af”, indførelse
af mobil-apps og den igangværende ajourføring af arbejdspladsbrugsanvisninger har bidraget til at videreudvikle god
arbejdsmiljøadfærd.
Vores ulykkesfrekvens ligger desværre fortsat betydeligt højere
end det mål, vi har opstillet. Vi har i løbet af 2016/17 nedbragt
både ulykkesfrekvens og fravær som følge af ulykker, men vi
er fortsat meget bevidste om også fremadrettet at gennemføre
målrettede og effektive udviklingstiltag med det mål at reducere
ulykkerne yderligere.
De støj- og støvdæmpende materialer på vægge har betydet forbedringer af arbejdsmiljøet for vores medarbejdere og reduktion
af gener for vores naboer.
Arbejdsmiljøpolitikken har blandt andet bidraget til god trivsel og medarbejdertilfredshed, og diætistprogrammet har
bidraget til vægttab, styrket psyke, bedre kostvaner mv. hos
medarbejderne.
Mulighederne for at deltage i videre- og efteruddannelse bliver
vægtet højt af medarbejderne og bidrager til at øge tilfredshed
og til at reducere medarbejderomsætningshastighed.

NØGLETAL

Arbejdsulykker (frekvens) – (mål: Maks. 5)
Arbejdsulykker (fravær)
Sygefravær – (mål: Maks. 2,5 %)

2016/17

2015/16

2014/15

18,8
9,3
3,1 %

21,0
11,4
2,7 %

–1
–1
2,3 %2

Om data
Arbejdsulykker (frekvens): Antal arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. Arbejdsulykke (tæller) defineres således: Pludseligt opstået ulykke i arbejdstiden, som medfører
fravær på ulykkesdagen og mindst hele dagen efter. Antal arbejdstimer (nævner) defineres således: Antal præsterede arbejdstimer i året fratrukket ulykkesfravær.
Arbejdsulykker (fravær): Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. ulykke frem til medarbejderen starter på del- eller heltid igen.
Sygefravær: Beregnes som antal fraværstimer (tæller) i forhold til antal arbejdstimer (nævner). I tælleren medregnes eget sygefravær, barns sygefravær (fravær pga. kroniske lidelser, barsel og andet fravær medregnes ikke) samt både kort- og langtidssygdom. I nævneren medregnes det totale antal timer inklusive sygefraværet hvorfra
trækkes feriedage, feriefridage, særlige feriedage, omsorgsdage, ulykkesfravær og funktionærers overarbejde.
Noter
1Som følge af ændringer i selskabsstrukturen i koncernen findes der ikke sammenlignelige data for 2014/15.
2Data for 2014/15 omfatter udelukkende Per Aarsleff A/S.

Vi arbejder målrettet med at eliminere og håndtere risiciene
blandt andet gennem planlægning, uddannelse, adfærdspåvirkning mv. Vores KMA-ledelsessystem indeholder både organisering og procedurer til at forebygge og håndtere risici i arbejdsmiljøet bedst muligt.
Desuden bidrager vores CSR-organisering og -analyser til, at vi
løbende kan agere på risici.

TILGANG TIL RISICI

Der vil altid være arbejdsmiljømæssige risici, herunder risici for
ulykker i virksomheder i entreprenørbranchen, idet projekterne
involverer højder, vand, tunge løft, skarpe og roterende maskiner
mv.

Aarsleff CSR-rapport 2016/17
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SAMFUNDET OMKRING OS
VORES PRINCIPPER

Vi ønsker at bidrage til en sund, demokratisk og konkurrencebaseret samfundsudvikling. Vi ønsker altid at handle i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning og at
modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og
bestikkelse – uanset hvor i verden vi arbejder.
Forbuddet i vores anti-korruptionspolitik mod bestikkelse
omfatter enhver overførsel af værdier og er ikke begrænset til
penge. Returkommission anses også som bestikkelse, og der er
tale om bestikkelse, uanset om det foregår direkte eller indirekte. I visse tilfælde kan det være tilladt at betale såkaldte ”facilitation payments”.
Forbuddet mod bestikkelse gælder uden undtagelser – også i
tilfælde, hvor bestikkelse anvendes af vores konkurrenter. Vi må
gerne give og modtage normal gæstfrihed.
Vi tillader ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller
misbrug af markedsdominans. Vi har udarbejdet en instruks for
overholdelse af konkurrencelovgivningen, som opstiller forbud
mod aftaler eller udveksling af oplysninger, der koordinerer tilbud eller opdeler markeder eller kunder. Forbuddet gælder også
indgåelse af konsortier eller joint ventures, der kan begrænse
konkurrencen.
I situationer hvor Aarsleff har en dominerende markedsmæssig
position, opstiller konkurrencelovgivningen særligt strenge krav
til, at den dominerende position ikke misbruges, ligesom der
findes regler om anmeldelsespligt af visse typer samarbejder.
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Jf. vores politik for respekt for menneskerettigheder ønsker vi i
koncernen at undgå negative indvirkninger på menneskerettigheder, og vi håndterer aktivt de eventuelle negative indvirkninger, som vi måtte forårsage eller bidrage til. Vores tilgang hviler
på ”FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv”.
Til koncernens danske selskaber er der blevet etableret en
whistleblowerordning, som indebærer, at medarbejdere,
bestyrelsesmedlemmer og koncernens øvrige interessenter kan
foretage anonyme indberetninger, hvis man har begrundet
mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder,
som kan påføre økonomiske tab eller på anden måde alvorligt
skade koncernens omdømme. Anmeldelse til whistleblowerordningen foretages elektronisk via vores hjemmeside, og alle
henvendelser behandles fortroligt.
Det er et grundlæggende princip for koncernen, at vi indgår
aktivt i gældende overenskomster, og at vi gør, hvad vi kan for
at modvirke social dumping. Dette gælder også på projekter i
udlandet.
Vores politik for sponsorstøtte, bidrag og donationer til velgørende formål beskriver, at vi ikke yder sponsorstøtte og ikke
giver bidrag med henblik på profilering. Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser.

I 2016/17 HAR VI BLANDT ANDET...

•

•
•
•

etableret Aarsleff Labour Service med henblik på
bedre rekrutteringsforløb for udenlandske medarbejdere
gennemført træningsforløb i fair konkurrencemæssig adfærd for vores ledere
opdateret vores anti-korruptionspolitik
stadig mange lærlinge, elever og praktikanter i
koncernen

konkrete mål for antallet af lærlinge, elever og praktikanter hos
os. Vi bestræber os desuden på at bevare ansættelsesforholdene
efter afsluttet uddannelse.
Vores praktikforløb er rettet både mod ingeniør- og konstruktørstuderende og andre fagområder.
Vi er meget bevidste om at leve op til forventningerne fra vores
omgivelser og naboer, der hvor vi har aktiviteter og projekter, og
vi indgår derfor i aktiv dialog med interessenter.

Vores politikker for lærlinge, elever og praktikanter udgør vigtige fundamenter for Aarsleff-koncernen. Vi ønsker at have lærlinge og elever både inden for entreprenørområdet og tilknyttede fag som fx administration og økonomi, og vi har fastsat
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AKTIVITETER I 2016/17

I løbet af 2016/17 har over 400 af vores ledere gennemført et træningsforløb i fair konkurrencemæssig adfærd. Vi har desuden
opdateret vores anti-korruptionspolitik.
Vi har altid støttet menneskerettighederne, og i løbet af året har
vi opstillet en selvstændig politik for respekt for menneskerettigheder, ligesom vi har påbegyndt planlægningen af de tiltag,
der vil være hensigtsmæssige for os.
Der er i årets løb arbejdet med en plan for, hvordan Aarsleffkoncernen kan skabe en endnu stærkere styring af ansvarlighedsprofilen hos vores leverandører fx i relation til krav til miljø,
arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, menneskerettigheder mv. Vi fortsætter dette arbejde i fremtiden.
I årets løb er der modtaget fire anmeldelser via vores whistleblowerordning, som er blevet behandlet i henhold til de procedurer, der er opstillet.
På nogle af vores kundeprojekter indrapporterer vi ugentligt
en række oplysninger om hvilke medarbejdere, der er tilknyttet opgaverne. Dette er et led i at undgå involvering i social
dumping.

Aarsleff CSR-rapport 2016/17

Med det mål at skabe kontakt til studerende har vi deltaget i
uddannelsesmesser og andre relevante arrangementer, og vi har
konstant tilknyttet et stort antal studerende, der enten er praktikanter eller skriver deres specialer hos os. Vi tilknytter en fagperson til hver studerende, så vi sikrer, at forløbene får høj værdi
for både den studerende og koncernen.
Den hidtidige tætte kontakt til erhvervsskolerne har vi fastholdt.
Vi lægger altid en konkret uddannelsesplan for hver lærling/
elev, så han eller hun kommer rundt i relevante fagområder. I
nogle tilfælde sker forløbene på tværs af vores afdelinger og selskaber for at få den rette bredde i uddannelsen.
Også i år er en stor andel af både vores lærlinge/elever og praktikanter blevet ansat hos os efter uddannelsens afslutning.
Vi lægger fortsat stor vægt på at vores projekter gennemføres
med høj tilfredshed fra alle interessenter, og vi har i samarbejde
med vores kunder indgået i dialoger med naboer m.fl. Vi informerer desuden berørte beboere ved fx husstandsomdelte informationssedler og opsatte informationsskilte mv. Når det gælder
sponsorstøtte, har vi anvendt samme principper som tidligere.

SKILLS-PRISEN 2017

Struktørelev Mille Christine Eriksen kunne lade sig
hylde som vinder af DM i Skills inden for fagdisciplinen
Bygningsstruktør. 3.000 tilskuere i Gigantium i Aalborg
overværede, at undervisningsminister Merete Riisager
overrakte trofæ og diplom.
Forud var gået nogle intensive dage, hvor Mille og hendes
makker havde 22 timer til at lave et brodæk: ”Torsdag og
fredag var især hårde dage. Det at have mærket presset
til DM i Skills bliver en styrke til min svendeprøve. Det var
meget stressende og presset – men også rigtig spændende”, fortæller Mille, som under konkurrencen særligt
benyttede sin force inden for armeringsarbejde.
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SKABTE RESULTATER

Både træningsforløbene rettet mod at sikre fair konkurrencemæssig adfærd, opdateringen af vores anti-korruptionspolitik
og den løbende drift af vores whistleblowerordning har medvirket til at reducere vores risici på disse områder.
Etableringen af Aarsleff Labour Service har gjort det nemmere
og sikrere for os at overholde gældende regler og overenskomster
samt at undgå involvering i social dumping.
Vores store antal lærlinge/elever/praktikanter har bidraget til
bedre projekter og et øget videnniveau.

AARSLEFF LABOUR SERVICE

Initiativet, som er etableret i løbet af året, har til formål at sikre en bedre gennemsigtighed i og styring af rekruttering af
udenlandske medarbejdere til vores projekter. Initiativet bidrager til, at vi overholder national og international lovgivning og
overenskomster indgået via Dansk Byggeri eller tilsvarende organisationer.
”Der er indgået samarbejdsaftale med et stort førende rekrutteringsfirma i Polen, som tager sig af en stor del af rekrutteringsprocessen, og i et tæt samarbejde sikrer vi både, at regler overholdes og at vi får højt kvalificerede medarbejdere”, siger Peter
Nordheim, projektchef i Per Aarsleff A/S.

TILGANG TIL RISICI

Vi adresserer risikoen for involvering i korruptions- eller kartelsager gennem tydelige udmeldinger fra topledelsen om, hvad der
gælder i Aarsleff, ved at have tydelige politikker og ved at have
en konsekvent og tilstrækkelig træning og vejledning i vores
regler af alle ansatte i risikostillinger.
De risici, der er forbundet med eventuel krænkelse af menneskerettighederne, adresserer vi ved at have en tydelig politik, og ved
fremadrettet at iværksætte hensigtsmæssige tiltag, som er i overensstemmelse med internationale standarder og forventninger
til os.
Risiciene for at bryde arbejdstagerlovgivning, overenskomster
mv. styres blandt andet gennem en tæt løbende involvering af
ledelsen og gennem initiativet Aarsleff Labour Service mv.

NØGLETAL

2016/17
Træningsforløb i fair konkurrencemæssig adfærd
Anmeldelser til whistleblowerordningen
Lærlinge og elever (% og antal) – (mål: 10 %)
Praktikanter (% og antal) – (mål: 5 %)

2015/16

2014/15

406
–1
4
0
8,5 % / 214 8,0 % / 190
5,3 % / 76 5,1 % / 69

–1
–2
7,9 % / 773
7,2 % / 543

Om data
Træningsforløb i fair konkurrencemæssig adfærd: Antal ledere der har gennemført træningen.
Anmeldelser til whistleblowerordningen: Samlet antal modtagne henvendelser via ordningen uanset type og udfald. Ordningen omfatter alle koncernens danske
virksomheder.
Lærlinge og elever: Andele er opgjort som ”head-count” (altså ikke omregnet til fuldtidsækvivalenter) i forhold til gennemsnitligt antal timelønnede i alt.
Praktikanter: Andele er opgjort som ”head-count” (altså ikke omregnet til fuldtidsækvivalenter) i forhold til gennemsnitligt antal funktionærer i alt.
Noter
1Træningsforløbet er etableret i 2016/17.
2Whistleblowerordningen er etableret i 2015/16.
3Data for 2014/15 omfatter udelukkende Per Aarsleff A/S.
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EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE
VORES PRINCIPPER

Kvalitet i alt, hvad vi gør, er afgørende for os. Vores kvalitetspolitik slår fast, at vi overholder love, regler og indgåede aftaler, og
at vi har kundetilfredshed som et vigtigt kvalitetsparameter. Vi
forpligter os til professionelt samarbejde, hvor kundetilfredshed
er højt prioriteret.
Vi forpligter os til at opfylde aftalte krav og forventninger i forhold til kunder og kolleger, og vi dokumenterer vores arbejde. Vi
anser planlægning og forberedelse som grundlæggende forudsætninger, og vi opsøger løbende forbedringer gennem systematisk styring, ligesom vi bevidst opdyrker en forbedringskultur,
hvor erfaringer og kreativitet formidles og anvendes.
Vi ønsker ikke at bringe hverken koncernen eller enkelte medarbejdere i situationer, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved
vores habilitet eller loyalitet. Derfor har vi defineret et sæt principper for ”aktiviteter med deltagelse af kunder og samarbejdspartnere”, som giver konkrete og helt praktiske regler i relation
til fx gaver, frokoster, middage, studieture og kurser.

styring af projekter), og daglige arbejdsgange udføres i overensstemmelse hermed.
Vi har i løbet af året under udførelse af vores kundeprojekter
på varierende måder samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere om anvendelse af enklere, bedre og mere økonomiske
metoder og løsninger. Mange af de nye løsninger er små dagligdags forbedringer, men samlet set giver de gode effekter. Øget
vidensdeling er en naturlig del af vores relationer til kunder og
partnere, som bidrager til at øge værdiskabelsen for både koncernen og vores kunder.
Vores principper for ”aktiviteter med deltagelse af kunder og
samarbejdspartnere” er blevet anvendt i dagligdagen som et
af fundamenterne for vores adfærd i relation til kunder og
samarbejdspartnere.
Aarsleff-koncernen er fortsat medlem af Foreningen for
Byggeriets Samfundsansvar, og vi har løbende deltaget i og støttet op om foreningens aktiviteter og møder.

I 2016/17 HAR VI BLANDT ANDET...

•
•
•

fortsat konsekvent arbejdet ud fra processer og organiseringer iht. vores certificeringer
samarbejdet med Foreningen for Byggeriets
Samfundsansvar
sammen med kunder og samarbejdspartnere skabt en
række små dagligdags forbedringer af løsninger og
metoder – som samlet set giver gode effekter

Medlemskabet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar,
vores principper for ”aktiviteter med deltagelse af kunder og
samarbejdspartnere” og vores fokus på at skabe gode relationer
til lokalsamfundene rundt om projekterne har medvirket til at
fastholde Aarsleff som en koncern med både høje principper for
og konkret udmøntning af samfundsansvar.
TILGANG TIL RISICI

Det er et grundlæggende princip for Aarsleff-koncernen, at vi
indgår aktivt i at skabe samarbejder og gode relationer til interessenterne rundt om vores projekter, idet det gavner projektets gennemførelse og højner tilfredsheden hos interessenterne.
Dette princip anvender vi, uanset hvor i verden projektet skal
udføres.

Under den løbende drift af vores projekter i udviklingslande
lægger vi stor vægt på at etablere gode relationer til de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Vi taler blandt andet med lokale myndigheder, fagforeninger, NGO’er, skoler, foreninger mv. Ansættelse
af lokale medarbejdere og forståelse og samarbejde med lokalsamfundet er blandt de mål, vi sigter efter.

AKTIVITETER I 2016/17

SKABTE RESULTATER

I forhold til kvalitetsstyring er dele af koncernen fortsat certificeret efter ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 10006 (kvalitets-

Anvendelse af ISO-certificeringerne har fastholdt vores kvalitetsstyring på et højt niveau, og har bidraget til færre fejl og høj
kundetilfredshed.
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Risikoen for at levere en samlet kvalitet i vores projekter, som
er lavere end det forventede, styres blandt andet ved konsekvent anvendelse af processer og organiseringer iht. vores
certificeringer.

16

LIGESTILLING (REDEGØRELSE IHT. ÅRSREGNSKABSLOVENS §99B)
I Aarsleff-koncernen mener vi, at ligestilling blandt andet
bidrager til at skabe bedre resultater, hjælpe os med at træffe
gode beslutninger, øge innovationsevnen, forbedre det interne
arbejdsmiljø og til at gøre os til en mere attraktiv arbejdsgiver.

Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er 20 %
pr. 30. september 2017, og vores mål er dermed opnået. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er en kvinde og fire
mænd.

Ved at fremme ligestilling tager vi vare på medarbejdernes forskelligheder, kompetencer og erfaringer. Vi byder alle medarbejdere velkommen, og vi respekterer dem uanset alder, køn,
etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering mv.

PER AARSLEFF A/S, WICOTEC KIRKEBJERG A/S, AARSLEFF RAIL

Vi ønsker at skabe en kultur, der giver mandlige og kvindelige
medarbejdere lige muligheder hos os.
Måltal for bestyrelsen
Vi ønsker at sikre, at der stilles de samme kvalifikationskrav til
alle bestyrelsesmedlemmer uanset køn, og at valg af bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af de kvalifikationer, der er behov
for i vores bestyrelser.

A/S OG HANSSON & KNUDSEN A/S

For hvert af disse selskaber er det målsætningen, at andelen af
det underrepræsenterede køn senest ved udgangen af regnskabsåret 2019/20 udgør hhv. 20 %, 25 %, 25 % og 25 % af de
generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne. Ud fra
struktur og muligheder i vores branche vurderer vi, at dette er et
ambitiøst og realistisk mål i lyset af, at entreprenørbranchen helt
generelt tiltrækker flest mænd.
Andelene af det underrepræsenterede køn (som her er kvinder) i selskabernes bestyrelser pr. 30. september 2017 fremgår af
skemaet på næste side. De opstillede mål er ikke nået fuldt ud
endnu, hvilket skyldes, at der ikke har været et tilstrækkeligt
antal egnede og bedst kvalificerede kvindelige kandidater.

PER AARSLEFF HOLDING A/S

Andelen af det underrepræsenterede køn skal senest pr. 30. september 2017 udgøre 25 % af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, hvis bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hvis bestyrelsen består af fem
generalforsamlingsvalgte medlemmer, er målet 20 %. Ud fra
struktur og muligheder i vores branche vurderer vi, at dette er et
ambitiøst og realistisk mål i lyset af, at entreprenørbranchen helt
generelt tiltrækker flest mænd.
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Der vil fremadrettet fortsat blive arbejdet med at indfri målet.
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Politik for øvrige ledelsesniveauer
VORES PRINCIPPER

Der er fastlagt en politik for de øvrige ledelsesniveauer i den
samlede Aarsleff-koncern med henblik på at skabe ligestilling
og øge andelen af det underrepræsenterede køn. Politikken på
området er, at vi ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den
enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt
uanset køn. Vi ønsker, at alle ansættelser skal være baseret på
personlige, forretningsmæssige og faglige kompetencer.
Med denne politik ønsker vi at bidrage til at øge det samlede
potentiale for kvindelige ledere både i vores virksomhed og i
vores branche.
AKTIVITETER I 2016/17

I årets løb har vi fortsat anvendt et sæt af retningslinjer for de
løbende beslutninger og aktiviteter på medarbejder- og ledelsesområdet herunder om beslutninger og aktiviteter i relation
til ligestilling. Vi må dog erkende, at vi driver forretning inden
for en mandsdomineret branche, hvilket afspejler sig markant i
antallet af mandlige og kvindelige medarbejdere og ansøgere til
ledige stillinger på alle niveauer i organisationen.
Som en del af vores ansættelsesproces arbejder vi med at sikre,
at der på alle ledelsesniveauer så vidt muligt indgår personer af
begge køn i kandidatfeltet. Vi beder blandt andet vores eksterne
rekrutteringskonsulenter om at anvende dette princip, så der
præsenteres kandidater af begge køn, ligesom princippet anvendes, når vi selv forestår ansættelsesforløbene.
Det er en fast del af vurderingerne i forbindelse med interne
besættelser af stillinger, at vi lader personer af begge køn indgå
blandt kandidaterne, hvor dette er muligt.
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NØGLETAL

Andel af underrepræsenteret køn i bestyrelser:
Per Aarsleff Holding A/S
Per Aarsleff A/S
Wicotec Kirkebjerg A/S
Aarsleff Rail A/S
Hansson & Knudsen A/S
Per Aarsleff Holding A/S, Per Aarsleff A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S,
Aarsleff Rail A/S og Hansson & Knudsen A/S:
Andel af underrepræsenteret køn på øvrige ledelsesniveauer
Andel af underrepræsenteret køn i forhold til alle medarbejdere

Mål

2016/17

2015/16

2014/15

20 %
20 %
25 %
25 %
25 %

20 %
20 %
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

–
–

12,7 %
9,7 %

12,1 %
9,1 %

13 %1
12 %1

Om data
Øvrige ledelsesniveauer: Omfatter i 2016/17 i alt 63 ledere. I Per Aarsleff Holding A/S og Per Aarsleff A/S medregnes ledelsesroller fra og med stabschefer, og i Wicotec
Kirkebjerg A/S, Aarsleff Rail A/S og Hansson & Knudsen A/S medregnes den øverste ledergruppe. Andele er opgjort som ”head-count” (altså ikke omregnet til fuldtidsækvivalenter) ved årets udgang.
Noter
1Som følge af ændringer i selskabsstrukturen i koncernen omfatter disse andele for 2014/15 udelukkende Per Aarsleff A/S.

Vi har løbende ansat praktikanter af begge køn fra ingeniørog bygningskonstruktøruddannelserne, som på sigt kan tilføre
koncernen dygtige medarbejdere og ledelsespotentiale af begge
køn.

Resultatet er, at rekrutteringer, forfremmelser og afskedigelser
også i 2016/17 har været baseret på personlige, forretningsmæssige og faglige kompetencer, samt at ansøgerens race, etniske
eller sociale oprindelse, køn, religion eller lignende ikke har
påvirket beslutningerne.

SKABTE RESULTATER

Vores retningslinjer for ligestilling ved ansættelser, forfremmelser og afskedigelser, som sikrer, at beslutninger sker ud fra
personlige, forretningsmæssige og faglige kompetencer, er blevet
anvendt i årets løb.

Principperne har bidraget til øget kønsmæssig ligestilling på
øvrige ledelsesniveauer i vores virksomhed.
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RAPPORTENS ROLLE OG AFGRÆNSNING
Denne CSR-rapport udgør en bestanddel af ledelsesberetningen
i virksomhedens årsrapport. CSR-rapporten udgør redegørelse
for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens § 99a og redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. årsregnskabslovens § 99b for Per Aarsleff Holding-koncernen for
2016/17.
Oplysninger og data dækker perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017.
CSR-rapporten omfatter de selskaber og øvrige virksomheder,
der indgår i koncernregnskabet for Per Aarsleff Holding A/S for
2016/17. Samlet oversigt findes i årsrapport 2016/17 på siderne
80-82.
Indsamling og opgørelse af data til rapporten er sket i overensstemmelse med anerkendte principper om balance, klarhed,
akkurathed, troværdighed, rettidighed og sammenlignelighed, og rapportens opbygning og indhold er inspireret af GRI
Standards.
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Hvor det er muligt, er der angivet sammenligningstal for tidligere år.
Talmæssige data er opgjort ud fra data i vores it-systemer, fakturaer, måleraflæsninger, løbende registreringer mv. Data er
underlagt normale kontrolprocedurer til kvalitetssikring af
dataene. Hvis der indgår skøn i opgørelserne, er dette angivet.
Med mindre andet er særskilt angivet, omfatter talmæssige data
i rapporten udelukkende Per Aarsleff Holding A/S, Per Aarsleff
A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S, Aarsleff Rail A/S og Hansson &
Knudsen A/S.
Eventuelle væsentlige forandringer i datas grundlag og indhold i
forhold til tidligere år vil være forklaret i hvert tilfælde.
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Send os meget gerne
dine kommentarer eller
spørgsmål på:
CSR@aarsleff.com

Per Aarsleff Holding A/S, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J, CVR-nr.: 24 25 77 97

