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BÆREKRAFT 
SOM ET FUNDAMENT 
FOR VÅR VIRKSOMHET
Bærekraft er definert som å møte våre behov i dag uten å gå på akkord med fremtidige 
generasjoners behov. Med vår ledende posisjon i markedet streber vi etter å drive vår 
virksomhet og drift uten å skade miljøet, mennesker eller samfunn.

Vårt karbonavtrykk er i fokus
Vi streber etter å redusere våre CO utslipp

I 20 år har vi samlet inn brukte
slanger for å sikre riktig gjenvinning.

Vårt mål er å øke vår elektriske  
bilpark innen 2030, og vi streber 
etter fornybar elektrisitet hos våre 
avdelinger.

Emballasje og paller fra leverandører 
gjenbrukes til kundeprodukter om 
mulig ved produksjon og lager.

Hydroscand-konsernets bærekraftsarbeid er preget av ansvar, åpenhet, etisk atferd og respekt for våre interessenter. 
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å styrke vårt grunnlag for langsiktig verdiskaping og dets bidrag til bærekraftig 
utvikling. En viktig del er å ta ansvar for virkningen av våre aktiviteter og beslutninger i samfunnet, mennesker og miljø, 
drevet av vår definerte ESG-agenda. Vi er i ferd med å sette opp dedikerte programmer og en styringsstruktur, med 
sikte på å integrere bærekraft i vår daglige virksomhet ytterligere. Vårt mål er å ta ledelsen i å fremme bærekraft i vår 
bransje, og vi vil snart publisere mer innsikt i vår kommende ESG-rapport i 2022.

Vi fokuserer på å øke andelen 
leverandører som har signert vår 
Code of Conduct, mål 100 %

Nye automatiserte
lagerløsninger
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BÆREKRAFTSMÅL 5
LIKESTILLING
En bedriftskultur basert på mangfold, bidrar til en positiv fremtidig utvikling av Hydroscand. Vi verdsetter mangfold 
og fremmer rettferdig behandling og like muligheter i rekruttering, avlønning, utvikling og avansement av ansatte, 
uavhengig av etnisitet, religion, politisk oppfatning, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, språk, seksuell legning,  
sivilstand, funksjonshemming eller noen andre faktorer. Diskriminering eller urettferdig behandling tolereres ikke. 

BÆREKRAFTSMÅL 8
ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
Økonomisk vekst og økonomisk fremgang skaper jobbmuligheter der det må sørges for at disse er anstendige, trygge 
og ikke skadelige for miljøet. Hydroscand fremmer gode arbeidsforhold og sikkerhet for våre egne, våre kunders og våre 
partneres ansatte. Vi krever at leverandører respekterer arbeidstakerrettigheter og overholder antikorrupsjonsprinsipper. 

BÆREKRAFTSMÅL 12
ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
Naturressursene som er gitt av planeten, må tas vare på på en ansvarlig måte. Gjennom å optimalisere innkjøp, 
produksjonsprosesser og avfallshåndtering bidrar vi til mål 12. I vår daglige drift tilbyr vi løsninger for å fremme 
resirkulering og gjenbruk av avfall, og vi fremmer sikker sluttavhending av våre brukte produkter.

BÆREKRAFTSMÅL 13
STOPPE KLIMAENDRINGENE
Å bekjempe klimaendringer og deres konsekvenser er avgjørende. Umiddelbare tiltak må iverksettes, og vi  
erkjenner denne situasjonen ved å øke bevisstheten og kunnskapen om klimasituasjonen. Et hovedmål er å  
redusere CO2 -utslippene våre, og vi vil tilby åpenhet i vår kommende bærekraftsagenda for 2022, og demonstrere vår 
nåværende situasjon og våre definerte forbedringstiltak.

BÆREKRAFTIGE
UTVIKLINGSMÅL

FIRE VALGTE BÆREKRAFTSMÅL SOM  
STEMMER OVERENS MED VÅR VIRKSOMHET

De bærekraftige utviklingsmålene, etablert av FN, tar opp globale utfordringer som fattigdom, ulikhet, 
klimaendringer, miljøforringelse og fred og rettferdighet. De 17 målene henger alle sammen, og tar sikte 
på å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid innen 2030. Verdensmålene gir verdenssamfunnet en 
plan for hvordan man kan bekjempe globale utfordringer knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft. Vårt bærekrafts rammeverk har som mål å bidra til flere av bærekrafts målene, men noen mer 
enn andre. 

Vi har valgt å fokusere på fire bærekraftsmål der vi ser at vi kan bidra mest.
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HYDROSCANDS VISJON
OG FOKUSOMRÅDER

Tilby våre ansatte det beste 
innen helse og arbeids-
betingelser

Kontinuerlig utvikle vårt 
ansvar for innkjøps- og  
leverandørprosesser

Konstant redusere miljø- 
påvirkningen vår

I forbindelse med bærekraftsmålene har Hydroscand dannet en overordnet visjon for vårt bærekraftsarbeid innen 
tre fokusområder. Disse fokusområdene er definert for å utgjøre den langsiktige ryggraden i vår bærekraftige 
utvikling og fremtidige handlinger. 
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Mennesker blir sett på som vår mest verdifulle ressurs. Vi har som mål å utvide vårt ansvar og jobbe for å sikre like 
arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden.

Vi erkjenner klimaendringene og deres konsekvenser, og streber derfor etter å ta bedre valg og jobbe med  
optimalisering innen produksjon og forbruk. Det er ingen Planet B.

MENNESKER

FORBRUK 
& PRODUKSJON

HANDLINGER SOM ER IVERKSATT FREMTIDIGE PLANLAGTE HANDLINGER

•Medarbeidersamtaler og undersøkelser gjennomføres årlig.

•Retningslinjer for likestilling, mangfold, seksuell trakassering har 
   blitt etablert.

•Varslerfunksjon er implementert.

•Lederopplæring gis til ledere, både nye og nåværende.

•Mangfold fremmes i rekrutteringsprosesser.

•Etiske retningslinjer signeres årlig.

•Samfunnsansvar tas ved å sponse to skoler i Sør-Afrika.

•Øke bruken av medarbeiderundersøkelser og forsikre at de 
   gjentar seg.

•Medarbeiderundersøkelser for å måle medarbeidertilfredshet og
   ledelse.

•Gi utdanning for alle ansatte om temaet bærekraft.

•Øke opplæringen i sikkerhet og antikorrupsjon på tvers av  
   konsernet.

•Etablere interne rekrutterings- og talentprogrammer.

•Forbedre arbeidet for helse og velvære.

•Utføre menneskerettighetsevaluering av verdikjeden.

HANDLINGER SOM ER IVERKSATT FREMTIDIGE PLANLAGTE HANDLINGER

•Produksjonssteder er plassert lokalt for store kunder å redusere 
   antall transporter.

•Grønn energi og avfallshåndtering brukes på produksjonssteder, 
   lager og avdelinger i Norge og Sverige.

•Emballasjemateriale og paller fra leverandører gjenbrukes til 
   kundeprodukter om mulig på produksjonssteder og lager.

•Utskifting av plastposer med papirposer på avdelingene pågår.

•Autostore er implementert på lager i Sverige og Norge.

•Markedsføring og trykksaker vurderes med tanke på miljø- og 
   kvalitetsaspekter. 

•Innsamling av brukte slanger for å sikre riktig gjenvinning.

•Vår firmabilpolicy fremmer valget av en miljøvennlig bil.

•Evaluering av logistikkbedrifter gjøres for å sikre at krav er oppfylt 
   i henhold til ISO 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2018.

•Elektriske ladestasjoner er installert på våre avdelinger.
 

•Begynne å måle utslipp knyttet til produksjon og fortsette gjennom  
   hele verdikjeden.

•Bedre avfallshåndtering ved alle kontorer og avdelinger for å sikre
   resirkulering.

•Implementere fornybar energi i alle operasjoner.

•Endre plastprodukter som poser og reklameartikler til  bærekraftige  
   valg.

•Gjennomfør effektivitetssjekker og øke bruken av lean management 
   i produksjonen.

•Implementer Full Truck Load-policy og planlegg transport av de 
   mest effektive rutene. 

•Unngå all flyfrakt. Vurdere miljøpåvirkningen fra jernbane og båt i 
   transportvedtak. 

•Øke bruken av elektriske kjøretøy.

•Omstrukturere avdelinger med tanke på optimalisering. Det vil si 
   omplassering, stenge eller flytte avdelinger hvis det ikke er lønnsomt  
   nok. 
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For å støtte våre kunder i deres virksomhet i retning mer bærekraftig drift, tar vi ansvar i våre innkjøp og valg 
av leverandører.

MÅLET MED HYDROSCANDS  
BÆREKRAFTSARBEID 
er å styrke vårt grunnlag for langsiktig verdiskaping og dets bidrag til en bærekraftig utvikling. Vi vet at bærekraft spørsmålet er på toppen av folks 
bekymring i dag, og vi er fast bestemt på å gjennomføre endringene sammen med våre ansatte, kunder og partnere.

I 2022 vil vi presentere Hydroscands bærekraftsagenda. Et hovedmål er å redusere våre CO2  -utslipp, og vi vil tilby åpenhet, demonstrere vår 
nåværende situasjon og våre definerte forbedringstiltak.

ANSVARLIG INNKJØP 
& KUNDERELASJONER

HANDLINGER SOM ER IVERKSATT FREMTIDIGE PLANLAGTE HANDLINGER

•Leverandørens etiske retningslinjer er signert av alle nye  
  leverandører.

•Det er igangsatt et arbeid for å få alle nåværende leverandører til 
   å signere de etiske retningslinjene.

•Svensk innkjøpsfunksjon krever ISO 14001 og ISO 9001 fra  
   leverandører.

•Nøkkelleverandører brukt av flere land har blitt konsolidert til  
   gruppeinnkjøp. 

•Tilbyr kundeservice på stedet gjennom slangevakta og container- 
   service.

•Etablere innkjøpsprosesser inkludert opplæring i bærekraft,  
   revisjoner, re-revisjoner og risikovurdering.

•Forbedre samarbeidet mellom innkjøpsfunksjoner for videre 
   konsolidering.

•Få alle leverandører til å signere leverandørens etiske retningslinjer.

•Måle kundetilfredsheten med hyppigere kundeundersøkelser. 

•Engasjere seg med leverandører og kunder gjennom møter og  
   arrangement for å påvirke og engasjere seg i temaer om bærekraft. 
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hydroscand.no

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med over 
45.000 artikler totalt. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører 
vi alle typer av slangekuplinger, adaptors, snittringsarmatur, kragekuplinger, 
ORFS-kuplinger, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også 
fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.

MARKEDETS
BREDESTE SORTIMENT


