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Innhold

Formål og omfang
Formålet med denne rapporten er å gi interessenter som berøres av Hæhre
Entreprenørs anleggsvirksomhet informasjon om hvordan bedriften arbeider med
bærekraft og oppfølging av samfunnsansvar i prosjekter. Rapporten omhandler Hæhre
Entreprenør og datterselskapet Hæhre Arctic. Rapporten viser hvordan vi knytter
globale behov og ambisjoner satt av FNs bærekraftmål til konkrete løsninger og tiltak i
prosjektene. Rapportens presenterer de vesentligste områdene innen bærekraft hvor
Hæhre har stor påvirkningskraft. De valgte temaene er resultatet av en oppdatert
analyse gjennomført i 2019 som er i henhold til den ledende standarden for
rapportering av samfunnsansvar, Global Reporting Initiative, GRI Standards.
Tallmateriale er hentet fra regnskapsåret 2019 og informasjonen er basert på
opplysninger innhentet fra prosjekter og ulike fagområder i virksomheten og konsern.
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Regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og
etterlever FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og
OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper. De spesifikke forventningene
er knyttet til fire kjerneområder klima og miljø, menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjon.

Byggherren stiller krav gjennom offentlige kontrakter i henhold til regjeringens
forventninger og næringslivets samfunnsansvar.

Hæhre har vært tilsluttet FN-initiativet UN Global Compact siden 2016. Det
betyr at vi hvert år rapporterer innen initiativets prinsipper knyttet til
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Denne
rapporten fungerer som en slik rapport – COP (Communication on Progress).
En UN Global Compact indeks finnes på www.akh.no. For flere detaljer om
Global Compact se deres hjemmeside, www.unglobalcompact.org

Denne rapporten er laget i samsvar med GRI Standards rapporteringskrav
Core. GRI er et ledende globalt rammeverk for rapportering av
samfunnsansvar. Formålet er å skape et felles språk hvor de økonomiske,
sosiale og miljømessige konsekvensene av en virksomhets drift kan
kommuniseres og forstås. En GRI indeks som viser hvilke GRI indikatorer som
er rapportert og hvor informasjonen er gitt i denne rapporten kan finnes på
www.akh.no. For flere detaljer om GRI, se deres hjemmeside på
www.globalreporting.org

Regnskapsloven stiller krav om at store foretak i årsberetningen eller i egen
rapport må rapportere på sitt samfunnsansvar. Denne rapporten oppfyller
regnskapslovens krav på dette.

Rapporten er i sin helhet behandlet og godkjent av styret.

Rapporten verifiseres ikke eksternt.

Regjeringens forventninger om næringslivets 
samfunnsansvar (CSR)

Krav i offentlige kontrakter

UN Global Compact

Global Reporting
Initiative (GRI)

Regnskapsloven

Styrebehandling

Ekstern verifisering

Rammeverk for rapporten

NS-ISO 26000
Veiledning om samfunnsansvar

Denne rapporten er basert på ISO 26000. Hæhre har i flere år utviklet
bærekraftrapporter basert på denne standarden. Veilederen bidrar til å øke
verdier av eksisterende arbeid og utvider forståelsen og implementeringen av
samfunnsansvar gjennom blant annet standardens syv kjerneområder. Viktige
områder er forbrukerspørsmål, engasjement i nærmiljøet, etisk adferd og
menneskerettigheter.

Forsidebilde er tatt på Hæhre Arctics prosjekt Miljøtiltak Lunckefjell på Svalbard og viser tilbakeføring av 
landskapet på Marthabreen. Bilder i denne rapporten er Hæhres eiendom. Det er bilder tatt av fotograf 
og medarbeidere rundt om på Hæhres prosjekter.

FNs bærekraftmål I 2015 vedtok FN 17 bærekraftmål for bærekraftig utvikling som skal nås
innen 2030. Med bærekraftig utvikling menes en utvikling som tilfredsstiller
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov. Denne rapporten viser hvilke bærekraftmål som er
spesielt relevante for Hæhres virksomhet.

http://www.akh.no/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.globalreporting.org/
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Vår suksess i dag og i morgen er basert på en løsningsorientert, åpen og ansvarlig dialog,
der vi sammen med våre byggherrer, bransjen og andre viktige interessenter finner de
beste, mest bærekraftige og konkurransedyktige løsningene for alle involverte parter. Vi
støtter «føre var» prinsippet og skal fortsette å være medlem av UN Global Compact,
rapportere på fremgang innenfor initiativet 10 prinsipper. Med denne rapporten viser vi
frem våre viktigste strategier og resultater innen bærekraftig utvikling.

Vi bygger fremtiden!

Med vennlig hilsen

Gudmund Roen
Daglig leder i Hæhre Entreprenør AS

Daglig leder har ordet

Hæhre Entreprenør AS er et solid norsk selskap med ambisjoner om å være den foretrukne
samarbeidspartner for norske byggherrer og en attraktiv og utviklende arbeidsgiver for
medarbeidere i våre prosjekter. Vi tar samfunnsansvar og bidrar til positiv vekst og
verdiskapning i nærmiljøene der Hæhre utfører sitt arbeid. Det betyr at bedriften
vektlegger å opptre seriøst i all sin virksomhet. Hæhre skal bidra til å være med på en
bærekraftig utvikling av anleggsbransjen til det beste for samfunnet, miljøet og fremtidige
generasjoner.

Året som har gått har vært preget av endringer. I fjerde kvartal ble Hæhre et datterselskap
av «nye» Hæhre & Isachsen Gruppen. Salgene av Betonmast og Steen & Lund ble sluttført i
samme kvartal. Konsernet har i 2019 fått en robust finansiell plattform med ny egenkapital
og nye ubenyttede lånefasiliteter. Dette gir solide utsikter for bærekraftig arbeid inn i
2020. Vi skal fortsette å vinne prosjekter med bedre balanse mellom risiko og muligheter,
og har allerede en svært god ordrereserve inn i det nye året.

Hæhre har en sterk kultur for å møte kundenes krav til kvalitet og leveranse. Vi er opptatt
av miljø og bruk av ny teknologi. Vi skal bygge videre på denne sterke markedsposisjonen,
samtidig som vi jobber med forbedringer som styrker vårt arbeid med bærekraft og
samfunnsansvar. En lønnsom bedrift og at alle kommer trygt hjem er viktige
prioriteringsområder.



En av Norges største anleggsentreprenører
Hæhre Entreprenør AS (Hæhre) er et privateid norsk
entreprenørselskap som gjennomfører prosjekter innen veg og
infrastruktur, fra mindre og mellomstore prosjekter til komplekse
milliardprosjekter. Hæhre ble stiftet i Vikersund i 1974 av Albert
Kristian Hæhre og har over 45 års erfaring fra anleggsbransjen. Sterk
tradisjon, høy faglig kompetanse med fokus på produksjon og robust
maskinpark er en av våre styrker. Hæhre påtar seg
infrastrukturprosjekter knyttet til vei og jernbane, bruer og
konstruksjoner, tunneler, flyplasser og tomteopparbeidelser samt
vannkraft og energiprosjekter. Våre største oppdragsgivere er
byggherrer som Statens Vegvesen, Nye Veier, Statkraft og BaneNor.

Eierstruktur
Anleggsvirksomheten Hæhre er ett av fire selskaper organisert under
konsernet Hæhre og Isachsen Gruppen (HI-Gruppen). Konsernets
samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor
anleggsektoren. I 2019 ble Hæhre og Isachsen Gruppen rendyrket som
anleggsaktør etter gjennomførte salg av byggevirksomheten
Betonmast og anleggsgartnervirksomheten Steen og Lund.

Nøkkeltall
Antall ansatte 943 
Netto omsetning 3,4 mrd. NOK
Totalkapital 1,6 mrd. NOK
Egenkapital 0,5 mrd. NOK
Ordrereserve 4,6 mrd. NOK

Dette er Hæhre Entreprenør

Bilde er tatt på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal.
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Dette er Hæhre Entreprenør AS

Hæhre lever av prosjekter
Hæhre forretningsområde er å vinne anbudskonkurranser og
gjennomføre anleggsprosjekter for å imøtekomme byggherren og andre
viktige interessenters krav og forventninger. Strategiske og
forretningsmessige valg gjøres utelukkende for å sikre lønnsom vekst,
sunn og bærekraftig produksjon i prosjekter.

Kontraktene i anleggsbransjen blir større, mer komplekse og med større
internasjonal konkurranse. Hæhre har over 20 pågående prosjekter i
tillegg til pukkverk som vi utfører sprengningsarbeider på. Seks av de
pågående prosjektene våre har en kontraktsverdi i milliardklassen.
Entrepriseform og kontraktmodell har endret seg fra tradisjonelle
utførelsesentrepriser til flere totalentrepriser og samspillsentrepriser
med tidlig entreprenørinvolvering. Over 90 % av Hæhres pågående
prosjekter er entrepriser med integrert samhandling. Flere av disse er
totalentrepriser hvor Hæhre har ansvar for prosjektering, bygging, drift
og vedlikehold. Oppgavene med ledelse og styring i totalentrepriser med
tidlig involvering er langt mer omfattende, ansvarsområdet betydelig
utvidet, og kompetanse innlemmes og utøves i kontraktsarbeidet og
prosjektgjennomføringen.

Hæhre har vunnet fire kontrakter for Nye Veier gjennom metoden Best
Value Procurement (BVP). Dette er en prosjektledelse -og
innkjøpsmetodikk hvor det i større grad vektlegges verdi fremfor pris.

Et utvalg av Hæhres prosjekter er presentert i denne rapporten. For
informasjon om flere prosjekter, gå inn på www.akh.no.

E6 Kvithamar - Åsen

E6 Kolomoen - Arnkvern

E18 Mandal Øst – Mandal By
E18 Rugtvedt - Dørdal

Langøya driftskontrakt
Eidsvoll Nord - LangsetSkoleprosjektet

Flo- og 
Blaksettunneler

E6 Helgeland Sør

Smibelg og Storåvatn 
kraftverk

Vadheimstunnelen

E18 Rugtvedt - Dørdal
Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Kontraktsverdi (NOK)

E6 Kvithamar - Åsen
Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Kontraktsverdi (NOK)

E39 Mandal Øst – Mandal By
Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Kontraktsverdi (NOK)

E6 Kolomoen - Arnkvern
Oppdragsgiver: Nye Veier AS 
Kontraktsverdi (NOK)

E6 Helgeland Nord
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Kontraktsverdi (NOK)

Eidsvoll Nord - Langset
Oppdragsgiver: Bane NOR SF
Kontraktsverdi (NOK)

E6 Helgeland Nord

Svalbard Globale Frøhvelv

E18 Kjørholt og Bambletunneler

2,2 mrd. 2,1 mrd. 1,8 mrd.

1,9 mrd. 4,0 mrd. 1,5 mrd.

«Seks pågående 
prosjekter 
i milliardklassen»

Miljøtiltak Lunckefjell

Kapp Amsterdam
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Et utvalg av Hæhres prosjekter

Hæhre Entreprenør AS med Albert Kristian Hæhre i spissen har alltid hatt fokus på de som
av ulike årsaker faller ut av «systemet». Resultatet ble Skoleprosjektet som startet opp i
august 2016 og er inne i sitt fjerde år. Skoleprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom
Hæhre Entreprenør AS, Buskerud Fylkeskommune (fra 1.1.20 Viken fylkeskommune),
Modum ungdomsskole, Buskerud videregående skole, NAV Modum, Ung Invest, og Varp
Entreprenør AS samt flere aktører fra den private næringen i Buskerud fylke (fra 1.1.20
Viken fylkeskommune). Skoleprosjektet er et yrkesrettet opplæringstilbud og
arbeidspraksis for ungdom engasjert henholdsvis fra Buskerud videregåendeskole og
Modum ungdomsskole, i tillegg til arbeidsledig ungdom via NAV.

Skoleprosjektet foregår i hovedsakelig i Vikersund hoppanlegg. Målet er å få ungdom som
ikke passer inn i det tradisjonelle skolesystemet i jobb. Prosjektet er et viktig tiltak for
rekruttering til bransjen. Ungdommene går inn i et opplæringsløp som skal ende med et
fagbrev etter endt læretid.

Oppdragsgiver:  Stiftelsen Vikersund Hoppsenter AS
Sted: Vikersund
Periode: Løpende

Skoleprosjektet – et unikt prosjekt for ungdom

Skoleprosjektet 2018/2019. En erfaren instruktør fra Hæhre følger med på 
elevene som bygger ny vei på oversiden av hoppbakken.

Skoleprosjektet 2018/2019. Vikersundbakken sett ovenfra.
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Hæhre har overlevert ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i 2019. Dette var Nye Veiers første
pilotprosjekt på BVP. Strekningen er en av landets mest trafikkerte veier i sommerhalvåret og
prosjektet bidrar til bedre framkommelighet, tryggere trafikk og redusert reisetid. Hæhre har i
samarbeid med prosjekterende og Nye Veier funnet gode, kostnadsbesparende og
klimavennlige løsninger. Hæhre har prosjektert og bygd ny firefelts motorvei, dimensjonert
for 110 km/timen. I tillegg er det bygd 3 km fylkesvei, 9 langsgående bruer, 4 overgangsbruer
og 8 kulverter. Det er brukt droner og fotogrammetri for å kartlegge terreng og grunnforhold,
noe som har resultert i 900 000 000 koordinatorfestede punkter. RPAS teknologi er brukt til
masseberegning. Dette gir pålitelig data på en raskere, billigere og tryggere måte.

Tiltak for å ivareta rødlistede arter
I prosjektet er det etablert sandjordhauger for å opprettholde populasjonen til den rødlistede
ildsandbien som er funnet innenfor anlegget. Tidligere var dette vanlig art i Norge, men nå er
den utrydningstruet og finnes kun noen få steder – blant annet her! Det er plantet 6000
blåknapp som biene er avhengig av. Håpet er at de vil reetablere seg og danne en levedyktig
bestand.

CEEQUAL sertifisering
Prosjektet er i 2019 registrert i CEEQUAL som er en miljøsertifiseringsordning for
anleggsprosjekter, og planlegges sertifisert i 2020.

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Telemark
Kontraktsverdi: 2,1 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2017-12.2019

E18 Rugtvedt – Dørdal

Nominert til
«Årets Anlegg 2019»

Ivaretakelse av rødlistet Ildsandbier på E18 Rugtvedt – Dørdal.

E18 Rugtvedt – Dørdal.

Et utvalg av Hæhres prosjekter
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Prosjektet med bygging av ny E6 mellom Kolomoen og Kåterud er delvis overlevert til
byggherren i 2019. Strekningen består av 19km ny firefelts motorvei i tillegg til 9 km med
lokalvei og gangvei, 33 langsgående bruer, 1 overgangsbru, 5 kulverter og 5 planskilte kryss.
Anleggsfasen har pågått langs eksisterende E6 med høy trafikkmengde. Det er satt milepæler
som ivaretar sikkerheten til både trafikanter, anleggsarbeidere og omgivelser.

Åkersvika naturreservat – et sårbart område med høy verneverdi
Bygging av ny E6 har gått igjennom Åkersvika naturreservat som er et svært viktig raste- og
hekkeområde for våtmarksfugl og området er nøkkelhabitat for fisk. Av Mjøsas 20 fiskearter
er 16 registrert i Åkersvika. Prosjektet skiller seg ut fra andre veiprosjekt ved at det er stilt
svært høye krav til miljøkompetanse, god planlegging, aktiv oppfølging og gode rutiner for
dokumentasjon og oppfølging. Hæhre vant konkurransen for beste løsning gjennom Åkersvika
i tillegg til pris, HMS, tekniske løsninger og gjennomføring. Gjennom anleggsperioden er det
aktivt drevet med blant annet bekjempelse av svartlistede arter i anleggsområdet, samt vask
av maskiner og utstyr for å redusere risikoen for spredning. Prosjektet har også hatt en
vellykket flytting av rødlistearten Tuestarr i Åkersvika. Etter anleggsperioden er
naturreservatet noe utvidet og det er etablert to dammer som kompensere for tapt vanndekt
areal og skaper nye rasteplasser for vannfugl.

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Hedmark
Kontraktsverdi: 1,812 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2017-12.2020

E6 Kolomoen - Arnkvern

E6 Kolomoen – Arnkvern.

Uthuskrysset på E6 Kolomoen – Arnkvern.

Et utvalg av Hæhres prosjekter
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Hæhre Arctic ferdigstilte utbedringen av frøhvelvet i september 2019. Lagret i frøhvelvet
finner man frømateriale fra matplanter fra hele verden, fryst ned til 18 minusgrader slik at
det genetiske materialet ivaretas. Svalbard Globale frøhvelv er dermed en
verdensomspennende forsikring for matforsyning til kommende generasjoner. Prosjektet
inkluderte ny adkomsttunnel i betong, et servicebygg og full oppgradering av det tekniske
anlegget, samt nødvendig sikringsutstyr og styringssystemer.

Byggherre: Statsbygg, oppdragsgiver: Landbruks- og matdepartementet
Sted: Svalbard 
Kontraktsverdi: 76 mill. NOK
Anleggsperiode: 2018-2019

Utbedring av Svalbard Globale Frøhvelv

Hæhre Arctic gjennomfører prosjektet Miljøtiltak Lunckefjell som omfatter opprydding
etter gruveaktivitet på Lunckefjell, Skollfjell og veien over Marthabreen på Svalbard. Dette
er et komplett oppryddingsprosjekt hvor området skal tilbakeføres til naturområder. Det er
et ambisiøst miljøprosjekt hvor all infrastruktur og avfall fjernes og masser skal deponeres
slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår uberørt. Prosjektet gjennomføres på en
kostnadseffektiv måte og i tråd med Svalbardmiljøloven. Det søkes å gjenbruke bygg og
infrastruktur i Longyearbyen og ellers løsninger til nytte for lokalsamfunnet.

Oppdragsgiver: Store Norske Spitsbergen Grubekompani
Sted: Svalbard
Kontraktsverdi: 85 mill. NOK
Anleggsperiode: 01.2019-10.2020

Miljøtiltak Lunckefjell

Miljøtiltak Lunckefjell på Svalbard. Bilde er sendt inn av en medarbeider via Hæhre-appen.

Svalbard Globale Frøhvelv.

Et utvalg av Hæhres prosjekter

«Ambisiøst 
miljøprosjekt»
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E6 Helgeland Nord

Prosjektet strekker seg over 125 km, fra Korgen til Bolna. På strekningen skal det bygges 10 delparseller på
tilsammen 61,9 km. Totalt skal det bygges 12 bruer på E6 og 10 kulverter/underganger. Nord for Mo i Rana skal
det bygges en 620 meter lang tunnel med tilhørende portaler og teknisk bygg.

Den første veiutviklingskontrakten
Dette prosjektet er Statens vegvesen sin første veiutviklingskontrakt. Dette betyr at Hæhre Entreprenør har
ansvar for prosjektering, utførelse og drift. Kontraktsformen gir oss muligheten til å påvirke løsninger og
optimalisere produksjonen. Mye av prosjekteringen utføres underveis i prosjektet, noe som har bidratt til bedre
løsninger og mer effektiv produksjon.

Kortreist stein og bærekraftig materialvalg for oppbygning av vegen
Det er brukt lokale og kortreiste steinmaterialer til kvalitetsfylling, henholdsvis forsterkningslag og forkilingslag 
under asfalten. Dette har bidratt til betydelig redusert transport av materialer til og fra anlegget. På deler av 
veistrekningen er det lagt lavtemperaturasfalt (LTA). Dette er en miljøvennlig asfalt med lavere utslippsfaktor 
enn vanlig asfalt. De bærekraftige materialvalgene har gitt positive gevinster i prosjektets klimagassregnskap. 

Ivaretakelse av biologisk mangfold og arealplanlegging
Prosjektet er bygget i stor grad på eksisterende veglinje for å unngå unødvendig beslag og negativ påvirkning på 
naturområder og jordbruksområder. Der hvor det har vært nødvendig å berøre slike områder er det etablert nye 
naturområder eller jordbruksland. Til sammen er det bygget 100 mål med nytt jordbruksland. 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen (SVV)
Sted: Nordland
Kontraktsverdi: 1,92 mrd. NOK
Anleggsperiode: 07.2015-08.2030 
(4 år byggeperiode, 15 år drift og vedlikehold)

Nominert til
«Årets Anlegg 2019»

E6 Helgeland Nord.

E6 Helgeland Nord.

Et utvalg av Hæhres prosjekter
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Hjullaster på et av Hæhres tomteprosjekter. Maskinparken til Hæhre er robust, har lav 
gjennomsnittsalder og tilfredsstiller strenge krav til utslipp og effektivitet. I 2020 får 
maskinparken i Hæhre flere diesel-elektriske maskiner. 

Bilde er fra prosjektet E6 Helgeland Sør. Hæhre er underentreprenør for Skanska og har ansvar for prosjektering og bygging av parsell 3. Det er
benyttet kortreist stein for alle steinlag i vegkroppen, i tillegg til å benytte asfalt fra lokalt mobilt asfaltverk. Dette har gitt betydelig redusert
transport av materialer til og fra anlegget. Bilde er sendt inn av en medarbeider via Hæhre-appen.

Et utvalg av Hæhres prosjekter

Bygging av nytt jernbanespor på prosjektet Eidsvoll Nord-Langset. Et arbeidsfellesskap med
PNC Norge med BaneNor som byggherre. Optimalisert massetransport og reduksjon av
tomgangskjøring er fokus på alle Hæhres prosjekter. Dette gir positive miljøgevinster og er
et viktig tiltak for økt produktivitet. Bilde er sendt inn av en medarbeider via Hæhre-appen.



Verdiskapning i lokalmiljø og 
kommunikasjon med interessenter
Verdiskapning i lokalmiljø
Hæhre er en betydelig aktør i lokalsamfunnet rundt våre prosjekter. Det er viktig
for oss at prosjektene blir en integrert del av lokalsamfunnet og at vi bidrar til økt
verdiskapning og økonomisk utvikling ved blant annet lokal sysselsetting, lokale
innkjøp, infrastruktur og sponsing av lokale foreninger og idrettsarrangement. I
2019 ble det blant annet overlevert 39.000 kr til Barnekreftforening i Telemark i
innsamlede panteflasker på E18 Rugtvedt-Dørdal. Innsamling av pant foregår på
flere av våre prosjekter som leveres til ulike veldedige formål.

Hæhre har komplekse prosjekter som bygger på involvering og tverrfaglig
samarbeid mellom medarbeidere, byggherre, rådgivere, kontraktsledd og andre i
lokalsamfunnet som blant annet grunneiere, tredjepart og lokale myndigheter.
Arbeidsformen bidrar til sikker og god drift og er kanskje det viktigste
virkemiddelet til kontinuerlig læring og forbedring. Når alle «drar lasset» sammen
sikrer det en tilhørighet til prosjektet som skaper engasjement og stå-på vilje som
er unik for bransjen. En oversikt over hvor Hæhre møter sine interessenter, hvilke
temaer som tas opp og tiltak som Hæhre gjennomfører er vist i tabellen på neste
side.

Påvirkninger i lokalsamfunnet og tiltak
Flere prosjekter drives i nærheten til eksisterende vegnett, bebyggelse, skoler,
etablerte turområder og ferdselsområder for tredjepart. Anleggene planlegges og
tilrettelegges for å ta hensyn til alle parters sikkerhet og behov gjennom blant
annet tilpassede fremdriftsplaner, faseplaner, arbeidsvarslingsplaner og planer for
oppfølging av støy, støv og rystelser. Skilting og informasjonstiltak gjennomføres
for at alle trafikanter og myke trafikanter skal ferdes trygt gjennom våre
anleggsområder. I samarbeid med byggherren gjennomføres blant annet
informasjonsmøter, nabomøter og skolebesøk der tredjepart kan stille spørsmål
ved driften av anlegget og prosjektets påvirkning og utvikling. Det opprettes også
kontakttelefon for tredjepart på prosjekter.

Bilde er fra Svalbard i forbindelse med Hæhre Arctics miljøprosjekt på Lunckefjell. Doseren står
klar i Todalen, Longyearbyen og skal snart belte seks mil over bre og fjell til prosjektet på
Lunckefjell. Bilde er innsendt av en medarbeider i Hæhre.



Interessent Møteplass Tema Tiltak
Eiere • Kvartalspresentasjoner

• Møter med investorer og analytikere
• Generalforsamling

• Virksomhetsstyring og prestasjoner
• Kvartalsresultat

ü Årsberetning

ü Bærekraftrapport med tilhørende informasjon

Ansatte • Oppfølging og dialog fra ledere
• Prøvetid -og medarbeidersamtaler
• Møtevirksomhet
• Involvering med vernetjeneste og tillitsvalgte
• Samlinger og arrangementer

• Arbeidsmiljø
• Gode lønns og arbeidsvilkår
• Muligheter og utfordringer

ü Involvering av ansatte i linja, faste ledersamlinger  og faggrupper
ü Forbedringstiltak i samråd med ledelse
ü Spesifikke tiltak knyttet til avdekkende risikoer følges opp via 

styringssystemet.
ü Fagforening, vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste som ressurs. 

Fagarbeidere organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF).
ü Interne kommunikasjonskanaler

Byggherre (kunden) • Samarbeidsprosesser før oppstart
• Møtevirksomhet
• Evalueringer
• Seminarer og arrangementer

§ Levere i henhold til krav i kontrakt.

§ Forventninger utover kontrakt

§ Samarbeid om HMS, miljø og seriøsitet.

ü Setter viktige utfordringer på agendaen
ü Samsvarsvurderinger med kontrakt
ü ISO sertifiseringer og sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og 

bygningsloven. 
ü Oppfølging iht. HMS, KS og YM-plan for prosjektet

Underentreprenører og innleid 
arbeidskraft (leverandører)

• Avklaringsmøter
• Involvering i møtevirksomhet
• Dialog og oppfølging med Hæhres ledelse og personell
• Bransjearrangementer og seminarer

• Samarbeid om HMS, miljø og seriøsitet.
• Hindre useriøse aktører inn i markedet.

ü Tidlig involvering og innhenting av påkrevd dokumentasjon 
ü Spesifikke tiltak knyttet til avdekkende risikoer følges opp via 

styringssystemet.
ü Samarbeid for ønsket produkt og dokumentasjon.
ü Oppfølging i HMSREG
ü Intern og eksternrevisjoner
ü StartBank og sertifikater i innkjøp og leverandørregistre Sellicha, TransQ og 

Achilles.
Lokale og sentrale myndigheter • Kommunikasjon med lokale myndigheter i enkeltprosjekter 

• Kontakt med myndigheter gjennom bransjeorganisasjoner
• Møtevirksomhet i kommunale og regionale forum.
• Seminarer og arrangementer 

• Overholdelse av lovkrav
• Næringslivets samfunnsansvar (CSR)
• Effektive reguleringsprosesser. 
• Arealplanlegging og utslippstillatelser

ü Setter viktige utfordringer på agendaen
ü Samsvarsvurderinger og tiltak for etterlevelse av lover og regler 

(compliance) og vern mot personopplysninger (GDPR).

Bransjen • Deltakelse i bransjefora og nettverk
• Deltakelse på arrangementer

• Samarbeid om felles utfordringer innen HMS, miljø og 
seriøsitet.

ü Utveksling av gode erfaringer, rammeverk og løsninger for bærekraftig 
utvikling i bransjen.

ü Medlemskap i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SFS-BA)
ü Medlemskap i bransje og arbeidsgiverorganisasjonen 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Samfunn • Dialog med grunneiere

• Informasjonsmøter
• Kontakttelefon i prosjekter
• Medieoppslag/Informasjon på web.
• Tilstedeværelse på skoler
• Åpen dag i prosjekter
• Deltakelse i bransjeforum og medlemsorganisasjoner

• Hvordan Hæhres prosjekter påvirker eksempelvis støv, 
støy, vibrasjoner, arealendringer, arbeidsplasser osv. 

• Samsvar mellom strategi og myndigheters mål og lovverk. 

ü Delaktig  samfunnsdebattant, for eksempel til utfordringer og forbedringer 
i bransjen. 

ü Aktive tiltak for rekruttering av nye fagarbeidere. 
ü Godkjent lærebedrift OKAB-BVT.
ü Medlem av UN Global Compact. 
ü Medlem av Grønt Punkt og nettverket «Grønn Anleggsektor» via SINTEF og 

forskningsrådet.
ü Skoleprosjektet 2019/2020 og sponsing av lokale idrettslag og veldedige 

organisasjoner. 
ü Oppfølging via YM-plan i prosjektet. Rystelsesmålere, støy og støvtiltak. 

Vesentlige interessenter

Tabellen viser oversikt over Hæhres vesentlige interessenter, hvilke møteplasser og temaer som tas opp og hvilke sentrale tiltak Hæhre gjennomfører.
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Hæhres forretningsetiske prinsipper
Hæhres visjoner og verdigrunnlag er styrende for vår måte å opptre på i samfunnet. Hæhre
har etiske prinsipper som beskriver den grunnleggende forpliktelsen til å opptre på en
ansvarlig måte og i samsvar med norske lover og regler. Det forventes at våre
underentreprenører, innleide og andre samarbeidspartnere følger disse. Gjennom kontrakt
stiller vi krav til leverandørleddet om å respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale
forhold og etisk forretningsvirksomhet. Hæhre støtter seg til globale anerkjente initiativer
og konvensjoner, herunder OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og ILOs åtte
kjernekonvensjoner for anstendig arbeidsliv. Hæhre har vært tilsluttet FN-initiativet UN
Global Compact siden 2016. Det betyr at vi hvert år rapporterer innen initiativets 10
prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og
antikorrupsjon.

Ansvarlig ledelse
Styret har overordnet ansvar for strategi og forvaltning av bedriften. Ledergruppen med
daglig leder har overordnet ansvar for å iverksette styrets strategi, utvikling og operativ
ledelse. Daglig leder har ansvar for at innholdet i Hæhres strategi for bærekraft og
samfunnsansvar følges opp, etterleves og integreres i bedriftens arbeid.

Prosjektene med prosjektleder i spissen har ansvar for å følge opp og etterleve policy, mål,
styrende dokumenter med tilhørende rutiner knyttet til bærekraft og samfunnsansvar
forankret i virksomhetens styringssystem. Det praktiske arbeidet utføres av
prosjektorganisasjonen og støttes av virksomhetens ledergruppe og støttefunksjoner.

Styringssystemet
Styringssystemet er bygd opp for å styre og følge opp alle aktiviteter og prosesser for å
kunne levere prosjekter i henhold til krav og forventninger. Det gjennomføres systematiske
interne og eksterne revisjoner for å sikre at styringssystemet fungerer hensiktsmessig både
internt, hos underentreprenører og innleie. Styringssystemet er sertifisert i henhold til

§ ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
§ ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
§ ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
§ ISO 37001:2016 Antikorrupsjon

Hvert år gjennomføres en gjennomgang av ledelsessystemene med øverste ledelse for å
sikre at systemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt og i tråd med virksomhetens
strategiske retning. Årlige gjennomganger og resertifiseringer hvert 3 år gjennomføres av
ekstern revisor. På den måten sikrer vi kontinuerlig forbedring og samsvar med krav.
Gjennomgangen i 2019 resulterte i ett avvik og flere merknader og forbedringspunkter
som er behandlet og lukket i 2019. I 2020 gjennomføres forberedelser til sertifisering
innenfor ISO 39001 Trafikksikkerhet. Dette er et viktig tiltak for å sikre en systematisk
tilnærmelse til trafikksikkerhet for medarbeidere og tredjepart på våre anlegg.

Styringssystemet er basert på ISO 31000 Risikostyring og ISO 26000 Samfunnsansvar. Det
gjennomføres årlig en ekstern gjennomgang og erklæring på Hæhres oppfølging og
integrering av ISO 26000 og ISO 31000 i organisasjonen og styringssystemet. I 2019
konkluderte denne med at bedriften følger prinsippene i ISO 31000 i forbindelse med
risikostyring innen områdene kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø/sikkerhet og anti-korrupsjon.
I tillegg har bedriften valgt relevant sikring på bedriftens integrering av kjerneområdene i
ISO 26000 i foretaket og i styringssystemet. I 2020 planlegges ny samsvarsvurdering
innenfor begge standardene for å sikre at vi styrker arbeidet med risikostyring og
samfunnsansvar.

Slik styres bærekraft



Vesentlighetsanalyse og FNs bærekraftmål Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Hæhre er en arbeidsgiver med over 930 egne ansatte og sysselsetter
underleverandører i prosjekter. Hæhres tilnærmelse til anstendig arbeid vil
påvirke mange. Hæhre legger til rette for produktiv sysselsetting, trygt og
sikkert arbeidsmiljø, at flere unge kommer ut i jobb og beskytter anstendig
lønns- og arbeidsvilkår for alle på Hæhres anlegg.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Hæhre påvirker produksjon og forbruk i prosjekter og i verdikjeden. Prosjektene
skal føre til minst mulig miljøbelastning og det arbeides systematisk for å
effektivisere ressursbruk og velge materialer med minst mulig fotavtrykk.
Hæhre har fokus på å redusere avfallsmengden og bidra til gjenbruk og
kortreiste materialvalg.

Stoppe klimaendringene
Hæhres virksomhet påvirker klimaet direkte gjennom prosjekter og indirekte i
verdikjeden. Hæhre har en robust maskinpark som tilfredsstiller strenge krav til
utslipp. Hæhre bidrar med kompetanse i samhandling med rådgivere for å
redusere det totale klimagassutslippet fra prosjekter.

Fred og rettferdighet
Korrupsjon, prissamarbeid, sosial dumping og annen uetisk atferd bryter med
menneskerettigheter, begrenser mulighetene for økonomisk utvikling og
hindrer konkurranse på like vilkår. Hæhres antikorrupsjonsprogram med tiltak
utover lovkrav reduserer risikoen for utilbørlige fordeler som kan gis eller
mottas. Vi stiller strenge krav gjennom kontrakter i verdikjeden og følger opp
med systematiske kontroller av lønns og arbeidsvilkår.

Samarbeid for å nå målene
Hæhre samarbeider med bransjen for å oppnå bærekraftmålene. Vi arbeider
systematisk med prosjektmål for økt verdiskapning til samfunnet. Vi bruker ny
teknologi og løsninger for effektiv prosjektgjennomføring og leverer prosjekter
i henhold til byggherrens krav og forventninger.

Vesentlighetsanalyse
Dialogen med byggherre og samfunnet rundt oss er medvirkende for hva som skal
vektlegges innenfor bærekraftsområdet. Dette gir bedriften rammene for hva som skal
fokusere og rapportere på fremover. Temaene er valgt på bakgrunn av om de avspeiler
Hæhres påvirkninger på økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, samt kan ha
innflytelse på byggherren og andre viktige interessenters vurderinger og beslutninger.
Dette er i henhold til prinsippene i GRI Standards. Hæhre har oppdatert
vesentlighetsanalysen i 2019 og prosessen har foregått internt i en tverrfaglig gruppe
med forankring i ledergruppen og behandling i styret. Det er identifisert åtte vesentlige
bærekrafttemaer som er gruppert inn i fem hovedtemaer som følges opp med fastsatte
mål og aktiviteter forankret via styringssystemet for å følge opp og evaluere
prestasjoner.

• Trygt Hjem
• Sikkerhet og helse

• Utviklende og godt arbeidsmiljø
• Opplæring og trening

• Produktivitet og samarbeid
• Indirekte økonomiske påvirkninger

• Miljøvennlig produksjon
• Utslipp av klimagasser
• Avfallshåndtering

• Seriøsitet
• Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
• Antikorrupsjon
• Konkurransefrihet

FNs bærekraftmål
I 2015 vedtok FN 17 bærekraftmål for bærekraftig utvikling som er en felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Hæhres virksomhet påvirker flere av FNs bærekraftmål. Sertifisering innen flere av ISO
standardene er medvirkende til dette. Følgende mål er identifisert som spesielt
relevante for virksomheten. En kort begrunnelse er beskrevet under hvert mål.



Forebyggende HMS arbeid sertifisert etter ISO 45001
Hæhre har et prosessorientert og helhetlig styringssystem for helse, miljø og
sikkerhetsarbeid. Systemet er sertifisert i henhold til ledelsessystemet for
arbeidsmiljø ISO 45001:2018 og erstatter Hæhres tidligere sertifisering på
OHSAS 18001. Dette sikrer samsvar med regler, krav og forventninger og er et
sentralt støtteverktøy i arbeidet for å redusere jobbrelatert sykdom og skade.
Styringssystemet gjelder for alle ansatte i Hæhre. Alle uønskede hendelser og
forhold som påvirker sikkerhet, helse og arbeidsmiljø rapporteres, registreres
og behandles i bedriftens system for rapportering. I dette arbeidet beskrives
tiltak og forbedringspunkter som gjennomføres. Antall rapporterte hendelser
har økt med årene i takt med store anleggsprosjekter. I 2019 ble det
rapportert nærmere 3200 hendelser og forhold internt, noe bedriften er
svært fornøyd med. En økning i rapportering med hendelser med lavt
skadepotensial er en indikator for et godt forebyggende HMS arbeid. Hæhre
stiller krav til underentreprenører og innleide bedrifter for å styrke en felles
«0 skade» kultur og sikre at alle som jobber for bedriften har riktig system og
verktøy på plass i dette arbeidet. Det innhentes blant annet HMS
egenerklæring og bekreftelse på at bedriftene har internkontrollsystem. På
Hæhres anlegg skal innleid arbeidskraft følge Hæhres HMS rutiner. Dette
gjelder også for ytre miljø og kvalitet. Før arbeidene starter innregistreres alle
arbeidstakere på prosjektet for å sjekke blant annet rett kompetanse og
gyldig HMS-kort. Det gjennomføres vernerunder hver 14.dag eller hyppigere
ved behov for å sikre kartlegging og oppfølging av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø på anleggsområdet.

Økt synlighet – tryggere arbeidsplass 
I 2016 innførte Hæhre gul hjelm med hakestropp for alle ansatte. I 2019 har vi
svært få rapporterte brudd på denne bestemmelsen, noe som indikerer at
tiltaket er godt implementert i alle våre prosjekter.

Trygt Hjem

Alle på Hæhres prosjekter skal trygt hjem.
Vi skal ikke ha skader med fravær!

Bilde viser en ansatt i Hæhres synlighetsklær og verneutstyr. Bilde er tatt på E18 Rugtvedt – Dørdal.
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En trygg arbeidsplass
Så langt er det ingen skader i bygg og anlegg som ikke kunne vært unngått. Hæhres mål er
at det ikke skal skje skader med fravær. Hæhres tilnærming til dette er å jobbe systematisk
med å unngå arbeidsulykker og spesielt ulykker som kunne ha resultert i alvorlige
personskader og fravær. I dette arbeidet handler det om å være i forkant og gjennomføre
god planlegging, risiko -og barrierestyring. Prosjektets risikovurdering bygger på
byggherrens risikovurdering og kontraktskrav. Gjennom risikovurderinger og sikker
jobbanalyser identifiseres mulige uønskede hendelser og det etableres tiltak slik at risikoen
fjernes helt eller reduseres til et nivå som kan aksepteres. I Hæhre er det etablert et
tiltakshierarki som sikrer at vi først og fremst velger tiltak for å fjerne oss vekk fra risiko.
Alle alvorlige uønskede hendelser følges opp med en grundigere analyse av
bakenforliggende årsaker slik at vi kan sette inn riktig preventive tiltak for å forhindre at
det ikke skjer igjen. Hæhre trener og etablerer beredskap i alle våre prosjekter for å være
best mulig forberedt dersom det skulle oppstå en alvorlig hendelse. Enhver alvorlig
hendelse med alvorlige skadepotensial følges tett opp av ledelsen, også på konsernnivå.
Målet er å redusere skadevirkningene til et minimum og sørge for god oppfølging av de
berørte.

Fokuskampanjer
I flere år har Hæhre hatt ulike kampanjer med fokusområder som er spesielt
overrepresentert på hendelsesstatestikken. Fokuset i kampanjene har blant annet vært
trafikksikkerhet, synlighet og fallskader. Disse er integrert i bedriftens interne
sikkerhetskurs som alle ansatte, innleid arbeidskraft og underentreprenører får ved
oppstart av prosjektet. I 2019 har flere av prosjekter gjennomført kampanje for hørsel for å
forebygge hørselsskader. Kampanjen videreføres i 2020 for nye prosjekter.

Lav H1 verdi i flere år
De viktigste nøkkelparameterne for sikkerhetsarbeidet i Hæhre er H1-verdi og H2-verdi.
H1-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk. H2-verdi er
definert som antall personskadeulykker med og uten fravær per million utførte
arbeidstimer. Tallene i denne rapporten inkluderer ikke underentreprenører og innleid
arbeidskraft. Sett over en periode på åtte år har H1-verdien gått betraktelig ned sett i
sammenheng med økt rapporteringskultur, vekst i komplekse prosjekter og antall
medarbeidere. I 2019 var H1-verdien på 3,8 og verdien representerer 6 fraværsskader,
hvorav en hendelse ble fatal for en av våre medarbeidere. H2-verdien er redusert fra 2018
og var i 2019 på 6,3. I 2020 styrker vi HMS arbeidet på flere områder. Blant annet innføres
bransjekurset «Prosjekt Fareblind» som e-læring for alle ansatte på anlegg. Flere sentrale
tiltak er presentert i det følgende.

Operasjonelle risikovurderinger
I 2020 styrker vi arbeidet med risikostyring ved å innføre operasjonelle risikovurderinger
for hvert fagområde. Det skal gjennomføres intern opplæring i teoretisk og praktisk risiko-
og barrierestyring for linjeledere. Etter endt opplæring vil HMS ledere i prosjektet følge
opp og bistå i dette arbeidet. Flere av HMS-ledere i våre prosjekter og andre
støttefunksjoner er kurset eksternt i risikostyring i henhold til ISO 31000 i 2019.

Langsiktig sikkerhetskulturprogram
I samarbeid med konsernets selskaper blir det fra 2020 innført et langsiktig
sikkerhetskultur-program som skal pågå over flere år. Målet med programmet er å styrke
den enkeltes sikkerhetsatferd gjennom bevisstgjøring, trening og motivasjon. Det har
pågått et tverrfaglig arbeid i 2019 som videreføres i 2020 med å konkretisere innhold i
programmet. Implementering starter i siste kvartal i 2020.

Trygt Hjem
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Rapporterte uønskede 
hendelser (RUH) per årsverk

Svært alvorlige ulykker har skjedd i bygg og anlegg de siste årene i forbindelse
med at graveskuffen har falt av gravemaskinens låsesystem. Dette kan få
fatale konsekvenser. I 2017 innførte Hæhre strenge rutiner for bruk av
mekanisk sikkerhetslås.

Fra 2019 er alle gravemaskiner under 40 tonn utstyrt med festeanordning som
sikrer at graveskuffen ikke detter av dersom låsesystemet svikter. Hæhre
fortsetter samarbeidet med leverandører om en felles bransjestandard.

Sikkerhetsløft for å unngå klemulykker

Trygt Hjem
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Gravemaskin og dumper under lasting. Bilde er tatt på E18 Rugtvedt – Dørdal.



Forebyggende arbeid med sykefravær
God helse gir god livskvalitet og reduserer faren for sykdom, skader og
ulykker. Innen helse handler dette om å unngå helseskadelig arbeidsmiljø
relatert til belastningsskader, feil bruk av kjemikalier, støy, støv, mobbing,
trakassering, arbeidspress og diskriminering. I tillegg tilrettelegges det for
sunt kosthold og fysisk aktivitet på alle prosjekter.

Hæhre er opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø hvor muligheter for
utvikling og høy trivsel står sterkt og hver enkelt medarbeider føler ansvar for
egen og andres sikkerhet. Sykefraværet er en nøkkelindikator for
helsearbeidet i Hæhre, og var i 2019 på 4 %. Hæhres sykefravær er noe
høyere i 2019 enn det har vært de siste årene og ligger omtrent på samme
nivå som bransjen. Noe av sykefraværet er arbeidsrelatert og den prioriterte
innsatsen med oppfølging av sykefravær er derfor et grunnleggende element i
HMS arbeidet. Bedriften er representert i brukerutvalget til NAV som skal
arbeide aktivt for bedret oppfølging av sykemeldte.

Hæhre er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som bistår i det forebyggende
HMS arbeidet. De følger opp bedriftens ansatte med helsekontroller, kurs og
kartlegginger for å sikre et godt arbeidsmiljø og tett oppfølging. For å styrke
kompetansen om eksponering og andre helserelaterte utfordringer ble det fra
2016 innført helsekontroller for alle nyansatte. I 2019 er det igangsatt
eksponeringskartlegginger av arbeidsmiljøet for å styrke arbeidet med
målrettede helsekontroller for hver enkelt medarbeider. Arbeidet fortsetter i
2020.

Utviklende og godt arbeidsmiljø

Alle ansatte skal ha et sikkert arbeidsmiljø som gir muligheter for 
utvikling og trivsel

Bilde viser en ansatt som bruker drone på E18 Rugtvedt – Dørdal. Droner benyttes aktivt
i Hæhres prosjekter til planlegging, dokumentasjon og masseberegning.
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Trivsel på jobb
Det er viktig for Hæhre at alle ansatte opplever mestringsfølelse og trivsel på jobb.
Mobbing, trakassering og diskriminering tolereres ikke. Tett oppfølging og god
kommunikasjon mellom leder og medarbeider er et viktig element i dette. Fra
kartlegginger gjennomført av bedriftshelsetjenesten i 2019 utrykkes det høy trivsel blant
medarbeidere. Dette skal Hæhre bevare og videreutvikle. En høy sikkerhetskultur med stor
arbeidsglede og trivsel er nøkkelen til at alle skal komme trygt hjem. Hæhre har en
velfungerende vernetjeneste og tillitsmannsapparat som sikrer medarbeideres
medvirkning. Hovedverneombud og tillitsmannsapparatet er også sentrale i bedriftens
arbeidsmiljøutvalg som har faste møter fire ganger i året.

Et løft for flere fagarbeidere til anleggsbransjen
Fagarbeidere er en viktig ressurs for samfunnet og for å bygge fremtidens infrastruktur
trenger vi at flere unge satser innenfor anleggsbransjen. Behovet for flere fagarbeidere er
stort og det er en kamp mellom aktørene i bransjen om å sikre seg de beste kandidatene.
Hæhre har i overkant av 670 fagarbeidere og det er i økende grad strengere krav til bruk av
fagarbeidere og lærlinger i offentlige anleggsprosjekter. Hæhre satser stort på lærlinger og
er opptatt av å være synlig for fremtidens fagarbeidere på ungdom- og videregående
skoler. Hvert år mottar Hæhre svært mange jobbsøknader noe som indikerer at bedriften
er en attraktiv arbeidsgiver.

Hæhre satser på lærlinger – vår viktigste rekrutteringsarena
Hæhre er en populær lærlingbedrift og i 2019 var det over 300 søkere på 31
lærlingplasser. I 2020 økes antall læreplasser til 35. Det tilbys læreplasser innenfor et bredt
spekter av fagområder, blant annet vei og anlegg, fjell og bergverk, betong,
anleggsmaskinmekaniker og anleggsmaskinfører. Det legges stor vekt på kvalitet i
opplæringen for å få en best mulig læretid. Målet er å utvikle dyktige fagarbeidere som
trives på jobb og som kjenner trygghet og mestringsfølelse. Mange av dagens
nøkkelpersoner i Hæhre startet som lærlinger. I 2019 utgjorde antall lærlinger over ni
prosent av andelen fagarbeidere i Hæhre. Dette er bedriften godt fornøyd med.

Program for praksiskandidater – dokumentordning for de med lang arbeidserfaring
Hæhre innførte i 2019 et program for praksiskandidater som er rettet mot
anleggsarbeidere med over fem års erfaring, men som mangler dokumentasjon slik som
fag- eller svennebrev innenfor bygg og anleggsfag. Dette er et tiltak for økt teoretisk
kompetanse i tillegg til yrkeserfaring og for å imøtekomme krav til andelen fagarbeidere i
offentlige kontrakter. Bedriften har hatt stor oppslutning rundt programmet i 2019.

Egenrekruttering og lederutvikling
Hæhre gjennomfører anleggsprosjekter med høy egenregi og satser stort på
egenrekruttering. Gode ledere med yrkeserfaring er sentralt for et trygt, effektivt og godt
arbeidsmiljø. Hæhre tilbyr en rekke lederutviklingskurs med mål om gi ledere en solid
kompetanseplattform. Lederkursene er inndelt i trinn og består av klasseromskurs,
gruppearbeid, hjemmeoppgaver og presentasjoner. Bedriften tilbyr også stønad til etter -
og videreutdanning av ledere som ønsker ytterligere kompetanseheving.

Fra ingeniørteori til praksis - sommerstudentprogrammet
En sommerstudent i Hæhre går rett inn i ett eller flere pågående prosjekter. Målet er å
være tett på produksjon, arbeide med reelle utfordringer, få ansvar og bidra til forbedring.
En sommerjobb viser hvilke muligheter som finnes etter endt utdannelse og Hæhre håper
at dette motiverer elevene til å gjøre en økt innsats med studiene, fullføre skolegangen og
jobbe videre i anleggsbransjen. Sommerstudenter er en god rekrutteringsarena for Hæhre.
I 2019 var det 23 studenter, hvorav 21 var ingeniørstudenter fra NTNU. Flere
ingeniørstudenter fra høyskoler har skrevet bachelor eller mastergraden sin i samarbeid
med bedriften i 2019.

Utviklende og godt arbeidsmiljø
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Utviklende og godt arbeidsmiljø

I lære for Hæhre

Som lærling i Hæhre jobber man på noen av Norges største og mest
komplekse anleggsprosjekter. Bedriften bruker store ressurser på lærlingene
og de får tett og god oppfølging i prosjektet. Lærlingeordningen i Hæhre
koordineres av en lærlingansvarlig som følger opp elevene og samarbeider
med opplæringskontoret for å følge opp den enkeltes læreplan.

Ved oppstart og underveis gjennomføres samlinger med kurs, kompetanse og
sosiale aktiviteter hvor sikkerhet og trygghet står sentralt. Målet er at
elevene skal bli godt kjent med oss og med hverandre samt få den
nødvendige kompetansen for å jobbe på våre prosjekter. For andre års
lærlinger gjennomføres en fagsamling for å forberede elevene til fagprøven.

Se video fra inntaket av lærlinger i Hæhre på www.akh.no

Lærlingene 2019Go-kart på lærlingesamlingen 2019

Helse og behandlingsforsikring

I 2019 innførte Hæhre en utvidet helse- og behandlingsforsikring for 
ansatte . Det har vært stor oppslutning om tilbudet. Dette bidrar til at flere 

ansatte får raskt hjelp og kommer raskere tilbake i arbeid.



Økt lønnsomhet 
Hæhres strategiske mål er å bedre lønnsomheten i prosjektene. Det er satt
fokus på styrket risikostyring av prosjektporteføljen der målsetningen er å
maksimere resultatet i eksisterende portefølje, samtidig som nye prosjekter
skal ha større inntjeningspotensial. Parallelt med dette er det iverksatt en
rekke tiltak både i organisasjonen og på systemsiden for å øke produktiv
prosjektgjennomføring i henhold til byggherrens krav og forventninger.
Verdier skapes av samspillet mellom medarbeidere og kunder. Styrket
samarbeid og erfaringsdeling i og på tvers av prosjekter er derfor sentralt.

Kvalitetssikringssystem sertifisert etter ISO 9001
Hæhre har en systematisk tilnærmelse til kvalitetsarbeidet og bedriftens
styringssystem har vært sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet ISO
9001 siden 2015. Bedriftens kvalitetsmål, rutiner og kvalitetsplaner følges opp
med blant annet rapportering av uønskede hendelser på kvalitet,
internrevisjoner og kontroller for å sikre samsvar og forbedring. Systemet
tilrettelegger for analysearbeid av uønskede kvalitetshendelser og det
iverksettes tiltak for å forhindre av hendelsen oppstår igjen. I dette arbeidet
er tydeliggjøring av kostnadsbilde sentralt. En indikator for godt
kvalitetsarbeid er økning i antall interne rapporterte hendelser med lav
alvorlighetsgrad. De siste årene har det vært en vesentlig økning i
innrapporterte hendelser og andelen analyser og etablerte erfaringsark har
økt. Tall i denne rapporten inkluderer rapportering fra underentreprenører og
innleide. Fra 2018 til 2019 har antall innrapporterte hendelser på kvalitet
steget med 17 %. To av disse var alvorlige. Disse er behandlet og lukket etter
interne retningslinjer. En økt rapportering gir et godt utgangspunkt for
bedriftens videre forbedringsarbeid.

Produktivitet og samarbeid
Vi skal være den foretrukne entreprenøren for våre byggherrer og gjøre 
det «rett første gang» i alle ledd

Bilde viser viltovergangen Lille og Store Langrønningen på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal.



VI BYGGER FREMTIDEN

Prosjektstyringsmodellen
Risikobasert tilnærming og planlegging står sentralt for effektiv gjennomføring av
prosjekter. I 2019 har bedriften styrket arbeidet med å innføre et rammeverk for
prosjektstyring med integrerte beslutningsporter for hver fase i prosjektets levetid.
Rammeverket er bygd opp for å sikre «beste praksis» innen prosjektstyring og inneholder
prosesser som består av koordinerte og styrte aktiviteter utført for å oppnå byggherrens
og prosjektets målsetninger. Prosjektmodellen skal benyttes uavhengig av kompleksitet,
størrelse og varighet. Arbeidet med å optimalisere prosjektstyringsmodellen fortsetter i
2020.

Digitale endringsprosesser og personvern
Hæhre har de siste årene vært inne i en digital endringsprosess i flere ledd av
organisasjonen. Krav om effektivisering og digitalisering medfører kontinuerlig utvikling- og
omstillingsprosesser. Målet er å ha et fremtidsrettet fullintegrert styringssystem. I 2019 er
det gjennomført vesentlige integrasjons- og IT endringer og implementert nye systemer for
blant annet kompetanse- og ressursstyring. Innføring av nye systemer som integreres opp
mot blant annet nasjonale registre for kompetanse og HMS-kort bidrar til tilgjengeliggjøre
informasjon på en helt ny måte enn før. Ny teknologi endrer måten personopplysninger
samles inn og brukes. For å sikre at nye systemer er i samsvar med GDPR er det igangsatt
en eksternverifikasjon opp mot GDPR regelverket i 2019 som fortsetter i 2020.

På vei mot tegningsløse prosjekter 
Tradisjonelt har byggeprosessen i anleggsbransjen vært basert på veimodell og tradisjonelle
2D-tegninger. De siste årene har digitalisering, ny teknologi og modellbasert bygging vært i
rivende utvikling i bransjen. Flere av Hæhres pågående prosjektene bruker i dag digital 3D
modell istedenfor tegninger, det vil si de har blitt helt eller delvis «tegningsløse». Bare i
produksjon av tegninger ligger det store kostnadsbesparelser som gir god
samfunnsøkonomi. «Building Information Modelling» (BIM) er den geometriske 3D
modellen, men BIM handler også om samhandling og informasjon, og kan ses på som en
felles digital plattform med full integrering av data. To av våre prosjekter benytter VDC,
Virtual Design and Construction, i gjennomføringen. Det vil si at prosjektene bruker
prosjektstyring, BIM og møtemetodikken ICE (Integrated Concurrent Engineering) fra
planlegging til avslutning av prosjektet. Målet med VDC er effektiv prosjektgjennomføring,
involverende planlegging og møtevirksomhet gjennom bruk av teknologi og samarbeid
mellom mennesker.

Utvikling av BIM og VDC kompetanse
Hæhre bidrar til utviklingen av bransjen innfor VDC og arbeider i samarbeid med byggherre
og rådgivere for å optimalisere bruken av VDC i prosjektene. For å koordinere arbeidet med
VDC har Hæhre ansatt en VDC-ansvarlig i tillegg til å utvikle og kurse medarbeidere med
VDC sertifisering fra Stanford, USA. Overgangen til er mer digital hverdag krever gode
implementeringsprosesser. Hæhre jobber aktivt for å øke kunnskap om bruk av modell for
mannskap, linjeledere og øvrig støttepersonell.

Produktivitet og samarbeid
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Produktivitet og samarbeid

Kraftverksutbygging uten tradisjonelle tegninger

Kraftverksprosjektet Smibelg- og Storåvatn startet opp i 2015 og
planlegges ferdigstilt i 2020. Prosjektet omfatter bygging av to separate
kraftverk i fjell som bygges parallelt med 25 km tunnel i tillegg til sjakter,
inntaksdammer og betongarbeider. Erfaringen så langt tilsier at det ligger
50 % kostnadsreduksjon bare i produksjon av tegninger. Modellen brukes
effektivt gjennom hele kraftverkets levetid. Ved ferdigstillelse vil anlegget
få en samlet årsproduksjon på omtrent 210 GWh, som tilsvarer forbruket
til rundt 10 000 husstander. Dette bidrar til en bærekraftig strømforsyning
i Helgelandsregionen.
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Rapporterte uønskede hendelser på kvalitet 
per årsverk

Betongarbeider på Smibelg- og Storåvatn kraftverk. Bilde er innsendt av en
medarbeider via Hæhre-appen.



Klimarisiko og muligheter
Klima og miljøendringer er en av vår tids største samfunnsutfordringer.
Mange av skadene global oppvarming kan forårsake er irreversible. For
Hæhre handler det om hvordan vi imøtekommer klimaendringer med mer
ekstremvær og naturkatastrofer, hvordan Hæhre bruker ny teknologi samt
hvordan bedriften forholder oss til skjerpede miljøkrav fra myndigheter og
byggherrer. Klimarisiko har endret gjennomføringen av prosjekter og kan gi
rom for nye markeder. Dette kan gi mer arbeid i form av nye prosjekter, men
også en risiko i forhold til blant annet omstilling av maskinparken ved krav om
fossilfri anleggsdrift. Pris og tilgang på miljøvennlige maskiner og data for
beregning er i rivende utvikling. Endringer i lovverk og politiske rammevilkår
vil kunne medføre en kostnadsøkning. Regjeringens strategi legger til rette for
å redusere utslipp på et nasjonalt nivå. Målet i bransjen er å redusere
klimagassutslippene fra vegprosjekter innen 2030 med 40 prosent under
bygging og 50 prosent i driftsfasen. I dette står utnyttelse av ressurser og
endring til en mer sirkulær økonomi sentralt. En sirkulærøkonomi baserer seg
på å bruke produkter og materialer i et kretsløp for å sikre at færrest mulig
ressurser går tapt. Dette krever et samarbeid mellom Hæhre og de ulike
aktørene i bransjen.

Hæhres har fokus på miljøutfordringer bedriften kan påvirke i tillegg til å følge
opp gjeldene lov og kontraktkrav gjennom prosjektspesifikke Ytre Miljø-
planer for å minimere negativ påvirkning på miljøet. Prosjektene utarbeider
klimagassbudsjetter for bygging og drift av vegstrekningen. I samarbeid med
byggherre, rådgivere og leverandører bidrar bedriften med spisskompetanse
som gir løsninger og valg av materialer med lavest mulig klimafotavtrykk.

Miljøvennlig produksjon

Hæhres prosjekter gjennomføres med minst mulig miljøbelastning og 
minst mulig klimafotavtrykk

Bilde viser utlegging av masser med doser på prosjektet E6 Helgeland Sør med 
Storsvenningvatnet i bakgrunnen. Daglig og periodevis  vedlikehold og kalibrering 
gjennomføres som et forebyggende tiltak for å sikre at arbeidet gjennomføres med rett 
kvalitet og for å unngå uforutsette utslipp av olje og diesel til grunn og vannmiljø. 
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Miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001
Hæhres styringssystem har vært sertifisert etter ledelsessystemet for miljø 14001 siden
2013 og bedriften arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring i alle ledd. Før oppstart
og løpende gjennom prosjekts levetid kartlegges og gjennomføres risikovurderinger på ytre
miljø med grunnlag i byggherrens risikovurderinger og kontrakt. Sammen med
myndighetskrav og prosjektspesifikke krav danner det grunnlaget for prosjektets ytre
miljøplan og oppfølging av miljømål. Hvert prosjekt har fagressurser med kompetanse
innen ytre miljø som jobber for å optimalisere og følge opp prosjektets miljøpåvirkning i
samarbeid med produksjonsleddet og byggherre. Hæhre har fokus på å begrense
inngrepene av våre aktiviteter så mye som mulig og åpner ikke mer areal enn det som er
nødvendig for å utføre jobben. Midlertidig beslaglagt areal tilbakeføres til opprinnelig
tilstand i tråd med vedtatte planer og kontrakt, eller får endret formål etter konkrete
avtaler med grunneiere f.eks. ved å tilrettelegge for nydyrking. I tillegg tilrettelegges det
for ivaretakelse av naturmiljø, kulturminner, vannhåndtering, ivaretakelse av rødlistede
arter og håndtering av forurensede masser, eksempelvis bekjempelse av svartelistede
arter.

Som et ledd i bedriftens forbedringsarbeid er rapportering og håndtering av miljøhendelser
sentralt. I Hæhre rapporteres alle uønskede hendelser knyttet til miljø med tilhørende
korrigerende tiltak. Dersom det oppstår alvorlige eller gjentakende hendelser analyseres
disse for å finne bakenforliggende årsak og sette inn forebyggende tiltak for å hindre at
hendelsen oppstår igjen. Det etableres beredskap og gjennomføres beredskapsøvelser
med fokus på ytre miljø for å minimere negative miljøkonsekvenser dersom en uønsket
hendelse skulle oppstå. En høy rapporteringskultur med mindre alvorlige konsekvenser på
ytre miljø er en indikator på godt forebyggende miljøarbeid. To sentrale nøkkelindikatorer
er M1-verdi og M3-verdi. M1-verdi er definert som antall alvorlige miljøulykker per million
utførte timeverk, og M3-verdien er definert som antall registrerte miljøulykker,
nestenulykker og observasjoner per million utførte timeverk. Tallene i denne rapporten
inkluderer ikke underentreprenører og innleide bedrifter. I 2018 og 2019 har vi hatt null
alvorlige miljøulykker, det vil si en M1-verdi lik 0. Dette er bedriften godt fornøyd med.
Samtidig har antall rapporterte hendelser økt. I 2019 var M3-verdien på 281. Dette er en
økning på 66 prosent i forhold til 2018. Dette gir læring i og på tvers av prosjekter og er
sentralt i det forebyggende arbeidet inn mot 2020.

Klimagassbudsjett
Bygging av infrastruktur er forbundet med betydelig klimagassutslipp. På et anlegg er
typisk en tredjedel av utslippene fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av
materialer og masser, mens to tredeler kommer fra produksjon av materialene som
benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt. Basert på totalt dieselforbruk hadde
Hæhre fra 2018 til 2019 en reduksjon av CO2-utslipp per omsetning. Nedgangen skyldes
nedtrapping i aktivitetsnivå i prosjektene E18 Rugtvedt-Dørdal og E6 Kolomoen – Arnkvern,
og en fortløpende oppgradering av maskinparken. Det utarbeides klimagassbudsjett i
Hæhres prosjekter som tar for seg livsløpsanalyser ved bygging og drift av vegen. Hæhre
har i samarbeid med rådgivere og byggherre optimalisert løsninger og valgt materialer med
mindre utslippsfaktor og bedre kvalitet som gir mindre forbruk. Dette har ført til betydelig
redusert totalt utslipp sammenlignet med byggherrens opprinnelige grunnlag i
prosjektene. Eksempler er redusert reasfaltering i driftsfasen ved bruk av asfalt med bedre
kvalitet og gjenbruk av frostsikring i tunnel.

Moderne og miljøvennlig maskinpark 
Søsterselskapet Hæhre og Isachsen Maskinutleie eier en maskinpark med over 700 enheter
som Hæhre disponerer. Maskinparken har lav gjennomsnittsalder og det pågår et
kontinuerlig investerings- og utskiftingsarbeid for oppgradering til det nyeste innen
teknologi og ytelse. Et eksempel er utvikling og investering i maskiner for montering av PE-
skum i tunnel. Deler av maskin- og utstyrsparken i tunnel har lenge vært drevet på
elektrisitet. I tillegg til å redusere utslipp bidrar dette til renere luft og en mer rasjonell
drift. I 2019 tilfredsstilte over 60 % av maskinparken i Hæhre strenge utslippskrav i henhold
til STEG 4 i tillegg til EURO 6. En høy miljøklasse gir økt effektivitet, mindre støy og lavere
utslipp utover lovkrav. Alle prosjekter måles på tomgangskjøring for best mulig utnyttelse
av maskinparken. I 2020 optimaliseres dette arbeidet for å finne løsninger som kan gi store
besparelser og mindre utslipp. I 2019 er det investert i flere diesel-elektriske maskiner som
leveres i 2020.

Kildesortering
Avfallshåndtering er sentralt i prosjektene og det rapporteres på sorteringsgrad som viser
hvor stor del av avfallet som sorteres. I 2019 hadde Hæhre totalt sett en sorteringsgrad på
73%, noe som høyere enn myndighetskrav, men i underkant av målet om 80 %. Til tross
for dette har flere av Hæhres største prosjekter en sorteringsgrad opp mot 90 %. Dette er
vesentlig høyere enn byggherrens krav.

Miljøvennlig produksjon
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Miljøvennlig produksjon
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Hæhres løsninger og valg av materialer gir betydelig reduksjon av 
klimagassutslipp 

27 % reduksjon av totale klimagassutslipp på E6 Kolomoen-Arnkvern.
Sammenlignet med byggherrens opprinnelig grunnlag, regnet over en
analyseperiode på 20 år og inkludert bygging og drift. Hovedsakelig
knyttet til materialvalg for betong, asfalt, sprengning og armeringsstål.
Det er valgt god kvalitet på asfalt som tillater sjeldnere reasfaltering i
driftsfasen og en lavere utslippsfaktor.

20 % reduksjon av totale klimagassutslipp på E18 Rugtvedt-Dørdal.
Sammenlignet med byggherrens opprinnelig grunnlag, regnet over en
analyseperiode på 20 og 40 år og inkludert bygging og drift. Hovedsakelig
knyttet til reduksjon av brulengder som reduserer mengden betong og
stål, i tillegg til å velge produkter med lavere utslippsfaktor ved
sprengningsarbeid. Det er valgt asfalt som reduserer behov for
reasfaltering og bruk av LED vegbelysning som har et lavere energiforbruk
enn konvensjonelle lyspærer.

Tallgrunnlag er hentet fra prosjektenes klimagassbudsjetter utarbeidet av 
konsulenter. Utslippsfaktorer er fra beregningssystemer fra byggherren. 
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Kildesorteringsgrad

Stemmen bru på E18 Rugtvedt-Dørdal. Bilde er sendt inn av en
medarbeider via Hæhre-appen.



Utfordringer i bygg og anleggsbransjen
Bygg og anlegg er en bransje med utfordringer innen arbeidslivkriminalitet og
sosial dumping. På bakgrunn av dette er det innført skjerpede
seriøsitetsbestemmelser i offentlige kontrakter i tillegg til norsk standard i
prosjekter over en viss størrelse. Bestemmelsene stiller blant annet krav til
andel faglærte og lærlinger, HMS kort, krav til lønns og arbeidsvilkår,
begrensninger i adgangen til bruk av UE og innleide og adgangen til å
kontrollere kravene. Et av de viktigste tiltakene Hæhre gjør er å sette tydelig
krav ved innkjøp av varer og tjenester for å hindre at useriøse aktører
kommer inn på prosjektene, i tillegg til å ha sanksjoner ved mislighold. Hæhre
arbeider systematisk med god forretningsskikk i innkjøp, kontroller på lønns-
og arbeidsvilkår, lærlinger og fagarbeiderprogrammer for å imøtekommende
seriøsitetskrav.

Kollektive forhandlinger og tariffavtaler 
Hæhre anerkjenner retten til å føre kollektive forhandlinger og omtrent 90 %
av bedriftens timelønnede fagarbeidere er organisert. Alle timelønnede
fagarbeidere i Hæhre har tarifflønn og følger særavtalen, en avtale mellom
bedriften og organiserte arbeidstakere. Avtalen er forankret i
«Overenskomsten for Private Anlegg» mellom NHO og BNL på den ene siden
og LO og NAF på den andre siden. Bedriften har et velfungerende
tillitsmannsapparat som fungerer som et bindeledd mellom ledelse og
arbeidstakere og som er sentrale i spørsmål angående lønns og arbeidsvilkår.

Seriøsitet

Hæhre skal bidra til en seriøs anleggsbransje. Vi har nulltoleranse for 
korrupsjon, prissamarbeid, sosial dumping, arbeidskriminalitet og 
annen uetisk atferd. 

Bilde er tatt fra Hæhres ferdigstilte prosjekt E16 Filefjell, Varpe bru – Smedalsosen, med
Statens Vegvesen som byggherre. Prosjektet er av stor samfunnsmessig betydning og
besto i å bygge ny vei og tunnel for å sikre trygg og effektiv framkommelighet på en av
hovedfartsårene mellom øst og vest i Norge. Prosjektet ble kåret til Årets anlegg i 2017.
Bilde er sendt inn av en medarbeider i Hæhre.
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Antikorrupsjonsprogram iht. ISO 37001 Antikorrupsjon
Hæhre har en systematisk tilnærming til arbeidet mot korrupsjon og var i 2016 en av de
første til å få en norsk sertifisering innenfor ISO 37001 antikorrupsjon. Hæhres
antikorrupsjonsprogram inneholder mål og risikobaserte tiltak på alle nivåer utover lovkrav
som følges opp for å forebygge korrupsjon og annen uetisk atferd. Sentrale elementer i
programmet er styrets rolle, forretningsetiske prinsipper, opplæring og dilemmatrening,
risikobaserte bakgrunnsundersøkelser på integritet og varslingsrutiner. Hæhre har strenge
krav til fakturabehandling som barriere mot underslag og økonomisk kriminalitet.
Inngående fakturaer behandles elektronisk i bedriftens fakturasystem, og attesteres av
minst to personer i henhold til bedriftens fullmaktsmatrise. Ekstern revisor gjennomgår
bedriftens antikorrupsjonsprogram årlig og resertifiserer hvert tredje år. Dette sikrer
kontinuerlig forbedring av programmet.

Opplæring og dilemmatrening
Opplæring og forståelse er sentralt for å sikre at hver enkelt medarbeider er klar over krav
og forventninger til etikk og antikorrupsjon. Dette er integrert i bedriftens obligatoriske
nyansattkurs. I tillegg er etikk og antikorrupsjon en del av internt sikkerhetskurs som alle
ansatte, underentreprenører og innleide får ved oppstart av hvert anlegg og årlig etter
dette. Hæhre gjennomfører årlig kurs med dilemmatrening i etikk og antikorrupsjon
spesielt rettet mot styret, ledergruppen, linjeledelse, innkjøpere, attestasjonsmyndigheter
og flere sentrale roller, med påfølgende bekreftelse for etterlevelse. Det er utarbeidet en
veileder for ansatte for etterlevelse av korrupsjonsreglene. Elementer i veilederen og
dilemmatrening bygger på retningslinjer fra Transparency International Norge (TI) og
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA.

Seriøse innkjøp av varer og tjenester 
Det totale innkjøp av varer og tjenester utgjør omtrent 80 % av omsetningen i Hæhre.
Hæhre er ansvarlig for å påse at underentreprenører og innleid arbeidskraft opptrer i
henhold til gjeldene interne og eksterne krav. Videreføring av krav og klausuler om
samfunnsansvar er standard i alle kontrakter og det innhentes pålagt dokumentasjon i
henhold til interne innkjøpsrutiner og kontrakt med byggherre. Hæhre tillater kun to ledd
nedover i kontraktskjeden. Innkjøpsavdelingen benytter StartBank og et innkjøpssystem
for å vurdere potensielle kandidater. I vurderingen vektlegges tidligere erfaringer,
samarbeidsevner, og de som er best kvalifisert til å gjennomføre jobben på en trygg,
anstendig og riktig måte. Oppdages det risikomomenter gjennomføres utvidede kontroller
og avklaringsmøter. Når en underentreprenør eller innleiebedrift godkjennes følges de tett
opp gjennom avtaletiden med oppfølging fra linjeledelsen, møtevirksomhet, stikkprøver og
internrevisjoner både når det gjelder økonomi, HMS, miljø, kvalitet og lønns og
arbeidsvilkår. Bedriften er opptatt av å bidra med kompetanse og utvikling i samarbeid
med underentreprenører og innleide bedrifter. I 2019 har dette bidratt til at flere bedrifter
har oppgradert planer, risikovurderinger, rutiner og rapportering. I tillegg er flere bedrifter
organisert og fått på plass formelle lønns og arbeidsvilkår i henhold til landsomfattende
tariffavtaler. På prosjekter samarbeides det tett med byggherrens LO-koordinator for
oppfølging av lønns og arbeidsvilkår. I tillegg signeres særskilt fullmakt for utvidet skatte og
avgiftsforhold for alle kontaktledd. Dette inkluderer også rapportering til
sentralskattekontoret for utenlandske entreprenører. Dersom det avdekkes brudd eller
risikoer, det vil si indikasjon på brudd, får dette konsekvenser. Avhengig av alvorlighetsgrad
settes kort frist for rettelse. I 2019 har systemet avdekt brudd på
seriøsitetsbestemmelsene. Disse er håndtert i henhold til interne rutiner for
avviksbehandling og i samarbeid med byggherren for å sikre at avviket ikke oppstår igjen.

Seriøsitet
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Seriøsitet

HMSREG – sentralt tiltak for arbeidet mot sosial dumping
Alle som jobber på Hæhres anlegg innregistreres før arbeidet starter.
Ved innregistrering kontrolleres blant annet HMS-kort, rett
kompetanse og sertifikater. Flere prosjekter har innført HMSREG som
er et elektronisk verktøy som samkjører og gir totaloversikt over alt
mannskap, HMS kort status, kvalifisering og godkjenninger av
leverandører, dokumentasjon og status fra StartBank. Systemet er
tilrettelagt for å avdekke risikoforhold og iverksette dokumenterte
tiltak, både gjennom oppsatt hendelsesregister, modul for kontroll av
lønns og arbeidsvilkår og tilstedekontroll. HMSREG innføres på flere
nye prosjekter fra 2020.

Fagarbeidere
72 %

Funksjonærer
28 %

> 9 % lærlinger blant fagarbeidere

Bilde er sendt inn av en ansatt på prosjektet Smibelg- og Storåvatn kraftverk via 
Hæhre-appen. Bilde viser Smibelgvatnet i bakgrunnen. 

Andelen funksjonærer, fagarbeidere og lærlinger



VI BYGGER FREMTIDEN


