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Cramo Group er en ledende europeisk fullserviceleverandør innen 
utleie til byggebransjen. Cramo leier ut maskiner, utstyr og flyttbare 
lokaler til entreprenører, produsenter og offentlig sektor. Cramo Care 
er rammeverket for å integrere bærekraft i driften og tjenestene våre. 
Cramo har vært tilsluttet FNs Global Compact siden 2009. 

Dette er våre felles verdier, som utgjør ryggraden i alt vi gjør:

• Vi forplikter oss til å skape kundetilfredshet

• Vi utfører virksomheten på pålitelig måte

• Vi bruker kreativitet for å utforme bærekraftige kundeløsninger
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Bærekraftig virksomhet bygger på tillit. Det innebærer 
at vi må se driften i et livsløpsperspektiv. 
Vi ønsker å tiltrekke oss ansvarlige ansatte og 
leverandører i hele organisasjonen, og på hvert trinn i 
verdikjeden, for å utmerke oss innen kundetilfredshet. 
Som en del av delingsøkonomien har utleietjenester 
direkte påvirkning på effektiv ressursutnyttelse og 
optimalisering av transport og logistikk. De påvirker 
også overgangen til en mer kretsløpsbasert og 
bærekraftig økonomi gjennom utforming av løsninger 
og – indirekte – produkter (ergonomi og sikkerhet så 
vel som robusthet og resirkuleringsevne).

Leif Gustafsson, president and CEO
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CRAMO CARE

Gjennom Cramo Care leder og overvåker vi 
konsernets samfunnsansvarsarbeid for å 
sikre at det resulterer i kundeverdi. Kundene 
våre bør kunne stole på at vi har en god etisk 
forretningsskikk og at vi leverer bærekraftige 
løsninger til markedet. Sammenlignet med 
kjøp av spesialutstyr har utstyrsutleie klare 
bærekraftsfordeler. Kundene våre deler 
leieutstyret med mange andre brukere, og det gir 
effektiv utnyttelse av utstyret.   

I løpet av året har vi styrket samarbeidet med 
leverandørene når det gjelder forretningsetikk. 
Vi implementerte nye etiske retningslinjer for 
leverandører for å sikre et effektivt samarbeid og 
god forretningsskikk i hele verdikjeden. 

Det vi gjør eller ikke gjør i selskapet kan ha 
en påvirkning som strekker seg lenger enn 
vår egen virksomhet. Derfor oppfordrer vi til 
aktivt samarbeid med lokale myndigheter og 
lokalsamfunn for å fremme positiv utvikling. Vi 
fremmer likebehandling i arbeidslivet, vi støtter 
idrett og sunn livsstil, og vi engasjerer oss 
regelmessig i samfunnsnyttige prosjekter drevet 
av ideelle organisasjoner.

I 2015 var vi vitne til en stor flyktningkrise. 
Cramo-ansatte ønsket å utgjøre en forskjell og 
gi konkret hjelp. I denne rapporten kan du lese 
om det store engasjementet fra alle deler av 
organisasjonen. 

Å gjøre ting på den rette måten er viktig for 
Cramo. Vi arbeider kontinuerlig for å forankre 
og sikre samsvar med verdiene våre i hele 
organisasjonen. Vi er glade over å kunne fortelle 
om resultatene av innsatsen vår, for å bevare 
kundenes tillit og et bærekraftig utbytte. 

Anders Collman,
Director Corporate Communications 
and Sustainability 

Anders Collman 
Director Corporate Communications 
and Sustainability 

CRAMO CARE
Etiske retningslinjer og 

forretningsetikk
Etiske retningslinjer for 

leverandører
UN Global Compact

ISO 26000

CORPORATE 
RESPONSIBILITY

ØKONOMISK 
MILJØMESSIG 

SOSIALT

CUSTOMER CARE
• Kundetilfredshet
• Trygge løsninger
• Energieffektive løsninger
• Antikorrupsjon og høy 

forretningsetisk standard

EMPLOYEE CARE
• Mangfold og likestilling
• Sikkerhet
• Rekruttering og 

kompetanseutvikling
• Dialog, myndiggjøring og 

trivsel

ENVIRONMENTAL CARE
• Energieffektivitet
• Ressurseffektivitet
• Avfallshåndtering
• Lave utslipp

SOCIAL CARE 
• Lokalt engasjement
• Overholdelse av lover, forskrifter 

og avtaler
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FORRETNINGSETISK OPPFØLGING HOS CRAMO

Cramos verdier og etiske retningslinjer angir hvordan vi arbeider for å drive en god virksomhet.  
Cramo følger FNs Global Compact-prinsipper for ansvarlig forretningsdrift. 

De etiske retningslinjene våre ("Code of Conduct") har som mål:

• Å sikre at kundene kan stole på at vi arbeider med integritet og høy forretningsetisk standard. 
Kundetilfredshet er nøkkelen. 

• Å sørge for kontinuerlig utvikling av arbeidsplassene vår innen helse, sikkerhet og effektivitet. 

• Å utvikle produktene og tjenestene våre og bringe dem ut på markedet med særlig fokus på 
sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern.  

De etiske retningslinjene våre formidles og forankres kontinuerlig. Gjennom rammeverket 
Cramo Story gir vi medarbeidere opplæring i verdiene våre. Dette styrker selskapets kultur for å 
utmerke oss når det gjelder kundetilfredshet og gi kunden en god dag på jobben. Cramo Story har 
topprioritet i alle Cramo-markeder. 

Cramo sluttet seg til 
FNs Global Compact- 

prinsipper i 2009

Cramopol er et av verktøyene vi bruker for 
opplæring i og forankring av verdiene våre. 
Det er et engasjerende og morsomt spill som 
legger til rette for diskusjoner med ansatte og 
ledere knyttet til etiske dilemmaer og hvordan 
vi takler dem. 

Uetisk opptreden kan inntreffe til tross for 
gode forebyggingsmetoder. Vi oppfordrer alle 
til å rette søkelyset mot eventuelle etiske 
bekymringer eller mistanker om uetisk 
opptreden. Bekymringer kan rapporteres 
direkte til ledelsen eller anonymt via 
varslertjenesten. Vi oppfordrer og støtter også 
leverandørene våre til å følge opp deres eget 
etikkarbeid, deriblant bruk av en fungerende 
varslertjeneste. 

Med åpen kommunikasjon bygger vi tillit 
hos kunder, medarbeidere og aksjonærer. 
Vi ønsker å oppmuntre til og bygge en 
plattform for dialog og utvikling. Bærekraftig 
virksomhet bygger på samarbeid med alle 
interessenter.

Cramo Lithuania har en viktig rolle i 
Clear Wave-initiativet (Baltoji Banga). 
Initiativets mål er å skape økt bevissthet 
rundt betydningen av åpen og etisk 
forretningspraksis og god styring hos 
selskaper i Litauen. Antikorrupsjonspraksis 
er et nøkkelområde. 

Cramo Sweden har innført en unik ny 
tilnærming til rekruttering, basert på 
Cramos verdier. Våre felles verdier er 
grunnlaget for å skape kundeverdi. Den nye 
rekrutteringsmodellen vil bli evaluert for 
bredere bruk i Cramo.

I Cramo Poland møtes ledergruppen og 
avdelingslederne hvert år i januar for en 
“kick-off”. Denne gangen sto Cramopol 
på agendaen og ble veldig godt mottatt.  
Cramopol har forbedret forståelsen av etiske 
dilemmaer for hvert år det har vært i bruk.

Medarbeidere i Polen spiller Cramopol.
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Å GJØRE TING RIKTIG  
PÅ DEN RETTE MÅTEN

Cramo Diversity
En bedriftskultur basert på mangfold er viktig for Cramos positive utvikling. 
Vi ønsker at menn og kvinner med ulik alder og bakgrunn skal ha samme 
utviklingsmuligheter hos Cramo. 2015 var året da vi styrket innsatsen for 
økt mangfold.  

Én aktivitet var å etablere nettverk for kvinnelige medarbeidere ved 
avdelingene i Cramo Sweden. Dette arbeidet fortsetter i 2016 med mål om 
etablering av nettverk for kvinner i alle svenske regioner.

Cramo bør ikke ha noen barrierer for rekruttering av personer 
med funksjonshemninger. Vi ønsker et arbeidsmiljø er mangfold 
verdsettes. Dette året vant Cramo Sweden en pris for inspirerende 
innsats og engasjement for å kunne tilby stillinger til personer med 
funksjonshemninger. Vi håper arbeidet vårt vil inspirere andre selskaper til 
å gjøre det samme.

Cramo Safety 
HMS er nøkkelen. Cramo har gjennomført en vellykket implementering 
av OHSAS 18001-styringssystemet for arbeidsmiljø i Finland og Sverige, 
og målet er sertifisering i alle Cramo-markeder. Vi ønsker å tilby sikre 
og stimulerende arbeidsplasser. Systematisk og forebyggende arbeid, 
med risikovurdering og avdekking av potensielle farer, er prioritert i hele 
konsernet.  

Cramo Development
Cramo Development er vårt felles rammeverk for introduksjonsprogram, 
opplæring og kompetanseutvikling for ansatte i hele Cramo Group. 
Formålet med Cramo Development er å oppmuntre alle ansatte til 
yrkesrelatert utvikling gjennom hele karrieren og slik sikre profesjonalitet 
og effektivitet i hele konsernet. 

Cramo Development definerer ferdighetene og kompetansen som kreves 
for den enkelte stilling. Opplæringsmodulene, som Cramo School og Cramo 
Academy (lederopplæring), utvikles kontinuerlig og tilpasses nye kundekrav 
og lokale behov. Gjennomsnittlig årlig opplæring per medarbeider var 15 
timer. 

Cramo Dialogue er en strukturert medarbeiderdialog for oppfølging og 
kontinuerlig styrking av medarbeideres trivsel og engasjement. Det er 
et effektivt verktøy for å sette mål for personlig utvikling og prioritere 
aktiviteter for forbedring. Retningslinjene våre sier at alle ansatte skal ha 
en årlig medarbeidersamtale.

EMPLOYEE CARE 

Cramo har 2500 ansatte i 14 land. Vi ønsker å tilby trygge, sunne og 
utviklende arbeidsplasser for alle. Resultatene våre avhenger av at 
nøkkelkompetanser utfordres og utvikles. 

Nettverk for kvinner i Cramo Sweden

Cramo Group
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HMS

Sverige Finland Norge Danmark Øst-Europa Mellom-Europa

Sykefravær 3,7 % 5 % 7,1 % 3,4 % 3,6 % 5,6 %

- Menn 3,7 % 5,2 % 7,4 % 3,3 % 2,8 % 5,7 %

- Kvinner 3,4 % 4,4 % 4,5 % 4,0 % 9,6 % 4,8 %

Antall arbeidsrelaterte ulykker*

Årsverk ved årsslutt 825 448 219 97 466 350

Totalt 5 21 2 1 6 29

- Menn 4 21 2 1 6 27

- Kvinner 1 0 0 0 0 2

*Antall registrerte arbeidsrelaterte ulykker som førte til minst én hel dags fravær.

Målet vårt er en kontinuerlig utvikling av opplæringsmoduler som støtter en effektiv organisasjon i stadig 
endring. I året som gikk implementerte Cramo Finland Skype-basert opplæring for avdelingsledere. 

Cramo Finland har også begynt å bruke et elektronisk skjema for medarbeidersamtaler, som skal fylles 
ut før den faktiske samtalen med leder finner sted. Dette forenkler kartlegging av opplæringsbehov og 
oppfølging av medarbeidersamtalen. Skjemaet er også et utmerket verktøy for å dokumentere enighet.

Tatu Hauhio
Managing Director, Cramo Finland

Cramo gir ansatte aktiv støtte til en sunn livsstil gjennom ulike aktiviteter som sykkelturer eller skrittelling-kampanjer 
i organisasjonen, sponset deltakelse i eksterne idrettsarrangementer, profesjonell hjelp til å  slutte å røyke, subsidierte 
individuelle helsefremmende aktiviteter med mer.
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-23 

24-35 

36-45

46-59

60- 

28 %

29 %

34 %

6 %
3 %

2473 ansatte totalt

Fast ansatte

Midlertidig ansatte

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Øst-Europa

Mellom-Europa

Ansatte etter land/regionArbeidsavtaler

94 %

6 %

34 %

19 %

17 %

17 %

9 %4 %

Menn  Kvinner

Menn  Kvinner Menn  Kvinner

Styret 
(8 medlemmer)

Konsernledelsen 
(9 medlemmer)

87 %

13 %

25 %

75 %

100 %

Mangfold - Kjønn Mangfold - Alder

Totalt 395

Menn 345
Kvinner 50

-23 32
24-35 129
36-45 105
46-59 90
60- 39

Totalt 372

Menn 325
Kvinner 47

-23 34
24-35 178
36-45 82
46-59 76
60- 2

Turnover Nye ansatte

Ledere etter kjønn

Turnover: 16 %
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Avdelingene våre arbeider systematisk med energisparetiltak som isolasjon av dører og overgang til energieffektiv belysning. 

ENVIRONMENTAL CARE

Vi har en føre-var-tilnærming til miljørelaterte beslutninger. Redusert energiforbruk og lavere 
energikostnader er viktig for Cramo og for kundene våre. 

ISO ledelses standardene 9001 og 14001 er implementert i Finland, Sverige, Danmark og Norge, og vi 
har årlige energimål i disse markedene. En pågående sertifiseringsprosess er i gang, rettet mot alle 
Cramo-markeder. 

Et av Cramos fokusområder i året som gikk var å oppgradere til LED-lys i avdelingenes Cramo-skilt. 
LED-lys har imponerende levetid og er kostnadseffektive. 

Et annet fokus var energiøkonomisk oppvarming. I Litauen og Latvia installerte en rekke Cramo-
avdelinger temperaturregulerende termostater. Disse termostatene bidrar til å redusere 
strømforbruket til oppvarming med 30 prosent. 

Cramo Group deltar i det internasjonale klimainitiativet Carbon Disclosure Project, der vi rapporterer 
utslippene våre på årsbasis. Utslipp kalkuleres ved hjelp av den internasjonale Greenhouse Gas 
Protocol for utslippsberegninger.

Klimautslipp, tonn CO2

Sverige Finland Norge Danmark Øst-Europa Mellom-
Europa

Direkte energiforbruk

- bedriftseide kjøretøy 1589 444 633 416 2362 1815

- oppvarming 76 86 136 46 51 54

Innkjøpt energi

- strøm 166 991 266 56 1515 198

- oppvarming 564 781 1 0 93 169

Indirekte energiforbruk

- forretningsreiser 336 134 -- -- -- --

- andre kilder 6122 237 -- -- -- --
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Transport og reiser
Utleietjenestene våre omfatter transport av maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til kunder. 
Gjenstander fraktes også mellom avdelinger og til kundenes plassering. Gjennom effektiv 
optimalisering av kjøreruter arbeider vi for å redusere transport og utslipp.  

Bedre kjøremønster er et annet tiltak for å redusere energiforbruket. Cramo utvikler bedre 
kjøremønstre, som vil føre til reduserte kostnader, raskere levering og et lavere karbonavtrykk. I 
2015 rekrutterte Cramo Finland nye ansatte som skal arbeide med ytterligere forbedring på dette 
området.

Cramo stiller også viktige krav til transportørene når det gjelder gode arbeidsforhold, miljøhensyn 
og trafikksikkerhet.  

Reduserte tjenestereiser er et annet satsingsområde. Vi oppfordrer til og legger til rette for nett- 
og telefonmøter der dette er mulig. Bruken av videokonferanser øker i hele konsernet. 

Avfallsreduksjon
Vi arbeider systematisk for å øke materialeffektiviteten og redusere avfallsmengden, spesielt 
blandet avfall og avfall til deponi.

Avfall og resirkulering

Totalvekt avfall, i tonn 4314

Hvorav

- Ikke-farlig avfall 3883

- Farlig avfall 631

Håndteringsmetode, i %

- resirkulering 43 %

- avfall til deponi 28 %

- forbrenning 22 %

- annet/uspesifisert 7 %

Cramo Adapteo har lenge benyttet systematisk 
avfallshåndtering. I september 2015 leverte 
Cramo Adapteo overflødige byggematerialer til 
Humanbridge, en global hjelpeorganisasjon.

Caroline Holmgren 
QSE coordinator, Cramo Adapteo AB

Vi har arbeidet aktivt for å redusere avfallet og har 
oppnådd gode resultater. Det er viktig å minimere 
deponering, av både kostnads- og miljøhensyn. 
Vi følger tett opp resultatene, med kvartalsvise 
målinger og kommunikasjon med avdelingene. I 
2015 var målene maksimalt 6 % for blandet avfall 
og maksimalt 6,5 % for deponi. Vi analyserer og 
utvikler tiltaksplaner for avdelinger som står i fare 
for ikke å nå målsetningene. 

Martin Freland 
QSE Manager, Cramo Sweden
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Vi er ikke entreprenører 
selv, men som den beste 
fullserviceleverandøren 
innen utleie har vi en 
viktig rolle i utviklingen av 
bransjen.

Det er med stor 
stolthet vi takker ja til 
å sitte i ekspertjuryen 
for bransjens mest 
prestisjetunge pris, “Årets 
bygg”.  

Sikkerhet på 
byggeplassene og 
bærekraftig utvikling står 
i sentrum, og dette er 
områder Cramo har vært 
ekspert på i lang tid.

Göran Carlson 
Managing Director, 
Cramo Sweden

Winery Hotel, nominert  
til prisen Årets bygg 
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Vi har lang og positiv erfaring med samarbeidet med SOS Barnebyer. Det finnes mange måter å hjelpe på, 
men vi mener at direkte økonomisk støtte til pågående prosjekter er den mest effektive måten i dagens 
situasjon i Europa. Vi verdsetter imidlertid også vilkårene som gjør det mulig for våre ansatte å gjøre en 
frivillig innsats i arbeidstiden, samt muligheten til å bruke modulene våre til midlertidige boliger. 

Anders Collman 
Director, Corporate Communications and Sustainability 

SOCIAL CARE

Siden 2007 har vi samarbeidet med den ideelle organisasjonen SOS 
Barnebyer for å støtte barn som trenger omfattende hjelp i vanskelige 
situasjoner. I årenes løp har Cramo bidratt til finansieringen av barnebyer i 
Estland, Latvia, Litauen, Ukraina og Russland.

I 2015 utvidet Cramo støtten til SOS Barnebyer på grunn av 
flyktningsituasjonen. Det var medarbeidernes sterke engasjement som fikk 
oss til å handle. 

Lokale initiativer
I tillegg til den årlige økonomiske støtten fra Cramo Group foregår det 
ytterligere, lokale aktiviteter i de fleste Cramo-land. I Cramo Polen 
reise fem av deres medarbeidere til SOS-byen i Krasnik, for å lære 
mer og stimulere til ytterligere engasjement blant alle Cramo-ansatte. 
Besøket resulterte i sterkere internt engasjement og bredere støtte til 
og deltakelse i innsamlingsaktiviteter. Cramo i Tsjekkia og Slovakia ga et 
lokalt bidrag, og det samme gjorde Cramo Norge, der enkelte avdelinger 
også har sitt eget fadderbarn. I Estland, Latvia og Litauen  hjalp Cramo 
lokale SOS-organisasjoner med markedsføring, forretningsforbindelser 
og lokale arrangementer for å samle inn penger fra kunder og ansatte. I 
Baltikum tilbød Cramo de lokale hjelpeorganisasjonene også gratis tilgang 
til Cramos produktutvalg og i enkelte tilfeller også sommerjobber og 
opplæringstilbud for ungdommer fra SOS-byene.

Cramo Adapteo Denmark tilbyr en boløsning for flyktninger i form av 
Cramo-moduler. Modulene er utstyrt med soverom, eget baderom og 
kjøkkenkrok der beboerne kan lage mat. Modulene oppfyller gjeldende krav 
for midlertidige boliger.

Cramo Poland besøker SOS Barnebyer i Krasnik.
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BÆREKRAFTIGE 
KUNDELØSNINGER

 
Visjonen vår er null ulykker på byggeplasser
Cramo ønsker å være en rollemodell for all utleievirksomhet, og sikkerhet 
har førsteprioritet. Gjennom det vellykkede konseptet Cramo School tilbyr 
vi kundene effektiv opplæring for å skape bevissthet og kompetanse for 
å forebygge ulykker på byggeplassen. Cramo School mottar et økende 
antall forespørsler om sikkerhetsopplæring. Målet vårt er null ulykker på 
byggeplasser.

Fallskader er blant de vanligste arbeidsrelaterte ulykkene på byggeplasser. 
Fall skyldes ofte mangelfulle sikkerhetsrutiner eller kunnskapsmangel. 
For å minimere disse risikoene behøves det opplæring. Et av Cramo 
Schools fortrinn er hvordan teori knyttes til praksis under opplæringen – 
hvordan en skal tenke for å unngå unødvendig risiko og for å arbeide trygt. 

Noen av våre inspirerende suksesshistorier
Den gamle bussfabrikken i Riga har fått nytt liv og er i dag forvandlet til 
Jelgava Business Park. Først ble den gamle fabrikkbygningen revet. Så ble 
det bygd nye, moderne lagerbygninger. I gjenoppbyggingsfasen var Cramo 
Latvia på plass for å bistå med våre tjenester og vår sikkerhetsekspertise. 
Over 80 personer som var involvert i gjenoppbyggingen deltok på Cramo 
School-kursene. 

Cramo Sweden er stolte over at Cramo School blir stadig mer populær 
og etterspurt blant kundene. I 2015 gjennomførte Cramo Sweden 775 
opplæringskurs.

Det er reist 19 nye vindmøller i en av de største vindmølleparkene i Litauen, 
med Cramo som eneste utstyrsleverandør. Cramos sikkerhetsekspertise var 
en avgjørende, positiv opplevelse for kunden. Tilbakemelding fra kunden: 
“Selv om jeg bare var på et kort besøk, bruker jeg inntrykkene mine fra 
byggeplassen i Safety Walk-formatet. Jeg ble svært imponert over hvordan 
byggeplassen var organisert og hvordan systemene ble fulgt.” 

I Polen er gammelt og slitt utstyr fortsatt i bruk på byggeplasser. 
Bevisstheten om farene dette medfører har imidlertid økt vesentlig de siste 
årene. Cramo Poland er en aktiv rollemodell og støtter arbeidet til den 
polske foreningen for arbeidssikkerhet og polske BKA. Disse foreningene 
arbeider aktivt for å fremme og øke bevissthet om sikkerhetsspørsmål på 
byggeplasser i hele landet.

CUSTOMER CARE

Kundetilfredshet betyr alt for Cramo. Vi ønsker å lytte til kundenes behov 
og ideer. Fra 2015 vil alle Cramo-markeder ha en egen kontaktperson – en 
kunderepresentant – som kundene våre enkelt kan kontakte for å ta opp 
alle slags spørsmål eller diskutere gode ideer. Det gir oss en god plattform 
for dialog og rask kjennskap til kundenes behov. 

Cramo Latvia

Cramo Lithuania

Sikkerhetsopplæring i Cramo Finland
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Cramo tar økende ansvar for resirkuleringssystemene på kundenes byggeplasser.

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

Å være mer effektive når det gjelder 
energiforbruk er viktig for alle kundene våre. Vi 
har forpliktet oss til å utvikle løsninger for økt 
energieffektivitet, og slik redusere kundenes 
energiforbruk og -kostnader. Cramo har et 
livsløpsperspektiv på utvikling av bærekraftige 
kundeløsninger. Det er vår erfaring at Cramo 
øker kundeverdien, kostnadseffektiviteten og 
avfallsreduksjonen på byggeplasser. 

Effektiv oppvarming og nedkjøling
Cramo leverer fjernvarme, som gir viktige 
miljøfordeler. Dette er kostnadseffektive 
løsninger for kundene våre. Midlertidig 
oppvarming basert på fjernprodusert varme 
er et av våre viktigste kunnskapsområder. Det 
gir mindre miljøbelastning enn lokalprodusert 
direkte oppvarming med strøm, gass eller 
olje. Cramo Finland er markedsledende innen 
midlertidig oppvarming og hjelper et økende 
antall kunder med kostnadseffektive løsninger 
som også er gode for miljøet.  

Cramo Norway er valgt til grønn leverandør 
til den store utbyggingen av Fornebuporten og 
skal levere fjernvarme, nedkjøling og effektive 
ventilasjonsløsninger. Kunden får fordelen 
av null utslipp til luft eller jord, reduserte 
transportbehov og mindre bruk av rensemidler. 
Det sunne inneklimaet er også en stor fordel.

Overvåkning av energiforbruk
Med Cramos mobile overvåkningssystem, 
Monitoring Construction, kan energiforbruket 
reduseres med cirka 20 prosent. Systemet 
gjør det mulig å måle temperatur, fuktighet 
og energiforbruk på byggeplassen med en 
mobiltelefon. Tjenesten kan også leveres med 
kameraovervåkning. Systemet gir øyeblikkelige 
tilbakemeldinger om energisparende tiltak, som 
lukking av dører og senking av temperaturen om 
natten.

Avfallshåndtering
I året som gikk skjedde det en omfattende 
utvikling av konseptet kundepleie og 
resirkulering. Cramo Finland tar økende 
ansvar for, og støtter, resirkuleringssystemer 
på kundenes byggeplasser. Dette er både 
kostnadseffektivt for kunden og et viktig 
miljøvernbidrag.

Cramo Germany ønsket å legge til rette for 
at kundene kunne fatte miljømessig gode 
beslutninger og utviklet et klistremerke som 
skal plasseres på miljøvennlig utleieutstyr.
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CRAMO ADAPTEO

Med våre miljøvennlige løsninger innen flyttbare 
lokaler hjelper vi kundene våre med å dekke 
plassbehov i stadig endring på en effektiv og 
bærekraftig måte. 

De miljøvennlige løsningene kan utformes for 
å dekke spesielle behov, som for eksempel 
et inspirerende og beroligende skolemiljø. 
De er også utformet spesielt med tanke på 
energieffektivitet. I tillegg til strøm kan de også 
benytte miljøtilpassede oppvarmingsløsninger 
som vannbåren fjernvarme. Vannbåren varme 
kan gi opptil 70 prosent reduserte karbonutslipp. 
Modulene er godt isolerte, utstyrt med CO2-styrt 
ventilasjon og bevegelsesstyrt belysning, og kan 
utstyres med solcellepaneler.

Lansering av det nye modulsystemet C90 
Cramo Adapteo gjennomførte en vellykket 
introduksjon  av  modulsystemet C90. 
Den energieffektive løsningen gir viktige 
kundefordeler innen kostnadseffektivitet og 
miljøvern.

Modulsystemet C90

sdfkljasldfk asflkasjdflöjkasflö

En av Skandinavias største vei- og anleggsmesser ble arrangert 6.-10. mai på Hellerudsletta like utenfor Oslo.  
Cramo Norge hadde et areal på 300 m2 og stilte ut flyttbare lokaler for bygg- og anleggsbransjen. 
De miljømessige fordelene ved løsningen våre var av stor interesse for de besøkende. 
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Sist, men ikke minst ...

Takket være Cramo Germany kan 
gorillaene i Hellabrunn Zoo i München 
glede seg over de nye, flotte klatretrærne. 
Trærne måtte festes godt i bakken. 
Gravemaskin og hjullaster ble brukt for å 
grave dype nok hull. 

De sensitive gorillaene burde ikke 
eksponeres for eksos fra maskinene. 
Derfor leverte Cramo en utslippsfri hybrid-
gravemaskin og utstyrte hjullasteren med 
et spesialtilpasset eksosrensesystem. Et 
perfekt eksempel på intelligent, miljø- og 
gorillavennlig arbeid.
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Denne rapporten ble laget med dyktig hjelp fra TripleB.

OM CRAMO
Cramo er en fullserviceleverandør som leier ut maskiner, utstyr og 
flyttbare lokaler til entreprenører, produsenter og offentlig sektor.

Cramos mål er å være et forbilde innen utleiebransjen og tilby nyskapende, 
bærekraftige løsninger.

Cramo har 2500 dyktige medarbeidere og er representert i 15 markeder. 
Vi driver virksomhet under Cramo-varemerket i Finland, Sverige, 
Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, 
Polen, Tsjekkia, Slovakia og Russland (Kaliningrad). I Russland og 
Ukraina driver vi virksomhet under varemerket til det 50 prosent-eide 
fellesforetaket Fortrent. 59 prosent av de ansatte er dekket av kollektive 
forhandlingsavtaler.

Nettverket av nesten 350 avdelinger leverer et bredt utvalg av 
utleieprodukter og tjenester basert på lokal etterspørsel. Med over 220 
000 utstyrsartikler til utleie og over 150 000 kunder leverer Cramo til 
entreprenører, produsenter, offentlig sektor og privatpersoner.

Cramo er et nordisk mellomstort selskap i industrisektoren, notert på 
Nasdaq Helsinki Ltd. Hovedkontoret ligger i Vantaa i Finland.

President and CEO: Leif Gustafsson
Chairman of the Board: Helene Biström

OM RAPPORTEN

Rapporten inneholder standardinformasjon i henhold til GRI-
retningslinjene for bærekraftrapporter. Vi følger den nye G4-generasjonen 
av GRI-retningslinjer for rapportering.

Innholdet i rapporten dekker bærekraftspørsmål som anses å 
ha avgjørende betydning for interessentene våre. Våre prioriterte 
interessenter er kunder, ansatte, aksjonærer, forretningspartnere, 
reguleringsmyndigheter og lokale myndigheter.

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til bærekraftrapporten, 
kontakt:

Anders Collman, Head of Corporate Communications and Sustainability 
E-post: anders.collman@cramo.com Anders Collman 

Director, Corporate Communications  
and Sustainability
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Generelle standardinformasjon

Strategi og analyse    Side

G4-1 Erklæring fra CEO  3

Organisasjonsprofil
  
G4-3 Organisasjonens navn  17
G4-4 Viktigste merkevarer, produkter og tjenester  17
G4-5 Hovedkontorets geografiske plassering  17
G4-6 Land hvor organisasjonen har virksomhet 17
G4-7 Eierforhold og juridisk form  17
G4-8 Markeder  17
G4-9 Organisasjonens størrelse 17
G4-10 Ansatte   8
G4-11 Kollektive forhandlingsavtaler 17 
G4-12 Forsyningskjede  Mesteparten av maskinene og utstyret vårt blir kjøpt 
 fra leverandører i Europa, USA og Japan.
G4-13 Vesentlige endringer   Ingen vesentlige endringer 
G4-14 Føre-var-prinsippet 9
G4-15 Initiativer   5
G4-16 Medlemskap   5

Identifiserte materielle aspekter og avgrensninger

G4-17 Organisasjonsstruktur Årsrapport
G4-18 Prosess for å definere rapportens innhold  17 
G4-19 Materielle aspekter 19
G4-20 Avgrensning av aspekter internt i organisasjonen 19
G4-21 Avgrensning av aspekter utenfor organisasjonen  19
G4-22 Forklaring av effekt av endret  Ingen endringer
           informasjon siden tidligere rapporter  
G4-23 Vesentlige endringer i omfang, avgrensninger  Ingen endringer
           eller målemetoder

Interessentsamarbeid

G4-24 Liste over interessenter  17
G4-25 Grunnlag for å identifisere og velge ut interessenter 17
G4-26 Interessentsamarbeid   6
G4-27 Nøkkeltemaer for interessenter 13-15

Rapportprofil

G4-28 Rapporteringsperiode  1. januar-31. desember 2015
G4-29 Dato for utgivelse av nyeste rapport  31. desember 2015
G4-30 Rapporteringsintervall Kalenderår
G4-31 Kontaktpunkt 17
G4-32 Rapportering følger GRI G4 Core  17
G4-33 Verifisering  Ingen verifisering

Styring

G4-34 Styringsstruktur 17, årsrapport

Etikk og integritet

G4-56 Etisk rammeverk 5 
G4-58 Varslertjeneste 5

GRI-INDIKATORER
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Spesifikk standardinformasjon

Materielle aspekter Indikator Side

DMA*  4
 
Økonomi

Økonomisk resultat G4-EC1  Årsrapport
 Direkte økonomisk verdi

Økonomisk påvirkning G4-EC7
 Påvirkning av infrastrukturinvesteringer  13-15
 og støttede tjenester 

 G4-EC8 13-15
 Indirekte økonomisk påvirkning

Miljø

Energi G4-EN7 14-15
 Energireduksjon i tjenester

Utslipp G4-EN15 9
 Direkte utslipp av klimagasser (Scope 1)
 
 G4-EN16 9
 Indirekte utslipp av klimagasser (Scope 2)

 G4-EN17 9 
 Indirekte utslipp av klimagasser (Scope 3) 

Avløp og avfall G4-EN23 10
 Vekt av avfall  

Arbeidspraksis og arbeidsforhold 

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen G4-LA6  7
 Skader

Opplæring og utdanning G4-LA9 6 
 Gjennomsnittlig antall timer opplæring

 G4-LA10  6
 Programmer for kompetansestyring

 G4-LA11  6
 Medarbeidersamtaler

Mangfold og like muligheter G4-LA12  8
 Sammensetning av styret
 og konsernledelsen

Menneskerettigheter
Ikkediskriminering G4-HR3  Ingen rettstilfeller
 Rettstilfeller knyttet til diskriminering 
Samfunn
Antikorrupsjon G4-SO5  Ingen rettstilfeller
 Rapporterte antikorrupsjonssaker  

*  "Disclosures on Management Approach", dvs. Cramo-ledelsens tilnærming til økonomiske,  
miljømessige og samfunnsmessige effekter knyttet til de materielle aspektene.
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