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Bærekraft og
samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er sentralt
i styringen og utviklingen av OBOS.
«OBOS bygger framtidens samfunn og
oppfyller boligdrømmer» er konsernets
visjon, og OBOS skal skape verdier
gjennom å utøve samfunnsansvar.
I det følgende gjør vi rede for arbeidet
med samfunnsansvar, strukturert rundt
følgende hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.

Ansvarlig eierskap
OBOS og medlemmene
Miljøstrategi
Bekjempelse av korrupsjon
og hvitvasking
5. Menneskerettigheter
6. Arbeidstakerrettigheter
og sosiale forhold
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Ulven
På Ulven, OBOS’ siste store
byutviklingsområde, arbeides det
med en ambisiøs og omfattende plan
for bilfrie utearealer og gode grønne
uterom. Første spadetak på Ulvens
første borettslag ble tatt i desember
2018. Illustrasjon: LPO Arkitetker og BLÅR

Selvkjørende badebuss
I sommermånedene juni, juli og august ble to selvkjørende
busser satt i rute mellom Fornebu S og parkeringsplassen
ved Storøyodden badeplass. Tilbudet var spesielt rettet
mot badegjester på Fornebu, som en forlengelse av
allerede etablerte kollektivtilbud. OBOS tok initiativ til
prosjektet for å lære hvordan selvkjørende busser kan
fungere i nabolag og lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig
kunnskap som vi tar med oss videre når vi planlegger nye
store byutviklingsområder. Foto: OBOS
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Ansvarlig eierskap

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 90 års historie

OBOS er et samvirkeforetak som har som formål å skaffe

henholdsvis Norge og Sverige. Block Watne er det mest

medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Samvir-

kjente varemerket innenfor boligsektoren i Norge, mens

kemodellen sikrer at alt overskudd i OBOS går tilbake

Myresjöhus har svært høy kjennskap i Sverige.

til organisasjonen og benyttes til å oppfylle formålet.

som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i

Oppspart egenkapital eies ikke av andelseierne eller andre,

OBOS gir tilbake

men av OBOS selv. Det deles ikke ut utbytter. Samvirke-

For strategiperioden fram mot 2021 har OBOS-konsernet

modellen har vært avgjørende for organisasjonens suksess

en ambisjon om at inntil ti prosent av konsernets overskudd

i 90 år. Viktige prinsipper er idéen om frivillig og åpent

etter skatt skal investeres i samfunnsnyttige formål. Noe

medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet

skal gå til forskning og utvikling og konkrete tiltak innen

og uavhengighet. Et samvirkeforetak er ikke til salgs.

klima, miljø og uterom. Resten skal gå til andre samfunnsnyttige formål, som oftest kombinert med medlemsfordeler

OBOS skal være markedsorientert og kontinuerlig arbeide

og profilering. I 2018 har OBOS støttet «livet mellom

for å tilpasse seg medlemmenes og kundenes behov

husene» ved å investere til sammen 106 millioner kroner

og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes

i tiltak innenfor kultur, idrett og miljø.

kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske
forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av

Samfunnsdebatten

ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

OBOS deltar aktivt i samfunnsdebatten om boligpolitikk og
byutvikling, og er særlig opptatt av at myndighetene må

Gode økonomiske resultater er en forutsetning både

legge til rette for at det produseres nok boliger. Dette året

for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for

har OBOS også tatt en viktig rolle i debatten om likestilling,

medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige

særlig i arbeidslivet og innen idretten. OBOS fremmer sine

driften kan OBOS skaffe nok egenkapital til virksomheten

synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider og sosi-

konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine

ale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og

forretningsområder.

journalister, og gjennom foredrag og høringsuttalelser.

Samfunnsbygger

OBOS opplever at det nå er bred politisk enighet om at

OBOS utvikler byer og steder. Prosjekter som Ulven og

boligbygging skal prioriteres høyere, og at fortetting langs

Kværnerbyen i Oslo, Fornebu i Bærum, Ladebyhagen

kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god bolig

i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstadparken i

forsyning. Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig

Bergen er med på å sette rammer for hvordan mennesker

sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i

skal leve, bo og arbeide i mange tiår framover. Å ivareta

de største byene.

dette ansvaret er sentralt når organisasjonen planlegger
slike områder.

Godt omdømme

Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye
boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg.

Gjennom 90 år har OBOS bygget et sterkt omdømme i de
områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Det
stadig økende antallet medlemmer viser tydelig den sterke
stillingen OBOS har i befolkningen. Ipsos MMI måler hvert
år omdømmet til de største norske bedriftene. Når tallene
brytes ned på Oslonivå, får OBOS svært gode plasseringer.
Hele 84 prosent har et godt totalinntrykk av OBOS, noe
som gir oss en annenplass, bare slått av NRK.

OBOS og medlemmene
Boligtilbudet
OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive med-

Kjennskapen til OBOS i resten av landet har tradisjonelt

lemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er de viktigste

vært lav, men har økt betydelig de siste årene. OBOS er

fordelene OBOS-medlemmer har og oppgis som en av de

nå etablert i de største byene i Sør-Norge, og har gjennom

viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å

flere år vært synlig i media og med reklame utenfor Oslo

utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og

området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og

prisklasse, samt av høy kvalitet. Medlemmene har tilgang til

omdømmet er styrket på landsbasis. 56 prosent av de

over 91 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked,

spurte oppgir nå at de har et godt totalinntrykk av OBOS.

samt fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne
legger ut for salg. I 2018 innførte vi OBOS Bostart, en

10 / BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Vårt første
BREEAM-NOR-sertifiserte boligprosjekt
Oksenøya 3 på Fornebu ble vårt første BREEAM-NOR-sertifiserte boligprosjekt.
Prosjektet ble lagt ut for salg i 2018 og består av 84 selveierleiligheter fordelt på fem
bygg. Sertifiseringen innebærer krav til sortering av avfall på byggeplassen og bruk
av miljøvennlige byggematerialer uten giftige kjemikalier i boligene. Beboerne vil få
et godt inneklima og lavere strømforbruk som sparer miljøet. Foto: Eve Images

Slutt på fossil olje
Bare i Oslo slippes det ut 120 000 tonn CO2 i året fra
oljefyringsanlegg. Det tilsvarer 11 prosent av klimagass
utslippene i hovedstaden. Innen 2020 skal hele Norge
over fra fossil oljefyring til mer miljøvennlige alternativer.
Gjennom OBOS Oljefri har vi satt av 30 millioner kroner over
tre år (10 millioner i året) for å støtte tiltak knyttet til å skifte
fra fossil til fornybar energikilde. De største boligselskapene
kan få hele 300 000 kroner i støtte. Foto: Daria Shevtsova/Pexels
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ordning som bidrar til at flere klarer å komme seg inn på
boligmarkedet. I 2019 vil ordningen bli utvidet til inntil
400 boliger totalt, fordelt på prosjekter alle steder i Norge

Miljøstrategi – OBOS tar grønt ansvar
og gir tilbake

hvor OBOS bygger.
OBOS har lang tradisjon med å bygge boliger kombinert
med handels- og servicetilbud. Dette året stod blant annet
Oppsal senter ferdig i ny drakt til glede for dem som bor
i nærmiljøet. Også flere andre nye og gamle bydeler får

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp

oppgradert sine handels- og servicetilbud. Reguleringsplan

av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljøre-

for nytt Holmlia Senter ble godkjent i desember 2018 og

laterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og

legger til rette for en vesentlig oppgradering med store

medlemmer.

positive ringvirkninger for nærmiljøet.

Medlemstilbudet

Et hovedsatsningsområde fram mot 2021 er å ta grønt
ansvar. Det skal vi gjøre gjennom å:

Det skal lønne seg å være medlem også i de periodene i
livet man ikke er på boligjakt. Særlig populære er tilbudene

• Ha en miljøsertifisert kontordrift

innenfor bank, forsikring og kultur.

• Være leverandør av fornybar energi

Permanent tilstedeværelse

• Ha klimanøytrale egne bygg innen 2021
• Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre.

OBOS skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til
stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene

I 2017 innførte vi ordningen «OBOS tar grønt ansvar og gir

også etter at de er overtatt av medlemmene. OBOS er

tilbake». Ordningen gir boligselskaper forvaltet av OBOS

landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter

mulighet til å søke om støtte til miljøtiltak i sine borettslag

230 060 boliger i både borettslag og boligsameier. Dette

og sameier. I 2018 fikk vi inn 188 søknader, hvorav 144 ble

gir OBOS en egeninteresse i å sikre at boligene blir levert

innvilget. Det ble bevilget penger til blant annet utskifting

med god kvalitet.

av oljefyr med fornybar oppvarmingsløsning, tilretteleg-

Eierform
Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden.

ging for bedre sykkelparkering, lekeplasser og aktivitets
parker, beplanting og dyrkningsprosjekter, og solceller.

En viktig årsak er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen.

Miljøsertifisert kontordrift

I Norge skal man eie sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de

Hovedkontoret og 16 avdelingskontorer i Norge ble

fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er helt

miljøfyrtårnsertifisert i perioden 2014 til 2017. Dermed er

normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene

hele konsernet i Norge, med unntak av Block Watne, miljø-

som ble valgt i Norge er OBOS-modellen med borettslag,

fyrtårnsertifisert. OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert

hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre.

(ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har

Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån

store deler av konsernet fått et sertifikat som viser at vi

med sikkerhet i egen eiendom. Til sammen gjør dette at

arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller

beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og

krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et

rehabilitering i mangemillionersklassen.

godt arbeidsmiljø. Som miljøfyrtårnsertifisert settes det

Rehabilitering

klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for
å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres

I 2018 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for

i konsernledelsen. I årene framover skal virksomhetene

ca. 4 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er

resertifiseres. Miljøfyrtårn-ordningen danner grunnlaget

skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjek-

for OBOS’ klimaregnskap.

tene kan kostnadene per leilighet utgjøre en halv million
kroner eller mer.

Innkjøp
Innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige og

OBOS-banken er den viktigste långiveren for de tilknyttede

våre leverandører skal være miljøsertifiserte. Alle hoved

borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennom-

leverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner,

føre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av

kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter, kantineleveran

de OBOS-tilknyttede borettslagene har også driftsmidlene

dør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp

sine på konto i OBOS-banken.

utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir
evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse
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Privatbilen på vei ut
Transport kan gjøres langt smartere enn at hver av oss eier vår egen bil.
I byene må bilen vike for delingsøkonomien og kollektive transportløsninger.
I 2018 har vi vært med på å legge til rette for både sykkeldeling og bildeling
i borettslag og sameier. Vi planlegger alltid for miljøvennlig transport når
vi bygger nye boliger. Vi er også med på å finansiere bysykkelordningene
i Oslo og Bergen. Foto: nyebilder.no

Det fosser inn strøm
hos OBOS
En viktig del av OBOS’ miljøsatsing er å investere i
småskala vannkraftverk. Ved å investere i vannkraft
produksjon har vi som mål å bli selvforsynt med
ren energi i alle våre bygninger, samt å kunne tilby kraft
til medlemmer og boligselskaper. I løpet av 2018 ble
hele fem vannkraftverk satt i drift. Til sammen har
vi ferdigstilt syv vannkraftverk og ytterligere syv er
under utbygging. Innen sommeren 2019 forventer vi
å produsere strøm tilsvarende forbruket til 19 000
gjennomsnittlige OBOS-leiligheter. Foto: Marius Asheim
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Årsproduksjon fra kraftverk i drift (GWh)

■ 2017

800
650

800

Bruk av OBOS elsykler 2017 og 2018

■ 2018

600
450

600

400
230

400

32,5

40

0

200

130

200

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at

Kraftleveransene hadde oppstart i 2012 og har en varighet

leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale

på 20 år. OBOS har også investert i solcelleanlegg på seks

miljøvennlige løsninger.

utvalgte næringsbygg i Oslo. Anleggene ble ferdigstilt
i 2018 og forventes å produsere ca. 1 GWh årlig (7 400
kvadratmeter).
Sammen med Fortum Oslo Varme har OBOS opprettet
et felles selskap, OF Energi AS. Selskapet skal eie og ha
driftsansvar for varme- og energisentraler i Oslo-området.

Leverandør av fornybar energi

Anleggene vil normalt være tilknyttet OBOS’ nye bolig- og
næringsprosjekter. Nye miljøvennlige løsninger for eksis-

OBOS har investert i selskaper innenfor fornybar energi.

terende boligselskaper er også innenfor satsingsområdet.

Disse investeringene er organisert under det heleide datter-

Boligkjøperne vil kunne kjøpe energi, men slippe å ha

selskapet OBOS Energi. Strategien innebærer at konsernet

ansvar for investering og drift av selve varmeanlegget.

skal bli selvforsynt med fornybar strøm, hovedsakelig gjennom investeringer og eierskap i egne vannkraftverk. For å

Klimanøytrale egne bygg innen 2021

garantere fornybarheten benyttes opprinnelsesgarantier

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets

fra vannkraftproduksjonen som motregnes eget forbruk.

CO2-utslipp per årsverk. Målet er at vår kontorvirksomhet

Fra og med 2017 er hele hovedkontoret og alle fellesarealer

skal være klimanøytral innen 2021. Det blir hvert år

og elkjeler til samtlige bygg eid av OBOS Forretningsbygg

utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avde-

forsynt med fornybar strøm. Ytterligere bygg inkluderes

lingskontorene som er blitt miljøfyrtårnsertifisert, basert på

etter hvert som flere kraftverk settes i drift.

metodikken som brukes i Miljøfyrtårn-ordningen. Beregningen tar hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og

OBOS Energi hadde i 2018 syv vannkraftverk i drift og

bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen.

ytterligere syv under utbygging. Totalt vil disse kraftverkene årlig produsere 310 GWh fornybar strøm, tilsvarende

Med utgangspunkt i klimagassregnskapet fra Miljø-

forbruket til over 30 000 normale leiligheter. Samlet har

fyrtårn-ordningen, samt innhenting av data fra alle våre

OBOS en portefølje på 35 prosjekter som ved ferdigstillelse

eiendommer, kan vi fra og med 2018 si at OBOS’ hoved-

forventes å produsere ca. 600 GWh pr. år. Konsernets mål-

kontor og regionskontorer i Norge er klimanøytrale. OBOS

setning er en årlig produksjon på 650 GWh per år i 2021.

har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i våre lokaler, samt i alle fellesarealer i våre bygg. For det resterende

I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale

utslippet kjøper vi kvoter. OBOS hovedkontor slapp ut ca

med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh.

654 tonn CO2 i 2018 mot 536 tonn i 2017 (275 tonn i 2016
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og 615 tonn i 2015). Kun CO2-utslipp fra bruk av fjernvarme,
elektrisitet, flyreiser og avfall er medregnet. Det innebærer
at klimagassutslippene per årsverk ble det samme i 2018
som i 2017, dvs. 1,0 tonn pr årsverk. Til sammenlikning var
tallene for 2016 og 2015 henholdsvis 1,1 tonn og 1,3 tonn pr
årsverk.

Miljøvennlige bygg ett steg lenger
Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS.

OBOS har en kraftavtale med Entelios. Gjenvinningskraft

Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal ha

fra industrien utgjorde vel 87 prosent av innkjøpt strøm

en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak over forskrift.

gjennom denne avtalen i 2018. Gjenvinningskraften og den

I 2018 hadde 95 prosent av alle pågående prosjekter minst

rene vannkraften er vektet med null i CO2-utslipp.

ett miljøtiltak. Tiltakene har stor spredning og de fleste
prosjektene har flere enn ett tiltak.

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering
OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall,

OBOS var med å utvikle eiendomssektorens 10 strakstiltak

samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd

for boligutviklere i desember 2017, og var ett av de tre

i driften av eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk,

første selskapene som forpliktet seg til ordningen. Tiltakene

kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp

ble implementert i 2018, og omfatter blant annet at vi

mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. Kildesorte-

etterspør fossilfri byggeplass, vurderer bruk av grønne tak

ringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg Torg 1 og

og fokuserer på material og energibruk i våre utviklings-

3 var i 2018 på 51 prosent, som er noe lavere enn tidligere.

prosjekter. Vi vurderer alltid om prosjektene våre skal

Dette skyldes blant annet at det brukes og kastes mindre

miljøsertifiseres.

papir. I 2018 har ansatte i OBOS sortert ut hele 11,5 tonn
matavfall, mot sju tonn i 2016.

Boligbygg
I 2018 har OBOS i Norge jobbet med følgende

Papirforbruk

forbildeprosjekter:

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket,

• Våronnveien

blant annet ved å legge til rette for elektronisk utveksling

• Oen

av informasjon og dokumentasjon. I tillegg benyttes i stor

• Fornebu felt 9.4

grad digitale møter og selvbetjente kundeløsninger. Det

• Oksenøya, siste byggetrinn: BREEAM NOR very good

er innført en «follow you»løsning på alle nye kopimaskiner
og tosidige utskrifter som standard. I OBOS benyttes

Sosial bærekraft er også viktig for oss. Vi mener at gode

miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en inn-

bolig- og byutviklingsprosjekter også må legge til rette for

kjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp

at mennesker kan møtes. Vi jobber derfor for at våre pro-

framover. Fra 2017 til 2018 har papirforbruket gått ned med

sjekter skal ha gode uteområder med sosiale møteplasser,

25 prosent (målt i kilo), og forbruk av rekvisita er redusert

lekeplasser, aktivitetsplasser og være tilrettelagt for urban

med 19 prosent (målt i kilo).

dyrkning. Dessuten skal det være enkelt å gå, sykle og
benytte kollektiv transport. Vi forsøker å legge til rette for

Bilbruk og reisevirksomhet

delingsordninger for bil og sykkel samt lademuligheter for

OBOS har redusert bruken av firmabiler og har etablert

elbil.

lånebiler som de ansatte kan bruke. I tillegg har OBOS
installert elbillading i sine parkeringshus slik at ansatte har

Block Watne, som er ISO-9001-sertifisert, har over tid

mulighet til å benytte elektrifiserte kjøretøy.

etablert en rekke miljøtiltak for sin virksomhet. En sertifiseringsordning tilpasset byggeplassene er under arbeid.

Ansatte skal, så langt det lar seg gjøre, benytte videokon-

Energi- og miljøperspektivet vektlegges i utvikling av

feranse for å begrense bruk av flyreiser mellom kontorene.

boligprosjektene og i valg av byggemetoder, materialer

I samarbeid med AVIS lanserte OBOS delingsbilordnin-

og løsninger fra underleverandører. Block Watne bygger i

gen Zipcar i Norge. I første omgang er bilstasjoner for

hovedsak boliger med trekonstruksjoner, et byggemateriale

OBOS-medlemmer tilgjengelige på Manglerud, Tveita

som i seg selv er miljøvennlig og gjennom sin livssyklus har

og Lambertseter senter samt Punkt Fornebu, Kværnerbyen

et negativt CO2-utslipp. Isolasjonen som brukes er produ-

og i to andre boligselskaper forvaltet av OBOS. I 2019 vil

sert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning

vi utvide ordningen slik at flere kan få mulighet til å delta

som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjons-

i bildelingsordninger.

fasen håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner.
OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001
og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige
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Andel prosjekter med miljøtiltak OBOS Nye Hjem

Andel prosjekter med miljøtiltak i Kärnhem, 2018

og OBOS Fornebu, 2018 (totalt 142 prosjekt)

(totalt 10 prosjekt)

15%
Prosjekter
med 0 tiltak

17%
Prosjekter med
over 10 tiltak

8%
Prosjekter
med 1 tiltak

42%
Prosjekter
med 5–9 tiltak

14%
Prosjekter
med 0 tiltak

59%
Prosjekter
med 2–4 tiltak
29%
Prosjekter
med 1 tiltak

18%
Prosjekter
med 2–4 tiltak

Andel prosjekter med miljøtiltak i Block Watne, 2018

Andel prosjekter med miljøtiltak OBOS Forretningsbygg

(totalt 368 prosjekt)

inkl. Ulven kvartal 4, 2018 (totalt 10 prosjekt)

98%
Prosjekter
med 5–9 tiltak

2%
Prosjekter
med 0 tiltak
33%
Prosjekter
med 5–9 tiltak

67%
Prosjekter med
over 10 tiltak

Andel prosjekter med miljøtiltak i OBOS Sverige, 2018
(totalt 55 prosjekt)
9%
Prosjekter med
over 10 tiltak

25%
Prosjekter
med 5–9 tiltak

1%
Prosjekter
med 1 tiltak
20%
Prosjekter
med 2–4 tiltak
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Satser smart
Om ikke lang tid skal alle boliger vi bygger leveres med
smarthusteknologi. Kunden velger selv ambisjonsnivå, men
infrastruktur skal være tilrettelagt fra vår side. I år etablerte
vi derfor et nytt selskap, OBOS Smart Living, som skal stå
for denne satsingen. Smarthusteknologi kan blant annet
være med på å bidra til at eldre kan bo lenger hjemme i sin
egen bolig. Her ligger det en stor samfunnsøkonomisk
gevinst. Foto: Lisa Wikstrand

Boliger i sirkel på Ammerud
I juni 2018 ble det vedtatt å bygge et unikt boligprosjekt
i anledning av at Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019,
samme år som OBOS fyller 90. De 180 leilighetene skal
bygges på Ammerud. Det skal være et plusshus med
høy miljøstandard og spektakulær arkitektur. Her blir det
solceller og grønne tak, som gjør at bygget produserer
mer energi enn det bruker. Foto/Illustrasjon: Tegmark og Blaar

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR / 17

forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen

et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om

og på byggeplasser, samt på kontorene. Miljøarbeidet inn-

bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet. OBOS

går i virksomhetens ordinære kvalitetsarbeid, og samtlige

Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider

produkter som anvendes i boligproduksjonen skal kunne

ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker

gjenvinnes eller gjenbrukes. Det etableres årlige miljømål

for boligog næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt

for energiforbruk i typehusporteføljen og i produksjonsan-

byggherrer med gjennomføring av energireduserende

leggene (fabrikkene), reduksjon av miljøskadelige kjemika-

tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsa-

lier i produksjonsanleggene og avfall som deponeres.

neringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige
stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge

I Sverige satses det også i økende grad på å bygge boliger i

avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av

tre. Innovasjonsprosjektet High6 er viktig i OBOS Sveriges

avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre

miljøsatsing. High6 kombinerer ny teknikk, digitale plattfor-

forvaltede boligselskap.

mer og design med en miljøtankegang.

Bærekraftige nabolag
OBOS Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål

Nabohjelp fra OBOS er appen som gjør det enklere å spørre

og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt pro-

naboen. Over 100 000 naboer landet rundt har allerede

duksjonsanlegg og i virksomheten for øvrig. Produksjons-

tatt den i bruk, og hver dag hjelper de hverandre med å løse

løsninger og produkter tilfredsstiller myndighetspålagte

små og store oppgaver. Målet er å bidra til et grønnere og

energikrav til boliger. I produktutviklingen og boligproduk-

mer bærekraftig samfunn og samtidig et bedre bomiljø.

sjonen legges det vekt på at boligene skal være ressurs- og
energieffektive, og at byggeprosessen påvirker det ytre

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

miljøet minst mulig.

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester og har
derfor høye miljøkrav når det gjelder materialvalg, produk-

Avfall fra produksjonsanlegget og på byggeplassene

sjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

Næringsbygg
Næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av
eiendommer skal ligge én energiklasse over det som kreves
i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det
vurderes alltid om det er lønnsomt å øke til energiklasse A.
I tillegg vurderes det alltid om bygget skal BREEAM

Innovativt materialsamarbeid

sertifiseres til å tilfredsstille minimum nivået «Very good»

Allerede fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst

eller høyere. BREEAM er Europas ledende miljøsertifise-

70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. For at

ringsverktøy for bygninger.

dette skal være mulig, er bransjen avhengig av nye løsninger for å håndtere bygningsavfall som trevirke og betong.

Grønn obligasjon
OBOS Forretningsbygg har utarbeidet et grønt rammeverk

OBOS har i 2018 inngått et samarbeidsprosjekt med

som er tredjepartsvurdert av CICERO som medium grønt.

Entra og Norsk Gjenvinning for å påvirke produsentene

OBOS Forretningsbygg fikk sin første grønne obligasjon

til å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet

i oktober 2017 på 430 MNOK med en varighet på 5 år.

bygningsavfall. Målet er å utvikle nye og miljøvennlige pro-

Obligasjonen ble benyttet for å finansiere Portalen på

dukter som raskt kan settes i masseproduksjon og brukes i

Lillestrøm.

nye byggeprosjekter. Så langt har samarbeidet resultert i at
tre store produsenter innen betong og trevare nå ser på nye
produkter med resirkulert tilslag som skal utvikles og testes
for masseproduksjon.

Miljørelaterte produkter og tjenester
OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de
forvaltede boligselskapene. Alle leiligheter som selges
eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er
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Nytt styrerom
I september kom en ny versjon av Styrerommet,
verktøykassen for de over 4000 boligselskapene vi
forvalter. Den nye versjonen er mobilvennlig og
inneholder alt et styre trenger for å utføre oppgavene
sine, blant annet planlegge møter, behandle saker,
fordele oppgaver og håndtere HMS og økonomi.
Løsningen legger også til rette for at hele eller deler
av årsmøtene kan gjøres digitalt.

Digitale årsmøter
OBOS ønsker å skape økt interesse og deltakelse på boligselskapenes årsmøter, og har derfor utviklet en løsning som
skal gjøre det mulig å gjennomføre disse møtene digitalt.
Dermed kan beboerne diskutere sakene og stemme via
PC eller mobil. OBOS håper at digitale årsmøter skal skape
større engasjement og senke terskelen for å stille spørsmål
og diskutere. Foreløpig er det kun boligaksjeselskap som
har lov til å gjennomføre heldigitale årsmøter.
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Bekjempelse av korrupsjon og
hvitvasking

Hvitvasking og terrorfinansiering
«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at
hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS,
uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper
som er omfattet av hvitvaskingsregelverket, har plikt til å
melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller
kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller
forsøk på hvitvasking, og der det kan være tvil om ansattes

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Det er ikke registrert

habilitet eller upartiskhet. I tillegg til reglene på konsern-

tilfeller av korrupsjon i OBOS eller i prosjekter som er ledet

nivå, har datterselskapene som omfattes av regelverk mot

av OBOS i 2018.

hvitvasking og terrorfinansiering egne rutiner og systemer
tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik

OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer

at interessekonflikter mellom ansatte og kunder minimeres

for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige

og alltid håndteres i tråd med OBOS’ etiske retningslinjer.

forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske stan-

Dette inkluderer for eksempel krav til at funksjoner som salg

dard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten,

og oppgjør skal være atskilte i bank- og eiendomsmegler-

både kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder,

virksomheten, noe som også reduserer risiko for korrupsjon.

samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser

OBOS-banken og OBOS Eiendomsmeglere har egne

og konkurrenter.

ansatte med spesielt ansvar for å avdekke hvitvasking og
terrorfinansiering. Ved mistanke om kunder eller transaksjo-

Rutinene og retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte

ner som kan ha tilknytning til hvitvasking eller terrorfinan-

og er godt innarbeidet i konsernet. «Verdier og etiske

siering, blir Økokrim alltid underrettet. Det gjennomføres

retningslinjer» er det mest sentrale dokumentet. Her

opplæring av ansatte som berøres av regelverket både på

settes strenge krav til alle ansatte når det gjelder etikk,

konsern- og selskapsnivå.

redelighet, troverdighet og forretningsmoral. Verdier og
etikk settes alltid opp som tema på introduksjonsmøter

Samarbeidspartnere og underleverandører

for nyansatte, og er en del av arbeidskontrakten. «Instruks

I bygge- og boligprosjekter inngår ofte flere samar-

for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer

beidspartnere og underleverandører. Innkjøp av varer og

og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris- og

tjenester til denne produksjonen skjer i henhold til etablert

anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av

avtaleverk med valgte leverandører. OBOS vektlegger at

våre leverandører.

leverandører og underentreprenører som benyttes i de
ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter.

Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal

Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår i de

behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende

aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktene. I kvartalsrap-

leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke

porten skal prosjektlederen for hvert boligprosjekt rappor-

utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå spesi-

tere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos

albehandling på vegne av en bestemt leverandør. Rabatt-

aktører i prosjektet. Korrupsjon vil bli rapportert umiddel-

betingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte

bart. Oppfølging skjer i første rekke i byggherremøter der

grense for skattefrie personalrabatter. Ansatte og deres

byggherrens påseplikt er et fast punkt i alle møter. Gjennom

familier er underlagt strenge regler når det gjelder gaver fra

stikkprøvekontroll undersøkes lønnsforhold, boforhold og

forretningsforbindelser. Blant annet kan ikke prosjektledere

andre forhold som kan avdekke økonomisk kriminalitet.

eller andre i OBOS-konsernet som har innvirkning på
prislister eller mulighet for oppgradering av standard på

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administra-

leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse boligprosjektene.

sjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider på vegne
av sine kunder. Kundene er både profesjonelle byggherrer

Konsernsjef, konsernledelsen, alle som rapporterer til

og engangsbyggherrer som borettslag og sameier.

konsernledelsen, samt ansatte fra divisjon for aksjeinves-

Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør

teringer og forretningsutvikling som er involvert i oppkjøp

eller leverandør. OBOS Prosjekt har rutiner som reduserer

og selskapsanalyse, er underlagt strenge regler for private

risikoen for korrupsjon og gjør jevnlig kredittvurdering av

investeringer og bierverv. Dette for å unngå problematikk

entreprenører det tegnes kontrakt med. For å forebygge

rundt blant annet innsidehandel.

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping tilbys byggherrene bruk av utvidede seriøsitetskrav i prosjekter. Alle

OBOS vil også framover ha et skarpt fokus på verdier og

endringer avtales skriftlig i endringsordrer som faktureres

etiske retningslinjer.

separat. Fakturaene kontrolleres av OBOS Prosjekt og
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Likestilling
OBOS gikk inn som generalpartner for Toppserien,
og offisiell liga- og tittelsponsor for Damallsvenskan.
Med det bidrar vi til et historisk løft for norsk og
svensk kvinnefotball. I tillegg ville vi bidra til at fotball skal kunne kombineres med en yrkeskarriere.
Derfor har vi også etablert et trainee- og mentorprogram som gir kvinnelige fotballspillere nye karrieremuligheter i samarbeid med OBOS.
I løpet av året fikk konsernledelsen større spredning
i alder og kompetanse og bedre balanse mellom
kvinner og menn. Av våre åtte konserndirektører er
nå fire kvinner og fire menn. Det gjør at vi er enda
bedre rustet til å utvikle OBOS videre.
Foto: nyebilder.no/Thomas Bjørnflaten

Bostart
De stadig økende boligprisene har
medført at det er vanskelig for unge
og andre uten stor egenkapital å
komme seg inn på boligmarkedet.
Det har oppstått et «klasseskille» i
boligmarkedet. For å være med på å
motvirke dette har vi lansert en ny
prismodell som gjør det enklere for
flere å komme inn på boligmarkedet.
Kundene får kjøpe boligen til lavere
pris mot at OBOS får retten til å kjøpe
den tilbake når de ønsker å selge.
Foto: Nadia Frantsen
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anvises til utbetaling av byggherre. OBOS Prosjekt gjen-

Konsesjonsplikt gir strenge krav

nomfører interne prosjektrevisjoner for å sikre både kvalitet

Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjonsplik-

og riktig økonomistyring i prosjekter.

tige. Det medfører krav om likebehandling av alle kunder,

Veien videre

herunder strenge krav til ikke-diskriminering. Alle kunder
vurderes individuelt og kriteriene er objektive, for eksempel

Korrupsjon skal ikke forekomme, og OBOS skal ha så gode

OBOS-bankens vurdering av låntakeres likviditet. Brudd

kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir avslørt

på menneskerettigheter vil også medføre risiko for tap av

og rapportert. OBOS vil i årene som kommer fortsette det

konsesjon, og dermed omdømme.

gode forebyggende arbeidet på dette området.
Gjennom stikkprøvebasert oppfølging av Forskrift om
informasjons- og påseplikt og innsynsrett, følges det opp
at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder
menneskerettigheter.

Menneskerettigheter

Veien videre
OBOS er bevisst på utfordringen knyttet til menneskerettigheter, også med tanke på framtidige investeringer og
ekspansjoner. Vi søker derfor kontinuerlig å forbedre våre
rutiner.

Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter i
prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2018.
«Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og
retten til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskriminering

Arbeidstakerrettigheter
og sosiale forhold

på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion,
kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet. OBOS har
retningslinjer for å rapportere klager og avvik som gjelder
menneskerettigheter.
Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter både

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter

kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør-

eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2018.

og håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene
for å utføre rehabilitering og vedlikehold der OBOS er

Ansattes rettigheter og behov er avgjørende for konsernets

engasjert.

utvikling. I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold.
OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er

Respekt for menneskerettigheter står sterkt i både i Norge
og Sverige. Leverandører av varer og tjenester er overvei-

i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

ende norske eller svenske, og OBOS’ investeringer og eier-

Rekruttering og kompetansebygging

skap gjøres gjennomgående i norske og svenske selskaper.

OBOS gjør ansettelser profesjonelt og på grunnlag av

Kontroll av leverandører

faglige kvalifikasjoner og egnethet. Vi legger også stor
vekt på likestilling og mangfold i vår rekruttering. Over

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale

tid har vi jobbet systematisk for å rekruttere flere kvinner i

og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas i kontrak-

ledende stillinger og i 2018 så vi tydelige resultater av dette

ter, planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), samt

arbeidet. OBOS ble kåret til den mest attraktive arbeids-

ved oppfølging av kravene på byggeplasser og i bygge

giveren i eiendomsbransjen, og særlig kvinnene har fått

møter. Konsernet har gode rutiner for å sikre at leverandører

øynene opp for OBOS. Dessuten fikk konsernledelsen

og engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer

større spredning i alder og kompetanse og bedre balanse

når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet

mellom kvinner og menn. Av åtte konserndirektører er det

samt sosial dumping. Dette vurderes som svært viktig for

nå fire kvinner og fire menn.

å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre
menneskerettigheter.
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Construction City
I april lanserte vi nyheten om at vi skal etablere en
næringsklynge med de fremste kompetansevirksomhetene
innen bygg-, anleggs-, gjenvinning- og eiendomssektoren.
Klyngen skal etableres på Ulven i Oslo i samarbeid med
AF Gruppen og Betonmast. Til sammen planlegges det
85 000 kvadratmeter med plass til 5000 arbeidsplasser.
Illustrasjon: Link arkitekter

Satser på oppstartsvirksomhet
– Construct Venture
Sammen med AF Gruppen satset OBOS 80 millioner og etablerte en
felles satsing på oppstartselskaper innen bygg og anlegg. Construct
Venture AS bidrar med finansiell styrke til oppstartselskaper som bidrar
til å skape en smartere og mer konkurransedyktig bygge- og anleggs
bransje. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital,
der vi også bidrar med bransjekompetanse. Vi gjør våre prosjekter
tilgjengelig for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.
Første investering for Construct Venture gjøres i selskapet Spacemaker.
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Rett kompetanse til riktig tid er avgjørende for at OBOS skal

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennom-

kunne nå markedsmessige og økonomiske mål. Konsernet

fører verneombudene årlige vernerunder i alle avdelinger

benytter felles prosedyrer for rekruttering, og har gode

og følger tett opp i alle verneområder. Vernerundene inklu-

rutiner som fører til at alle arbeidssøkere bli behandlet

derer skriftlige spørreundersøkelser. HMS er alltid et tema

profesjonelt og med respekt. Det gjør at vi er enda bedre

i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget

rustet til å utvikle OBOS videre.

(AMU). Vernerundene viser gode resultater også i 2018.

Faglig utvikling

Målrettet arbeid med forebygging og oppfølging skal holde

I OBOS har alle mulighet til individuell, faglig utvikling.

sykefraværet på et lavt nivå. Målsetningen er et sykefravær

Det legges til rette for ansattes etter- og videreutdan-

på godt under fire prosent. I OBOS Norge har vi hatt gode

ning, blant annet gjennom en egen stipendordning der

og jevne resultater på dette nivået gjennom de siste årene.

ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

I noen deler av organisasjonen er sykefraværet høyere enn
ønsket og dermed ikke tilfredsstillende. Det jobbes mål-

Det to-årige programmet for ledertalentutvikling, OBOS

rettet med forebygging og oppfølging av sykefravær i hele

Extend, startet opp med et nytt kull i 2018. Målet med

OBOS. De delene av organisasjonen der sykefraværet er

programmet er å identifisere og utvikle unge ledertalenter.

for høyt følges særskilt opp. I 2018 har vi også begynt med
interne lederkurs i sykefraværsoppfølging for å øke fokus og

OBOS har i 2018 også gjennomført interne lederkurs
med aktuelle tema. Dette året startet vi også opp et nytt

kompetanse blant våre ledere.

konsernovergripende lederutviklingsprogram som heter

HMS og SHA på arbeidsplassen

«Ledelse i en dynamisk hverdag». Alle ledere i konsernet

Det skal være trygt å arbeide på bygg og anlegg der

skal gjennomføre programmet i løpet av 2019. Her er

OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes

fokuset endringsledelse og innovasjonsledelse.

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) både i forbindelse
med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller

Block Watne har gjennom mange år tatt inn lærlinger

anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null

i tømrerfaget for å bidra til rekruttering i faget. Antall

avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet.

lærlinger har de siste årene utgjort rundt 10 prosent av
alle tømrere i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det er

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig

mulig i nedbemanningsprosesser. Block Watne har som

rapportering av SHA. Hendelser på byggeplassene som

mål å videreføre lærlingordningen i 2019 på minst samme

medfører skade med fravær rapporteres til konsernledel-

nivå som i 2018, og jobber for å rekruttere nye lærlinger

sen. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig

løpende. Der det er kapasitet, ansettes lærlinger videre

og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle

i faste stillinger som tømrere i selskapet.

byggherremøter og styremøter. I samarbeidsprosjekter er

Trivsel og forebygging

det OBOS’ strenge krav til samarbeidsrutiner som gjelder.

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør

gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold: Ansatte

i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen

skal trives på jobb og sykefravær forebygges og følges

kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende

opp. Medarbeidersamtaler, kurs og involvering er tiltak

direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag

som bidrar til å sikre gode sosiale forhold. OBOS har egne

og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre

rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Rutinene

miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

ligger tilgjengelig for de ansatte på konsernets ulike
intranett.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de

Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte i OBOS

ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er

trives godt og er stolte av jobben sin. De har høy grad av

også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes

engasjement og opplever godt kollegialt nettverk og gode

rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer

muligheter for egenutvikling.

som arbeider for leverandører.

Sykefravær

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en

Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Derfor arbeider konser-

egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle person-

net målrettet med tilrettelegging og opprettholder fokuset

skader og uønskede hendelser. Vedkommende har også

på forebygging og oppfølging.

ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader
eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.
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Ängsladan
I boligprosjektet Ängsladan i Lund har OBOS
Sverige bygget 100 boliger, hvorav 54 er forbeholdt
nyankomne flyktninger med oppholdstillatelse.
De 54 boligene leies ut av Lund kommune, de
resterende selges til allmennheten. Dette er hus
bygget i tre, noe som ikke bare er kostnadseffektivt,
men også miljøvennlig.Med kommunens hjelp har
OBOS Sverige også etablert kontakt med lokale
foreninger, nettverk og organisasjoner, noe vi vet er
en viktig forutsetning for en vellykket integrering.
Foto: OBOS
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Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor grad til at

OBOS Sverige og OBOS Kärnhem gikk over til samme

skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen

metode for H1-rapportering fra 1. januar 2018.

av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.
For øvrig vises det til kapitlet «Årsberetning 2018» for en
Datterselskapet Block Watne har tømrere ansatt i selska-

nærmere beskrivelse av skadetilfeller og uønskede hendel-

pet, og har et særlig fokus på å redusere sykefravær og

ser og for rapportering av H1-verdier i 2018.

skadefrekvens forårsaket av belastningsskader, ulykker og
hendelser på byggeplassene. Opplæring, prosedyrer og

Veien videre

tilrettelegging på arbeidsplassen vektlegges, samt at det

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppføl-

legges til rette for alternativt arbeid i stedet for sykmelding

ging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, kor-

der det er relevant. Block Watne har i 2018 jobbet med

rupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik

å utvikle en sterk sikkerhetskultur. Det har ført til at antall

at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.

skader med fravær (H1) er redusert fra 12 i 2017 til 6 i 2018.
H1-verdien ved utgangen av 2018 var historisk lav på 5,8.
Oppfølging av uønskede hendelser og nestenulykker er
viktig for å øke bevisstheten om sikkerhetsarbeidet, og slik
forebygge og redusere antall ulykker. HMS er alltid første
sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik
i sikkerhet på byggeplass. Det gjennomføres uanmeldte
tilsyn på byggeplasser med påfølgende avviksbehandling
og oppfølging. Verneombudene er involvert i arbeidet med
å redusere skader og hendelser.
Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og
vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt hver 14. dag
i ledermøtet. Relevante tiltak iverksettes løpende.
Risiko vurderes kontinuerlig for samtlige byggeprosjekter i
OBOS-konsernet. Dersom det foreligger risiko, utarbeides
det en sikker jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages det en plan som deles ut til alle interne
og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket,
og til verneombud. Vernerunder gås hver 14. dag i bygge
perioden iht. oppsatt plan.
OBOS-konsernet rapporterer skader i H1-verdier. Disse verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer.
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OBOS gir tilbake

OBOS gir støtte til lokale idrettslag,
foreninger og kultur som styrker bomiljøene
og oppvekstvilkår for barn og unge. I 2018
støttet vi blant annet ulike skiaktiviteter for
barn og unge, og sju kunstgressbaner som
Oslo kommune skal etablere.
Foto: Christian Roth Christensen

